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SUVAŽIAVIMAS .  Svar-
biausia LKD metų sueiga – atas-
kaitinis suvažiavimas šiemet 
vyks gegužės 7 d. Jame delegatai 
bus supažindinti su veiklų bei 
Revizijos komisijos ataskaito-
mis, bus aptariami kiti klausi-
mai. 

PALAIKĖME. Lygių gali-
mybių kontrolieriaus tarnyba 
kartu su Nacionaliniu lygybės ir 
įvairovės forumu šiemet, kaip ir 
kasmet, organizavo Nacionali-
nius lygybės ir įvairovės apdo-
vanojimus. Šiemet 4-oje kon-
kurso kategorijoje varžėsi ir Lie-
tuvos šeimų, auginančių kurčius 
ir neprigirdinčius vaikus, ben-
drijos PAGAVA vicepirmininkė 
Joana Vanagienė. Kurčiųjų ben-
druomenės atstovė pretendavo į 
nominaciją „Geriausias amžius 
– mano amžius“. J. Vanagienė 
pateko į finalinį rinkimų turą, 
kaip rašoma pristatyme, „už 
nenuilstamą įvairių kartų vie-
nijimą vardan bendrų tikslų ir 
amžiaus stereotipus laužančią 
energiją“. Redakcijos žiniomis, 
kurčiųjų bendruomenė aktyviai 
palaikė savo narę. Apie rinkimų 
rezultatus informuosime kitame 
„Akiračio“ numeryje.

TELŠIAI – „LIETU-
VOS KULTŪROS SOSTINĖ 
2016“. Šiaulių apskrities gestų 
kalbos vertėjų centro iniciatyva 
renginių ciklas „Telšiai – Lietu-
vos kultūros sostinė 2016“ bus 
prieinamas ir kurtiesiems. Star-
tas jau duotas - balandžio 15 d. 
renginio „Telšiai – Lietuvos kul-
tūros sostinė 2016“ atidarymo 
šventė „Sugrįžimai“ buvo ver-
čiama į lietuvių gestų kalbą.

LABDAROS RENGINYS. 
Gegužės 10 d. bendrija PAGA-
VA ir JT Lietuvos asociacija Šv. 
Kazimiero bažnyčioje, Vilniu-
je, rengia labdaringą muzikos 
ir poezijos vakarą „Gyva mūsų 
žemė“, skirtą Pasaulinei Žemės 
dienai paminėti. Įėjimas į ren-
ginį – dalyvio laisva valia au-
kojama suma. Koncerte skam-
bančios dainos bus verčiamos į 
gestų kalbą, o jo metu surinktos 
lėšos bus skiriamos neprigirdin-
tiems vaikams klausos apara-
tams įsigyti. 

DRAUGYSTĖS POPIE-
TĖ. Balandžio 9 d. Vilniaus 
KRC surengė popietę - susitiki-
mą Ukmergėje. Renginyje da-
lyvavo Vilniaus miesto ir rajo-
no, Trakų, Šalčininkų, Širvintų, 
Ukmergės kurčiųjų organizacijų 
atstovai. Rengėjai organizavo 
ekskursiją į Ukmergės kraštoty-
ros muziejų, pažintį su lankyti-
nomis Ukmergės vietomis. LKD 
viceprezidentas K. Vaišnora su-
sirinkusiems perskaitė praneši-
mą „Lietuvos kurčiųjų draugija: 
mūsų teisė – žinoti, mūsų par-
eiga – domėtis“. VKRC darbuo-
tojai organizavo komandinius 
žaidimus, kurie kaipmat gera 
nuotaika užkrėtė visus renginio 
dalyvius. Organizatoriai pasi-
rūpino kava, arbata ir saldumy-
nais. Vėliau visi susirinkusieji 
vyko apžiūrėti vietos kurčiųjų 
organizacijos patalpų.

Kitame „Akiračio“ numeryje 
skaitytojams siūlysime susipa-
žinti su Ukmergės kurčiųjų pir-
mine organizacija: kaip jos na-
riai praskaidrina savo kasdieny-
bę ir švenčia šventes, kaip jiems 
pavyksta išsaugoti gerą sportinę 
formą. Apie visa tai ir dar apie 
kurčiųjų ukmergiškių draugys-
tės receptą papasakos vietos or-
ganizacijos pirmininkė Kristina 
Bartulytė.

KAUNO KRC DARBUO-
TOJAMS IR LGK VERTĖ-
JAMS – MOKYMAI IŠ ŠA-
LIES. Kauno KRC ir Kauno 
AGKVC turi tradiciją periodiš-
kai susitikti ir aptarti esamas 
problemas. Šių metų pradžios 

Trumpai apie mus

Bendrijos PAGAVA vicepirmininkė 
Joana Vanagienė.
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susitikime abipusiškai nuspręsta, kad reikia 
abiejų įstaigų darbuotojų susitikimo. Kauno 
AGKVC direktorė R.  Leonavičienė ir Kau-
no KRC atstovas M. Balaišis pasirūpino ko-
vo 25 d. surengti seminarą „Dirbkime kar-
tu“. Seminaro metu abiejų įstaigų darbuo-
tojams buvo sudaryta galimybė geriau susi-
pažinti, pristatyti savo darbą, padiskutuoti 
apie teikiamas paslaugas. Kita seminaro 
dalis buvo skirta mokymams. Juos vedė VšĮ 
„Juoda avis“ atstovės. Įstaiga vykdo moky-
mus, orientuotus į būsimus ir esamus soci-
alinius darbuotojus bei visus asmenis, kurie 
siekia asmeninio tobulėjimo ir saviauklos. 
Savo veikloje ji vadovaujasi Sokrato meto-
du, kuris padeda ugdyti emocinį intelektą 
bei kritinį mąstymą. Metodo puoselėtojos 
mokymuose atskleidė seminaro dalyviams, 
kaip geriau pažinti save ir stiprinti moty-
vaciją. Po seminaro abiejų įstaigų vadovės 
– Kauno AGKVC direktorė R. Leonavičienė 
ir Kauno KRC direktorė J. Pugačiauskienė 
išreiškė viltį, kad „Juodos avies“ mokymai 
padės tobulėti ir geriau vykdyti pareigas 
tiesioginiame darbe. Seminarą įvardijo kaip 
naudingą.

OPERATYVIOS PIRMINĖS PA-
GALBOS MODELIO KURČIŲ VAIKŲ 
ŠEIMOMS KŪRIMAS ĮGAUNA PA-
GREITĮ. Kovo 17 d. Sveikatos apsaugos 
ministerijos Asmens sveikatos priežiūros 
departamentas kartu su Lietuvos šeimų, au-
ginančių kurčius ir neprigirdinčius vaikus, 
bendrija PAGAVA organizavo pasitarimą, 
kuriame toliau ieškota sprendimo, kaip 
sveikatos apsaugos įstaigos galėtų dalyvau-
ti ir bendradarbiauti organizuojant bei tei-
kiant operatyvią pagalbą šeimoms, kuriose 
gimsta klausos negalią turintys vaikai. Da-
lyvauti pamažu „įsibėgėjančiame“ pagalbos 
modelio svarstyme taip pat buvo deleguotas 
Švietimo ir mokslo ministerijos atstovas. 

PAŽINTIS SU JAPONŲ KULTŪRA. 
Balandžio 18 d. iš anksto užsiregistravę na-
riai bendrijos PAGAVA iniciatyva turėjo 
galimybę apsilankyti Japonijos ambasados 
kultūros ir informacijos centre. Čia jie ar-
timiau susipažino su japonų tradicijomis, 
stebėjo arbatos gėrimo ruošimo ceremoni-
ją, vaišinosi arbata.

LKD ŠVIES VISUOMENĘ. Lietuvos 
kurčiųjų draugija kovą pradėjo įgyvendinti 
Neįgaliųjų reikalų departamento finansuo-
jamą projektą „Visuomenės švietimas apie 
kurčiuosius“. Asociacijos vadovai sieks, 
kad kuo daugiau mokyklų ir universite-
tų išklausytų kurčiųjų lektorių paskaitas ir 
daugiau sužinotų apie lietuvių gestų kalbą 
ir kurčiųjų kultūrą. Projektas bus vykdomas 
iki metų pabaigos. 

KURČIŲ MOKINIŲ IR STUDENTŲ 

SUSITIKIMAS. Kovo 22 d. Šiaulių sutri-
kusios klausos vaikų ugdymo centro de-
šimtokai su savo auklėtoja I. Poškiene da-
lyvavo kasmet vykstančiame tradiciniame 
Šiaulių universiteto (ŠU) karjeros renginyje 
„Diena su studentu“. Kurtieji mokiniai tu-
rėjo galimybę susipažinti su ŠU siūlomomis 
studijų programomis, priėmimo reikalavi-
mais, atlikti dėstytojų ir studentų parengtas 
užduotis. Taip pat bendravo su studentais 
ir klausėsi jų sėkmės istorijų. Mokinius at-
lydėjusiems pedagogams tądien surengtas 
seminaras „Mokinių karjeros planavimas“. 

ANONIMINĖ LGK PASLAUGŲ GA-
VĖJŲ APKLAUSA. Ankstesniame „Aki-
račio“ numeryje redakcija anonsavo, kad 
artimiausiu metu supažindins su Neįgaliųjų 
reikalų departamento 2016 m. sausio ir va-
sario mėn. vykdytos LGK paslaugų gavėjų 
apklausos rezultatais. Dėl objektyvių prie-
žasčių redakcija publikacijos viešinimą pri-
versta atidėti, bet  kad skaitytojams laukti 
neprailgtų, informuoja, jog apklausoje da-
lyvavo nemenkas būrys – 400 kurčiųjų. Taip 
pat nori pranešti, kad kurtieji LGK vertimo 
paslaugų kokybę įvertino „gerai“, t. y. vidu-
tiniškai iš 10 balų skyrė 8.  

NORVEGAI ATVYKO DALYTIS 
PATIRTIMI. Lietuvos šeimų, auginančių 
kurčius ir neprigirdinčius vaikus, bendri-
ja PAGAVA, įgyvendindama EEE finansi-
nio mechanizmo NVO programos dvišalių 
santykių iniciatyvą „Paslaugų kurtiems ir 
neprigirdintiems vaikams gerinimas pasi-
telkiant Norvegijos patirtį“, balandžio 14 d. 
organizavo susitikimą su Norvegijos speci-
alistais, teikiančiais paslaugas sutrikusios 
klausos vaikams ir jų šeimoms. Pirmoje 
susitikimo dalyje bendrija PAGAVA kartu 
su Sveikatos ir Švietimo ministerijų atsto-
vais bei Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdin-
čiųjų ugdymo centro vadovais aptarė, kaip 
Norvegijos patirtis galėtų būti pritaikyta 
Lietuvoje. Antroje dalyje svečiai susitiko su 
tėvais ir  papasakojo, kaip organizuojami 
šeimų, auginančių sutrikusios klausos vai-
kus, mokymai Norvegijoje.

PROJEKTAS ,,SPALVINGAS PRA-
DINUKO PASAULIS“. Kovo 14-18 d. 
Panevėžio kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų mo-
kykloje vyko pradinių klasių mokinių pro-
jektas „Spalvingas pradinuko pasaulis“. Visą 
savaitę kiekviena diena buvo skirta moko-
miesiems  dalykams, tačiau kitaip, neįpras-
tai... Pirmadienis – meninės veiklos diena, 
antradienis - kalbos diena, trečiadienis – 
matematikos diena, ketvirtadienis – diena, 
skirta pasaulio pažinimui,  penktadienis 
– sporto diena.  Be dalyko pamokų, vyko  
įvairūs renginiai, išvykos,  viktorinos, žai-
dimai, estafetės ir kt. Mokyklos direktorė 

Danutė Kriščiūnienė dėkoja projektą orga-
nizavusioms pradinių klasių mokytojoms: 
surdopedagogei metodininkei L. Lazdaus-
kienei, vyr. surdopedagogei I. Matuzevi-
čienei , vyr. surdopedagogei  G. Gižienei 
ir aktyviems pagalbininkams mokytojams:  
L. Čiplienei, R. Liutkevičienei, J. Milerienei, 
R. Lavickienei, D. Matuzienei, P.  Stančaus-
kienei ir R. Smirnovienei. Direktorė palin-
kėjo, kad veiklų metu patirtas džiaugsmas, 
įgytos žinios apie gamtą ir juos supančią 
aplinką padėtų vaikams pažinti pasaulį, su-
vokti gamtos vientisumą, harmoniją, įvai-
rovę, išsiugdyti vertybines nuostatas. 

ATVELYKIS. Balandžio 2 d. Panevė-
žio kurčiųjų reabilitacijos centre pakiliai 
buvo švenčiamas Atvelykis. Visi kupini tei-
giamų emocijų ir geros nuotaikos džiaugėsi 
galėdami susirinkti ir paminėti šią gražią 
šventę. Buvo renkami gražiausi, tvirčiausi 
margučiai,  už juos buvo įteikti apdovano-
jimai. 

Kaune vaikams ir jų tėveliams Atvely-
kio pramogų netrūko: vaikai žiūrėjo filmu-
ką apie velykinių kiaušinių gamybą, buvo 
imituojamos dainos, šokami tautiniai šo-
kiai, vaikai padėjo artistams traukti didžiu-
lį margutį, aplink kurį šoko ratelį, kartu su 
tėveliais žaidė žaidimus. Kaune tapo tradi-
cija degančią žvakutę perduoti kiekvienam 
pasakant: ačiū, kad esi su manim. Visi vai-
šinosi Atvelykio vaišėmis. Labiausiai vaiku-
čius džiugino margučių ridenimas. Veikė 
margučių ir kūrybinių darbų parodėlė. Gra-
žiausių margučių margintojomis išrinktos 
Angelė Botyrienė ir Dalė Balžekienė (Kau-
no r.).

Netradicinėje matematikos pamokoje ,,Kelionė į 
Matematikos šalį“ teko įveikti įvairias matematines 
užduotis, nugalėti piktąsias raganas ir atrakinti 
Matematikos skrynią... 

Kaune linksma buvo visiems.
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2006 m. JT Neįgaliųjų teisių konvencija 
– tai vienas naujausių tarptautinių susita-
rimų, kurį Lietuva ratifikavo 2010 m. Ba-
landžio pradžioje Ženevoje Lietuva pirmą 
kartą pristatė savo ataskaitą JT Neįgaliųjų 
teisių komitetui, kuris vykdo konvencijos 
stebėseną ir vertina šalių pažangą įgyven-
dinant jos nuostatas.    

 Oficialios ataskaitos pristatyti ten vyko 
Lietuvos delegacija, sudaryta iš ministerijų, 
JT biuro bei kitų tarptautinių organizaci-
jų atstovų. Delegacijai vadovavo socialinės 
apsaugos ir darbo ministrė Algimanta Pa-
bedinskienė. Šis susitikimas yra svarbus vi-
siems neįgaliesiems, nes komiteto pastebė-
jimai gali turėti įtakos Lietuvos neįgaliųjų 
teisių situacijai ateityje.

Ten vyko ir Lietuvos neįgaliųjų forumo 
(LNF) atstovai, kurie turėjo galimybę ko-
mitetui pateikti savo pastebėjimus, kaip iš 
tiesų Lietuvoje vykdoma neįgaliųjų politika. 
Tarp jų buvo ir LKD prezidentas Vytautas 
Pivoras. 

„Posėdžių metu kartu su LNF delegacija 
negalėjome užduoti klausimų ar pateikti sa-
vo nuomonės, - pasakoja V. Pivoras. - Mums 
buvo sudaryta galimybė prieš oficialios atas-
kaitos pateikimą susitikti su JT Neįgaliųjų 
teisių komiteto nariais ir pristatyti LNF bei 
Lietuvos kurčiųjų draugijos parengtas alter-
natyvias ataskaitas, kaip iš tiesų Lietuvoje 
yra vykdoma neįgaliųjų politika, taip pat at-
kreipti dėmesį į neįgaliųjų teisių pažeidimus 
Lietuvoje bei užduoti svarbius klausimus.“ 

Valstybės ir LNF 
ataskaitos skiriasi

Pirmoji ataskaita apie Neįgaliųjų teisių 
konvencijos vykdymą Lietuvoje buvo siųs-
ta JT dar 2012 m., tačiau nuo to laiko įvy-
kus nemažai pokyčių pernai buvo išsiųstas 
ataskaitos papildymas. Kartu su oficialio-
mis valstybės ataskaitomis LNF siuntė ir 
savo parengtas šešėlines ataskaitas, kuriose 
apibrėžiama Lietuvos neįgaliųjų padėtis iš 
pačių negalią turinčių asmenų perspekty-
vos. Lietuvos kurčiųjų draugija savo paste-
bėjimus bei problemas pirmą kartą įtraukė 
į bendrą LNF ataskaitą, tačiau šį kartą nu-
sprendė pateikti atskirą, tik kurčiųjų teisių 
pažeidimus pristatantį dokumentą. Su juo 
galite susipažinti praėjusiame „Akiračio“ 

numeryje. 
JT Neįgaliųjų teisių komitetas atidžiai 

susipažino su oficialia bei alternatyvia 
ataskaitomis ir per posėdžius, kurie vyko 
dvi dienas po tris valandas, pateikė išva-
das, kad Lietuvos valstybė, nors ir vykdo 
įvairius projektus bei nemažai investuoja į 
neįgaliųjų padėties gerinimą šalyje, bet ne-
pateikia rezultato - kaip šie pokyčiai veikia 
patį neįgalų žmogų. Komitetas pabrėžė, jog 
Neįgaliųjų teisių konvencija buvo siekiama 
ne integruoti neįgalų asmenį, o jį visiškai 
įtraukti į visuomenę, paversti visaverčiu jos 
nariu. Lietuvos politika, deja, eina integraci-
jos keliu. Tai yra priežastis, kodėl neįgalieji 
Lietuvoje iki šiol susiduria su nemenkomis 
problemomis. 

V. Pivoras džiaugiasi, kad komitetas sky-
rė daug dėmesio LNF pateiktai ataskaitai, ir 
Lietuvos ministerijų atstovams užduodavo 
klausimus apie tai, kaip pats neįgalus as-
muo jaučiasi gyvendamas mūsų šalyje, ar 
jis čia gali jaustis esąs visavertis. Buvo at-
kreiptas dėmesys ir į kurčiųjų ataskaitą, už-
duoti svarbūs klausimai. Buvo domimasi ne 
tik aklųjų, judėjimo ar kitą negalią turinčių 
asmenų aplinkos pritaikymo problemomis, 
bet ir kurčiųjų - buvo iškeltas klausimas apie 
subtitrų nepakankamumą, nes Europoje te-
levizijose subtitruojamų laidų vidurkis sie-
kia maždaug 60 proc., o Lietuvoje - vos 2,6 
procento. Į šį klausimą Lietuvos delegacijos 
atstovai atsakė, jog Lietuvoje didžioji dalis 
televizijų yra privačios, jos pačios skirsto sa-
vo biudžetą, valstybė neturi teisės į tai kištis. 
Dėl šios priežasties labai mažas finansavi-
mas yra skiriamas laidoms subtitruoti. Šios 
problemos būtų išvengta, jeigu Lietuvoje 
būtų įvestas įstatymas, nurodantis, kokia 
dalis televizijos laidų turi būti subtitruoja-

ma. Taip pat yra opus klausimas dėl pagal-
bos telefono 112, nes kurtieji neturi galimy-
bės greitai išsikviesti pagalbą, o tai yra viena 
pagrindinių žmogaus teisių. 

Su dideliu informacijos neprieinamumu 
susiduria ir aklieji, daug svarbios informa-
cijos nėra prieinama Brailio raštu. Buvo pa-
brėžta, jog svarbu, kad Seimo rinkimų in-
formacija būtų laisvai prieinama ir Brailio 
raštu, ir gestų kalba. 

Tikimasi svarbių pokyčių
„Lietuvos delegacija daug kalbėjo apie 

pažadus ir ateities planus gerinti neįgalių-
jų teisių situaciją šalyje. Visa tai yra žinoma 
ir jau girdėta seniau, - teigė LKD preziden-
tas. - JT Neįgaliųjų teisių komitetas neverčia 
valstybės gerinti,  jie tik teikia pasiūlymus, 
kurie per tam tikrą laiką turėtų būti įgyven-
dinami. Po dviejų savaičių komitetas turėtų 
atsiųsti išvadas iš posėdžių bei rekomenda-
cijas situacijai gerinti. Tikimės, kad jose bus 
pasiūlymų, kurie turės įtakos kurčiųjų gyve-
nimui. Tokiu atveju kreipsimės į valdžios at-
stovus ir sieksime, kad šios rekomendacijos 
būtų įgyvendinamos.“ 

Tiesa, kai kurie pokyčiai gali užtrukti 
labai ilgai, tačiau yra svarbu, kad jie vyktų. 
„Sėkmingo neįgaliųjų teisių Lietuvoje už-
tikrinimo pagrindas - tai valstybės įstaigų 
bei nevyriausybinių organizacijų (NVO) 
bendradarbiavimas, - pabrėžia V. Pivoras. 
- Valstybinės institucijos turi galią bei lė-
šų įgyvendinti pokyčius, o nevyriausybinės 
organizacijos dirba tiesiogiai su neįgaliais 
žmonėmis, todėl tiksliai žino, ko jiems rei-
kia ir kas yra svarbu. Jeigu valstybinės ins-
titucijos būtų atviros NVO pastebėjimams 
ir į juos atsižvelgtų, būtų pasiekti puikūs re-
zultatai.” 

LKD prezidentas kviečia kurčiuosius 
domėtis Neįgaliųjų teisių konvencija, žinoti 
apie joje išskirtas savo teises.  Ji yra išversta į 
gestų kalbą, yra išleista knygelė, kurioje  ne-
sudėtingai ir aiškiai viskas surašyta. Pasak 
prezidento,  kurtieji, pastebėję konvencijos 
pažeidimų, turi nebijoti ir kovoti už savo 
teises. Juk visi esame žmonės ir turime teisę 
savo šalyje gyventi garbingai ir jaustis lygia-
verčiai su kitais.

Rasa BUIKAUSKAITĖ

AKTUALIJOS

Jungtinėse Tautose - dėmesys ir 
LKD alternatyviai ataskaitai

Balandžio 6-7 d. Jungtinių Tautų (JT) Neįgaliųjų teisių komitetas Ženevoje (Šveicarija) pirmą kartą 
vertino, kaip Lietuva užtikrina neįgalių žmonių teises.  

JT Neįgaliųjų teisių komitete Lietuvos valstybinių 
institucijų atstovai pristatė, kaip užtikrinamos 
neįgaliųjų teisės.
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Norėčiau trumpai apžvelgti pastato parda-
vimo seką. Nuo 2008 m. pradėtas kelti pastato 
pardavimo klausimas, sprendimų paieška ir 
įgyvendinimas tęsiasi iki šiol, t. y. aštuoneri 
metai išvaistyto laiko, žmogiškųjų ir finansinių 
išteklių, o per šiuos aštuonerius metus buvo 
galima šiuos resursus panaudoti kitiems ypač 
svarbiems LKD tikslams. Kas vyko per visą šį 
laikotarpį? Neteisingos informacijos skleidi-
mas dėl pastato likimo, 3 balsavimai, 2 piketai, 
mitingai, šmeižtas, prezidentės atsistatydini-
mas, o rezultatas – bendruomenė, kuri šiuo 
metu susiskaldžiusi ir kaltina vieni kitus. 

Mano, kaip prezidento nuomone, siūlomas 
sprendimas pastatą parduoti – paskutinė gali-
mybė, todėl išreiškiau poziciją, kad nuo pasta-
to pardavimo turime pereiti prie nuomos arba 
pasilikimo ir pastato remonto. Prieš neeilinį 
Lietuvos kurčiųjų draugijos suvažiavimą, ku-
ris vyko 2015 m. gruodžio 5 d., gavau savo as-
meniniu telefono numeriu grasinančią ir įžei-
džiančią žinutę, nes aktyviai pasisakiau prieš 
pastato pardavimą. Teisėsaugos instuticijoms 
kol kas nepavyko nustatyti siuntėjo tapatybės, 
nes toks veiksmas buvo sąmoningai suplanuo-
tas, kaip teigė teisėsaugos institucijos atstovas, 
siekiant paveikti mano poziciją ir nuomonę, 
ypač prieš turtinio klausimo svarstymą. Supra-
tau, kad elgiuosi teisingai, ir suinteresuoti as-
menys nepaveiks mano, kaip prezidento, nuo-
monės šiuo klausimu. Turtinis klausimas ir 
grasinančios žinutės - tai ryškus signalas, kad 
yra siekis gauti naudos iš šio pastato. Ne kartą 
sakydavau ir sakysiu, jog į Lietuvos kurčiųjų 
draugiją atėjau dėl kurčiųjų bendruomenės, 
tam, kad pagal savo ir aplink esančių žmonių 
kompetencijas pagerinčiau kurčiųjų bendruo-
menės narių gyvenimą Lietuvoje gindamas jų 
teises ir interesus. Siekdamas, kad tinkamai 
įgyvendintume LKD įstatų 12 p. nustatytus 
tikslus, t. y. rūpintis, atstovauti, apsaugoti nuo 
diskriminavimo, teigiamo požiūrio formavi-
mas, skatinti integraciją, siekti tinkamos infor-
macinės aplinkos prieinamumo, skatinti mo-
kytis, dirbti, užsiimti mėgstama veikla, skleisti 
informaciją apie kurčiuosius, pažindinti visuo-
menę su susiduriančiomis problemomis.

Mano, kaip ir kiekvieno iš mūsų, pareiga 
pagal LKD įstatų 13 p. burti kurčiųjų bendruo-
menę, o ne ją skaldyti. Aš, kaip LKD preziden-
tas, pagal LKD įstatų 41 p. privalau įgyvendin-

ti LKD tikslus ir uždavinius, koordinuoti LKD 
veiklą, todėl pasisakau už tai, kad pastato par-
davimas prieštarauja visos Lietuvos kurčiųjų 
interesams.

Pakartotinai norėčiau visiems priminti, 
kokius tikslus iškėliau kandidatuodamas į pre-
zidento postą, ir už ką balsavome:

• LKD organizacijų stiprinimas;
• Kurčiųjų atstovavimas bendradarbiaujant 

su kitomis organizacijomis;
• Neįgaliųjų teisių konvencijos punktų 

praktinis įgyvendinimas;
• Efektyvus turimo turto valdymas;
• LKD įstatų tobulinimas.
Pastato pardavimas - tai ne efektyvus tur-

to valdymas. Pastato pardavimo istorija rodo, 
kad LKD nėra pakankamai profesionali nekil-
nojamojo turto rinkoje, todėl ypač brangaus 
mūsų turto pardavimas kelia dideles rizikas, 
jog turtas bus parduotas nenaudingomis sąly-
gomis. Aš matau, kad yra galimybių pagerin-
ti pastato būklę, efektyviai išnaudoti patalpas 
organizacijų veikloms, tačiau tam reikia laiko, 
lėšų ir bendro darbo, ypač organizacijų, kurios 
vykdo veiklą šiame pastate. Naujas pastatas ti-
krai neišspręs dabar egzistuojančių problemų 
ir supratimo apie patalpų valdymą, jų išlaiky-
mą, remontą ir priežiūrą. 

Po paskutinio LKD suvažiavimo delegatų 
balsavimo vėl kilo susipriešinimas, pavieniai 
asmenys ėmė kelti diskusijas ir siekti savo tiks-
lų, pasitelkdami teisines priemones. Šiandien 
turime keturias teisines išvadas, t. y. 2 advo-
katų ir 2 LKD teisininkų, jos viena kitai yra 
prieštaraujančios. Buvo keliamas svarbiausias 
klausimas: ar balsavimas vyko tinkamai, ar 
balsų buvo pakankamai, ir iš to plaukianti iš-
vada – ar galimas pastato pardavimo įgyven-
dinimas. 

Matydamas sudėtingą situaciją, pirmiausia 
siūlyčiau visiems gerai apsvarstyti susidarusią 
padėtį, keliant klausimus: ar mus tenkina su-
sipriešinusi bendruomenė?  Ar mus tenkina, 
kad toks susipriešinimas stabdo LKD veiklą, 
aukščiau už kitus klausimus iškeliant pastato 
klausimą? Ar mus tenkina, kad mano, Valdy-
bos, delegatų, narių dėmesys neskiriamas tie-
sioginiams klausimams spręsti, o aštuonerius 
metus bandoma parduoti pastatą, šį procesą 
veikiant įvairioms suinteresuotoms grupėms? 
Manęs asmeniškai tai netenkina, nes turime 

spręsti ir kitus reikalus, tokius kaip televizijos 
informacinės aplinkos bei  bendrojo pagalbos 
telefono 112 pagalbos prieinamumas, įdarbi-
nimas, informacijos teikimas, organizacijų 
stiprinimas. Tikiu, kad ir Jūsų netenkina ši si-
tuacija.

Prašau ir rekomenduoju LKD suvažiavimo 
delegatams apsvarstyti, ar mes tinkamai svars-
tome ir balsuojame tais klausimais, kad net 
priimti nutarimai sukelia neaiškumų, ar tinka-
mai atstovaujame kurčiųjų interesams.

Aš puikiai suprantu Vilniaus bendruome-
nės žmonių norą dirbti ir ateiti į naują pas-
tatą, bet tai nėra sprendimas, kuris pagerins 
padėtį. Suprantu ir tuos žmones, kurie dirbo 
ta linkme, kad Vilniaus bendruomenė turėtų 
naują pastatą, bet dabartinėje situacijoje, kai 
bendruomenė susipriešinusi, siūlyčiau šiuos 
principus palikti nuošalyje. Bandykime savo ir 
bendruomenės savanoriškomis jėgomis tvar-
kytis kartu, stengtis dėl mūsų visų – visos Lie-
tuvos kurčiųjų -gerovės. Įrodykime savo veiks-
mais, o ne kalbomis, kad norime išsaugoti ir 
puoselėti LKD pastatą bei kitus mums – visos 
Lietuvos kurtiesiems - priklausančius pastatus.

Pabaigoje norėčiau pakartotinai išreikšti 
savo aiškią poziciją pastato klausimu. Nepri-
tariu pardavimui šiuo metu, nes nesu įsitiki-
nęs, kad pastatas parduodamas geriausiomis 
draugijai sąlygomis, o tolesnis pardavimo es-
kalavimas tampa pagrindine priešpriešos tarp 
draugijos narių priežastimi. Kviečiu bendro-
mis jėgomis ieškoti galimybių efektyviai val-
dyti turimą turtą, kurį norėtume ir turėtume 
palikti savo ateities bendruomenės nariams.

Siūlau kelių žingsnių veiksmus:
• LKD suvažiavimo delegatams panaikinti 

2015 m. gruodžio 5 d. XXIV suvažiavimo nuta-
rimą dėl pastato pardavimo krypties.

• Peržiūrėti pastato turimų patalpų planą, 
perskirstant organizacijų naudojamas patalpas, 
atsižvelgiant į Vilniaus ir visos Lietuvos kurčių-
jų bendruomenės poreikius naudotis patalpo-
mis, siekiant efektyviau administruoti pastatą.

• Siekti galimybių rasti kitų finansavimo 
šaltinių (rengiant projektus, nuoma, ben-
druomenės bei organizacijų parama ir kt.).

Lietuvos kurčiųjų draugijos 
prezidentas

Vytautas Pivoras

AKTUALIJOS

LKD prezidento memorandumas
Gerb. Lietuvos kurčiųjų bendruomenės nariai, suvažiavimo delegatai, Respublikinės valdybos na-

riai, teikiu Jums memorandumą, kuris kaip diplomatinis aktas atspindi mano, kaip Lietuvos kurčiųjų 
draugijos prezidento, Jūsų išrinkto atstovo, nuomonę dėl susidariusios situacijos Lietuvos kurčiųjų 

bendruomenėje, sprendžiant problemą dėl LKD pastato Šv. Kazimiero g. 3, Vilniuje.
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Buvo svarstomi tokie klausimai: 
1. Vilniaus KRC direktorės I. Minkevičie-

nės prašymas.
2. B. Aleknavičiūtės raštas dėl R. Jankaus 

elgesio.
3. Socialinio tyrimo rezultatų pristatymas.
4. Dėl pastato Šv. Kazimiero g. 3.
5. Aptarta ir pasiūlyta LKD suvažiavimo 

pirmininko kanditatūra.
6. Patvirtinta LKD valdybos darbo atas-

kaita.
7. Kiti klausimai.
8. Patvirtinta kito valdybos posėdžio 

darbotvarkė.
Nutarta paremti šiais metais Vilniaus 

KRC organizuojamą šventę, skirtą Tarp-
tautinei kurčiųjų dienai paminėti. Vilniaus 
KRC planuoja į šventę pasikviesti 5-6 kur-
čiuosius iš Baltarusijos, kurie pristatytų me-
ninę programą Tarptautinės kurčiųjų dienos 
65-mečio proga. Gauta parama bus skirta 
svečių nakvynės ir maitinimo išlaidoms ap-
mokėti. Nutarta parengti nutarimą, kad pa-
našiems renginiams finansinę paramą galėtų 
gauti ir kitos organizacijos.

J. Pugačiauskienė informavo, kad or-
ganizuojamas susirinkimas dėl R. Jankaus 
elgesio. Pats R. Jankus dalyvaus susitikime 
nuotoliniu būdu. Kai kurie valdybos nariai 
abejojo, ar nuotoliniu būdu išsakytos pasta-
bos pakeis R. Jankaus elgesį. Šiuo metu jis 
yra užsienyje, todėl buvo nuspręsta kalbėti 

nuotoliniu būdu.
Buvo pristatyti LKD atlikto socialinio ty-

rimo rezultatai. Analizės tikslas – atskleisti 
socialinės reabilitacijos paslaugų neįgalie-
siems reformos poveikį Lietuvos kurčiųjų 
draugijos organizacijoms ir paslaugų priei-
namumui. Analizei naudojami duomenys 
gauti iš LKD organizacijų. Valdybos nariai 
aptarė finansavimo iki ir po 2012 m. skirtu-
mus, pranašumus, trūkumus ir nutarė siekti, 
kad būtų grąžinta centralizuoto finansavimo 
tvarka.

2015 m. gruodžio 5 d. per suvažiavimą 
delegatai nubalsavo, kad reikia pasirinkti 
pastato pardavimo kryptį ir ieškoti pasiūly-
mų dėl pastato pardavimo. Per šį valdybos 
posėdį priimtas nutarimas siūlyti delegatams 
per suvažiavimą 2016 m. gegužės 7 d. bal-
suoti už tai, kad būtų panaikintas 2015 m. 
gruodžio 5 d. suvažiavimo nutarimas dėl 
pastato pardavimo. Jeigu delegatai balsuos 
už 2015 m. gruodžio 5 d. nutarimo dėl pas-
tato pardavimo panaikinimą, klausimas dėl 
pastato pardavimo bus sustabdytas.

Taip pat nutarta, kad reikia parengti vi-
deopranešimą apie situaciją dėl LKD pastato 
ir nuraminti susiskaldžiusią bendruomenę. 
Valdybos nariai kalbėjo, kad kurčiųjų ben-
druomenės vienybė ir taika yra svarbiau nei 
pastatas, dėl kurio kyla daug ginčų ir ben-
druomenės susiskaldymas. Visi sutarė, kad 
nors kiekvienas valdybos narys turi savo 
asmeninę nuomonę, visi vieningai palaikys 
LKD prezidento išsakytą poziciją. Dėl kur-
čiųjų bendruomenės gerovės vadybos nariai 
susitarė raminti ir taikyti bendruomenės na-
rius.

Buvo patvirtinta valdybos ataskaita, kuri 
bus pristatyta per suvažiavimą gegužės 7 d. 

Svarstant organizacinius suvažiavimo 
klausimus, nutarta suvažiavimo pirmininku 
siūlyti R. Leonavičienę ir T. Ivanauską. 

Buvo kalbama ateityje svarstyti galimybę 
rengti dviejų dienų suvažiavimą, kad iš to-
liau atvykę delegatai galėtų ramiai dalyvauti 
iki jo pabaigos ir įsigilinti į svarstomus klau-
simus.

Nutarta, kad darbo grupė dėl poilsio 
namų „Varpelis“ renovacijos turi spręsti, ką 
poilsio namuose reikia remontuoti, o po re-
monto prasidės poilsio sezonas.

Kitas valdybos posėdis planuojamas ba-
landžio 27 d., jame bus svarstomi LKD įmo-
nių balansai.

Ieva ČEREŠKAITĖ

Kovo  24 d. R. Stonkus Šilutės kurtie-
siems organizavo ekskursiją į Seimą, kelionę 
finansavo parlamentaras K. Komskis. Kur-
čiuosius lydėjo Klaipėdos apskrities gestų 
kalbos vertėjų centro gestų kalbos vertėja 

Marina Ališauskienė ir Klaipėdos kurčiųjų 
reabilitacijos centro asmeninė asistentė Ši-
lutės rajono savivaldybėje Danutė Tumaitie-
nė. Seimo rūmuose maloniai pasitiko Seimo 
pirmininko pavaduotojo K. Komskio pata-
rėjai Aira Pikčiūnienė ir Rytis Jankauskas 
bei parlamentaro padėjėjas Marius Savielius. 
Kurtieji pamatė, kaip vyksta Seimo posėdis, 
aplankė parodos ekspoziciją, kur saugomos 
įvairiausių pasaulio šalių vadovų dovanos 
Seimui, apžiūrėjo Prezidento Algirdo Bra-
zausko salę, Prezidentės Dalios Grybauskai-
tės priėmimo salę ir daug kitų žymių Seimo 
vietų.

Konferencijų salėje Šilutės kurtieji susiti-
ko su Seimo nariais K. Komskiu, O. Valiuke-

vičiūte ir P. Gražuliu, jie uždavė įvairių kur-
čiuosius dominančių klausimų. Buvo iškeltas 
klausimas apie klausos aparatų gavimo tvar-
ką, pensijų kėlimą, kurčiųjų integravimosi į 
visuomenę problemas. Taip pat buvo kalba-
ma apie nekryptingą finansavimą įdarbinant 
kurčiuosius. Atsisveikindami  su Seimo na-
riais Šilutės kurtieji padėkojo už įdomią ir 
turiningą ekskursiją, malonų bendravimą.

Išvykus iš Seimo tolesnė kelionė buvo į 
Valdovų rūmus ir Trakų pilį.

Šilutės kurtieji  džiaugiasi ir dėkoja, kad 
per ilgus bendruomenės gyvavimo metus 
buvo pirmą kartą pastebėti ir pagerbti. 

Šilutės kurčiųjų p. o. inf.

Respublikinės valdybos posėdyje

Šilutės kurtieji lankėsi Seime

Kovo 30 d. vyko LKD Respublikinės valdybos posėdis, jame dalyvavo visi 14 valdybos narių. 

Seimo pirmininko pavaduotojas Kęstas Komskis ir jo padėjėjas Šilutės rajono savivaldybės tarybos 
narys Ričardas Stonkus šventiniame kurčiųjų renginyje kvietė Šilutės rajono kurčiuosius atvykti į Vilnių 

aplankyti Seimo ir Valdovų rūmų. Be to politikai pasirūpino, kad tai nebūtų tik gražios kalbos.

Šilutės rajono kurtieji Seime su politikais. 

Sutarė, kad nors 
kiekvienas valdybos narys turi 
savo asmeninę nuomonę, visi 

vieningai palaikys LKD 
prezidento išsakytą poziciją.   
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Motinystė – ne kliūtis sportuoti
Geriausia Lietuvos kurčioji disko metikė Larisa Voroneckaja 

tik prieš porą mėnesių grįžo į sporto salę. Tačiau paaiškėjo, kad 
lengvaatletė geba derinti motinystę ir sportą. Moteris ir dabartinis 
jos treneris Mantas Jusis džiaugiasi sportininkės rezultatu: lietuvė 
čempionate diską nusviedė 13,47 m ir užėmė trečią vietą. 

Lietuvis pasiekė naują 
Europos kurčiųjų rekordą 

Medalius pelnė ir du rutulio stūmikai. Vytenis Ivaškevičius 
(treneris Sigitas Liepinaitis) nustūmė rutulį 17 m 24 cm ir pasiekė 
Europos uždarų patalpų lengvosios atletikos čempionato rekordą. 
Vaikinas įtikinamai aplenkė pagrindi-
nį varžovą bendraamžį (23 m.) iš Rusi-
jos Dmitrijų Kalmykovą (17 m 4 cm). 
Trečias liko lietuvis Mindaugas Jurkša. 
Jo rezultatas – 15 m 35 cm. Šį 23 metų 
kaunietį sportininką varžyboms ren-
gia du treneriai: Valerijus Murašovas 
ir Evaldas Šauklys.

Lengvoji atletika Europoje 
išgyvena krizę 

Lietuvos delegacijos vadovas Ma-
rius Minkevičius negai-
lėjo gerų žodžių LKSK 
deleguotiems lengvaatle-
čiams. Rezultatai tenkina 
ne tik sportininkus, jų 
trenerius, bet ir spor-
to vadovus. Pasak LKSK 
generalinio sekretoriaus, 
čempionatas buvo rimta 

„generaline repeticija“ prieš  Pasaulio kurčiųjų lengvosios atletikos 
čempionatą, kuris vyks 2016 m. birželio 25 - liepos 3 d. Stara Zago-
ra mieste (Bulgarija).

Vis dėlto M. Minkevičius, kaip ir kitų šalių sporto vadovai, su 
tam tikru nerimu stebi vykstančius procesus. Štai į čempionatą 
Lenkijoje susirinko vos 14 Senojo žemyno valstybių. Kol kas sunku 
pasakyti, kodėl mažėja dalyvių skaičius. Ar dėl lėšų stygiaus, ar 
kurčiųjų sportininkų mažėjimo, ar dėl to, kad uždarų patalpų čem-
pionatai vertinami kaip mažiau svarbūs (pvz., juose nefiksuojami 
pasaulio rekordai; jei būtų fiksuojami – V. Ivaškevičius būtų pripa-
žintas pasaulio kurčiųjų naujo rekordo savininku). 

Šiemet į čempionatą atvyko 73 sportininkai, o prieš ketverius 
metus analogiškame sporto renginyje 
dalyvavo 179 asmenys, prieš aštuone-
rius metus – 207 lengvaatlečiai. 

Aišku tik viena: pasaulio čempionate 
dalyvaus daug daugiau pajėgių sporti-
ninkų. Tad jam esą reikia labai atsakin-
gai rengtis. Pasak pašnekovo, nepaisyda-
mas laukiančių iššūkių, V. Ivaškevičius 
yra geros sportinės formos, jo labai ge-
ras ryšys su dabartiniu treneriu, todėl 
vaikinas sieks pakartoti, o gal net ir pa-

gerinti dabartinį pasaulio 
rekordą. M. Minkevičius 
tikino, jog laukiama, kad 
iki vasaros optimumą pa-
sieks ir L. Voroneckajos 
bei M. Jurkšos sportiniai 
rezultatai. 

 Nijolė 
KRASNIAUSKIENĖ 

Siūlomos įstatymo pataisos keičia ir blo-
gina kurčiųjų sportininkų, užėmusių aukš-
tas vietas Kurčiųjų olimpinėse žaidynėse, 
pasaulio ir Europos čempionatuose, skatini-
mo ir rėmimo tvarką. 

Vadovai išreiškė susirūpinimą, kad ba-
landžio 8 d. šiuo klausimu surengtame iš-
plėstiniame Neįgaliųjų reikalų tarybos po-
sėdyje (dalyvavo ir kitų neįgaliųjų sporto 
organizacijų atstovai, kiti suinteresuoti as-
menys) kurčiųjų sportininkų atžvilgiu bu-
vo užimta „beveik vieninga“ nedraugiška 

ir „nesportiška“ pozicija. Esą kurtieji spor-
tininkai, pagal siūlomas įtvirtinti pataisas, 
tarsi pakimba ore – tampa nei sveikieji, nei 

neįgalieji. Negana to, kurčiųjų sporto va-
dovai pajuto, kad diskutuota kurčiųjų klau-
simu jau anksčiau, derintos pozicijos už jų 
nugarų. 

Kas tai – perdėm jautri LKSK adminis-
tracijos reakcija į įstatymo nuostatų keiti-
mus ar galimas lygių galimybių principo iš-
kraipymas? Redakcija ketina apie tai rinkti 
informaciją ir su ja skaitytojus supažindinti 
kituose kurčiųjų laikraščio numeriuose. 

Nijolė KRASNIAUSKIENĖ

Mūsų lengvaatlečių pergalės Europos čempionate

Kurtieji sportininkai – sveikieji ar neįgalieji? 

Kovo 17-19 d. 5-ajame Europos uždarų patalpų kurčiųjų lengvosios atletikos čempionate Torunėje 
(Lenkija) visi trys Lietuvai atstovavę sportininkai parsivežė medalius.

Į „Akiračio“ redakciją kreipėsi Lietuvos kurčiųjų sporto komiteto (LKSK) vadovai – prezidentas 
A. Jasiūnas ir generalinis sekretorius M. Minkevičius. Jie redakciją informavo, kad rengiamas keisti 
Kūno kultūros ir sporto įstatymas Nr. I-1151, kurio pataisos neigiamai veiks kurčiųjų sportininkų padėtį.

SPORTAS

L. Voroneckajos mestas diskas nuskriejo 13,47 m 
ir pelnė jai trečią vietą.

V. Ivaškevičius pagerino Europos uždarų 
patalpų kurčiųjų lengvosios atletikos 
čempionato rutulio stūmimo rekordą.

Europos uždarų patalpų kurčiųjų lengvosios atletikos 
čempionate Torunėje Lietuvai atstovavę sportininkai.

Išplėstiniame Neįgaliųjų 
reikalų tarybos posėdyje 

kurčiųjų sportininkų atžvilgiu 
buvo užimta „beveik vieninga“ 
nedraugiška ir „nesportiška“ 

pozicija.
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Ceremonijoje dalyvavo Tarptautinės kur-
čiųjų krepšinio federacijos (DIBF) prezidentas 
Aleksas Jasiūnas. Kurčiųjų krepšinio vadovas 
tvirtina, kad pasaulio kurčiųjų sportas tokiam 
suartėjimui yra pasirengęs, nes tai 
seniai brandintas sprendimas.

Priimti į TOK šeimą
ICSD prezidentas Valerijus 

Rukhledevas, generalinis sekre-
torius Dmitrijus Rebrovas su 
TOK prezidentu Thomo Bachu 
susitiko jo rezidencijoje. Susiti-
kimas buvo uždaras, tad nebuvo 
nei žurnalistų, nei kitų susitikimo 
dalyvius lydinčių asmenų, išsky-
rus gestų kalbos vertėją.

Tarptautinių kurčiųjų federa-
cijų - krepšinio, futbolo, regbio 
ir šachmatų - vadovai  buvo pa-
kviesti į posėdžių salę. A. Jasiūnas 
tvirtina, kad jų sutikimui rūpestingai 
pasiruošta. Svečiams rodomi dėmesio 
ženklai: siūloma kavos, vaisvandenių, 
užkandžių. Pasak mūsų šalies atsto-
vo, nors atmosfera buvo  geranoriška, 
kurčiųjų federacijų vadovai prisijau-
dino laukdami beveik 1,5 val. susiti-
kimo rezultatų. Esą mintyse kirbėjo 
klausimas, kas bus, jeigu derybos ne-
pasiseks.

Tačiau viskas pavyko puikiai. 
Kurčiųjų sporto federacijų vadovai 
buvo pakviesti į pirmo aukšto fojė, 
ten TOK prezidentas Th. Bachas pa-
sveikino juos priimtus į TOK šeimą. 
Čia jiems buvo įteikta įvairi logotipais 
žymėta TOK atributika, informacinis biulete-
nis, kartu fotografuojamasi. Paskui - pietūs, o 
po jų ICSD atstovai vyko į kitoje miesto vietoje 
esantį kitą keturių korpusų TOK pastatą. Ja-
me dirba TOK organizacijų „šeima“, apie kurią 
kalbėjo Th. Bachas. Tai, kaip skelbiama TOK 
išleistame leidinyje, 109 tarptautinės sporto fe-
deracijos ir asocijuotos narės. Nuo šiol ICSD 
yra vienas jų. 

Jau numatytos patalpos ICSD darbuoto-
jams. Prezidentas V. Rukhledevas ir generalinis 
sekretorius D. Rebrovas čia atvyks tik pagal po-
reikį. Sklandžiam darbui užtikrinti TOK kur-

čiųjų reikmėms skyrė vieną darbuotoją. Tai į 
Šveicariją atitekėjusi rusė, buvusi sportininkė. 
Ji ICSD patalpose dirbs nuolat. Dar skiriamas 
TOK konsultantas, į jį bus galima kreiptis iški-

lus sudėtingesnių klausimų.
„Įkurtuvių“ proga buvo organizuojama 

juostelės perkirpimo ceremonija. ICSD atstovai 
šeimininkams įteikė atsivežtų suvenyrų. DIBF 

prezidentas A. Jasiūnas prisistatė 
originaliai. Išlipęs iš lėktuvo Švei-
carijoje jis surado pačių didžiau-
sių, kokių tik įmanoma buvo ap-
tikti, apelsinų. Laikomi maišelyje 
jie atrodė labai panašūs į minia-
tiūrinius krepšinio kamuolius. 
Tokia dovana maloniai nustebino 
TOK atstovus. Sėkmingai prasi-
dėjusi diena baigėsi šeimininkų 
organizuotu pobūviu.

Kurčiųjų sporto 
vadovų pranešimai
Kitądien laukė darbas. Va-

dinamojo antro pastato (kur re-
ziduoja sporto federacijos) ma-

žojoje konferencijų salėje ICSD ir 
kurčiųjų sporto federacijų vadovai 
pristatė savo organizacijų struktūras, 
konstitucijas (taip vadinami įstatai), 
atsakė į klausimus. Čia susitarta, kad 
kitų metų vasarą vyksiančiose Kur-
čiųjų olimpinėse žaidynėse Turkijoje 
ICSD parengs ir teiks tvirtinti savo 
nariams naujus įstatus, kurie bus 
priderinti prie TOK konstitucijos, 
atitiks TOK olimpinę dvasią. Atitin-
kamai savo svarbiausius dokumentus 
prie TOK Konstitucijos turės pride-
rinti ir keturios susitikime dalyvavu-
sios kurčiųjų sporto federacijos. 

Priėmimas FIBA būstinėje
Kovo 10 d. DIBF prezidentą A. Jasiūną ir 

generalinį sekretorių  Jurgeną Endressą į susiti-
kimą pakvietė FIBA prezidentas  Horacio Mu-
ratore. Tai buvo dar vienas, jau antras „testas“ 
per dvi TOK būstinėje dienas, tik šįkart pagal 
iš anksto suderintą klausimyną. FIBA prieš 
tai Tarptautinei kurčiųjų krepšinio federacijai 
buvo atsiuntusi 15 klausimų. Tuo pat metu „į 
priešingą pusę“ skriejo ir kurčiųjų sporto at-
stovų klausimai FIBA. Tad iki susitikimo abi 
krepšinio organizacijos viena apie kitą nema-
žai žinojo. Mūsų šalies atstovas džiaugėsi, kad 

Memorandumas, kuris keičia pasaulio 
kurčiųjų sporto padėtį

Kovo 8 d. Lozanoje (Šveicarija) Tarptautinio olimpinio komiteto (TOK) ir Tarptautinio kurčiųjų spor-
to komiteto (ICSD) istoriniame susitikime susitarta, kad ICSD įstoja į TOK. Tądien tarp Tarptautinio 
olimpinio ir Tarptautinio kurčiųjų sporto komitetų buvo pasirašytas Susitarimo memorandumas. Vienas 
svarbiausių memorandume keliamų reikalavimų – ICSD atitiktis Olimpinės chartijos reikalavimams. 

 Rūpėjo iš DIBF prezidento A. Jasiūno 
sužinoti, ko mainais už sudarytas 
sąlygas puoselėti kurčiųjų sportą 

pareikalavo TOK. Pasak pašnekovo, 
ne tiek ir daug. Per metus reikės 

pakeisti ICSD konstituciją, taip pat iki 
2020 metų užbaigti pereinamąjį 

prisijungimo prie olimpinės institucijos 
laikotarpį ir tapti „tvarkinga“, lygiaverte 
TOK federacijos, „šeimos“ nare. Na, ir 
paskutinis reikalavimas yra keisti ICSD 

pavadinimą.

ICSD prezidento V. Rukhledevo (kairėje) ir TOK prezidento Th. Bacho 
rankose - Tarptautinio olimpinio ir Tarptautinio kurčiųjų sporto komitetų 
vadovų pasirašytas susitarimo dokumentas.

Iš dešinės: DIBF prezidentas A. Jasiūnas, TOK 
prezidentas Th. Bachas ir DIBF generalinis 
sekretorius  J. Endressas.
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kurčiųjų „namų darbai“ šeimininkų buvo gerai 
įvertinti. Krepšinio vadovai buvo patenkinti 
A.  Jasiūno ir J. Endresso organizacijos veiklos 
pristatymu, supažindinimu su IDBF struktūra. 

Tądien FIBA pranešė, kad įsipareigoja kas-
met skirti kurčiųjų krepšinio varžyboms 50 ka-
muolių. Taip pat skirs į talką finansų bei etikos 
vadybininkus. Įsipareigojo finansuoti ir kurčių 
vaikų tarptautines krepšinio stovyklas, per 
metus skirti 5-7 FIBA teisėjus svarbiausioms 
kurčiųjų krepšinio varžyboms teisėjauti. 
DIBF taip pat sulauks pagalbos organizuojant 
Turkijoje vyksiančias Kurčiųjų olimpines žai-
dynes. FIBA konstitucijoje yra įrašytos DIBF 
pareigos.

ICSD „aukos“ ant 
susijungimo pamato

Be abejo, rūpėjo iš DIBF prezidento A. Ja-

siūno sužinoti, ko mainais už sudarytas sąlygas 
puoselėti kurčiųjų sportą pareikalavo TOK. Pa-
sak pašnekovo, ne tiek ir daug. Jau minėta, kad 
per metus reikės pakeisti ICSD konstituciją, 
taip pat iki 2020 metų užbaigti pereinamąjį pri-
sijungimo prie olimpinės institucijos laikotar-
pį ir tapti „tvarkinga“, lygiaverte, kaip ir kitos 
TOK federacijos, „šeimos“ nare. Na, ir pasku-

tinis reikalavimas yra keisti ICSD pavadinimą. 
Taip pat ir IDC – Tarptautinio kurčiųjų olim-
pinių žaidynių komiteto trumpinyje neturėtų 
likti pirmo ir paskutinio žodžio. Manoma, kad 
greičiausiai tai bus pavadinimas „Deaflympics“ 
ar panašiai.  Tačiau TOK sutiko, kad kurtieji 
pasiliktų iki šiol turėtą olimpinį logotipą – tai 
keturis žemynus simbolizuojantis iš skirtingų 
spalvų (raudona, žalia, geltona, mėlyna) ran-
kų pirštų (didžiojo, bevardžio, mažojo) sudėtas 
„apskritimas“. 

DIBF prezidentas A. Jasiūnas mano, kad 
tai, ką gaus pasaulio kurčiųjų sportas, yra daug 
daugiau negu tai, ko neteks. Ar tokios pat nuo-
monės yra dauguma, paaiškės artimiausiame 
ICSD kongrese, kuris vyks Turkijoje.

Nijolė KRASNIAUSKIENĖ

Lietuviai buvo geriausi 
dviejose sporto šakose
Lietuvos delegacijos vadovas Kazimie-

ras Jasnauskas informavo, kad šįkart ypač 
atsiskleidė mūsų jaunieji stalo tenisininkai. 
Visos prizinės vietos atiteko mūsų šalies ats-
tovėms. Taip pat trečią vietą užėmė vienas 
vaikinas. Šios pergalės lėmė, kad lietuviai at-
sidūrė pirmoje komandinėje pozicijoje. Ypa-
tingą ištvermę pademonstravo sportininkė 
G. Gudėnaitė. Pirmąją varžybų dieną mer-
gaitė susižeidė pirštą, net teko vykti į ligo-
ninę. Tačiau kitądien tai jai nesutrukdė tapti 
čempione. 

Rinktinę lydėjusius kūno kultūros mo-
kytojus maloniai nustebino kurčiųjų krepši-
ninkių pergalė. Vilniuje blankokai žaidusios 
krepšininkės Valmieroje atsiskleidė. Ypač 
malonu žinant, kad dėl traumos vilniečių 
startiniame penkete negalėjo dalyvauti R. Es-

kertaitė, priklausanti Lietuvos kurčiųjų mote-
rų krepšinio rinktinei.

O štai krepšininkai vaikinai finale nusilei-
do estams. Pedagogų manymu, pralaimėjimui 
turėjo įtakos poilsio prieš varžybas ir žaidimo 
patirties trūkumas. Mažėjant mokinių skaičiui 
kurčiųjų ugdymo įstaigose, tampa sudėtinga 
suburti lygiavertes varžovų komandas, kurios 
sudarytų tarpusavio konkurenciją.

Vienos sporto šakos 
populiarėja, kitos slopsta 
Kai Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų 

ugdymo centrą paliko kūno kultūros moky-
toja V. Marcalienė, plaukimo sporto šaka tarp 
šalies kurčiųjų prarado populiarumą. Jau ku-
rį laiką nepavyksta išugdyti stiprių plauki-
kų. Vis dėlto ir šioje sporto šakoje lietuviai 
nebuvo paskutiniai – liko antri. Atskirose 
rungtyse keletą pergalių iškovojo Vilniaus ir 

Kauno atstovai. Tarp jų 
buvo ir jauniausia Lie-
tuvos rinktinės atstovė 
– 12-metė M. Jarmala-
vičiūtė iš Vilniaus.

Teisėjavimas – 
ne be priekaištų

Šachmatininkams 
ir šaškininkams nuo-
taiką apkartino teisė-
javimas. Tai atsiliepė ir 
rezultatams. Bendroje 
įskaitoje ir vieni, ir kiti 

liko turnyro lentelės pabaigoje. Vis dėlto ir 
čia buvo išimtis. Šachmatininkė M.  Meilutė 
individualiose varžybose nepatyrė nė vieno 
pralaimėjimo. Ir taip jau yra trečius metus 
iš eilės.

Žaidynėse sulaukta svečių
Baltijos šalių kurčiųjų moksleivių žaidy-

nėse komandos išsirikiavo taip: lietuviai, es-
tai,  latviai. Plaukimo varžybose svečių teisė-
mis dar dalyvavo Poznanės miesto (Lenkija) 
delegacija. Šeimininkai sudarė dvi nugalėtojų 
rikiuotes: kartu su svečiais ir be jų. 

Nerimas dėl ateities
Susirinkę draugėn kurčių sportininkų 

mokytojai dalijosi bendru nerimu: mažėja 
sporto renginiui galimų skirti lėšų, dėl to, 
pvz., teko viena diena trumpinti žaidynes. 
Dėl „sustumtų“ varžybų jaunieji sportininkai 
labiau pavargo. Negana to, gerokai mažėja 
mokinių. Šiuo metu dviejose Estijos kurčiųjų 
mokyklose - Taline ir  Tartu - mokosi vos po 
35 mokinius. Latvijoje – Rygoje ir Valmiero-
je - iš viso mokosi 147 kurtieji mokiniai. Tik 
Lietuvoje per 5 kurčiųjų mokyklas susidaro 
daugiau kaip 270 ugdytinių. Todėl pedagogai 
mano, kad žaidynės pribrendo permainoms. 
Reikėtų leisti jose dalyvauti ne tik specialio-
siose kurčiųjų ugdymo įstaigose besimokan-
tiems klausos negalią turintiems mokiniams.

Nijolė KRASNIAUSKIENĖ

Būsimi kurtieji olimpiečiai susitiko Valmieroje
Kovo 11 - 13 d. Valmieroje (Latvija) vyko 46-osios Baltijos šalių kurčiųjų moksleivių žaidynės. Jose 

lietuvaičiai iškovojo Žaidynių taurę bei pirmąją komandinę vietą. Antrą vietą užėmusi Estijos komanda 
nuo lietuvių atsiliko vos puse taško.

Šveicarijoje prezidentas A. Jasiūnas susitiko ir su 
FIBA prezidentu  H. Muratore. 

Mūsų jaunieji sportininkai ir jų treneriai. 

SPORTAS
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Sporto vadovo kalba. Šiemet 
pagerbimo ceremonijos teko gerokai pa-
lūkėti. Tačiau į iškilmes atvykę kurtieji 
atletai buvo maloniai nustebinti ir su-
prato, kad laukti vertėjo.

KKSD generalinis direktorius E. Ur-
banavičius pasidžiaugė puikiais kur-
čiųjų atletų laimėjimais, palygino jų ir 
kitų negalių sportininkų pernykščius 
rezultatus, nacionalinių šalies rinktinių 
pasiekimus. KKSD vadovas nekantravo 
paspausti ranką kiekvienam pasaulio ar 
Europos kurčiųjų čempionato prizinių 
vietų laimėtojui. O prieš pradėdamas 
apdovanojimų ceremoniją atskleidė, ko-
dėl buvo atidėliojamas šventinis susiti-
kimas.

Esą ankstesni KKSD teikiami pro-
giniai medaliai jau buvo tapę šiek tiek 
konservatyvūs ir gal net pabodo. Tad de-
partamentas kreipėsi į medalių kūrėjus 
ir paprašė sukurti naują jų eskizą. Me-
dalių kūrimas ir gamyba kiek užtruko, 
dėl to pagerbimo ceremoniją teko ati-
dėti. Na, o atpildas kurtiesiems esą toks, kad 
jie yra vieni pirmųjų, kuriems įteikti naujo pa-
vyzdžio medaliai. E. Urbanavičius paatviravo, 
kad medaliai jam pačiam labai gražūs. Jie yra 
paauksuoti, vertingi, todėl, kaip teigė, teikti to-
kią dovaną to vertiems asmenims yra dvigubas 
malonumas. 

Sporto vadovas leido sau kiek nukrypti nuo 
šventinės kalbos. Jis gana atvirai kalbėjo apie 
Lietuvoje tarp neįgaliųjų įsigalinčią nesportinę 
konkurenciją. Neslėpė, kad nepritaria nesvei-
koms apraiškoms ir ragino kurčiuosius nepa-
siduoti, nesitaikstyti su tokia padėtimi, žadėjo 
ginti sportinius principus.

Teikdamas apdovanojimus generalinis di-
rektorius kūrė jaukią ir šiltą atmosferą. Domė-
josi sportininkų pasiekimais, kreipėsi į kiekvie-
ną dalyvį asmeniškai, linkėjo ir skatino ateities 
pergalėms, daug juokavo. Negailėjo kompli-
mentų kurčiųjų sportininkų treneriams, direk-
torius kai kuriuos jų neblogai pažįsta asmeniš-
kai iš bendros profesinės praeities.

Apdovanojimų ceremoniją KKSD vadovas 
pradėjo nuo nacionalinės sporto šakos favori-
tės – vyrų krepšinio komandos - pagerbimo. 

Krepšininkų pagerbimas. Tad at-
siimti apdovanojimų  - KKSD medalių - pir-
miausia  vienas po kito kilo 2015 m. pasaulio 
kurčiųjų krepšinio čempionato,  vykusio liepos 
4-12 d. Taivane, laimėtojų dvyliktuko nariai: 
J.  Navlickas, A. Bareikis, R.  Puzinas, K.  Birie-
ta, A.  Zenevič, G.  Žukas, M. Vainius, A.  Paz-
drazdis, A.  Kubilius, M.  Vaičiulis, L. Pečiulis, 
L.  Laurinaitis, komandos vyriausiasis treneris 
A. Šatas, treneris A. Jurkša. KKSD padėkas at-
siėmė gydytojas G. Buteikis, komandos admi-

nistratorius M.  Stankevičius, koman-
dos vadovas A. Jasiūnas.

Lietuvos kurčiosios krepšininkės 
ten pat vykusiame čempionate tapo vi-
cečempionėmis - tai J. Burbaitė, S. Ba-
reikienė, D.  Naruševičiūtė, G. Juočytė, 
J.  Šegždaitė, R.  Eskertaitė, A. Žegytė, 
A. Milašauskaitė, J.  Navickaitė, G.  Va-
laitytė, J. Jankutė-Meškinė, R.  Paz-
drazdienė. 2015 m. moterų komandos 
vyriausioji trenerė buvo L. Dambraus-
kaitė, trenerė Ž. Mikalauskaitė, fizinio 
rengimo trenerė E. Jankauskaitė, gydy-
tojas M.  Bražulis, komandos vadovas 
M. Minkevičius.

Orientacininkų pergalės. 
2015 m. pasaulio kurčiųjų orientavi-
mosi sporto čempionatas, vykęs rug-
pjūčio 4-9  d. Ročesteryje (JAV), mūsų 
atstovams taip pat buvo sėkmingas. 
T.  Kuzminskis tapo čempionu viduti-
nėje trasoje ir vyrų estafečių varžybose 
bei pelnė trečią vietą mišrių estafečių 
varžybose. V. Remeika užėmė pirmą 

vietą vyrų estafečių ir trečią vietą mišrių es-
tafečių varžybose. M. Volungevičius iškovojo 
pirmą vietą vyrų estafečių varžybose. J. Volun-
gevičienė iškovojo trečias vietas sprinto trasoje, 
mišrių estafečių ir moterų estafečių varžybose. 
G.  Diržiūtė užėmė trečias vietas mišrių esta-
fečių ir moterų estafečių varžybose. A. Kulbo-
kaitė tapo bronzos medalio laimėtoja moterų 
estafečių varžybose. Treneriai - J. Mertinas, 
L. Drazdauskas.

Badmintonininko medalis. 2015 m.  
pasaulio kurčiųjų badmintono čempionate, 
vykusiame liepos 18-25 d. Sofijoje (Bulgarija), 
K. Dauskurtas asmeninėse varžybose iškovo-
jo trečią vietą. Badmintonininko  treneriai - 
R. Stapušaitis ir A. Narvilas.

Graikų-romėnų imtynių trofė-
jus. Spalio 11-17 d. Tbilisyje (Gruzija) vyku-
siose Europos graikų-romėnų imtynėse 75 kg 
svorio kategorijoje M. K. Sinkevičius iškovojo 
aukso medalį. Vaikino treneriai - S.  Liaugmi-
nas, A. Raupelis.  

Lengvaatlečių pergalės. Liepos 20-
25 d. Bydgoščiuje (Lenkija) surengtame Euro-
pos kurčiųjų lengvosios atletikos čempionate 

Kurtiesiems įteikti medaliai „Už sporto pergales“ 
Kovo 31 d. Kūno kultūros ir sporto departamente pagerbti kurtieji sportininkai, 2015 m. pasaulio ir 

Europos čempionatuose pelnę prizines vietas. Tądien KKSD generalinis direktorius Edis Urbanavičius 
atsiimti medalių „Už sporto laimėjimus“ pakvietė net 36 kurčius sportininkus ir jų trenerius. Kolek-
tyvinėse ir individualiose sporto šakose bei rungtyse kurtieji pernai pelnė 13 įvairios spalvos medalių. 
Padėkos raštais už indėlį į sportą taip pat apdovanoti komandų gydytojai, administratorius, delegacijų 

ir rinktinės vadovai.  

Pasaulio krepšinio čempionato laimėtojų komanda, jos treneriai, 
vadovai.

Pasaulio kurčiųjų orientavimosi sporto čempionate Ročesteryje 
(JAV) daug medalių laimėję orientacininkai. 

LKSK prezidentas A. Jasiūnas (dešinėje) KKSD 
generaliniam direktoriui E. Urbanavičiui įteikė 
Taivane vykusio Pasaulio kurčiųjų krepšinio 
čempionato įrėmintą medalių komplektą
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lietuviai pelnė 2 medalius. V. Ivaškevičius 
rutulio stūmimo rungtyje buvo antras (tre-
neris S. Liepinaitis), o M. Jurkša disko me-
timo rungtyje iškovojo trečią vietą (treneriai 
E. Šauklys, G. Pridotkas).

Stalo tenisininkų pasiekimai. 
Rugsėjo 6-12 d. Badene (Austrija) Europos 
stalo teniso čempionate du tenisininkai – 
G.  Juchna ir D.  Takinas iškovojo antrą vietą 
komandinėse ir trečią vietą asmeninėse var-
žybose. V.  Narkevičius ir K. Žižiūnas pelnė 
antrą vietą komandinėse varžybose. G. Juch-

nos, D. Takino ir V. Narkevičiaus treneris - 
A. Majorovas, o K. Žižiūno – R. Stankevičius.

Neformali renginio dalis. KKSD gene-
ralinį direktorių nudžiugino netikėta kurčių-
jų sportininkų dovana. Jie įteikė atminimui 
Taivane vykusio pasaulio kurčiųjų krepšinio 
čempionato įrėmintą medalių komplektą.

Vėliau ceremonijos dalyviai bendravo, fo-
tografavosi, KKSD direktoriaus E. Urbanavi-
čiaus buvo pakviesti prie vaišių stalo.

Nijolė KRASNIAUSKIENĖ 

Klubo pirmininku buvo perrinktas Arūnas 
Kubaitis. Jis tęs savo darbus dar ketverius me-
tus. Susirinkimą vedė ir kuravo Lietuvos kur-
čiųjų sporto komiteto generalinis sekretorius 
Marius Minkevičius.

 A. Kubaitis pasidžiaugė, jog praėju-
siais metais klubo veikla buvo vykdoma 
aktyviai: suorganizuota nemažai varžy-
bų, renginių, stovyklų, kelionių. Šioms 
veikloms vykdyti buvo skirta 17 380 
eurų.  Pinigai buvo panaudoti ne tik 
išvardytai klubo veiklai, bet ir kurtie-
siems  teikiamoms sporto paslaugoms. 
Jie galėjo treniruotis arba nemokamai, 
arba už simbolinį mokestį, likusi dalis 
buvo kompensuojama iš „Gesto“ biu-
džeto. Klubo veiklas 2015 m. vykdė du 
darbuotojai. Džiugu, jog šiemet, gavęs 
didesnį finansavimą, „Gestas“ galėjo 
įdarbinti  net penkis žmones.

„Gesto“ pirmininkas ragino klubo narius 
bei kurčiųjų bendruomenę aktyviai dalyvauti 
organizuojamoje veikloje. Jis apgailestavo, kad 
pastaruoju metu sumažėjo kurčiųjų aktyvu-
mas, vis mažiau kurčiųjų nori dalyvauti rengi-
niuose ir varžybose. 

„Gesto“ narys Kazimieras Jasnauskas su-
sirinkimo metu taip pat kalbėjo apie šią pro-
blemą ir pabrėžė, jog labiausiai  sumažėjo kur-
čiųjų jaunimo aktyvumas. Jis klausė: kodėl vis 

mažiau vaikų renkasi sportą? Paragino „Gestą“ 
daugiau dėmesio skirti jaunimui, skatinti jo fi-
zinį aktyvumą, patraukti ir sudominti sportu, 
kad rinktųsi patinkamą jo šaką – juk pasirinki-
mas tikrai nemažas. 

Paramą praėjusiais metais klubas gavo iš 
dviejų įmonių: „Rimi Lietuva“ ir IDW. Buvo 
siųsti paramos prašymai ir kitoms organizaci-
joms, tačiau iš jų atsakymo nesulaukta. 

Vėliau vyko balsavimai, renkant naują va-
dovybę, nes pasibaigė klubo pirmininko ir ta-
rybos narių kadencija. A. Kubaitis buvo pasiry-
žęs perleisti savo veiklą kitiems, tačiau, neatsi-
radus kandidatų į klubo pirmininkus,  jis buvo 
pasiūlytas ir beveik absoliučia balsų dauguma 
paliktas tęsti savo veiklą dar ketverius metus. 

Naujaisiais klubo tarybos nariais išrinkti Ma-
rius Bukelis, Galina Žavoronok, Ona Pečiulie-
nė, Ramūnas Bukeika, Kazimieras Dauskurtas 
ir Algirdas Pazdrazdis. Trys iš šių tarybos narių 
jau yra senbuviai klubo veikloje, tačiau „Ges-

tas“ džiaugiasi, jog atėjo ir keturi nauji 
nariai, kurie, tikimasi, įneš naujovių į 
klubo veiklą. 

Taip pat buvo išrinkti nauji revizi-
jos komisijos nariai: Mindaugas Juška, 
Jūratė Navikienė ir Ieva Aužbikavičienė. 

Lietuvos kurčiųjų sporto komite-
to pirmininkas A. Jasiūnas sakė esantis 
patenkintas „Gesto“ klubo veikla. Pasak 
jo, dirbo produktyviai ir išnaudojo vi-
sas galimybes, nors 2015 m. klubui buvo 
skirtas mažesnis finansavimas.  Pirmi-
ninkas pabrėžė, jog kurčiųjų teisės nėra 
visiškai įgyvendinamos, kurtieji  neįver-

tinami, jiems net siūloma dalyvauti girdinčiųjų 
olimpinėse žaidynėse. A. Jasiūnas ragino visus 
kurčiuosius kovoti už savo teises.

Susirinkimo pabaigoje A. Kubaitis dėko-
jo buvusiems tarybos nariams ir priminė, jog 
rudenį bus švenčiamas „Gesto“  25 metų jubi-
liejus. Šia proga bus organizuojama nemažai 
renginių. Visi kurtieji raginami prie jų aktyviai 
prisidėti.

Rasa BUIKAUSKAITĖ

A. Kubaitis „Gestui“ vadovaus dar ketverius metus

Lietuvos 3x3 kurčiųjų vyrų krepšinio čempionatas

Balandžio 9 d. Vilniaus kurčiųjų sporto klubas „Gestas“ sukvietė savo narius į visuotinį susirinkimą. 
Iš 241 narių į jį susirinko 63 aktyviausieji. Jiems buvo pristatyta 2015 m. klubo veiklos bei fi nansinė 

ataskaitos, renkami nauji tarybos nariai ir pirmininkas. 

Kovo 19-20 d. Kauno kolegijos 
sporto salėje surengtas 3x3 kurčiųjų 
vyrų krepšinio čempionatas. Penki 
kurčiųjų sporto klubai į varžybas 
delegavo 12 komandų: Vilniaus ir 
Kauno – po tris, o kiti – po dvi.

Stipriausia įrodė esanti Vilniaus kurčių-
jų sporto klubo „Gestas-1“ komanda: Janis 
Skakunas, Paulius Sapnovas, Paulius Jūdvytis, 
Vytautas Vanagas.

Antra buvo Kauno kurčiųjų sporto klubo 
„Tyla-1“ komanda: Lukas Gužauskas, Šarūnas 
Šiukščius, Laurynas Sankauskas, Gabrielis Ka-

takinas.
Klaipėdos kurčiųjų sporto klubui atstovau-

janti komanda „Šermukšnis-1“ liko trečioje 
vietoje. Jos garbę gynė Julius Buinickas, Kas-
pars Unte, Giedrius Jovaišas, Karolis Simaitis.

„Akiračio“ informacija

Džiugi akimirka. 

SPORTAS

Vilniaus kurčiųjų sporto klubo „Gestas“ pirmininkas Arūnas 
Kubaitis.
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Vadovė informavo, kad norėtų sve-
čius supažindinti su centre vykdomais 
pokyčiais, išsiaiškinti paslaugų gavėjų 
poreikių pagrįstumą bei atsiliepimus 
apie suteiktas paslaugas. Taip pat norėtų 
kartu nustatyti prioritetus, išklausyti pa-
siūlymus ir pasitarti dėl glaudesnio ben-
dradarbiavimo.

Visiems paslaugų reikia „la-
biausiai“. D. Dragūnienė neslėpė, kad 
jau įsitikino, jog šiuo metu VAGKVC 
darbas stebimas tarsi per didinamą-
jį stiklą. Iš pradžių vadovė buvo linkusi 
pasiduoti kurčiųjų studentų rei-
kalavimui pirmiausia tenkinti jų 
vertimo paslaugų poreikius. Ta-
čiau pamatė, kad, vadovaujantis 
tokiu principu, nukentės likusi 
bendruomenės dalis. Todėl da-
bar vertėjų darbo tvarkaraščiai 
sudaryti taip, kad paslaugos būtų 
prieinamos visiems vienodai. 

Vadovė minėjo ir kitus cen-
tro darbo aspektus, laukiančius 
sprendimo. Tai paslaugų teikimas 
savaitgaliais, švenčių dienomis ir 
vakarais. Išplėsti darbo laiko in-
tervalą šiuo metu pavyko vertėjus suskirs-
čius pamainomis. Dabar centre klientai 
aptarnaujami 7.30 -19.30 val. (pats centras 
kaip biudžetinė įstaiga dirba nuo 8 iki 17 
val.). Vis dėlto D. Dragūnienė pastebėjo, kad 
maždaug po 18 val., kai jau uždaryta daugu-
ma kurtiesiems reikalingų įstaigų, užsakymų  
sumažėja. Tad dirbti dar vėlesnėmis valan-
domis beveik nėra prasmės, nors 
paslaugų gavėjai viešai kalba kitaip. 
Dėl savaitgalių susirinkusieji infor-
muoti, kad vertėjai ne visada gali ir 
sutinka dirbti poilsio dienomis.

D. Dragūnienė informavo laiki-
nai sustabdžiusi nuotolinių paslaugų teiki-
mą „namų sąlygomis“ vakarais, nes esą to-
kios paslaugos nekokybiškos. Tik įsitikinus 
poreikiu jos bus atnaujintos. Vietoj jų numa-
tyta netrukus centre įrengti stacionarias dar-
bo vietas ir iš jų teikti paslaugas nuotoliniu 
būdu. Šiuo metu vietoj vieno Skype adreso 
centro svetainėje paskelbti trys. Kita naujovė 
- prisiskambinti tokiu būdu yra dar papras-
čiau. Informuota, kad į vaizdo skambučius 

centro vertėjai reaguoja visą darbo laiką, ne-
svarbu, iš kokio regiono kreipiamasi.   

Dirbti kitų darbo nenori. Kalbėto-
ja teigė sieksianti, kad ateityje verslininkai, 
užsisakantys paslaugas savo reikmėms, ne-
galėtų to padaryti naudodamiesi kurčiaisiais 
ir negautų jų nemokamai. Taip pat dalis kur-
čiųjų centre tikisi socialinių paslaugų. Dėl 
to D. Dragūnienė artimiausiu metu ketina 

dar kartą susitikti su Vilniaus KRC ir kur-
čiųjų bendruomene. Kalbėta ir apie vertimo 
paslaugas už Vilniaus apskrities ribų. Teiktas 
siūlymas LKD vadovams, vykstantiems į ki-
tus miestus, naudotis ne vien sostinės vertė-
jų paslaugomis. D. Dragūnienė dėl to ir pati 
kreipėsi su prašymu į kolegas. Čia pat vado-
vės buvo teiraujamasi apie galimybę rinktis 
vertėją. Ji atsakė, kad pageidavimų paisoma, 
bet jie tenkinami tik esant galimybių. 

Sprendimų paieškos. Cen-
tro darbo krūviai pasiekia aukštu-
mas, pasak vadovės, tada, kai į vieną 
mėnesį „sukrinta“ dieninių studijų ir 
neakivaizdininkų paskaitos. 21 cen-
tro vertėjui tuo metu tenka aptarnauti 
23 studentus, kurie pasirinkę 18 sri-
čių studijas. Visi iš centro tikisi, kad 
poreikiai bus visiškai tenkinami. Ka-
dangi tai neįmanoma, D.  Dragūnienė 
organizavo studentų tarpusavio susi-
tikimą ir pasiūlė patiems „pasidalyti“ 
vertėjų paslaugų laiką. Kol kas jau-

nimui susitarti nesiseka. Tad te-
begalioja „sena“ tvarka: per patį 
sesijos piką kiekvienam studentui 
užtikrinamas 4 ak. val. per dieną 
vertimas. Neakivaizdininkų se-
sijai pasibaigus, dieninių studijų 
studentai dabar paskaitoms vers-
ti gauna net po kelis vertėjus. Ir 
čia pat vadovė pažymėjo, kad dėl 
didelių darbo krūvių jau susidūrė 
su vertėjų sveikatos problemo-
mis.

Visiems reikia tik sti-
priausių vertėjų. Diskusijoje 

dalyvaujanti V. Kisnieriūtė pabrėžė, kad stu-
dentų netenkina „bet kokio“ vertėjo darbas, 
jiems reikia stiprių paslaugų teikėjų. Anot 
„Bičiulių“ klubo pirmininkės V. Viršilienės, 
gerų vertėjų tikisi ir senjorai. Senjorų gestų 
kalbą suprasti sunku, ne visi vertėjai susido-
roja su iššūkiu. Šiuo klausimu kilo diskusija. 
LKD, studentams ir visiems kitiems reika-

lingi vien patyrę vertėjai. Ką daryti, 
kai ne visi darbuotojai tokie? 

Į pokalbį įsitraukusi SC direkto-
rė J. Radzevič teikė siūlymą: įstaigos 
pačios galėtų pasirinkti jauną vertė-
ją, ir, pvz., talkinant patirties turin-

tiems VAGKVC vertėjams, jį išugdyti pagal 
savo poreikius. 

Viceprezidentas K. Vaišnora pažymėjo, 
kad kokybiškų paslaugų reikia čia ir dabar. 
D. Dragūnienė reiškė viltį, kad šioje srityje 
turėtų pagelbėti netrukus darbą pradėsiantis 
kurčias vertėjas. Jis padės pasitempti „užsi-
sėdėjusiems“ vertėjams. Be to, anot vadovės, 
jei visi atsisakys palaukti, pakentėti, nepalai-
kys, tai stiprių vertėjų taip ir nepavyks išug-

Vilniaus vertėjų centro direktorė pasigenda 
bendradarbiavimo  

Balandžio 6 d. Vilniaus apskrities gestų kalbos vertėjų centre (VAGKVC) surengtas pasitarimas. 
Direktorės Danguolės Dragūnienės iniciatyva į jį pakviesti suinteresuotų sistemos įstaigų atstovai: 
LKD, bendrijos PAGAVA, Surdologijos centro, senjorų klubo „Bičiuliai“ vadovai ir darbuotojai, taip 

pat studijuojančių Vilniaus aukštosiose mokyklose studentų atstovė. 

Pasitarimo dalyviai.

Pasitarimas surengtas VAGKVC direktorės D. Dragūnienės 
iniciatyva.

LKD, studentams ir visiems kitiems 
reikalingi vien patyrę vertėjai. Ką 

daryti, kai ne visi darbuotojai tokie? 
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dyti. Net ir patyrę vertėjai, jeigu jie tobulėja 
tik keliose kryptyse, tai esą neauga kitose. 

Be to, vadovė informavo, kad tikrinamas 
dar vienos naujovės efektyvumas - vertėjai 
siunčiami po kelis teikti kai kurių paslaugų. 
Esą tokiais atvejais gali mokytis vienas iš ki-
to. Kalbėtojai palaikė iniciatyvas, 
bet įspėjo apie galimą pavojų. Mo-
kymasis darbo vietoje gali atsiliepti 
studentų studijų kokybei ar LKD 
įvaizdžiui. LKD juristės S. Balevi-
čienės nuomone, gerų sprendimų 
dažnai nepavyksta rasti ir todėl, 
kad visos kurčiųjų sistemos orga-
nizacijos dirba kas sau. Kad trūksta ben-
dradarbiavimo, faktiškai sutiko visi. Gyrė 
susitikimo iniciatorę už pastangas suartinti 
kurčiųjų įstaigas.

Iš vienur – pagalba, kitur - ma-
nipuliacijos. SC vadovė sakė, kad įstaiga 
dalyvauja konkurse dėl vertimo paslaugų 
teikimo LKD sistemoje. Sėkmės atveju esą 
jų vertėjai gali padėti centrui tenkinti pas-
laugų poreikį vakarais, savaitgaliais. Centras 
džiaugėsi pasiūlymu. 

Atskleista ir nemalonių dalykų. Daliai 
studentų trūksta disciplinos. Jie neatsakin-

gai naudojasi vertimo užsakymais, netikėtai 
juos atšaukia ir net manipuliuoja savo klau-
sa. 

Bendrijos PAGAVA pirmininkė R. Sita-
vičienė reiškė susirūpinimą dėl šiemet gautų 
papildomų vertėjų etatų paskirstymo tarp 

centrų lygiavos principu. Neatsižvelgta, kad 
Vilniuje studijuoja dauguma šalies kurčiųjų, 
ir sostinėje dėl to yra didesnis vertėjų porei-
kis. Ateityje siūlė šį klausimą svarstyti viešai.

Bendradarbiaujant su LRT - pro-
veržis. Taip pat per pasitarimą paaiškėjo, 
kad, vertėjams dirbant dviem pamainomis, 
kartais vakarais pritrūksta gebančių versti 
televizijoje vertėjų. Tačiau pranešta ir džiu-
gi žinia - bendradarbiavimo srityje su LRT 
centras pasiekė proveržį. Nuo birželio mėne-
sio LRT sutiko į gestų kalbą versti dar 3 lai-
das (dabar verčiama tik laida „Šiandien“). Be 

to, susitarta, kad šiek tiek bus perskirstyta 
už LGK vertėjų darbą televizijoje mokėjimų 
našta tarp Vilniaus AGKVC ir LRT televizi-
jos. Ir tai, žinoma, Vilniaus AGKVC naudai.

Klausimų „ne į temą“ aptarimas. 
Pasitarime aptarti ir tik iš dalies su disku-

sijos tema susiję klausimai. Pasi-
dalyta naujienomis apie bendrojo 
pagalbos numerio 112 pritaikymo 
kurtiesiems pažangą ir kol kas nesė-
kmingus bandymus šios paslaugos 
teikimą užkrauti vertėjų centrams. 
Nagrinėta susidariusi kritinė situa-
cija, dėl kurios į Ženevą, į Neįgalių-

jų teisių konvencijos svarstymą, vietoj dviejų 
LKD atstovų išvyko tik vienas. Ir esą pasku-
tinę minutę paaiškėjo, kad nėra įstaigos, ku-
ri apmokėtų prezidentą V.  Pivorą lydinčios 
LGK vertėjos komandiruotės išlaidas. Dėl 
to, kad ateityje tokia situacija nesikartotų, 
susirinkusieji siūlė sprendimą: nuo kitų me-
tų LKD į savo veiklų rėmimo projektą turi 
įtraukti kelionių išlaidų apmokėjimą vertė-
jams.

Nijolė KRASNIAUSKIENĖ

Renginys vyko talkinant mokyklos par-
tneriams – Panevėžio kolegijos Biomedici-
nos mokslų katedros dėstytojams ir studen-
tams. Pasak renginio koordinatorės, kūno 
kultūros mokytojos metodininkės Vijoletos 
Vanagienės,  netradicinės dienos tikslas – 
ugdyti mokinių asmeninius, sveikatos tau-
sojimo ir socialinius įgūdžius, rengiant juos 
gyvenimui už mokyklos ribų.

 ,,Sveikata – viena pagrindinių žmogaus 
kokybiško gyvenimo sąlygų. Mokiniams ži-
nių apie kūno sandarą, sveikatą, jos tauso-
jimą suteikė kolegijos studentai ir dėstytojai 
anatomijos, švarių rankų, ligų prevencijos 
pamokėlėse bei kine-
ziterapijos užsiėmi-
muose‘‘, – sakė rengi-
nio kuratorė. Kad šios 
žinios nebūtų vien 
sausa teorija, mokiniai 
gautas žinias įtvirtino 
kūrybiškai dirbdami, 
dalyvaudami užsiėmi-
muose. Kaip vaizdinę 
priemonę susipažinti 
su žmogaus kūno san-

dara kolegijos studentai į mokyklą atvežė  
žmogaus anatominį muliažą, kurį vaikai ga-
lėjo paliesti, paimti į rankas įvairius vidaus 
organus, kaulus, taip pat kitų įdomių prie-
monių.

,,Toks renginys – tai abipusė nauda ir 
mokiniams, ir kolegijos studentams. Vaikai 
gautas žinias ir įgūdžius galės pritaikyti gy-
venime, o studentams,  kurie ateityje dar-
buosis medicinos srityje, –  tai gera patirtis 
ir praktika bendraujant su klausos negalią 
turinčiais vaikais“, - apibendrindama netra-
dicinio ugdymo dieną sakė mokyklos direk-
torė Danutė Kriščiūnienė. Ji pažymėjo, kad 

mokykla sveikos gyvensenos programą vyk-
do jau nuo 2005 metų. Šis renginys taip pat  
yra dalis sveikatos stiprinimo  programos, 
tik pasirinkta nauja forma. „Įdomi  veikla  
su kolegijos studentais  vyksta nuolat, nes 
su šia aukštąja mokykla esame sudarę ben-
dradarbiavimo sutartį. Labai gera, kai randi 
atsaką ir supratimą. Džiugu, kad šis bendra-
darbiavimas teikia abipusę naudą ir veda į 
vis naujus susitikimus“, - džiaugėsi mokyklos 
vadovė.

Panevėžio kolegijos Biomedicinos moks-
lų katedros vedėja Ingrida Kupčiūnaitė taip 
pat džiaugėsi, jog kolegijos studentai gali 

prasmingai įsitraukti į 
mokyklos organizuoja-
mus renginius: studen-
tams – tai puiki praktika, 
o mokiniams – galimybė 
tobulinti sveikos gyven-
senos įgūdžius, susipa-
žinti su žmogaus kūno 
sandara.

Laima 
LAPĖNIENĖ 

Studentų pažintis su kurčiaisiais PKNPM
Netradicinio ugdymo dieną ,,Noriu būti stiprus ir sveikas“ Panevėžio kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų 

pagrindinės mokyklos mokiniai įgijo žinių ir praktikos, o Panevėžio kolegijos studentai susipažino su 
kurčiaisiais iš arčiau. 

Jei visi atsisakys palaukti, pakentėti, 
nepalaikys, tai stiprių vertėjų taip ir 

nepavyks išugdyti. Net ir patyrę 
vertėjai, jeigu jie tobulėja tik keliose 

kryptyse, tai neauga kitose. 

UGDYMAS

Studentams, kurie ateityje darbuosis 
medicinos srityje, –  tai gera patirtis ir praktika 
bendraujant su klausos negalią turinčiais 
vaikais.

Kaip vaizdinę priemonę susipažinti su žmogaus 
kūno sandara kolegijos studentai ir dėstytojai į 
mokyklą atvežė žmogaus anatominį muliažą bei 
kitų įdomių priemonių. 
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Spektaklyje – Ezopo kalba
Puiki ilgametės „Mimikos“ aktorės Ni-

jolės Karmazienės vaidyba iš karto vaikus 
įtraukė į pasakos pasaulį. Mažyliai susi-
telkę stebėjo, kaip aktorės sukurtas Anties 
Mamos personažas rūpinasi iš kiaušinių 
besikalančiais ančiukais, kaip sutin-
ka naujuosius žemės „gyventojus“ 
(ančiukai: Titas Bartusevičius, Aistė 
Vasilevičiūtė).  Jie krykštavo, maty-
dami Anties Mamos kartu su „nau-
jagimiais“ daromą mankštelę, pirmą-
sias maudynes. Ne mažiau vaikams 
buvo smalsu, kaip suaugęs paukštis 
sutiks „kitokį“ savo vaiką. Ir vos tik 
įsitikino, kad visus savo vaikus, taip 
pat ir Bjaurųjį ančiuką (aktorius Igo-
ris Kulčickis), Antis Mama vienodai 
globoja ir glaudžia, tuoj pat jos per-
sonažui ėmė rodyti simpatijas ir savo 
palankumą. Juk savo rūpestingumu ji 
buvo tokia panaši į jų mamytes. O štai į kie-
mo gyventojų Katės (Genovaitė Vengalytė), 
Šuns (Remigijus Geležius), Vištos (Donatas 
Berneckis) ir Gaidžio (Valdas Katutis) pasi-
rodymą reagavo kur kas santūriau. Jaunieji 
žiūrovai tarsi nujautė, kad šiuos pjesės hero-
jus dar reikia geriau pažinti, atidžiau į juos 
įsižiūrėti.

XIX a. gyvenęs ir kūręs danų rašytojas 
savo kūryboje Ezopo kalba (perkeltine pra-

sme) pasakojo apie žmones kankinančias 
silpnybes ir ydas. Spektaklio režisierė Janina 
Mažeikienė rado būdą, kaip XXI a. mažiems 
vaikams tai suprantamu būdu pateikti. Ne-
tolerancija, „dvaro“, tiksliau - kiemo, intri-
gos, siauras mąstymas (vienvaldiški kiemo 

Gaidžio sprendimai), pataikavimas stipres-
niajam (Šuns uolumas įskundžiant Bjaurųjį 
ančiuką), patyčios – visą šitą ne pačių ge-
riausių savybių rinkinį „artimoje aplinkoje“ 
„Mimikos“ aktorių kolektyvas žiūrovams 
sugebėjo atskleisti kūno kalba.  

Scenografas ir kostiumų dailininkas No-
jus Petrauskas ne kartą įrodė, kad geba pa-
čiomis taupiausiomis priemonėmis sukurti 
įsimintinas vaizdines realizacijas. Vis dėlto 

režisierė kiekviename spektaklyje žiūrovus 
tarsi ragina neapsiriboti vien malonumu 
akiai, žengti toliau ir išgyventi dar vieną 
gyvenimo dramą. Ir šįkart ji, pasitelkda-
ma pagrindinio herojaus Bjauriojo ančiuko 
istoriją, vaikų širdelėse žadino pačius gra-

žiausius jausmus: užuojautą, gerumą, 
gebėjimą atleisti. Į Pasakotojos (Jo-
vita Vasilevičienė) gestų kalba lūpas 
finaliniame epizode įdėjo moralą. Jo 
mintis tokia: nors būtų labai sunku, 
nebijokite būti savimi, neišduokite 
savo tiesos.   

Imituojamoji daina ir kitos 
linksmybės

Vaikų Velykėlės spektakliu ne-
sibaigė. Mažuosius šventės dalyvius 
pradžiugino Vilniaus kolegijos gestų 
kalbos vertėjų specialybės studentai. 
Jie gestais imitavo „Tele bim bam“ re-

pertuaro dainą „Mane barė“.
O paskui atkeliavo Atvelykio bobutė 

(Nijolė Karmazienė). Ji su vaikais rideno 
margučius, bandė jų tvirtumą, prigalvojo 
smagių kolektyvinių žaidimų ir džiugino 
saldžiais siurprizais. Šeštadienio popietė 
neprailgo nė vienam šventės dalyviui. Tuo 
pasirūpino Vilniaus KRC darbuotojai.

Nijolė KRASNIAUSKIENĖ 

Vlado Šlaito viešojoje bibliotekoje 
miesto gyventojai maždaug tris savaites 
galės lankyti keturių kurčiųjų dailininkų 
parodą. Tai unikali proga ukmergiškiams 
susipažinti su LKD nariais kūrėjais: tapy-
toja Silvana Graviškyte-Hacking, tekstili-
ninke Ieva Augaityte, restauratoriumi bei 
tapytoju Vytautu Vanagu ir tapytoju Linu 
Podiriaka. Vėliau menininkų darbai iške-
liaus į Panevėžį, Ignaliną, Zarasus. 

Tapti savo bendruomenės narių kū-
rybos agentu ir puoselėtoju Vilniaus 
KRC atsirado galimybė, kai projektą iš 
dalies parėmė Kultūros ministerija ir 

Lietuvos kultūros taryba.  

Šeimininkų žodis
Svečių ir miesto kurčiųjų bendruome-

nės sveikinti pakilusi bibliotekos direkto-
rė R. Griškevičienė džiaugėsi, kad „nuo 
spalvų, šviesų ir gerumo švyti salė“. Ne be 
pasididžiavimo vadovė teigė, kad biblio-
teka yra miesto kultūros traukos centras. 
Per metus čia surengiama ne mažiau kaip 
10-12 parodų. Savo kūrybą eksponuoja ne 
tik Lietuvos, bet ir užsienio kūrėjai.  Pasak 
šeimininkės, malonu, kad jų įstaigą prisi-
statyti miesto kultūros visuomenei pasi-

rinko ir kurtieji menininkai.

Į salę „tilpo“ garsiausi pasaulio 
kurtieji dailininkai

Renginio lektorė J. Vanagienė tądien 
perskaitė unikalų pranešimą. Lektorė su-
kaupė informaciją apie kelis pastaruosius 
šimtmečius kūrusius garsiausius pasaulio 
kurčiuosius dailininkus. Papasakojo, kokios 
idėjos ir temos daugiausia maitino meni-
ninkus, demonstravo jų žymiausius darbus. 
Lektorė viena svarbiausių jų kūrybos inspi-
racijų vadino gestų kalbą.

Po užsienio apžvalgos J. Vanagienė pri-

Smagios kurčiųjų vaikų Velykėlės

Kurčiųjų menininkų paroda Ukmergėje

Tampa tradicija, kad Vilniaus kurčiųjų reabilitacijos centro liaudies teatras „Mimika“ svarbiausių 
metų švenčių proga jauniesiems žiūrovams dovanoja spektaklio premjerą. Šįkart mažieji vilniečiai per 
Atvelykį kartu su savo tėveliais išvydo K. Ch. Anderseno pasakos „Bjaurusis ančiukas“ motyvais sukurtą 

scenos kūrinį.

Balandžio 9 d. startavo Vilniaus KRC projektas „Kurčiųjų meno pasaulis – pamatykime ir susipa-
žinkime“. Ukmergė yra pirmasis miestas, į kurį tądien buvo atvežta, organizatorių bei pačių autorių 

pristatyta kurčiųjų menininkų darbų ekspozicija. 

Vilniaus kurčiųjų reabilitacijos centro liaudies teatro „Mimika“ 
kolektyvas ir režisierė J. Mažeikienė (stovi antra iš dešinės).
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statė ir gausėjančias lietuvių kurčiųjų daili-
ninkų gretas. Pasirodo, jau šiandien turime 
išugdytą nemenką jų būrį – vien jaunosios 
kartos atstovų yra apie dešimt.

Tuomet eilė atėjo kalbėti patiems kūrė-
jams. Jie supažindino su savo biografijomis 
ir parodoje eksponuojama kūryba, atsakė į 
parodos atidarymo dalyvių klausimus.

Silvana: „Tapyba suteikė 
egzistencijos prasmę“

LKNUC lietuvių gestų kalbos, o anks-
čiau dar ir dailės vyresnioji mokyto-
ja S.  Graviškytė-Hacking, kaip pati sakė, 
piešia nuo mažens. Iki šiol bendruomenei 
geriausiai buvo žinoma kaip natiurmortų 
tapytoja. Dar tiksliau būtų pasakyti, kad 
ji yra gėlių kompozicijų kūrėja. Silvanos 
kūryba iki šiol buvo tarsi įrodymas, kad 
nuvalkiotų temų nebūna. Viskas priklauso 
nuo menininko sprendimų originalumo, 
savito žvilgsnio. Silvanos bakalauro darbas 
tuomečiame Vilniaus pedagoginiame uni-
versitete (dabar – Lietuvos edukologijos 
universitetas) taip ir vadinosi - „Lietuvos 
gėlės“. 

Tad Vilniaus bendruomenės atstovai, 
vykę į projekto pristatymą, tiesiog negalėjo 
savo akimis patikėti tuo, ką mato. Susipa-
žinę su ankstesne S. Graviškytės-Hacking 
kūryba, kurtieji neatsistebėjo, kad 
Silvana pakeitė savo kūrybos braižą. 
Į parodą ji atvežė abstrakcijų triptiką 
„Mano spalvų archyvas“. Anksčiau 
naudojusi ramias, tradiciškai „gu-
lančias“ į paveikslą spalvas, šįkart 
moteris jas tiesiog ištaškė. Tai tarsi 
koks iš vidaus į išorę ištryškęs spalvų 
fontanas. Malonus akiai, džiugus ir 
labai jaunatviškas. Įdomu, kad bū-
tent šis triptikas lengviausiai rado 
vietą ekspozicijoje – ėmė ir nutūpė 
ant sienos ten, kur jam tarsi ir de-
rėjo.    

Silvaną iš dabartinių kurčiųjų 
kūrėjų būrio išskiria viena ypatinga 
biografijos detalė. Pernai ji tapo pirmąja 
Nepriklausomybę atgavusios Lietuvos kur-
čiąja tapytoja, priimta į Lietuvos dailinin-
kų sąjungą. Parodoje eksponuotas triptikas 
jai lėmė vietą vaizduojamojo meno atstovų 
šeimoje. Parodos dalyvė teigė, kad būtent 
tapyba jos gyvenimą pripildė kūrybinės 
šviesos, suteikė būties prasmę. Menininkė 
sakėsi siekianti savo darbuose jungti mu-
ziką ir spalvą.

Ieva: „Ieškau šviesos“
Tekstilininkė I. Augaitytė šiuo metu 

yra Vilniaus dailės akademijos (VDA) ma-
gistrantė. Ji pasirinko daug darbo ir laiko 

sąnaudų reikalaujančią sritį – gobelenų au-
dimą. Meno pasauliui mergina „su trenks-
mu“ prisistatė bakalauro darbu „Prisilie-
timas. Negaliu tylėti“. Vertinimo komisi-
ja už jį skyrė patį aukščiausią įvertinimą 
– dešimtuką. Ukmergiškiai turi galimybę 
jį pamatyti. Tai 250 x 170 cm gobelenas, 
kuriame ji išaudė save, gestais skelbiančią: 
„Man gyvenime visų svarbiausia tobulėti.“ 
Įdomu tai, kad visi gestai, iš tiesų tarti tam 
tikrą laiko atkarpą ir fotografuojami vie-
nas po kito, menininkės valia vėliau buvo 
sujungti taip, kad laiko dedamosios neliko. 
Jie persilieja gobeleno audinyje, pereina 
vienas į kitą, yra tarsi atkarpos tiesiojoje.

O štai parodoje eksponuotas gobelenas 
„Atspindžiai“ sulaukė R. Griškevičienės 
komentaro: „Tokio eksponato mūsų bibli-
otekoje dar nebuvo.“ Iš tiesų, besiruošianti 
magistro darbui tekstilininkė savo paren-
giamuosiuose darbuose eksperimentuoja 
su šviesos paieškomis ir integracija. Ne-
didelių matmenų gobelene menininkė, be 
siūlų, sėkmingai panaudojo LED lemputes. 
Pavyko išgauti urbanistinį nakties peiza-
žą, kuriame spindi šviesos ir jų atspindžiai. 
Taip, pasak menininkės, jį įveikė „tylinčią“ 
tamsą. 

Anksčiau savo dėstytojų, o tądien ir 
žiūrovų pagyrimų Ieva pelnė 9 paveikslų 

ciklu „Sąskambiai“. Jame naudojamos net 
kelios atlikimo technikos. Pradedant nuo-
traukomis, kurios naudojant skaitmeninę 
spaudos techniką vėliau buvo perkeltos ant 
audinio, baigiant siuvinėjimu. Įkvėpimo 
šaltinis – plaštakos: žaidžiančios, dainuo-
jančios, kuriančios. Nors ir nieko konkre-
čiai nesakančios, bet iš tiesų giedančios 
himną savo universalumui. O ant jų – iš-
siuvinėta kavos dėmė, trupiniai ir kt. Pasak 
meno žinovų, tik menininkas tokias, atro-
dytų, banalias buities detales geba pakylėti 
į kūrybos lygį. Ieva pristatė ir daugiau savo 
darbų. Vienas iš didesnių – kamšytinis ki-
limas „Vandenyne“.

Vytautas: „Paveikslų restauravi-
mas – ir menas, ir amatas“  

V. Vanago VDA magistro studijų sritis – 
molbertinės tapybos darbų restauravimas. Ir 
sekasi jam neblogai. Kaip sako, restauruoda-
mas medituoja ir pailsi. 2015 m. jis buvo ap-
dovanotas restauratorių R. V. Kaminsko ir 
M. Kaminskienės premija. „Tik pamanykit 
– geriausias metų VDA restauravimo speci-
alybės studentas!” - sužinoję apie savo ben-
druomenės nario sėkmę didžiavosi susirin-
kusieji. Taip pat juos domino, kiek laiko už-
trunka restauruoti paveikslą, ar tai priklau-
so nuo paveikslo dydžio ir pan. Iš maždaug 
11 studijų metais restauruotų paveikslų, pri-
klausančių bažnyčioms, muziejų fondams ar 
privačioms kolekcijoms, pats V. Vanagas iš-
skyrė bakalauro darbą – A. Ambraso „Sen-
mergės sapną“. Tai buvo bene prasčiausios 
būklės kūrinys iš visų jo „lytėtųjų“, kuriuos 
prikėlė naujam gyvenimui.

Na, o pačioje parodoje V. Vanagas pri-
statė originalius tapybos darbus. Pirmiausia 
į akis krinta paveikslas „Fantastiški gyvū-
nai“. Jeigu nebūtų parašo, jį drąsiai galima 
būtų priskirti ne vienam žinomam, panašia 
maniera tapančiam lietuvių kūrėjui. Sudė-
tinga kompozicija, atlikimo preciziškumas, 
gausių detalių „suvaldymas“, – daug kas pa-
veiksle imponuoja. Traukia dėmesį ir autoi-

ronijos persmelktas „Bosas“ (o dar kai 
kas sako, kad kurtieji nesupranta per-
keltinės prasmės). Autorius kūrinyje 
tarsi tapatina save su ankstesniuoju, 
vaikiškuoju „aš“, todėl darbas atliktas 
primityvistine maniera. Mažas ber-
niukas sėdi ant užpakalinės sėdynės 
ir įsivaizduoja, kad jis vadovauja len-
gvojo automobilio ekipažui. Įdomūs 
darbai „Vakaras“, „Ratai“, „U-BOOT“.   

Vėliau kalbinamas Vytautas at-
skleidė, kad iš pradžių į tapybos spe-
cialybę įstojęs ir beveik trejus metus 
pasimokęs perėjo į restauravimo stu-
dijas dėl gana proziškos priežasties. 
Kaip paprastai paaiškino pašnekovas, 

šeimai reikėjo valgyti. Na, o ten, pasirodo, 
jo laukė tikrasis pašaukimas. Tad dabar ta-
pybai skiria laiko tik tuomet, kai pavyksta jo 
nuvogti nuo studijų ir restauravimo.

x x x
Parodoje dėl ligos negalėjo dalyvau-

ti buvęs VDA magistrantas L. Podiriaka. 
Ukmergėje kolegos šįkart eksponavo du jo 
darbus: „Vilnius“ ir „Buvusi balerina“. Ki-
tuose miestuose jo paveikslų turėtų būti 
eksponuojama daugiau. Kitame numeryje 
supažindinsime su L. Podiarakos kūryba.

Nijolė KRASNIAUSKIENĖ

Savo darbus ukmergiškiams pristatė (iš kairės): tapytoja 
S. Graviškytė-Hacking, tekstilininkė I. Augaitytė, restauratorius bei 
tapytojas V. Vanagas.   

KULTŪRA
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MES IR VISUOMENĖ 

„Mimika“ kartu su Vilniaus Maironio 
progimnazijos teatro studijos „Akimirka“ 
aktoriais suvaidino etiudą „Gyvenimas už 
stiklo sienos“ (režisierė Janina Mažeikienė) 
ir pelnė diplomą už plastiškumą ir socialinę 
integraciją. 

Kūno, judesio kalba aktoriai „piešė“ kur-
čiųjų atskirties problemą. Spektaklio žinia – 
gyvenime svarbu šalinti kliūtis, ieškoti sąsa-
jų, pažinti ir suprasti vieniems kitus. 

Padėkos raštas už dalyvavimą teatrų fes-
tivalyje buvo įteiktas Vilniaus kurčiųjų rea-
bilitacijos centro liaudies teatro „Mimika“ ir 
Vilniaus Maironio progimnazijos teatro stu-
dijos „Akimirka“ bendro projekto vadovei 
J. Mažeikienei.

Teatrų festivalį „Žodžiai“ organizuoja 
Lietuvos vaikų ir jaunimo centras. Po pavy-
kusio starto praėjusiais metais organizato-
riai džiaugėsi galėdami visoje Lietuvoje vei-

kiančias teatro studijas vėl sukviesti į Vilnių. 
Festivalyje dalyvavo 22 kolektyvai iš įvairių 
Lietuvos kampelių. Šiemet organizatoriai 
siūlė pasikalbėti apie naujus keturis žodžius: 
TEISĖ, PAREIGA, ATSAKOMYBĖ ir LAIS-
VĖ. Festivalyje buvo galima pamatyti, ką šie 
žodžiai reiškia jauniesiems aktoriams. 

Parengė
Genė KARKLIENĖ

Teatrų festivalyje „Mimikai“ - padėka ir diplomas
Vilniaus kurčiųjų reabilitacijos centro liaudies teatras „Mimika“ balandžio 1 d. dalyvavo teatrų 

festivalyje „Žodžiai 2016“. 

Liaudies teatras „Mimika“ ir Vilniaus Maironio progimnazijos teatro studijos 
„Akimirka“ aktoriai buvo apdovanoti diplomu už plastiškumą ir socialinę 
integraciją.

Nuotr. Genės Karklienės


