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posėdyje

AKTUALIJOS

Šiame numeryje

Sausio 20 d. vyko pirmasis šių metų Lietuvos kurčiųjų draugijos res-
publikinės valdybos posėdis. Jame dalyvavo: Vytautas Pivoras, Arūnas 
Bražinskas, Aleksas Jasiūnas, Alina Juciuvienė, Nijolė Kaminskienė, Ro-
ma Klečkovskaja, Inga Minkevičienė, Marius Minkevičius, Kristina Pru-
dnikienė, Jūratė Pugačiauskienė, Arūnas Šaukeckas, Kęstutis Vaišnora, 
Vytautas Valiauga. Kviestieji asmenys: Kazimieras Zybartas, Raimundas 
Jankus, Arūnas Kubaitis, Linas Vinickas.

Posėdyje buvo svarstomi šie klausimai: 
1.  LKD suvažiavimo sprendimų ir įgaliojimų vykdymas.
2.  Tolesni veiksmai dėl pastato Šv. Kazimiero g. 3  ateities.
3.  Poilsio namų „Varpelis“ pastato perspektyva ir kelialapių parda-

vimas.
4.  Įmonių auditavimo tvarka.
5.  LKD automobilio įsigijimas.
6.  Neįgaliųjų teisių konvencijos ataskaita ir planuojami veiksmai.
7.  Kito valdybos posėdžio darbotvarkės tvirtinimas.
Valdybos nariai aptarė LKD suvažiavimo sprendimų ir įgaliojimų 

vykdymą. Buvo nutarta klausimą dėl pastato Šv. Kazimiero g. 3 ateities 
perkelti į kitą valdybos posėdį ir išanalizuoti esamą padėtį.

Delegatai  nutarė padidinti poilsiavimo kainas Šventosios poilsio na-
muose Varpelis. Šešto ir septinto kambarių nuoma brangs iki 5 eurų už 
parą. Šie kambariai yra pagerinti, todėl valdybos nariai nuspendė, kad 
nakvynė juose turi kainuoti brangiau nei kituose kambariuose. Taip pat 
nutarta pakelti visų kambarių nuomos kainą ne LKD draugijos nariams 
iki 5 eurų už parą. 

2015 m.  gruodžio 23 d. Palangos miesto savivaldybė pakėlė vietinės 
rinkliavos mokestį. Anksčiau šis mokestis buvo 1 Lt, o dabar - 1 euras. Jis 
netaikomas vaikams iki 18 m. LKD valdyba nutarė privalomą vadinamąjį 
pagalvės mokestį įtraukti į kelialapio kainą.

Buvo svarstoma LKD įmonių auditavimo tvarka ir patvirtinta, kad 
LKD išsirinks auditorių, kuris vykdys LKD įmonių auditą. Už jų paslau-
gas bus sumokėta įmonių lėšomis.

 Svarstant klausimą dėl LKD automobilio įsigijimo, nutarta išsimokė-
tinai pirkti naują automobilį iki 20 tūkst. eurų  Jis bus perkamas iš LKD 
įmonių lėšų.

Nutarta į Ženevą siųsti du LKD atstovus, kurie Jungtinių Tautų Ne-
įgaliųjų teisių komitetui pristatys alternatyvią LKD parengtą ataskaitą. 
LKD atstovai į Ženevą vyks su Lietuvos neįgaliųjų forumo delagatais. 
Vienam žmogui kelionė kainuos 1000 eurų. Iš valdybos lėšų nutarta pa-
remti vieno LKD atstovo kelionę, o kito LKD atstovo kelionę apmokėti iš 
LKD prezidento reprezentacinių išlaidų.

Ieva ČEREŠKAITĖ

 Skaitytojams primename, kad balandžio 6-7 d. Ženevoje, Jungtinių 
Tautų būstinėje, vyks Neįgaliųjų reikalų komiteto posėdžiai, kuriuose 
bus pristatyta neįgaliųjų ir kurčiųjų situacija Lietuvoje. (Redakcijos pas-
taba)
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G. Petrauskas gimė ir augo Biržų rajono 
Satkūnų kaime daugiavaikėje šeimoje. Klausos 
neteko ankstyvoje vaikystėje po persirgtos 
ligos, todėl mokėsi tuometinėje Vilniaus kur-
čiųjų-nebylių mokykloje S. Konarskio gatvėje. 
Gediminas mokykloje išmoko žaisti šachmatais, 
juos pamėgo ir tapo aistringu šachmatininku. 
Jo pagrindinis žaidimų partneris buvo bendra-
mokslis Jonas Patackas. Gediminas su Jonu buvo 
Lietuvos kurčiųjų šachmatų tandemas. 

Gediminas buvo daugkartinis šachmatų 
prizininkas tuometinės Sovietų Sąjungos ir 
nepriklausomos Lietuvos tarptautinėse kurčiųjų  
ir girdinčiųjų šachmatų varžybose. Didžiausias 
jo pasiekimas - pirmoji vieta (31 dalyvis) pa-
saulio ICCD (Tarptautinis kurčiųjų šachmatų 
komitetas) 2-ajame atvirame kurčiųjų turnyre 
2004 m. Malente (Vokietija).  2014 m. Opatijoje 
(Kroatija) laimėjo trečiąją vietą (29 dalyviai) pa-
saulio ICCD 5-ajame atvirame kurčiųjų turnyre. 
Jo varžovai prie šachmatų lentos dažnai būdavo 
tiek  girdintieji, tiek tarptautinio lygio kurtieji 
žaidėjai, turintys FIDE ELO reitingus. Todėl 
G. Petrauskui 2012 m. sausio 1 d. buvo suteiktas 
FIDE (Tarptautinė šachmatų federacija) ELO 

1950 reitingas. 
Paskutiniais gyvenimo metais, lapkričio 

21-22 dienomis, Klaipėdoje G. Petrausko va-
dovaujamas Vilniaus kurčiųjų šaškių-šachmatų 
klubas „Rikis“ laimėjo pirmąją vietą Lietuvos 
kurčiųjų šachmatų žaidynėse, kuriose dalyvavo 
penki šalies kurčiųjų sporto klubai.

Gediminas puoselėjo ir saugojo vienintelį 
Lietuvoje Vilniaus miesto kurčiųjų šaškių-
šachmatų klubą „Rikis“, daug energijos atidavė, 
kad mūsų šalies kurtieji turėtų oficialų šaškių ir 
šachmatų klubą. Jis stengėsi sudominti jaunimą 
savo pamėgta sporto šaka, kad ir jie taptų ais-
tringais šachmatininkais. Gedimino pastangas 
(gaila,  po mirties) puikiai įvertino dabartinis 
ICCD prezidentas F. Gardneris. Jis G. Petraus-
ką apibūdino kaip puikų šachmatininką bei 
džentelmeną. Jo šeimai išsiuntė oficialų ICCD 
užuojautos laišką.

Ilsėkis ramybėj, Gediminai….

Su pagarba
„Rikio“ klubo nariai

 ir LKSK viceprezidentė 
E. N. Marcinkevičienė 

Vasario 2 d., eidamas 73-iuosius metus, po netikėtos ir sunkios ligos iškeliavo į amžinybę ilgametis Vil-
niaus kurčiųjų šaškių-šachmatų klubo „Rikis“ prezidentas  šachmatininkas Gediminas Petrauskas. Būdamas 
aistringas šachmatininkas jis daug jėgų ir energijos atidavė šiai sporto šakai puoselėti tarp kurčiųjų.

1943 - 2016

Lietuvos kurtieji šachmatininkai neteko 
savo ištikimo veterano

Pro 
memoria

GERBIAMI 
SKAITYTOJAI!

Užsiprenumeruokite “Akiratį” 
2016 metams!

Laikraščio „Akiratis“ 
(indeksas 0002) 

prenumeratos kaina 
6 mėn. – 3,05 Eur.

Užsiprenumeruoti laikraštį galite 
visuose “Lietuvos pašto” 

skyriuose ir internetu 
www.post.lt  

Nuoširdžiai užjaučiame 
RŪTĄ MACKANIENĘ dėl mylimos 

mamytės mirties. Telydi Jus bei artimuosius 
dvasios stiprybė ir paguoda.

VšĮ Vilniaus kurčiųjų reabilitacijos centro 
kolektyvas

Dėl ilgamečio kurčiųjų draugijos nario 
GEDIMINO PETRAUSKO mirties

nuoširdžiai užjaučiame žmoną Reginą, 
dukrą Nijolę Pivorienę ir jos šeimą.

Vilniaus kurčiųjų bendruomenė
VšĮ Vilniaus kurčiųjų reabilitacijos centras

Lietuvos kurčiųjų sporto komitetas
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Duotas startas tarpžinybiniam projektui

Projekto tikslai 
ir dalyviai

Renginio organiza-
toriai teigė, kad daugelis 
problemų, kylančių klau-
sos negalios asmenims, 
jau išspręsta, bet jų vis 
dar yra. Viena jų - ribo-
tos įsidarbinimo galimy-
bės pagal norimą specia-
lybę ir darbdavių baimė 
priimti kurčius darbuo-
tojus. Dar vis tinkamai 
neišspręstas bendrojo pa-
galbos telefono 112 pri-
einamumas kurtiesiems, 
nepakankamas gestų kalbos vertėjų skai-
čius, per mažai televizijoje titruojamų ir 
verčiamų į gestų kalbą laidų  bei kt.

Štai todėl ir pradėta ieškoti spren-
dimo: kaip būtų galima padėtį keisti. Iš 
to kilo idėja savivaldybėse organizuoti 
renginius, juose perskaityti pranešimų, 
kuriuose būtų atskleista, kas yra kurčias 
žmogus ir gestų kalba, kokie yra jo soci-
alinių ir kitokių paslaugų poreikiai, taip 
pat paneigti visuomenėje egzistuojančius 
mitus apie klausos negalios žmones. 

Projekto dalyviai ketina diskutuoti 
apie konkrečioje savivaldybėje kylančias pro-
blemas, stengtis visur vienodai užtikrinti klau-
sos negalios žmonių teises ir poreikių tenkini-
mą, taip pat ieškoti socialinio dialogo, įvairių 
komunikavimo ir informacijos suteikimo prie-
monių. 

Į renginius numatyta kviesti asmenis, kurie 
daugiausia susiduria su paslaugų teikimu. Tai 
savivaldybių administracijos atstovai, rajono 
seniūnai, socialiniai darbuotojai ir jų padėjėjai, 
bendruomenių centrų pirmininkai, švietimo, 
policijos, gydymo įstaigų atstovai, NVO atsto-
vai, bibliotekininkai, kurčiųjų bendruomenės 
nariai ir visi susidomėjusieji.

Vertėjų centrams – daugiau 
pinigų
Spaudos konferencijoje paskelbta gera ži-

nia. Seimo Socialinių reikalų ir darbo komite-
to iniciatyva iš 2016 m. biudžeto lėšų 62 tūkst. 
eurų padidintas finansavimas lietuvių gestų 
kalbos vertėjų centrams. Už skirtas lėšas bus 

įsteigti septyni nauji lietuvių gestų kalbos ver-
tėjų etatai.

Dalyvių kalbos 
Vėliau žinybų atstovai dalijosi savo min-

timis, projekto lūkesčiais, galimais problemų 
sprendimo būdais.

„Sieksime parodyti visuomenei, kad kur-
tieji nesame vien prašytojai. Ir patys turime ką 
duoti“, - tikino LKD prezidentas V. Pivoras. Jis 
išreiškė viltį, kad projektas kurčiųjų bendruo-
menei bus naudingas. Akcentavo vienybės 
svarbą geriems pokyčiams, išreiškė viltį „dirbti 
ir gyventi gražioje Lietuvoje“.

Viceprezidentas K. Vaišnora apgailestavo, 
kad vis dar ne visose savivaldybėse kurtiesiems 
prieinamos socialinės paslaugos. Pateikė pa-
vyzdį, kokie gali būti skaudūs padariniai as-
menybei, kai nesudaromos sąlygos prieinamu 
būdu komunikuoti, kai yra atskirtis. Įgyvendi-
namą projektą vadino „geresnio rytojaus kū-
rimu“.

LKD Respublikinės valdybos narys A. Bra-

žinskas, Vytauto Di-
džiojo universiteto 
lietuvių gestų kalbos 
dėstytojas, pristatė 
savo būsimų praneši-
mų temą. LKD narys 
sieks atsakyti į daž-
niausiai visuomenės 
užduodamus klau-
simus apie kurčiuo-
sius ir gestų kalbą, 
atskleisti gestų kalbos 
pranašumus, parodyti 
kurčiųjų ir girdinčių-
jų kultūros skirtumus 
ir bendrybes.      

Lietuvių gestų kalbos vertėjų asoci-
acijos prezidentė Ramunė Leonavičienė 
akcentavo vertimo paslaugų prieinamu-
mo svarbą kokybiškam kurčiųjų gyveni-
mui, lygiateisiškumui visuomenėje už-
tikrinti. Ragino girdinčiuosius mokytis 
naudotis ir patiems aktyviau užsakinėti 
vertimo paslaugas.

Paklausta apie papildomų vertėjų 
etatų panaudojimo galimybes, R. Leona-
vičienė teigė, kad labiausiai tikėtina, jog 
pirmiausia jie pasitarnaus kurčiųjų stu-
dentų labui. Būtent jiems šiuo metu la-

biausiai stinga vertimo paslaugų. Informavo, 
kad Vilniaus ir Kauno vertėjų centrams skirta 
po du, o Panevėžio, Šiaulių ir Klaipėdos – po 
vieną vertėjo etatą.

Paklaustas apie šiųmečius savo studen-
tus, A. Bražinskas sakė turįs net 44 pirmakur-
sius klausytojus. Jo darbo stažas universite-
te – 8 metai.    

Renginiai suplanuoti 8 
savivaldybėse ir Seime
Įgyvendinant projektą numatyta organi-

zuoti renginius 8 savivaldybėse: Utenos, Ma-
žeikių, Alytaus, Kauno, Klaipėdos, Panevėžio, 
Šiaulių, Kėdainių. Pastarajame miestelyje kon-
ferencija vyks pirmiausia – vasario 26 d.

Projekto rezultatai bus apibendrinti ir kar-
tu paminėta Tarptautinė kurčiųjų diena baigia-
majame renginyje Seime rugsėjo mėnesį.

 Nijolė KRASNIAUSKIENĖ

AKTUALIJOS

Vasario 10 d. Seime surengta spaudos konferencija. Joje pristatytas bendras LKD, Lietuvos savivaldybių 
asociacijos, Lietuvių gestų kalbos vertėjų asociacijos ir Seimo Lietuvos socialdemokratų partijos frakcijos 
projektas „Vienybėje – stiprybė: mes ir klausos negalią turintis žmogus“. Netrukus prasidės konferencijų, 
diskusijų ciklas savivaldybėse. Renginiais bus siekiama atkreipti visuomenės, atsakingų institucijų dėmesį į 
dažnai nematomą negalią – klausos sutrikimus. 

Spaudos konferencijoje (iš kairės): LGKVA prezidentė R. Leonavičienė, LKD prezidentas V. Pivoras, 
Seimo narė R. Popovienė, LKD viceprezidentas K.Vaišnora ir VDU lietuvių gestų kalbos dėstytojas 
A. Bražinskas.

Projekto partneriai su LGK vertėjomis.
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Asociacijos Lietuvos kurčiųjų draugija sudė-
tyje šiuo metu veikia 13 asocijuotųjų narių. Finan-
savimą šiemet užsitikrino visi. Vis dėlto ne viskas 
labai gerai. Šiemet net dešimtyje savivaldybių pa-
slaugos kurtiesiems nebus teikiamos – lėšos joms 
dėl įvairių priežasčių neskirtos. 

Tenka išskirti dvi organizacijas, kurios finan-
savimą gauna iš šios programos. Mat Mažeikių r. 
kurčiųjų draugija šiemet, kaip ir praėjusiais me-
tais, teikė jungtinį projektą kartu su VšĮ Mažeikių 
bendruomenės centru, kuris jungia klausos, regos, 
cerebrinio paralyžiaus ir fizinės negalios bendruo-
menes. Projekto dalyvių yra 146, bendras finansa-
vimas - 40 418 eurų. Jau antrus metus iš eilės į so-
cialinės reabilitacijos neįgaliesiems projektų vyk-
dymą aktyviai įsitraukė Kauno kurčiųjų jaunimo 
organizacija. Šiemet jai skirta 18 000 eurų.

Asociacija Lietuvos kurčiųjų draugija veikloms 
vykdyti gavo 109 396 eurus.

Lėšos paslaugoms teikti
LKD darbuotoja Rima Kuralavičiūtė suteikė 

informacijos apie teritoriniu principu paslau-
goms teikti skirtas lėšas. 

VšĮ Kauno KRC iš miesto sav. gavo 60 000 
eurų (460 projekto dalyvių – toliau asm.).

LKD Kauno teritorinė valdyba iš  Kauno r. 
sav. – 19 070 eurų  (56 asm.), iš Kaišiadorių r. sav. 
– 7510 eurų (37 asm.), iš Prienų r. sav. – 7500 eu-
rų (33 asm.), iš Šakių r. sav. - 4600 eurų (31 asm.), 

iš Jonavos r. sav. – 8552 eurus (61 asm.). 
Savarankiškai projektus teikusios LKD Kau-

no teritorinės valdybos pirminės organizaci-
jos: Marijampolės  – 11 000 eurų (27 asm.), Kė-
dainių – 7000 eurų (70 asm.), Vilkaviškio – 4123 
eurus (34 asm.).

VšĮ Klaipėdos KRC lėšų skyrė: Klaipėdos 
m. sav. – 20 604,67 euro (153 asm.), Klaipėdos r. 
sav. – 26 237 eurus (80 asm.), Kretingos r. sav. – 
17 690 eurų (83 asm.), Šilalės r. sav. – 4800 eurų 
(49 asm.), Šilutės r. sav. – 7000 eurų (63 asm.).

VšĮ Panevėžio KRC finansuotas:  Panevėžio 
m. sav. – 20 000 eurų (177 asm.), Molėtų r. sav. – 
1000 eurų (26 asm.).

LKD Panevėžio teritorinės valdybai priklau-
santi ir savarankiškai projektą teikianti  Utenos 
r. kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų draugija gavo 
8300 eurų (37 asm.).

VšĮ Šiaulių KRC gavo: iš miesto sav. – 14 
500 eurų (128 asm.), rajono sav. – 3500 eurų (35 
asm.), Kelmės r. sav. – 3500 eurų (19 asm.).

Nepriklausomai veiklą vykdančiai Telšių 
kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų draugijai ,,Tyla“ 
rajono savivaldybė skyrė 9655 eurus (65 asm.).

VšĮ Vilniaus KRC finansuotas taip: Vilniaus 
m. sav. – 90 000 eurų (775 asm.), Vilniaus r. sav. – 
6300 eurų (30 asm.), Šalčininkų r. sav. – 3500 eu-
rų (38 asm.), Trakų r. sav. – 1165 eurai (20 asm.), 
Ukmergės r. sav. – 2189 eurai (28 asm.). 

LKD Vilniaus teritorinės valdybos Aly-

taus m. pirminė organizacija gavo 2000 eurų 
(30 asm.). 

Finansavimas negautas šiose rajonų savi-
valdybėse: Lazdijų, Raseinių, Panevėžio, Biržų, 
Kupiškio, Pasvalio, Rokiškio, Anykščių, Joniškio, 
Plungės.

Problema – per mažai kurčiųjų
Pasak R. Kuralavičiūtės, nemažoje dalyje ra-

jonų per mažas kurčiųjų skaičius, žmonės gyvena 
atokiose kaimo vietovėse. Tad jiems dažniausiai 
tinkama tik asmeninio asistento paslauga, o ne 
užimtumas ar kultūrinė veikla. Taip mūsų ben-
druomenės nariai „pralaimi“ gausesnėms kitų 
negalių vietos bendruomenėms: teikiamos pa-
raiškos gauna mažiau ekspertų balų, dėl to ir ma-
žiau lėšų arba jų negauna iš viso. Tokia ir buvo 
priežastis net 7 iš 10 šiemet nefinansuotų rajonų.

Esą savivaldybės tokiais atvejais pataria teikti 
jungtinius projektus su kitų to paties miesto ar 
rajono neįgaliųjų organizacijomis. Tokiu princi-
pu, pvz., prieš daug metų susibūrė Mažeikių ben-
druomenės centras.

Pasak R. Kuralavičiūtės, asociacija Lietuvos 
kurčiųjų draugija siekia grįžti prie ankstesnio fi-
nansavimo modelio. Tuomet mažosioms rajonų 
kurčiųjų organizacijoms padėtume parengti pro-
jektus ir atpigtų jų administravimas.

   „Akiračio“ inf. 

Jau žinomas 2016 m. socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų (toliau – 
bendruomenių projektai) finansavimas. Šiemet 2645 projektų dalyvių paslaugoms teikti dvidešimt septyniose 
savivaldybėse gauta 371 295,67 euro. 2015 m. Socialinės reabilitacijos projektams vykdyti buvo skirta 374 741,64 
euro (2 914 projekto dalyviai). 

Atlikta 2010–2015 m. socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų (toliau 
– bendruomenių projektai) reformos analizė parodė, kad kurčiųjų organizacijoms finansavimas mažėja, 
lėšos skirstomos netikslingai, klausos negalios žmonės ir jų šeimos nariai negauna jiems reikiamų pas-
laugų ir kitus neigiamus aspektus. 

Analizė atlikta pagal pateiktus LKD Kauno, Vilniaus, Klaipėdos, Panevėžio, Šiaulių teritorinių valdybų 
duomenis. Jos tikslas – atskleisti bendruomenių projektų reformos poveikį LKD organizacijoms ir pas-
laugų prieinamumui. Buvo analizuotos 39 savivaldybės.

2016 m. kurčiųjų bendruomenių finansavimas

Analizė atskleidė LKD organizacijų žlugdančią situaciją

Kurčiųjų skaičius mažėja
Akivaizdi tendencija, kad mažėja bendras 

klausos negalią turinčių asmenų ir Lietuvos 
kurčiųjų draugijos narių skaičius: 2010 m. 
Lietuvoje klausos negalios žmonių buvo 5041, 
LKD narių - 3362. 2015 m. Lietuvoje klausos 
negalios žmonių buvo 3645, o LKD narių – 
2674. 

Kita vertus, savivaldybei neskiriant finan-

savimo, ne visada vykdoma klausos negalios 
asmenų apskaita, nes centrinės mūsų organi-
zacijos neturi galimybių organizuoti veiklas 
(teikti paslaugas, rinkti duomenis ir kita) kito-
se savivaldybėse. 

Finansavimas
Bendras finansavimas LKD organizacijoms 

mažėja: 2010 m. skirta apie 1 mln. 300 tūkst. 

litų, o 2015 metais – apie 1 mln. 179 tūkst. litų. 
Iki 2012 metų, organizacijų finansavimas bu-
vo centralizuotas: Neįgaliųjų reikalų departa-
mentas skirdavo lėšas LKD, ji lėšas skirstydavo 
LKD teritorinėms valdyboms ir asocijuotoms 
narėms. Valdyba skirdavo finansavimą rajoni-
nių savivaldybių ir miesto kurčiųjų bendruo-
menės poreikiams.

Nukelta į 6 p.
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LKD teritorinių valdybų 
finansavimo situacija
Kauno teritorinė valdyba: 

2010–2015 m. Kauno–Marijam-
polės apskrities kurčiųjų organi-
zacijoms (10 organizacijų) buvo 
skirta apie 2 mln. 669 tūkst. litų. 
Atlikus gautų duomenų analizę 
matyti tendencija, kad Kauno–
Marijampolės apskričiai 2012 
m. skirtas didesnis finansavimas 
negu iki 2012 m. 2012 m. skirta 
533 tūkst. litų, Tačiau kiekvie-
nais metais skiriama vis mažiau lėšų (2015 
m. skirta apie 412 tūkst. litų). Finansavi-
mas gerokai mažėjo Marijampolės, Prienų, 
Jonavos rajonuose. Ypač sumažėjo finan-
savimas Kauno miestui: 2013 m. sumažėjo 
– 73 tūkst. litų, 2014 m. – 56, 1 tūkst. litų, 
o 2015 m. – 63, 9 tūkst. litų. Organizacija 
per trejus metus neteko 193 tūkst. litų, pa-
lyginti su 2012 m. skirtu finansavimu. Iš 
viso nuo 2012 m. finansavimas sumažėjo 
apie 120 tūkst. litų.

Vilniaus teritorinė valdyba: 2010 
– 2015 m. Vilniaus apskrities 
kurčiųjų organizacijoms (9 or-
ganizacijos) buvo skirta apie 1 
mln. 970 tūkst. litų. Atlikus gau-
tų duomenų analizę matyti ten-
dencija, kad Vilniaus apskričiai 
2012 m. iš viso skirtas mažesnis 
finansavimas negu iki 2012 m. 
(išskyrus 2012 m.). 2012 m. skirta apie 347 
tūkst. litų, tačiau kiekvienais metais ski-
riama lėšų suma mažėjo (2015 m. skirta ~ 
329 tūkst. litų). Finansavimas mažėjo be-
veik visuose rajonuose, tačiau nuo 2015 m. 
didesnės lėšos skiriamos Vilniaus rajono, 
Šalčininkų, Ukmergės ir Vilniaus miesto 
savivaldybėse. 2013 – 2015 m. neskiriamas 
finansavimas Elektrėnų, Lazdijų, Širvintų, 
Varėnos rajonuose. Neskiriant finansavi-
mo nevykdoma klausos negalios asmenų 
apskaita, nes centrinė organi-
zacija (Vilniaus teritorinė val-
dyba) neturi finansinių ir žmo-
giškųjų galimybių organizuoti 
veiklas kitose savivaldybėse. 
Klausos negalios asmenys ir jų 
šeimos nariai (Elektrėnų, Lazdijų, Širvin-
tų, Varėnos rajonuose) negauna kokybiš-
kų ir jų poreikį atitinkančių paslaugų, o 
pagal bendruomenių projekto konkurso 
organizavimo nuostatus – paslaugos tei-
kiamos tik savivaldybės gyventojams. Tai 
reiškia, kad Elektrėnų, Lazdijų, Širvintų, 
Varėnos rajono klausos negalios asmenys 

ir jų šeimos nariai negali gauti paslaugų 
kitos savivaldybės kurčiųjų organizacijoje, 
kuri teikia paslaugas pagal bendruomenių 

projektus.
Klaipėdos teritorinė valdyba: 2010–

2015 m. Klaipėdos apskrities kurčiųjų 
organizacijoms (5 organizacijos) buvo 
skirtas apie 1 mln. 205 tūkst. litų finan-
savimas. Atlikus gautų duomenų analizę 
matyti, kad Klaipėdos apskričiai 2012 m. 
skirtas didesnis finansavimas negu iki 
2012 m. 2012 m. skirta apie 192 tūkst. litų 
ir kiekvienais metais  lėšos didėjo iki 2015 
m. Tačiau nuo 2015 m.  projektams skirta 
suma sumažėjo apie 24 tūkst. litų. Pagal 

klausos negalios asmenų pasiskirstymą 
Klaipėdos miesto savivaldybė skiria nepa-
kankamą finansavimą paslaugoms teikti ir 
veiklai vykdyti (Klaipėdos mieste gyvena 
169 klausos negalios asmenys). Kretingos 
ir Klaipėdos rajono savivaldybės skiria di-
desnį finansavimą, nors klausos negalios 
asmenų gerokai mažiau negu Klaipėdos 
mieste: Kretingos rajone – 73, Klaipėdos 
rajone – 80 asmenų.

Panevėžio teritorinė valdyba: 2010–

2015 m. Panevėžio apskrities kurčiųjų or-
ganizacijoms (8 organizacijos) buvo skirta 
apie 925 tūkst. litų. Atlikus gautų duome-
nų analizę matyti, kad Panevėžio apskri-
čiai 2012 m. skirtas mažesnis finansavi-
mas negu iki 2012 m. 2012 m. skirta apie 
140 tūkst. litų, tačiau kiekvienais metais 
lėšos mažėjo, išskyrus 2015 m. (tais metais 

skirta apie 134 tūkst. litų). Ypač lėšos ma-
žėjo: Biržų, Kupiškio, Molėtų, Panevėžio 
rajono, Pasvalio savivaldybėse. Kituose ra-

jonuose sumažėjęs finansavimas 
atkuriamas. Panevėžio miesto 
savivaldybėje finansavimas yra 
tolygus, tačiau 2015 m. skirtas 
didesnis finansavimas. 

Šiaulių teritorinė valdy-
ba: 2010–2015 m. Šiaulių aps-
krities kurčiųjų organizacijoms 
(7 organizacijos) buvo skirta 
apie 779 tūkst. litų. Atlikus gau-
tų duomenų analizę matyti, kad 
Šiaulių apskričiai 2012 m. skirtas 

mažesnis finansavimas negu iki 2012 me-
tų. 2012 m. skirta ~ 94 tūkst. litų, tačiau 
kiekvienais metais lėšos mažėjo, išskyrus 
2013 m.  (2013 m. skirta apie 111 tūkst. li-
tų). Akmenės, Pakruojo (nuo 2014 m.), Ra-
dviliškio rajonų savivaldybės neskiria lėšų 
paslaugoms teikti ir veiklai vykdyti, todėl 
šių savivaldybių klausos negalios asmenys 
neturi kokybiško paslaugų prieinamumo. 
2015 m. skirtas mažiausias finansavimas 
Šiaulių apskrities organizacijoms, palyginti 
su 2010–2014 m. Organizacija gavo dides-

nį finansavimą, kai lėšos buvo 
skiriams per Lietuvos kurčiųjų 
draugiją.

Netikslingai skirstomos 
lėšos organizacijoms
Daugumos Lietuvos kurčiųjų 

organizacijų administracijos ir 
darbuotojų teigimu, bendruomenių projek-
tai yra pagrindinis organizacijos finansavi-
mas, todėl neužtikrintas nuolatinis finan-
savimas turi neigiamą įtaką organizacijos 
funkcionavimui ir teikiamų paslaugų koky-
bei. Norisi atkreipti dėmesį į tai, kad tokia 
finansavimo politika netinkamai paskirsto 
lėšas organizacijoms: pasitaiko atvejų, kai 
organizacija teikia paslaugas didesniam 
skaičiui klausos negalios žmonių, tačiau 
gauna mažesnį finansavimą nei ta organi-

zacija, kuri teikia paslaugas ma-
žesniam skaičiui asmenų.

Paslaugų 
neprieinamumo 
iššūkiai

Klausos negalios asmenys ir jų šeimos 
nariai neturi pasirinkimo laisvės, kokio-
je kurčiųjų organizacijoje gauti paslaugas 
(esant krizinei situacijai paslauga ne visada 
gali būti suteikiama kitoje savivaldybėje). 
Neužtikrinus pasirinkimo laisvės dėl ko-
kybiškų ir poreikį atitinkančių paslaugų 
nukenčia paslaugos gavėjai. Pagal bendruo-

AKTUALIJOS

Mažėja bendras klausos negalią turinčių 
asmenų ir Lietuvos kurčiųjų draugijos narių 
skaičius: 2010 m. Lietuvoje klausos negalios 

žmonių buvo 5041, LKD narių - 3362. 
2015 m. Lietuvoje klausos negalios žmonių 

buvo 3645, o LKD narių – 2674. 

Jeigu 111 darbuotojų turėtų teikti paslaugas 
7 tūkst. kurčiųjų, tai pagal skaičiavimus 
vienam darbuotojui tenka ~ 63 klientai. 

Analizės duomenys rodo, kad ne visos 
organizacijos gauna finansavimą, todėl 

klausos negalios žmonės ir jų šeimos nariai 
tampa izuoliuoti nuo paslaugų.

Atkelta iš 5 p.
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menių projekto konkurso organizavimo 
nuostatus, paslaugos teikiamos tik savival-
dybės gyventojams, tai reiškia, kad klausos 
negalios asmenys ir jų šeimos nariai negali 
gauti paslaugų kitos savivaldybės kurčiųjų 
organizacijoje, kuri teikia paslaugas pagal 
bendruomenių projektus. Analizės duome-
nys rodo, kad ne visos organizacijos gauna 
finansavimą, todėl klausos negalios žmo-
nės ir jų šeimos nariai tampa izuoliuoti 
nuo paslaugų. 2015 m. Vilniaus apskrityje, 
neskyrus finansavimo kelioms organiza-
cijoms, tokiu atveju 696 klausos negalios 
asmenys neteko galimybės gauti paslau-
gas. Nėra duomenų, koks skaičius klausos 
negalios asmenų negauna paslaugų Taura-
gės, Plungės, Palangos, Skuodo, 
Ignalinos, Zarasų, Radviliškio, 
Pakruojo, Akmenės ir kitose sa-
vivaldybėse, kai nėra skiriamas 
finansavimas.

Darbuotojų skaičius
Viešai skelbiamais duomeni-

mis, Lietuvoje gyvena daugiau 
nei 7 tūkst. kurčiųjų ir 40 tūkst. 
įvairių klausos sutrikimų turinčių asmenų. 
Analizės duomenimis, 2015 m. Lietuvoje 
dirbo 111 darbuotojų, tiesiogiai teikiančių 
socialinės reabilitacijos paslaugas klausos 
negalios asmenims ir jų šeimos nariams. 
Jeigu 111 darbuotojų turėtų teikti paslaugas 
7 tūkst. kurčiųjų, tai pagal skaičiavimus vie-
nam darbuotojui tenka ~ 63  klientai. Pas-
laugas, kurias teikia socialinių ar 
kitų paslaugų teikėjai (gydymo 
ir policijos įstaigos, bankai, no-
tarų ir advokatų biurai, darbo 
birža ir pan.), yra neprieinamos 
dėl negalios, kalbos ir kultūros 
skirtumo, o tai riboja informaci-
jos prieinamumą, jos suvokimą 
asmenims, turintiems klausos 
negalią, o to rezultatas – asmuo 
negauna kokybiškų ir jo poreikį 
atitinkančių paslaugų. Paslaugos 
neprieinamos ir jų gavimas ri-
botas todėl, kad paslaugos teikė-
jas nemoka lietuvių gestų kalbos, nėra susi-
pažinęs su kurčiųjų bendravimo specifika, 
kurčiųjų kultūros ypatumais ir problemo-
mis. Organizuojamas socialinių paslaugų 
teikimas neįgaliesiems, tačiau darbuotojai, 
specialistai nėra tinkamai pasirengę/pasi-
ruošę tenkinti žmonių, turinčių klausos ne-
galią, poreikių. Todėl labai dažnai kurčiųjų 
organizacijų darbuotojams tenka teikti ir 
socialines paslaugas. O šios paslaugos dėl 
egzistuojančios Lietuvos socialinės politi-
kos tampa „nematomos“. 

2015 m. tik 3 darbuotojai, tiesiogiai 
teikiantys socialinės reabilitacijos paslau-
gas, dirbo visu etatu (1 et.). Kiti darbuo-
tojai dirbo 0,75 et., 0,5 et., 0,25 et., ir re-
miantis analizės duomenimis dažniausiai 
darbuotojai gavo 0,5 etato. Šie skaičiavi-
mai – svarbūs, nes tai reiškia, kad klausos 
negalią turintiems asmenims ir jų šeimos 
nariams paslaugos teikiamos 6 val., 4 val. 
arba 2 val. per dieną, o tai riboja paslaugų 
prieinamumą.

Minimalus valandinis atlyginimas sie-
kia 1,5 euro, o vidutinis maksimalus va-
landinis atlyginimas – 2,5 euro. Šie skaičiai 
rodo, kad pažeidžiamos darbuotojų teisės 
ir LR įstatymai, nes pagal įstatymus mini-

malus valandinis atlyginimas – 1,97 euro. 
Kaip teigia projektų vadovai, neužti-

krinant tinkamo darbo užmokesčio pagal 
išsilavinimą ir kompetencijas darbuo-
tojams, turintiems aukštąjį išsilavinimą 
(25  iš 47 darbuotojų turi aukštąjį išsilavi-
nimą, įskaitant projekto vadovą ir finansi-
ninką), socialinių garantijų (nutraukiamos 

kiekvienais metais darbo sutartys), mo-
tyvacijos skatinimo priemonių, didėjant 
darbo krūviui, vyksta didelė darbuotojų 
kaita, o tai veikia teikiamų paslaugų ko-
kybę (paslaugos turi būti teikiamos lietu-
vių gestų kalba išmanant kurčiųjų kultūrą, 
darbo ypatumus, etiką ir kt.), darbuoto-
jų psichologinę ir emocinę būseną (per-
degimo sindromas). Neretai tenka dirbti 
viršvalandžius ar savaitgaliais, esant kri-
zinėms situacijoms, tačiau už papildomą 
darbą nėra mokama, nes nesant viso etato 

nėra galimybės sudaryti priedų fondo. 

Gaunamas atlyginimas 
menkina darbuotojo orumą 
Pateikti duomenys rodo, kad 2010–2015 

m. pastebima etatų pareigybių pavadinimų 
kaita, tačiau daugumos pareigybių pava-
dinimai neatitinka aukštosiose mokyklose 
įdiegtų specialybių. Pagal pateiktus etatus 
nerandama viešojoje erdvėje prieinamų 
duomenų apie tokių pareigybių darbuoto-
jų pareigines nuostatas – kokias funkcijas 
atlieka tokie darbuotojai, kokio aukštojo 
mokslo diplomo reikalaujama, kokie kva-
lifikacijos kursai organizuojami pagal nu-
rodytas specialybes. Pagal Vyriausybės nu-

tarimą Nr. 511 tokie darbuotojai 
priskiriami kaip „kiti“. Tačiau 
darbui reikalaujamas aukštasis 
išsilavinimas, reikalingos spe-
cifinės kompetencijos žinios ir 
patirtis.

Administracinių išlaidų 
didėjimas 
Tačiau reikia atkreipti dėme-

sį, kad neužtikrinant paslaugų prieinamu-
mo, tikslingo etatų skyrimo, didėja admi-
nistracinės išlaidos. 2010 m., kai finansa-
vimas buvo centralizuotas ir skiriamas per 
LKD, administracinės išlaidos siekė tik 
62,9  tūkst. litų. Atlikus finansavimo refor-
mą ir lėšas organizacijoms skiriant per savi-
valdybes, projektų administravimo išlaidos 

išaugo dvigubai ir 2015 m. siekė 
apie 113 tūkst. litų. 

Paslaugų teikimo 
statistika
Vykdant centralizuotą finan-

savimą 2011 m. suteikta 10 506 
paslaugos 3072 klausos negalios 
asmenims ir jų šeimos nariams, 
o lyginant duomenis su 2014 m., 
po finansavimo reformos (nuo 
2012 m.), iš viso suteikta 7998 pa-
slaugos 2308 klausos negalios as-
menims ir jų šeimos nariams. Re-

forma turi įtakos paslaugų gavėjų ir suteik-
tų paslaugų skaičiui, ir šie rodikliai mažėja. 

Atsižvelgiant į visas šias priežastis, bū-
tina reorganizuoti Lietuvos vykdomą so-
cialinę politiką klausos negalios žmonių 
ir jų šeimos narių atžvilgiu, kad galėtume 
užtikrinti kokybišką paslaugų prieinamu-
mą per LKD organizacijas. Tai yra vienas 
svarbiausių LKD uždavinių.

LKD viceprezidentas
Kęstutis VAIŠNORA

Neretai tenka dirbti viršvalandžius ar 
savaitgaliais, esant krizinėms 

situacijoms, tačiau už papildomą dar-
bą nėra mokama, nes nesant viso etato 
nėra galimybės sudaryti priedų fondo. 

Būtina reorganizuoti Lietuvos 
vykdomą socialinę politiką klausos nega-

lios žmonių ir jų šeimos narių 
atžvilgiu, kad galėtume užtikrinti 

kokybišką paslaugų prieinamumą per 
LKD organizacijas. 

Tai yra vienas svarbiausių LKD 
uždavinių.
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Senjorams buvo rodomos ištraukos iš LRT informacinių laidų „Šian-
dien“, verčiamų į gestų kalbą. Mokymų vedėjai stebėjo, ar senjorai su-
pranta, apie ką kalbama, užduodavo papildomų klausimų. Vėliau ro-
dydavo papildomą vaizdo medžiagą - nufilmuotus  paaiškinimus, ką 
reiškia gestų kalbos vertėjo pavartotas politinis ar geografinis gestas.

Vilniuje
Mokymams medžiagą rengusi ir kai kuriuos užsiėmimus Vilniuje 

vedusi SC darbuotoja Ieva Čereškaitė apgailestavo, kad, pvz., sostinėje 
senjorai renkasi tik kartą per mėnesį. Susitikime jie turi aptarti daug 
rūpimų klausimų. Tad pamokėlėms likdavo mažai laiko. Nepaisant laiko 
trūkumo, specialistė džiaugėsi, kad senjorai buvo labai geranoriški. Ak-
tyviai dalyvavo užsiėmimuose, diskutavo, kurį gestą jie vartoja. 

„Akiratis“ teiravosi ir kitų KRC vadovių, ar jų senjorai buvo paten-
kinti mokymais.

Klaipėdoje
Klaipėdos KRC direktorė N. Kaminskienė informavo, kad uosta-

miestyje mokymus vedė LKD narė Nina Šamakova. Žmonėms mokymai 
patiko, į užsiėmimus neblogai rinkosi. Jos nuomone, tokie mokymai 
galėtų vykti ir toliau.

Šiauliuose
Šiaulių KRC vadovė K. Prudnikienė savo atsakyme parašė, kad Šiau-

lių senjorai nesupranta vertimo į lietuvių gestų kalbą televizijoje. Daugu-
ma jų tokių gestų nevartoja, nes jiems per sunkūs. Jie ir toliau linksta į 

„kalkinį“ vertimą. Todėl praneša, kad ateityje mokytis nenori.
Kaune
Visai priešingos nuomonės laikėsi Kauno KRC direktorė J.  Puga-

čiauskienė. Ji tikino, kad kauniečiams „pamokėlės“ patiko ir kad suma-
nymas geras. Be to, jos buvo senjorų susirinkimų paįvairinimas. Dėl kai 
kurių gestų kauniečiai audringai diskutavo. Pvz., jiems pasirodė, kad 
dviejų valstybių pavadinimai gestų kalba labai panašiai rodomi. Jie raštu 
net kreipėsi į SC ir prašė papildomų paaiškinimų. Be to, patarė žurnalis-
tei kalbant apie tokius mokymus nebijoti vartoti junginio „nauji gestai“. 
Pašnekovė sakė: „Trys vertėjai skirtingai rodo gestą „ginkluotė“. Sunku 
patikėti, kad nė vienas iš jų nėra naujas.“ 

Direktorė turėjo ir pastabų. Užsiėmimų vedėjus vargino tai, kad 
vaizdo medžiagą buvo galima peržiūrėti tik atskirai atidarant ir rodant 
po vieną gestą. Ir siūlė ateityje parengti mokymų programą, iš anksto 
apmokyti lektorius. „Reikia tęsti ir tobulinti, gero sumanymo mesti ne-
reikėtų“, - apibendrino ji.

I. Čereškaitė taip pat pripažino, kad jei užsiėmimai būtų tęsiami, 
rengėjams ateityje reikėtų skirti daugiau dėmesio programos ir medžia-
gos rengimui. Be to, reikėtų susitarti su dalyviais iš anksto dėl mokymų 
laiko ir „galbūt daryti tik atskirus mokymus norintiems“. 

Nijolė KRASNIAUSKIENĖ 

Gestų mokymus vertina senjorai  

Trumpa raseiniškių 2015 m. kronika
Gestų kalbos kursai
Kurtieji kartu su girdinčiaisiais tris mė-

nesius lankė gestų kalbos kursus. Tiems 
kurie klausos neteko neseniai ir gestų kal-
bos nemokėjo, buvo sunku. Mokantis gestų 
kalbos buvo daug juoko, nes pirštai buvo 
nelankstūs, reikėjo juos mankštinti, kol pa-
kluso gestų kalbai. Pasibaigus kursams visi 
gavo pažymėjimus. Tikimasi, kad išmokę 
gražią gestų kalbą  jos  nepamiršime.

Renginiai
Lapkričio 27 d. Raseinių neįgaliųjų die-

nos užimtumo salėje vėl susirinko kurtieji. 
Šįkart - pasveikinti savo likimo draugų ju-
biliejaus proga. 

Pradžioje neįgaliųjų dienos užimtumo 
kultūros darbuotoja Vika Masalskienė pa-
rodė adventui skirtą filmą su titrais. Už tai 
kurtieji labai dėkingi V. Masalskienei. 

Vėliau Raseinių kurčiųjų pirminės or-
ganizacijos pirmininkė Genutė Eidukevi-
čienė pasveikino devynis jubiliatus ir įteikė 
po sieninį laikrodį ir gėlę. 

Gruodžio 28 d. kurtieji vėl susirinko, 
šį kartą - į paskaitą ,,Naujieji metai kitose 

pasaulio šalyse‘‘. Paskaitą įdomiai vedė se-
na kurčiųjų bičiulė Raseinių neįgaliųjų die-
nos užimtumo sveikatingumo organizatorė 
Irena Perminienė. Ji pasirūpino, kad filmas 
būtų su titrais, tai buvo svarbu kurtiesiems.  
G. Eidukevičienė vertė į gestų kalbą. Kur-
tiesiems buvo įdomu, kada ir kaip kitos 
šalys švenčia Naujuosius metus. Po filmo 
nesiskirstėme, bendravome, žaidėme žaidi-
mus. 

                                                                     
 Vitalija TYTMONIENĖ

REGIONAI

Surdologijos centras (SC) paskutinius 2015 m. keturis mėnesius penkių kurčiųjų reabilitacijos 
centrų senjorus supažindino su  80 politinių ir geografi nių gestų. Mokymai vyko bendradarbiau-
jant su reabilitacijos centrų specialistais. SC parengė vaizdo medžiagą, o reabilitacijos centrų 
atstovai atliko lektorių darbą.

Gestų kalbos kursų dalyviai.
Po sveikinimų dar neskubėta skirstytis, buvo susikaupę naujienų, verta buvo 
jomis pasidalyti ir nusifotografuoti atminimui. 
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„Vikada“ ėmėsi idėjų įgyvendinimo 

MŪSŲ ĮMONĖS

Vilniaus uždaroji akcinė bendrovė „Vikada“, kaip ir dar dvi kurčiųjų įmonės – „Atropa“, „Elka-
da“, užsiima siuvimu. Konkurencija didžiulė, nes siuvimo įmonių šalyje daug. Be to, Lietuvoje 
kylant atlyginimams užsakovai pradėjo ieškoti pigesnių šalių drabužiams siūti. Tad „Vikada“, 
ilgai vykdžiusi užsienio fi rmų užsakymus, pradėjo ieškoti išeities. Ja tapo viso produkto gamyba. 
Įmonė neatsisakė ir turimų užsakymų.

Galimybes atvėrė parodos
Pirmiausia nusprendė dalyvauti prestižinėse tarptautinėse 

tekstilės parodose. Parodoms iš dalies finansuoti įmonė du kar-
tus teikė paraiškas gauti Europos Sąjungos paramą ir finansa-
vimą gavo. Netrukus „Vikada“ susidomėjo siuvinių pardavimo 
paslaugas teikianti agentūra ir pasiūlė bendradarbiauti.

2013-ieji – persilaužimo metai
Agentūros užsakymu 2013 m. įmonė pasiuvo savo pirmuo-

sius 2 tūkst. vienetų gaminių. Tai buvo nuo pat pradžios iki pa-
baigos bendrovės pagaminti kūriniai. Pirkėjai juos noriai pirko. 
Dėl to užsakymų apimtį agentūra ėmė didinti. 2015 m. „Vikada“ 
jau siuvo 15 tūkst. vienetų siuvinių, viską: pradedant sijonais, 
kelnėmis ir baigiant suknelėmis, paltais. Gaminiams naudojo 
audinius daugiausia iš natūralių pluoštų: lino, šilko, vilnos, me-
dvilnės. Stabilus pardavimo didėjimas įrodė, kad bendrovė gali 
pateisinti didelius savo pačios ir kurčiųjų bendruomenės lūkes-
čius.

Iššūkiai
Ir darbuotojai, ir įmonės direktorė Gina Ramanauskienė 

neslepia, kad jų pasirinktas kelias nėra iš lengviausių. Agentū-
ra kelia griežtus siuvinio kokybės reikalavimus. Siūti nedideles 

partijas ir vis kaitalioti 
siuvamus modelius – 
taip pat nelengviausia 
užduotis, sparta ma-
žesnė. Tačiau įdėtas 
pastangas atperka di-
desnė pridėtinė vertė, 
nei gaunama pardavi-
nėjant darbo jėgą. 

Bendrovė nesamdo 
dizainerių iš šalies. Čia 
visas siuvimo baro ko-

lektyvas – dizaineris. Kiekvienas darbuotojas įneša bent nedidelį 
indėlį į naują modelį ir gaminio kūrimą. O vėliau su nerimu stebi 
gatavo produkto kelionę „į žmones“ – ar sėkminga ji bus.

Be abejo, čia siuvami modeliai – ne aukštosios mados. Jie skir-
ti kasdien dėvėti tiek darbe, tiek laisvalaikiu. Tačiau jei drabužiai 
įtinka reikliam Vakarų Europos pirkėjui, vilniečiai patenkinti.

Ir toliau ieško eksporto rinkų
Pasiekusi tam tikros sėkmės, įmonė neatsipalaidavo. Kasmet 

bendrovės darbuotojai ir toliau vyksta į parodas, ieško dar plates-
nių pardavimo rinkų. Štai sausį buvo parodoje „Who‘s Next“ Pary-
žiuje, vasario pradžioje - „CIFF Copenhagen“ Danijoje. Dar laukia 
išvyka į Angliją, į „Pure London“. 

Didžiuojasi savo darbuotojais 
Pradėjus didėti pridėtinei vertei, atsirado galimybių pamažu 

didinti bendrovės darbuotojų  darbo užmokestį. Labiausiai kvalifi-
kuoti ir spartūs darbuotojai šiuo metu čia uždirba beveik 600 eurų 
(atskaičius mokesčius). Vidutinis darbo užmokestis įmonėje – 450 
eurų.

Kolektyvui netrūksta nei drąsos ryžtingoms naujovėms ir eks-
perimentams, nei tokių sumanymų įgyvendintojų. Sukirpėjas Vy-
tautas Paulauskas, siuvėjos Daiva Paulauskienė, Rima Šiožinienė, 
Ana Lukša, gatavos produkcijos lygintoja Romutė Kaunelienė ir 
daugelis kitų puikių specialistų – tai klausos negalios darbuotojai, 
kuriems administracija gali patikėti pačius sudėtingiausius dar-
bus. 

Vienintelis nerimą keliantis dalykas – tai jaunimo nenoras im-
tis siuvėjo amato. Dėl to „Vikada“ sumanė daug įmonės patrau-
klumą didinančių priemonių ir tikisi, kad pamažu padėtis turėtų 
keistis.

Nijolė KRASNIAUSKIENĖ

Klausos negalios darbuotojams administracija gali patikėti pačius sudėtingiausius 
darbus. 

„Vikados“ direktorė G. Ramanauskienė džiaugiasi, kad jos darbuotojų pasiūtus 
drabužius noriai perka ir reiklūs europiečiai.
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Susitikimas vyko Latvijos kurčiųjų 
asociacijos patalpose. Į Rygą vyko Lie-
tuvos kurčiųjų jaunimo asociacijos ta-
rybos nariai: Monika Kumžaitė, Ramu-
nė Triušytė, Kęstutis Vaišnora, Karolis 
Simaitis ir Kauno kurčiųjų jaunimo 
organizacijos pirmininkas Mykolas Ba-
laišis. Nuspręsta į kompaniją pasikviesti 
M. Balaišį, nes jis 2014 m. buvo vienas 
pagrindinių Baltijos kurčiųjų jaunimo 
festivalio organizatorių.  

Susitikimo metu prisistatė visos 
trys šalys. Iš pirmo žvilgsnio tai yra trys 
panašios asociacijos, kurias sieja ben-
dras tikslas – jaunimas. Tačiau prisi-
statant išryškėjo skirtumai - Latvijos ir 
Estijos asociacijos daugiau orientuojasi 
į veiklų, įvairių pramogų organizavimą 
jaunimui, o Lietuvos kurčiųjų jaunimo 
asociacija – jaunimo teisių gynimą, bendradarbiavimą su politi-
nėmis institucijomis. 

Susitikimo metu komandos pasiskirstė grupėmis: buvo ku-
riami veiklos planai strateginėms idėjoms įgyvendinti. Ateityje 
numatomi šie renginiai:

• 2016 m. Baltijos kurčiųjų jaunimo susitikimas Lietuvoje;
• 2016 m. Baltijos kurčiųjų jaunimo festivalis Latvijoje;
• 2017 m. Baltijos kurčiųjų jaunimo susitikimas Estijoje;

• 2017 m. Baltijos kurčiųjų vaikų 
stovykla Latvijoje;

• 2018 m. Baltijos kurčiųjų jaunimo 
susitikimas Lietuvoje;

• 2018 m. Baltijos kurčiųjų jaunimo 
festivalis Estijoje. 

Metai  patvirtinti, tačiau datos dar 
nėra tiksliai numatytos.

Visi vieningai pritarė, kad toks susi-
tikimas buvo naudingas visoms valsty-
bėms: apsikeista naudinga informacija, 
patirtimi. Tai pirmas žingsnis jaunimo 
gerovės kūrimo link.

LKJA dėkinga EUDY (Europos kur-
čiųjų jaunimo organizacijai), kuri 2012 
m. Vilniuje organizavo Baltijos šalių 
jaunimo seminarą. Jo vienas tikslų - 
bendradarbiauti su kitomis organizaci-
jomis ir  bendromis pastangomis kurti 

ateities planus. Tais metais dar nebuvo įsikūrusi Lietuvos kurčių-
jų jaunimo asociacija, todėl tęsti bendrų veiklų negalėjo. 2012 m. 
vykęs susitikimas paragino aktyvius lietuvaičius imtis iniciatyvos, 
tad po metų, 2013-ųjų gruodį, Lietuvos kurčiųjų jaunimo asocia-
cija oficialiai buvo įkurta. 

LKJA viešųjų ryšių koordinatorė 
Ramunė TRIUŠYTĖ

Šio „Akiračio“ numerio viešnia – gestų kalbos vertėja Asta ZINKEVIČIŪTĖ. Į save dėmesį mergina 
atkreipė tapusi konkurso „Gestų kalbos vertėjas 2015“ nugalėtoja. Ji dažniausiai iš visų vertėjų kvie-
čiama ir į LKD prezidento V. Pivoro komandą.

 Sausio 8-10 d. Rygoje pirmąkart vyko oficialus Baltijos šalių jaunimo susitikimas. Jo metu Lietu-
vos, Latvijos, Estijos kurčiųjų jaunimo asociacijų tarybos nariai sudarė  2016-2018 metų bendradar-
biavimo planą  ,,Baltijos kurčiųjų jaunimo kelias“.

Vertėjos Astos profesionalumo receptas: 
daug dirbti ir prasmingai ilsėtis 

Baltijos šalių jaunimo susitikimas
JAUNIMO ŽINGSNIAI

Lietuvos kurčiųjų jaunimo asociacijos tarybos nariai Rygoje 
(iš kairės): Karolis Simaitis, Ramunė Triušytė,  Kęstutis 
Vaišnora, Monika Kumžaitė ir Kauno kurčiųjų jaunimo 
organizacijos pirmininkas Mykolas Balaišis.

Humoro jausmas ir savikritika
Astos darbo stažas dar kuklus: maždaug 

dveji su puse metų darbo Surdologijos centre 
ir apie tiek pat – Vilniaus apskrities gestų 
kalvos vertėjų centre (VAGKVC). Išoriškai 
santūri ir tyli mergina iš tikrųjų yra gana 
didelė nenuorama. Ir turi tvirtą savo nuo-
monę. Tik neteko pastebėti, kad ją mėgtų 
demonstruoti. Kaip gera vertėja – daug ką 
pasilieka sau. Darbo dienomis pluša negai-
lėdama jėgų, vakarais turiningai pramogauja, 
o atėjus šventės metui geba stebinti.

 2015 m. VAGKVC dėl gausybės skundų 
buvo nelengvi. Psichologinė įtampa kolekty-
ve pasiekė neregėtas aukštumas. Tokiam fone 
nedaugeliui kiltų mintis dar labiau eskaluoti 
šią temą. Asta buvo viena iš tų nedaugelio. 

Leidosi įkalbama atstovauti vertėjų konkurse 
vilniečiams, kartu su kolegomis parengė sce-
narijų ir suvienijo kolektyvą vaidinimui „Kas 
parašė skundą?“ Visi tądien scenoje atlikti jos 
vaidmenys buvo įdomūs, bet žiūrovams šis 
etiudas įsiminė labiausiai. „Manau, kad net 
kai sunku, reikia pabandyti į viską žvelgti su 
humoru“, - vieną sumanymo aspektą ir savo 
būdo savybę atskleidžia pašnekovė. 

Ji nesitikėjo pagrindinės nominacijos. 
Esą dalyvavo „tokios stiprios vertėjos“, kad 
jai jokių šansų nebuvo. 

Savikritika, reiklumas sau – pagirtini 
bruožai, bet gerokai kartina vertėjai gyve-
nimą. Asta prisipažino, kad po kiekvienos 
paslaugos ji beveik kaskart dar svarsto, kad 
„vertimas galėjo būti ir geresnis“. 

Profesiniai iššūkiai
Duodama interviu Asta bent keliais 

žodžiais palietė daugeliui vertėjų rūpimus 
klausimus. Kalbėjomės daugiausia apie 
sudėtingus atvejus. Pvz., kai klientas bando 
būti diplomatiškas - tuo pat metu ir pasakyti, 
ir nepasakyti, taip atsakomybę už minties 
perteikimą užkraudamas ant vertėjo pečių. 
Arba kai vertimo metu leidžia suprasti, kad 
nepasitiki vertėju. 

Pokalbio tema buvo ir amžinos pastan-
gos šimtu procentų suprasti pašnekovą – tiek 
kurčiąjį, tiek girdintįjį, nuolatinė siekių ir 
galimybių „dvikova“. Asta apgailestavo dėl 
tų atvejų, kai verktinai reikia pasitarti, bet 
konfi dencialumo principas vertėją palieka 
vienui vieną galynėtis su atsakomybės našta 



11

ir savo sąžine. Taip viduje pradeda kauptis 
nepakeliami dalykai. 

Geriausia 2015-ųjų LGK vertėja garsiai 
prabilo apie tai, ko galbūt daugelis nedrįs-
ta  pasakyti. Esą savaime suprantama, jog 
steigėjas ir vertėjų centrų administracijos 
rūpinasi paslaugų gavėjais ir paslaugų 
kokybe. Deja, apie paslaugos teikėją per 
mažai galvojama. Didelė parama, anot 
pašnekovės, būtų vertėjų centruose įdar-
binta specialistų grupė, kuri pagelbėtų 
vertėjui, kai jam kyla sunkumų. Į ją turėtų 
įeiti gestų kalbos konsultantas, psicholo-
gas, socialinis darbuotojas. Dėl to, pasak 
pašnekovės, laimėtų visi: ir paslaugos 
teikėjai, ir gavėjai, ir steigėjas. Stiprėtų 
vertėjo prestižas.

Kalbėjomės ir apie nuolatinį moky-
mąsi savo emocijas atsieti nuo kliento 
reikalų ir jo patiriamų išgyvenimų. Apie 
kiek nenuoširdų bandymą viešojoje er-
dvėje vaizduoti, kad įmanoma išsaugoti 
visišką konfidencialumą. „Kaip sukurti 
klientui saugią paslaugos teikimo erdvę, 
jei kabinete sėdime, tarkime, keturios? 
Ir gal nuduoti, kad vieni kitų 
nepažįstam, - klausia Asta, -  kai 
kolegė, kaip ir tu  pati, atlydėjo 
klientą, pvz., į  Onkologijos 
institutą?“ 

Bandėme „sverti“ energines 
vertimų sąnaudas ir, žinoma, 
nepasvėrėme. Juk kartais, anot 
pašnekovės, 5 min. trukmės 
darbas atima tiek pat jėgų, kiek 
ir 3 val. trunkantis vertimas. Ir 
kad versti vadovams gali būti 
kartais paprasčiau nei miesto 
žmonėms. „Kodėl kai ben-
drauji, retai kada pritrūksti 
raiškos priemonių, o kai verti, 
tai nuolat trūksta?“ - garsiai 
svarsto pašnekovė.

Universalumo siekis
2015 m. A. Zinkevičiūtei 

buvo labai intensyvūs. Prezi-
dentą ji lydėjo į daugumą jo 
kelionių po Lietuvą. Tikina, 
kad pažintis su skirtingomis 
bendruomenėmis labai pra-
turtino. Per bendrus vertimus 
turėjo galimybę geriau pažinti 
kolegas iš kitų vertėjų centrų. 
Esą jai dažniausiai patinka ir 
tinka „neturėti nuolatinės darbo vietos 
ir nežinoti, kur gali atsidurti rytoj“. Kai 
kas ir nerimą kelia. Dirbdama prezidento 
komandoje Asta dažniau verčia į lietuvių 
kalbą negu iš jos. Todėl mano, kad jos ver-
timas į gestų kalbą pernai „padarė žings-

nelį atgal“. „Prie vieno žmogaus priprasi 
- netobulėsi“, - apibendrina pašnekovė. 
Štai todėl Asta lygiai taip pat noriai, kaip 
ir prezidentui, sutinka versti atliekant 
„paprastus“ miesto užsakymus arba teikti 
paslaugas studentams. 

Gyvenimo nešvaisto veltui
25 metų mergina gyvena turiningą ir 

intensyvų gyvenimą. Po studijų Vilniaus 
kolegijoje ji jau spėjo M. Romerio uni-
versitete atsiimti viešojo administravimo 

magistro diplomą. O prieš visas studijas – 
ten pat baigė Jaunojo teisininko akademiją. 
Mokykliniais metais baigė muzikos (for-
tepijono specialybė) ir sporto (krepšinis) 
mokyklas, lankė chorus, įvairius būrelius 
mokykloje ir už jos ribų. Ir dabar, kad ir 
kokia būtų užimta, suranda laiko kartu su 
savo komanda reguliariai dalyvauti mieste 
vykstančiuose protų mūšiuose. Ir dar 
randa progą kokiam nors ekstremumui, 
pvz., šuoliui parašiutu. Kai kasdienybės 
tampa per daug, ima ir pamėtėja savo 
kolegoms šventinį sumanymą. Nuolatinį 
poreikį „veikti“ joms su dvyne seserimi 
perdavė motina.  

Meilė profesijai, nusivylimai 
ir paieškos 
 „Gera specialybė, daug žmonių 

pažįsti, - lyg ir ne visai „į temą“ atsako, 
klausiama apie profesijos patrauklumą, o 
paskui  prisimena studijų metus: - Pasi-
rinkta profesija man buvo „vien tik grožis“. 
Specialybės dalykai įdomūs, dėstytojai 
puikūs, santykiai geri, kursas stiprus. Pra-

dėjusi dirbti „tą grožį“ atradau 
esant dar kitokį, gilesnį. Tačiau 
pamačiau ir vytimo ženklų. 
Beje, tai taip pat gražus proce-
sas.“ Pasakė tik tiek ir daugiau 
prie temos negrįžo.

„Nežinau, ar visam pasilik-
siu šitam darbe, - atvirauja pa-
šnekovė. - Vis dar ieškau savęs. 
Noriu išbandyti dar kokią sritį 
arba šitą pačią, bet kitu lygiu.“ 
Abi sutartinai linkčiojome, kad 
mūsų sistema „kitu lygiu“ kol 

kas neturi ko pasiūlyti.
  
Dovanos už 
profesionalumą 
ir atsidavimą
 A. Zinkevičiūtė 2015-uo-

sius ir profesiniu, ir asmeniniu 
požiūriu laiko lūžio metais. 
Nesvarbu, kaip pasisuks jos 
likimas ir karjera, pirmuo-
sius reikšmingus pasiekimus 
savarankiškame gyvenime jai 
būtinai primins praėję metai.  
Mergina atvirauja, kad min-
tys ar žvilgsnis vis nukrypsta 
į pernai pelnytas jai brangias 
nominacijas, dovanas. Dar vis 

nepanaudotą kelionės kelialapį dviem į 
Lenkiją. Arba įteiktas, bet vis neprisiruoš-
tas perskaityti knygas. V. Pivoro LKD vardu 
įteiktą angelo skulptūrėlę.   

 Nijolė KRASNIAUSKIENĖ

MŪSŲ ŽMONĖS

Geriausia 2015-ųjų LGK vertėja garsiai 
prabilo apie tai, ko galbūt daugelis 

nedrįsta  pasakyti. Esą savaime 
suprantama, jog steigėjas ir vertėjų centrų 

administracijos rūpinasi paslaugų 
gavėjais ir paslaugų kokybe. 

Deja, apie paslaugos teikėją per mažai 
galvojama.

A. Zinkevičiūtė kartu su kolegomis parengė scenarijų ir suvienijo kolektyvą 
vaidinimui „Kas parašė skundą?“

Geriausia 2015 m. gestų kalbos vertėja 
A. Zinkevičiūtė.
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K. Pilipavičius – išskirtinė asmenybė kurčiųjų 
bendruomenėje

Tarp Lietuvos kurčiųjų jaunimo nėra žmogaus, kuris nežinotų, kas yra Karolis Pilipavičius. Pats 
vaikinas nesijaučia išskirtinis, tačiau tarp kurčiųjų yra nedaug į jį  panašių. Aktyvus, stilingas, kū-
rybingas, iniciatyvus - daug žodžių galima rasti jam apibūdinti, bet geriausiai apie žmogų pasako jo 
paties mintys ir darbai. Todėl susitikau su Karoliu norėdama sužinoti, iš kur toks jo noras paimti iš 
gyvenimo viską, kas geriausia?

Geriausiai žinomas kaip 
fotografas
Vaikinas gyvena ir studijuoja Šiauliuose, sa-

vo gimtajame mieste, bet jį neretai galima maty-
ti ir kituose Lietuvos miestuose ar keliaujantį po 
įvairias šalis. Karolį sutikęs pajunti iš jo sklin-
dančią charizmą, tad vaikinas nesunkiai 
susiranda naujų pažįstamų bei draugų 
kiekviename pasaulio kampelyje. „Gyve-
nime daug ką veikiu: fotografuoju, dirbu 
pagal užsakymus, savanoriauju, padedu 
organizuoti įvairias šventes. Ir tai prasi-
dėjo nuo Lietuvos kurčiųjų ir neprigir-
dinčiųjų ugdymo centro (LKNUC) laikų“, 
-  pasakojo Karolis. 

Šiuo metu jis geriausiai žinomas kaip 
fotografas. Niekas negalėtų ginčytis, kad 
jo darbai - puikios kokybės, o vaikinas 
vis nenustoja tobulėti. Kaip prasidėjo jo 
kaip fotografo karjera? „Viskas prasidė-
jo viešint Ispanijoje. Man draugė davė 
fotoaparatą, ir aš juo pradėjau gaudyti 
įvairius kadrus. Jau tą akimirką supratau, 
kad tai mano ateitis, mano karjera, mano 
mėgstamiausias žaislas. Nuo tada pradė-
jau fotografuoti viską, kas man gražu, vė-
liau ėmiau mokytis retušuoti nuotraukas 
įvairiomis programomis, kol išmokau dirbti su 
pačia geriausia – Adobe Photoshop. Tada tėvai 
pastebėjo, kad man ši sritis puikiai sekasi, ir pa-
dovanojo skaitmeninį fotoaparatą. Bėgant laikui 
pats nusipirkau veidrodinį fotoaparatą ir iki šiol 
juo naudojuosi“, - dalijosi prisiminimais vaiki-
nas. 

Kalbėdamas apie karjerą, fotografas pabrė-
žia, jog tam teikia ypatingą svarbą. „Mokymasis 
teikia džiaugsmo ir skatina tobulėti, o darbas 
mus išlaisvina iš trijų blogybių: nuobodulio, ne-
dorybės ir skurdo“, - sakė jis. 

Vaikinas teigia gaunantis daug užsakymų, 
daugiausia jų - iš girdinčiųjų. Kurčiųjų klien-
tų taip pat yra nemažai. Karolis pabrėžia, kad 
kurčiųjų ir girdinčiųjų poreikiai labai skiriasi: 
girdintieji paprastai sutinka su Karolio siūlo-
ma kaina bei sąlygomis, o kurtieji dažnai prašo 
nuolaidų. „Man ši situacija nepriimtina. Kurtieji 
nori gauti paslaugas pigiau, nes ir aš esu kurčia-
sis. Jie taip pat skundžiasi, jog mano paslaugos 
brangios. Nelabai suprantu jų logikos, juk aš dir-

bu neribotą laiką ir atsiunčiu neribotą nuotrau-
kų skaičių. Girdintys fotografai paprastai turi 
aiškiai nubrėžtus limitus. Norėčiau, kad kurtieji 
suprastų, jog reikia gerbti kito žmogaus laiką bei 
pastangas“, - kalbėjo pašnekovas.

Studijos
Jaunasis fotografas savo žinias tobulina 

ir papildo studijuodamas Šiaulių universite-
te audiovizualinio meno specialybę. Baigęs 
mokyklą jis svarstė pasirinkti fotografijos 
studijas, tačiau sutikęs profesionalų fotografą 
Gintarą Kasperionį, kuris be šios specialy-
bės diplomo pasiekė gerų karjeros rezulta-
tų, nusprendė rinktis audiovizualinio meno 
studijas.

„Man patinka kurti, maketuoti reklamas, 
manau, kad tai bus naudinga ateičiai. Studi-
jos sekasi gerai, daug ko išmokau. Radau ir 
naują patinkamą sritį - darbą su video-, nes 
ankščiau domėjausi tik fotografija, - studi-
jomis džiaugėsi vaikinas. - Patinka studen-
tiškas gyvenimas. Jis pakeitė mano požiūrį 
į girdinčius žmones. Gyvendami laisvai ir 
įdomiai, jie išmokė ir mane, kad reikia nebi-
joti parodyti ir išreikšti save. Susipažinau su 
daug kitų sričių studentų. Būna, ir bendra-
darbiaujame, kai reikia, būna, ir švenčiame 

kartu.”

Šeima
Nors didelę laiko dalį skiria asmeniniam to-

bulėjimui, Karoliui svarbiausi yra  žmogiški daly-
kai: nepaisant karjeros, didžiulę gyvenimo ir šir-

dies dalį užima šeima ir artimiausi draugai. 
„Šeima man yra brangiausias turtas. Jos 
neiškeisčiau į nieką. Mano šeima yra išsi-
barsčiusi po pasaulį, abu tėvai gyvena ne 
Lietuvoje - tėtis Ispanijoje, mama Prancū-
zijoje. Tačiau mes, nepaisydami to, artimai 
bendraujame internetu, skrendu aplankyti 
ir pabūti pas juos. Jaučiu šilumą iš abiejų, 
pasiilgstu jų. Galvoju: kai vėl susitiksime, 
tai bus man pati geriausia diena. Pripratau 
prie tokio gyvenimo. Dabar gyvenu su savo 
brangiausia močiute, kurią be galo myliu.

Labai svarbūs man yra ir artimi drau-
gai, nes jeigu nebūtų jų, nebūtų ir gyveni-
mo. Draugai padeda praskaidrinti dieną, 
jaustis laisvam, nebijoti būti pačiam savimi. 
Artimi draugai yra nepakeičiami“, - atvira-
vo Karolis.

Laisvalaikis ir kiti pomėgiai
Karolis pasakoja labai mėgstantis lais-

valaikiu keliauti, susitikti su įvairiais žmonėmis, 
pažinti skirtingas kultūras. „Ne kartą esu daly-
vavęs tarptautiniuose vasaros vakarėliuose, ke-
liavęs į užsienį. Ten patyriau labai daug įdomių, 
įsimintinų dalykų, kurių niekad nepamiršiu.“ 

Būdamas aktyvus ir kupinas idėjų, Karolis 
neketina apsiriboti tik viena veikla. Jis atskleidė, 
jog turi dar vieną užsiėmimą, kurio iki šiol neži-
nojo nė vienas. Vaikinas neseniai pradėjo kurti 
marškinėlius. „Juos pamatysite vėliau ir patin-
kamus galėsite įsigyti“, - paslaptingai šypsojosi 
Karolis.

Atsisveikinant užduodu paskutinį klausimą 
- ką gi reikėtų daryti, kad tave pastebėtų? „Svar-
bu tiesiog būti tokiam, koks esi. Juk gyvename 
tik kartą, reikia išbandyti viską: keistus, naujus, 
stebėtinus, įdomius dalykus, nebijoti būti savi-
mi. Nereikia bijoti apkalbų ar negatyvių žodžių - 
juk taip atsisijoja žmonės, o šalia lieka tikri drau-
gai. Tad linkiu visiems svarbiausio - nebijoti.“ 

Rasa BUIKAUSKAITĖ

K. Pilipavičius ragina nebijoti būti savimi.
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Tvirtybę ir pasitikėjimą spinduliuojanti būsima 
lietuvių kalbos mokytoja

Sutikusi Gedvilę Diržiūtę iškart pajuntu, kad ši mergina yra išskirtinė. Stropi studentė ir perspek-
tyvi orientacininkė, su geležine valia siekianti savo tikslų. Dvidešimtmetė Lietuvos edukologijos 
universiteto lietuvių kalbos specialybės antro kurso studentė yra jau pelniusi nemažai medalių orien-
tavimosi sporte. Tačiau savo pasiekimais ji garsiai nesididžiuoja - kukli mergina prasitaria apie savo 
laimėjimus tik tada, kai būna apie juos paklausta. Nors ji atrodo tyli ir rami mergina, akyse netrūksta 
tvirtybės bei pasitikėjimo savo jėgomis. 

Gedvile, papasakok apie savo šeimą. 
Koks yra jūsų tarpusavio ryšys, ar gerai 
sutariate?

Augau girdinčiųjų šeimoje. Turiu du jaunes-
nius brolius, 16 ir 7 metų. Šeimoje mūsų ryšys 
yra stiprus, mes su broliais visada padedame vie-
nas kitam. Esu dėkinga ir tėvams, kurie mane 
palaikė ir drąsino nuo pat vaikystės, mokė visada 
turėti tikslų bei nepasiduoti, taip pat visada ska-
tino mane mokytis, netingėti. Abudu tėvai turi 
aukštojo mokslo diplomus, jie man yra tikras pa-
vyzdys.

Esi labai stropi ir pareiginga mergi-
na. Ar galėtum pasakyti, kas tave skatina 
mokytis, siekti savo tikslų?

Turiu stiprų norą visada sužinoti ką nors nau-
jo, įsigilinti į temas. Žinių juk niekada nebūna 
per daug. Esu smalsi - visada klausiu: “Iš kur? 
Kodėl? Kaip” ir stengiuosi į šiuos klausimus 
surasti atsakymus, o juos randu įvairioje litera-
tūroje ir knygose. Tai ir skatina mane mokytis, 
domėtis. Dėl šios priežasties ir siekiu aukštojo 
mokslo.

Kokie yra tavo prisiminimai iš moky-
klos laikų? 

Atsimenu, jog įstojusi į parengiamąją klasę 
mokiausi kartu su draugiškais, šauniais vaikais, 
ir mes visados stengdavomės vieni kitiems pa-
gelbėti. Jau tada mokytojai pastebėjo, jog esu 
gabi, tad iškart perkėlė į aukštesnę, antrą, klasę. 

Mėgstamiausių pamokų neturėjau, man buvo 
įdomios visos disciplinos, tad ir pastangų visoms 
atiduodavau vienodai. Tik kiek paūgėjusi paju-
tau, kad daugiau traukia lietuvių kalba ir istorija. 

Kodėl tada pasirinkai lietuvių kalbos, 
o ne istorijos studijas?

Istorija yra įdomi, tačiau ten informacija 
man atrodo per plati, jos be galo daug. Lietuvių 
kalba yra siauresnis dalykas, jį galima nagrinėti 
plačiau. O istorija man yra sritis, kuria iki šiol 
domiuosi: žiūriu įvairius filmus, skaitau istorinę 
literatūrą. 

Lietuvių kalba kurtiesiems nėra gimtoji, tai 
yra antroji jų kalba, kurios negali išmokti savai-
me. Tam reikia turėti noro ir įdėti nemažai pa-
stangų: domėtis, mokytis naujų žodžių, nebijoti 
klausti mokytojų ar kitų, jeigu ko nors nesupran-
ti, o gramatiką lavinti padeda knygų skaitymas. 

Niekas neateina savaime, norint ką nors pasiekti, 
reikia įdėti darbo.

Savo kurse esi vienintelė kurčioji. Ar 
susiduri su kokiomis nors problemomis?

Na, šiuo metu problemų nėra, vėliau bus 
sunkiau. Mokysiuosi tokį dalyką kaip akcento-
logija, kuri nagrinėja lietuvių kalbos kirčiavimo 
taisykles. Savaime suprantama, toks dalykas kur-
tiesiems yra labai sunkus, kurčiųjų mokyklose to 
nemoko, o ir pati, jeigu būsiu kurčiųjų mokytoja, 
šio dalyko neturėsiu progos pritaikyti. Pažiūrėsi-
me, kaip seksis jį studijuoti. 

Dėstytojai manęs neišskiria iš kitų studentų, 
studijuodama jaučiuosi lygi su kitais bendrakur-
siais, jie neleidžia man pasijusti, jog esu silpnes-
nė už kitus ar ko nors negaliu. 

Kokie yra tavo tikslai, ko norėtum pa-
siekti ateityje?

Turiu du didžiausius tikslus. Pirma - norė-
čiau tapti lietuvių kalbos mokytoja. Kurčiųjų lie-
tuvių kalbos lygis yra gana silpnas, norėčiau tai 
pakeisti, padėti vaikams jos mokytis ir įskiepyti 
jiems meilę knygoms. Pavasarį turėsiu stebėjimo 
praktiką kurčiųjų mokykloje, ji padės man  su-
prasti, ar tinku būti mokytoja. 

Taip pat siekiu tobulėti orientavimosi sporte, 
gauti gerus sportinius įvertinimus. 

Papasakok apie savo kelią orientavi-
mosi sporte. Kada ir kodėl pradėjai spor-
tuoti? 

Orientavimosi sportą lankyti pradėjau 2009 
metais, sportuoju jau 6 metus. Pradėti paskatino 
mano bendraklasė Laura Navikaitė, kuri pati bu-
vo orientacininkė, taip pat auklėtojas Virginijus. 
Jis labai palaikė mano apsisprendimą imtis šio 
sporto, nes tai yra sportas, reikalaujantis mąsty-
mo bei judrumo. Jo manymu, man tai labai tiko. 

Atėjusi į šį sportą pasijutau neklydusi. Man 
patiko su kompasu ir žemėlapiu bėgioti miške, 
ieškoti įvairių taškų. Orientavimosi sporte gal-
va turi veikti ypač greitai, kaip kompiuteris. Tai 
atspindi mano charakterį. Taip pat sužavėjo, jog 
tai yra komandinis darbas, kur yra svarbi pagalba 
vienas kitam. Taip ir likau šiame sporte iki šiol.

Kokie yra tavo pasiekimai sporte? 
Kokių medalių esi parsivežusi iš varžy-
bų?

Pirmasis mano medalis buvo iš Europos 

jaunimo čempionato Vengrijoje, jame ilgojoje 
distancijoje laimėjau bronzos medalį. Šiais me-
tais dalyvavau pasaulio čempionate Amerikoje, 
jame taip pat laimėjau trečiąją vietą moterų bei 
mišrioje estafetėse. Be to, šią vasarą kartu su Vy-
tautu Songinu nugalėjome „Vilnius challenge“ 
varžybose, mėlynojoje trasoje. Šios žaidynės bu-
vo sudėtingos: vyko 5 valandas, jų metu reikė-
jo įveikti atskiras atkarpas: važiavome dviračiu, 
plaukėme, bėgome, taip pat buvo ir orientavimo-
si sporto etapas. 

Sportui atiduodu daug laiko: kiekvieną die-
ną po paskaitų keliauju į treniruotes. Džiugu, kai 
pastangos yra įvertinamos. 

Žinoma, neketinu sustoti, juk dar yra kur to-
bulėti!

Koks yra tavo gražiausias prisimini-
mas orientavimosi sporte?

Hm... Manau, tai buvo Lietuvos jaunimo 
čempionate Varėnos rajone, Marcinkonyse, 
užimta pirmoji vieta. Tokį pasiekimą buvau lai-
mėjusi pirmą kartą, tikrai nesitikėjau. Tuo metu 
visi pamatė, jog esu stipri, galiu daug pasiekti. 
Labai džiaugiausi, tai suteikė man tikėjimo bei 
tvirtybės treniruotis toliau ir dar stropiau.

To tau ir linkime. Ačiū už interviu!

Kalbino 
Rasa BUIKAUSKAITE

G. Diržiūtės tikslas - tapti lietuvių kalbos mokytoja ir 
tobulėti orientavimosi sporte.
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Kelionėje po JAE – dėmesys kurtiesiems

Mokyklos direktorė turi tra-
diciją kasmet Naujuosius metus 
sutikti vis kitoje šalyje. 2016-uosius 
sutiko JAE. Ir šioje kelionėje ji pa-
siekė abu tikslus su kaupu: aplankė 
visus septynis Emyratus, gėrėjosi 
egzotiška gamta, Rytų kultūra 
alsuojančiais miestais, dangorai-
žių labirintais, mečetėmis, Aukso 
turgumi, raudonaisiais smėlynais, 
gaivinosi Indijos vandenyno ir Per-
sijos įlankos bangose, ragavo įvai-
riausių patiekalų, žvejojo, pamatė  
daug nuostabių reginių. ,,Tai kerinti 
šalis, kuri uždega begalinį norą ap-
lankyti ją dar ir dar  kartą“, - neslėpė 
susižavėjimo D. Kriščiūnienė. O 
tokia galimybė – rimta ir reali, 
nes direktorė užmezgė ryšius su 
vieno šeicho žmona, kuri labai 
daug dėmesio skiria vaikams, 
turintiems negalią. ,,Negaliu 
prognozuoti, kaip seksis, tačiau 
yra kontaktai, todėl viliuosi, kad 
pavyks užmegzti glaudesnius 
ryšius, kurie peraugs į bendra-
darbiavimą“, -  sakė  D. Kriščiū-
nienė. Anot jos,  tai būtų 19-a 
pasaulio šalis, su kuria PKNPM 
užmegztų ryšius. 

Pokalbiai su kurčiaisias
Keliaudama po JAE direktorė 

ne tik grožėjosi šios šalies gamta, ar-
chitektūra,  kultūros išskirtinumais, 
bet ir stebėjo žmones. Žvalgėsi, ar 
nepamatys nešiojančių klausos apa-
ratus arba kochlearinius implantus. 
Vaikų, ypač jaunesnio amžiaus, teko 
regėti ne vieną, o vyresnių tos šalies 
gyventojų - moterų ar merginų – 
neįmanoma pamatyti, nes dauguma 
jų vaikšto apsigaubusios hidžabais 
(laisvai krintantis nuo galvos iki 
pat žemės rūbas iš nepermatomo 
audinio). ,,Tačiau Dubajuje, stebint 
fontanų šou, teko sutikti daug klausos negalią 
turinčių užsieniečių: vieni jų buvo su klausos 
aparatais, kiti – su kochleariniais implantais 
ir kalbėjo gestų kalba. Tai buvo labai  malo-
nus susitikimas: pakalbinti visi apsidžiaugė, 
puolė sveikintis, glėbėsčiuotis“,  – įspūdžiais 
dalijosi D. Kriščiūnienė.

 Atplaukus į Indijos vandenyno pakran-
tę, jai  teko bendrauti ir su vietos gyventoju, 
kuris buvo neprigirdintis, tačiau mokėjo 
skaityti iš lūpų. Šiek tiek ilgesnį pokalbį 
moteriai pavyko užmegzti su laive dirban-
čiu neprigirdinčiu atvykėliu iš Kambodžos. 
D. Kriščiūnienę domino, ar klausos negalią 
turintis žmogus nejaučia diskriminacijos, ar 

nėra atlyginimo skirtumo, koks šios 
šalies visuomenės požiūris į negalią 
turintį žmogų ir kodėl jis, palikęs 
savo šalį, atvyko laimės ieškoti į 
Jungtinius Arabų Emyratus? Vyriš-
kis sakė, kad jokios diskriminacijos 
nejaučiantis, o į šią šalį atvyko, nes 
Kambodžoje - darbo trūkumas. 

 Lankantis vieno šeicho re-
zidencijoje, teko bendrauti su 
neprigirdinčiu gidu, kuris kalbėjo 
vokiškai. Šis žmogus nustebino 
tuo, kad mokėjo įvairių šalių rankų 
abėcėlę. Pabendravus paaiškėjo, jog 
turintis nedidelį klausos sutrikimą 
vyriškis dirba šeicho rezidencijoje, 
laisvalaikiu daug dėmesio skiria 

įvairių  pasaulio šalių  rankų 
abėcėlės studijoms. 

D. Kriščiūnienę nustebino 
ir sutiktas argentinietis, mokan-
tis esperanto kalbą. Sakė, kad 
iš jo pirmą kartą išgirdusi, kad 
yra ir esperanto kalbos pirštų 
abėcėlė. ,,Štai kiek tūkstančių 
kilometrų reikia nuvažiuoti, 
kad sužinotum tokį dalyką. Ka-
dangi pati domiuosi ir mokausi 
esperanto kalbą, man tai buvo 
labai įdomu ir netikėta“, - įspū-

džiais dalijosi moteris. 

Pamokantys 
pavyzdžiai
Pasak D. Kriščiūnienės, kal-

binant darbuotojus, net ir labai 
provokuojant, nepavyko išgirsti nė 
vieno neigiamo žodžio nei apie savo 
darbdavius, nei apie pačią šalį ar 
jos valdymo sistemą. ,,Mane  labai 
nustebino toks darbuotojų požiūris 
į savo darbdavį ir tą šalį, kuri jiems 
suteikė galimybę dirbti. Jie neleidžia 
sau net menkiausios šiukšlės išnešti 
į viešumą, nes nežinia, kur tai gali 
nukeliauti, kai šalyje lankosi mili-

jonai turistų“, -  sakė  moteris. Ji pažymėjo, 
jog tokį bruožą labai vertėtų išsiugdyti ir 
lietuvaičiams. Visi atvykę ir  įsitvirtinę šioje 
šalyje jai  tvirtino tą patį, jog norėdamas 
gauti darbą turi dėti visas pastangas, parodyti 
pačias geriausias savo savybes ir deklaruoti 
didžiulę meilę šiai šaliai. 

KURTIEJI PASAULYJE

Panevėžio kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pagrindinės mokyklos (PKNPM) direktorė Danutė Kriščiūnie-
nė pažintinėse kelionėse visada turi du tikslus: pirmiausia - susipažinti su lankomos šalies kultūra, 
žmonėmis, gamta, antra – ieškoti kontaktų su kurčiaisiais. To siekė ir keliaudama po Jungtinius Ara-
bų Emyratus (JAE).

D. Kriščiūnienę domino, ar klausos negalią 
turintis žmogus nejaučia diskriminacijos, ar 
nėra atlyginimo skirtumo, koks šios šalies 

visuomenės požiūris į negalią turintį žmogų 
ir kodėl jis, palikęs savo šalį, atvyko laimės 

ieškoti į Jungtinius Arabų Emyratus?

PKNPM direktorė D. Kriščiūnienė kartu su  Jungtinių Arabų Emyratų 
moterimis.

Šeicho rezidencijoje dirbantis neprigirdintis gidas laisvalaikiu daug 
dėmesio skiria įvairių  pasaulio šalių rankų abėcėlių studijoms. 
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Sporto naujienos
Lietuvos kurčiųjų sporto komitetas, dar neprasidėjus einamųjų metų finansavimui, jau atidarė čem-

pionatų sezoną.

Kalbėdama apie vietinių žmonių kasdienybę, D. Kriščiūnienė 
gėrėjosi, kad šios šalies žmonėms svarbiausia yra tikėjimas ir šeima. 
Žmonės ten meldžiasi 5 kartus per dieną. Atėjus maldos metui, 
atidedami visi darbai ir skubama į maldos kambarius. ,,Manau, kad 
toks stiprus tikėjimas ir pagarba šeimai JAE gyventojams padeda 
susikurti visapusišką gerovę“, - sakė D. Kriščiūnienė.

Stebėdama žmones ir jų kasdienį gyvenimą, ieškodama jų gero-
vės pagrindo, D. Kriščiūnienė sakė padariusi išvadą, kad, be tikėjimo, 
šios šalies žmones dar labai drausmina ir sausasis įstatymas. Pavyz-
džiui, viename iš emyratų (Šardžoje), emigrantas, norintis nusipirkti 
alkoholio, turi pateikti šeichui pažymą iš savo darbovietės,  medicinos 

įstaigos bei dar kitų pažymų ir  ne anksčiau kaip po mėnesio gaus 
atsakymą, ar turės galimybę nusipirkti alkoholio, ar ne. 

D. Kriščiūnienė pastebėjo, jog rinka ir darbo pasiūla šioje šalyje 
yra milžiniška. ,, Ir mūsų jauni žmonės turėtų tik plačiau atverti 
akis ir atidžiau pasižvalgyti. Jiems visi keliai atviri, tik reikia gerai 
mokėti anglų kalbą ir turėti noro tobulėti. O čia vėl tenka atsigręžti 
į mokymąsi, į gebėjimą komunikuoti bei vidinės kultūros ugdymą“, 
- sakė direktorė. 

Laima LAPĖNIENĖ 

SPORTAS

Šachmatų čempionatas
Šiemet pirmiausia, sausio 16–17 d., sureng-

tas Lietuvos kurčiųjų šachmatų čempionatas 
Šiauliuose. Varžyboms teisėjavo vyriausiasis 
teisėjas R. Narmontas.

Geriausių šachmatininkų vyrų trejetas išsi-
rikiavo taip: Tomas Jankūnas (6 tšk., Vilnius), 
Jonas Patackas (5 tšk., Vilnius), Edminas Tėvai-
nis  (5 tšk., Kaunas).

Moterų rikiuotė: Eglė Neringa Marcinkevi-
čienė (5 tšk., Kaunas), Vaida Lukošiūtė (3 tšk., 
Kaunas), Loreta Švedienė (3 tšk., Kaunas).

Iš viso varžybose dalyvavo 24 dalyviai.

Poledinės žūklės čempionatas
Šis čempionatas taip pat surengtas Šiau-

liuose, ant Telkšos ežero sausio 23-24 d. Var-
žyboms, kurios vyko dviem turais, teisėjavo 
Julius Barisevičius. 

Susumavus dviejų dienų rezultatus paaiš-
kėjo, kad daugiausia žuvų sugavo Panevėžio 
kurčiųjų sporto klubui atstovaujanti komanda 
„Vėjas 1“. Ją sudarė Julius Barisevičius, Viktoras 
Maureras, Artūras Juknevičius. Jų sąskaitoje – 
62 taškai. 

Antra liko Vilniaus komanda „Gestas 1“. 
Komandos trejetas: Aidas Undraitis, Vytautas 

Kurmis, Robertas Pavliučionokas. Jie surinko 
64 taškus. 

Treti buvo Šiaulių „Aido“ žvejai: Benas 
Karneckas, Tadas Buinickas, Jurijus Vasinas, jie 
pelnė 83 taškus. Pirmą dieną vyrai įsiveržė į an-
trą poziciją. O štai kitądien šiauliečiams sekėsi 
jau nebe taip gerai – jie buvo tik septinti. Tai ir 
„numušė“ jų reitingus bendrojoje įskaitoje. 

Iš viso čempionate dalyvavo 10 komandų ir 
dar papildomai vienas žvejys. 

Asmeninėje įskaitoje nugalėjo Vytautas 
Kurmis (Vilniaus „Gesto 1“ atstovas), per dvi 
dienas sugavęs 2831 g žuvų. Už jo rikiavosi: 
Vaidas Grinkevičius (Kau-
no komanda „Tyla 1“) su 
2394 g laimikiu; Robertas 
Pavliučionokas (Vilniaus 
komanda „Gestas 1“), su-
žvejojęs 2360 g žuvų.

Šaškių 
čempionatas
Pačioje sausio pabaigo-

je LKSK suskubo surengti 
ir šaškių čempionatą. Spor-
to renginys vyko Klaipėdo-
je. Teisėjavo Aleksandras 
Daščiora. Iš viso dalyvavo 
25 šaškininkai. Varžybos 
vyko šveicariška sistema.

Prizines vietas pelnė šie kurtieji vyrai: An-
tanas Gimžauskas (7 tšk., Vilniaus „Rikis“ ), 
Laimonas Šiaulinskis (5 tšk., Klaipėdos „Šer-
mukšnis“), Nikolajus Kozlovas (Vilniaus „Ri-
kis“).

Kurčiosios moterys prizines vietas išsidali-
jo taip: Valerija Stanevičienė (5,5 tšk., Vilniaus 
„Rikis“), Migla Kubilienė (4 tšk., Klaipėdos 
„Šermukšnis“), Simona Razmaitė (4 tšk., Klai-
pėdos „Šermukšnis“).

  „Akiračio“ informacija

Šachmatų čempionato akimirka.

Poledinės žūklės čempionato nugalėtojų komandos (iš kairės): „Gestas 1“ - A. Undraitis, V. Kurmis, 
R, Pavliučionokas, „Vėjas1“- J.Barisevičius, A. Juknevičius V. Maureras, “Aidas“-  J. Vasinas, 
B. Karneckas ir T. Buinickas.

Šaškių čempionato akimirka.
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Fotoreportažas iš čempionatų

Poledinės žūklės čempionato dalyviai.

Šachmatų čempionato prizininkai (iš kairės): 
V.Lukošiūtė (II vieta), E.Marcinkevičienė (I 
vieta), L.Švedienė (III vieta), J. Patackas (II 
vieta), T.Jankūnas (I vieta), E.Tėvainis (III vieta).

Daugiausia žuvų sugavo Panevėžio kurčiųjų 
sporto klubo komanda „Vėjas 1“ (iš kairės): 
J. Barisevičius, A. Juknevičius, V. Maureras .

Šaškių čempionato prizininkai (iš kairės): M. Kubilienė 
(II vieta), L. Šiaulinskis (II vieta), V. Stanevičienė  (I vieta), 
A. Gimžauskas (I vieta), S. Razmaitė (III vieta), N. Kazlovas 
(III vieta).


