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SVEIKA VASARA. Birželio 
11 d. Kauno kurčiųjų reabilitaci-
jos centras organizuoja renginį 
„Sveika vasara“, skirtą Motinos, 
Tėvo ir Vaikų gynimo dienai pa-
minėti. Programoje – koncertas, 
sporto varžybos ir kinas lauke. 
Laukiami visi: ne tik Kauno, bet 
ir Vilniaus, Klaipėdos, Panevėžio, 
Šiaulių bendruomenės nariai.

MENO ŠVENTĖ. Šiemet 
kurčiųjų meno festivalis „Pabūki-
me kartu“ vyks Šiauliuose liepos 
2 d. Tądien organizatoriai – Šiau-
lių kurčiųjų reabilitacijos centras 
- visų lauks Šiaulių kultūros cen-
tre, Aušros al. 31. 

EUROPOS KURČIŲ -
JŲ SĄJUNGOS GENERA-
LINĖ ASAMBLĖJA. Gegu-
žės 19 – 22 d. LKD atstovai – pre-
zidentas V.  Pivoras ir Respubli-
kinės valdybos narė, Panevėžio 
KRC direktorė A. Juciuvienė da-
lyvavo Europos kurčiųjų sąjungos 
generalinės asamblėjos darbe. Su-
eiga vyko Schevengingeno mies-
te, Olandijoje.

RINKSIS ASOCIACIJOS 
NARIAI. Lietuvių gestų kalbos 
vertėjų asociacija gegužės 30 d. 
Kauno Vytauto Didžiojo univer-
siteto mažojoje salėje rengia atas-
kaitinę ir rinkimų konferenciją.

KURČIŲJŲ KULTŪROS, 
PILIETINIO UGDYMO IR 
ŠVIETIMO ATSPINDŽIAI.  
Šiemet „Akiračio“ redakcija įgy-
vendins Spaudos, radijo ir tele-
vizijos rėmimo fondo (SRTRF) 
iš dalies finansuojamą projektą 
„Kurčiųjų kultūros, pilietinio 
ugdymo ir švietimo atspindžiai“. 
Gavę papildomą finansavimą jau 
gegužės mėnesį išleisime žurna-
lą 20 puslapių, iš jų dvylika bus 
spalvoti. Projekto tikslas – „Aki-
račio“ skaitytojus informuoti apie 
svarbiausius Lietuvos, Europos ir 
pasaulio kurčiųjų kultūros ren-
ginius, supažindinti su kurčiųjų 
tautodailininkų bei profesionalių 
dailininkų kūryba, klausos nega-
lios žmonių ugdymo pasiekimais 
ir problemomis Lietuvoje, pri-
statyti mūsų aktyvius bendruo-
menės narius, atskleisti kurčiųjų 
bendruomenės savitumą, pro-

paguoti jų gimtąją gestų kalbą, 
ugdyti lietuvių kalbos kultūrą, 
keisti pesimistines girdinčių tėvų 
nuostatas kurčiųjų atžvilgiu, su-
pažindinti visuomenę su kurčiųjų 
kultūriniu ir meniniu savitumu, 
formuoti teigiamą kurčiųjų įvaiz-
dį visuomenėje.

Paraiškas valstybės teikiamai 
dalinei finansinei paramai kultū-
riniams, visuomenės informavi-
mo saugumo, medijų raštingumo 
ugdymo ir šviečiamiesiems pro-
jektams gauti 2016 m. buvo gali-
ma teikti šešioms programoms. 
„Akiračio“ redakcija paraišką tei-
kė antrajai programai (Naciona-
linė periodinė spauda). Projektui 
vykdyti skirta 10 tūkst. eurų. 

SEIMO PIRMININKĖ 
PRIĖMĖ KURČIUOSIUS. 
Gegužės  12 d. Seimo pirmininkė 
L.  Graužinienė priėmė Lietuvos 
kurčiųjų draugijos, Lietuvių gestų 
kalbos vertėjų asociacijos, Lietu-
vos kurčiųjų jaunimo asociacijos 
vadovus šalies kurčiųjų bendruo-
menės problemoms aptarti. Taip 
pat į susitikimą kviestos Socia-
linės apsaugos ir darbo ministrė 
A. Pabedinskienė, Neįgaliųjų rei-
kalų departamento prie SADM 
direktorė A. Kandratavičienė. 
Vienas susitikimas buvo skirtas  
LTV transliuojamų laidų titra-
vimo ir vertimo į lietuvių gestų 
kalbą klausimui. Be minėtų pa-
sitarimo dalyvių, į jį atvyko Sei-
mo Švietimo, mokslo ir kultūros 
komiteto pirmininkas R.  Paliu-
kas, LRT generalinis direktorius 
A. Siaurusevičius.

Kitame susitikime aptarta 
Bendrojo pagalbos centro sukur-
tos aplikacijos GPIS 112 galimy-
bių plėtra, pritaikant ją kurtie-
siems. Šio klausimo aptarime taip 
pat dalyvavo Priešgaisrinės ap-
saugos ir gelbėjimo departamen-
to direktorius R. Baniulis, BPC 
viršininkas A.  Čiuplys, Vidaus 
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reikalų ministerijos atstovas.   
DAUGIAU LAIDŲ SU VERTIMU Į 

LGK. Vilniaus AGKVC ir Lietuvos televizi-
ja rado bendrą sprendimą dėl LGK vertimo 
apimties didinimo. Nuo birželio mėnesio per 
antrąjį LRT televizijos kanalą „LRT kultūra“ 
su vertimu į gestų kalbą bus rodomos dvi kar-
tojamos laidos: „Kviečiu daktarą“ ir „Nacio-
nalinė paieškų tarnyba“. Vilniaus AGKVC jau 
pradėjo vertimo darbus. Apie tikslų translia-
cijų laiką kurčiųjų bendruomenė bus infor-
muota vėliau.

SVEIKINAME „VIKADĄ“! Dienraš-
čio „Verslo žinios“ tryliktą kartą organizuo-
toje atrankoje Vilniaus kurčiųjų įmonė „Vi-
kada“ pelnė apdovanojimą „Gazelė 2015“. Iš 
viso „Gazelė 2015“ nominantų sąraše atsidū-
rė 4042 įmonės. Kaip rašoma „Vikipedijoje“, 
šiuo apdovanojimu skatinamos augančios, 
lanksčios ir pelningos smulkios ir vidutinės 
įmonės. Nuoširdžiai tikime, kad bendrovė dėl 
pelnytos nominacijos turės naudos, kaip ir 
skelbia organizatoriai. Tai yra mėgausis spau-
dos dėmesiu, stiprės įmonės įvaizdis, nau-
dodama „Gazelės“ ženklą bendrovė lengviau 
pritrauks reklamos sau. „Gazelės“ atrankos 
organizuojamos ir kitose Europos valstybėse.  

„MIMIKA“ – PREVENCINIAME 
RENGINYJE. Gegužės 6 d. Vilniaus Tusku-
lėnų gimnazija organizavo 11-ąją tradicinę 
teatrinių improvizacijų šventę „Melpomenė 
kviečia – 2016“. Šiais metais konkurse da-
lyvavo ir Kurčiųjų liaudies teatro „Mimika“ 
jaunimas kartu su Vilniaus Maironio progim-
nazijos teatro studijos „Akimirka“ mokiniais. 
Jungtinis „Mimikos“ ir „Akimirkos“ kolek-
tyvas pelnė nominaciją „Už improvizacijų 
plastiškumą“, padėką „Už puikų pasirodymą 
šventėje „Melpomenė kviečia“, dovanų. Kur-
tieji liko sužavėti švente.

KĖDAINIEČIŲ KONCERTAS MA-
MOMS. Balandžio 29 d. Kėdainių kurčiųjų 
pirminė organizacija Kėdainių kultūros cen-
tre Motinos dienos proga surengė koncertą 
„Ak, tos MAMOS...“ Koncertas buvo skirtas 
visoms Kėdainių rajono mamoms. Savo pasi-
rodymais mamas džiugino Kėdainių kultūros 
centro šiuolaikinio šokio grupė „Tempus“ ir 
vaikų popchoras „Perliukas“, Kėdainių ben-
druomenės socialinio centro mišrus vokalinis 
ansamblis „Spindulys“ (dainos buvo verčia-

mos į gestų kalbą). Pirmą kartą pasirodė ir 
Kėdainių kurčiųjų p. o. nariai. Jie mamoms 
skyrė imituojamąsias dainas.

Koncerto pradžioje buvo galimybė daly-
vauti fotosesijoje prie stendo „Ak, tos MA-
MOS...“, kurį sukūrė Kėdainių kurčiųjų p. o. 
nariai. Kiekvienai mamytei buvo padovano-
ta kurčiųjų rankdarbių būrelio narių kurtos 
sagės ir koncerto rėmėjų nuolaidų kuponai. 
Taip pat buvo aplankytas Kėdainių akušeri-
jos-gimdymo skyrius ir pasveikintos mamy-
tės. Tikimasi, kad ši idėja taps tradicija. 

TARPŽINYBINIO PROJEKTO KON-
FERENCIJOS MARIJAMPOLĖJE IR 
ALYTUJE.  Projekto „Vienybėje - stiprybė: 
mes ir klausos negalią turintis žmogus“ vyk-
dymas įgauna pagreitį. Iki gegužės 1 d. jau 
surengtos trys konferencijos. Kovo mėne-
sio „Akiratyje“ rašėme apie pirmąją tarpži-
nybinio projekto konferenciją Kėdainiuose. 
Balandžio 18 d. bendro Lietuvos kurčiųjų 
draugijos, Lietuvos savivaldybių asociacijos, 
Lietuvos gestų kalbos vertėjų asociacijos ir 
Seimo  projekto stotele tapo Marijampolės ra-
jono savivaldybė, o balandžio 25 d. - Alytaus 
miesto savivaldybė. 

Padiskutuoti apie tai, kaip padėti kurtie-
siems ir neprigirdintiems tapti lygiaverčiais 
visuomenės nariais, į konferencijas susirinko 
šių savivaldybių valdžios atstovai, socialinės, 
medicinos ir kitų sričių specialistai, kurčiųjų 
bendruomenės nariai. Konferencijos daly-
viams buvo skaitomi pranešimai apie klau-
sos negalią turinčius žmones, lietuvių gestų 
kalbos vertėjus, kurčiuosius Europoje bei jų 
iššūkius ir galimybes kitose Lietuvos savi-
valdybėse. Įgyvendinant projektą numatyta 
organizuoti 8 konferencijas skirtingose savi-
valdybėse. 

TARPRAJONINIO RENGINIO OR-
GANIZAVIMO YPATUMAI.  Lietuvos 
kurčiųjų draugijos specialistų kvalifikacijos 
tobulinimas - tai viena iš veiklų, kurias fi-
nansuoja Neįgaliųjų reikalų departamentas 
prie SADM. Kaune susirinkę Šiaulių, Kau-
no, Klaipėdos, Panevėžio, Vilniaus apskričių 
rajoninių organizacijų darbuotojai dalyvavo 
mokymuose „Tarprajoninio renginio orga-
nizavimo ypatumai: mes galime!“ Mokymus 
vedė LKD viceprezidentas K. Vaišnora ir 
LKD mokymų bei kultūrinių renginių orga-
nizatorė M. Jaskūnienė. Darbuotojus dele-

gavo LKD teritorinių valdybų organizacijos, 
ir jie bus lyderiai, organizuojant tarprajoni-
nius Tarptautinės kurčiųjų dienos minėjimo 
renginius. Šiais metais visas pasaulis minės 
65 metų jubiliejų, kai paskelbta Tarptautinė 
kurčiųjų diena! 

„ŠVIETIMO UOGIENĖJE“ - NET 
SEPTYNI KURČIŲJŲ SISTEMAI AK-
TUALŪS KLAUSIMAI. Panevėžio kur-
čiųjų ir neprigirdinčiųjų mokyklos direktorė 
D. Kriščiūnienė dalyvavo Lietuvos mokyklų 
vadovų asociacijos konferencijoje „Švietimo 
paslaugų užsakovai: kam tarnauja švietimas?“ 
Joje dalyvavo ministrė A. Pitrėnienė ir kiti 
ŠMM specialistai. Ministrei buvo įteiktas sti-
klainis „Švietimo uogienė“ su dalyvavusiųjų 
pasiūlymais, problemomis ir jų sprendimo 
būdais. Direktorė D. Kriščiūnienė pateikė net 
septynis kurčiųjų sistemai aktualius klausi-
mus.

LAUKIA „VARPELIS“. LKD poilsio 
namai „Varpelis“ Šventojoje jau atidarė po-
ilsio sezoną. Poilsiautojai čia bus laukiami 
gegužės 17 – spalio 3 d. Kelialapius į poilsio 
namus galima įsigyti teritorinėse kurčiųjų or-
ganizacijose.

ĮGYVENDINS PROJEKTĄ. VšĮ Sur-
dologijos centras laimėjo Neįgaliųjų reika-
lų departamento prie Socialinės apsaugos 
ir darbo ministerijos organizuotą konkursą 
įgyvendinti Lietuvių gestų kalbos vertėjų 
paslaugų teikimo 2013–2017 metų prie-
monių plano 1.1.6 priemonę „Teikti gestų 
kalbos vertėjų paslaugas Lietuvos kurčiųjų 
draugijoje, kurčiųjų reabilitacijos centruose 
ir Surdologijos centre“. Pagal 2016 m. gegu-
žės 2 d. Gestų kalbos vertėjų paslaugų pirki-
mo - pardavimo sutartį Nr. S-17 gestų kalbos 
vertėjų paslaugos pradėtos teikti nuo 2016 
m. gegužės 2 d. Vilniaus, Kauno, Panevėžio, 
Šiaulių ir Klaipėdos kurčiųjų reabilitacijos 
centruose, Surdologijos centre ir Lietuvos 
kurčiųjų draugijoje. 

LKD ATSTOVŲ VIZITAS ŠIAU-
LIUOSE. Šiaulių darbo rinkos mokymo 
centre LKD draugijos atstovai skaitė paskai-
tą „Visuomenės švietimas apie kurčiuosius“. 
Kaip kurtieji gali išsikviesti pagalbą? Kaip 
bendrauti su kurčiuoju, jei nemoki gestų 
kalbos? Ką daryti jeigu šeimoje gimsta kur-
čias vaikas? - tokie ir dar daugiau klausimų 
sulaukta paskaitos metu. Po paskaitos LKD 
atstovai apsilankė Šiaulių teritorinėje valdy-
boje ir susitiko su kurčiųjų bendruomenės 
nariais. Pristatytas pranešimas „Lietuvos 
kurčiųjų draugija: mūsų teisė - žinoti, mūsų 
pareiga – domėtis“. Diskutuota apie kylan-
čias problemas, laimėjimus, nariai aktyviai 
pateikė klausimus ir padovanojo savo ran-
komis pagamintą meninį obuolį, linkėdami 
stiprybės naujiems darbams! 
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Išklausytos 2015 m. LKD asociacijos veiklų 
rėmimo bei socialinės reabilitacijos paslaugų 
neįgaliesiems bendruomenėje projektų ataskai-
tos (pranešėjas – prezidentas V. Pivoras).  LKD 
Respublikinės valdybos darbo ataskaitą patei-
kė viceprezidentas K. Vaišnora, taip pat veiklas 
pristatė LKD įstaigos Surdologijos centras (SC) 
direktorė J. Radzevič. Revizijos komisijos atas-
kaitą perskaitė Revizijos komisijos narė, Vil-
niaus AGKVC direktorė D. Dragūnienė. Vėliau 
ataskaitos buvo svarstomos, dėl jų diskutuoja-
ma. Dėl dviejų, kaip ir reikalinga pagal įstatus, 
– prezidento bei Revizijos komisijos ataskaitų 
buvo balsuojama ir jos patvirtintos.

Prezidento ataskaita
V. Pivoras priminė, kad 2015 m. balandžio 

30 d. suvažiavime savo kandidatavimo į pre-
zidentus programoje iškėlė penkis tikslus - tai 
ryšių su kitomis organizacijos stiprinimas kur-
čiųjų labui, pačios LKD stiprinimas, JT Neįga-
liųjų teisių konvencijos (NTK) praktinis įgy-
vendinimas, efektyvus turimo turto valdymas, 
LKD įstatų tobulinimas. Jais savo veikloje per-
nai ir vadovavosi.

Siekdama prezidento suformuluotų tikslų 
asociacija Lietuvos kurčiųjų draugija rengė su-
sitikimus, konferencijas, apskritojo stalo disku-
sijas, turėjo tarptautinių susitikimų. Asociacija 
inicijavo diskusijas su politikais, atitinkamomis 
tarnybomis (dėl skubios pagalbos telefono Nr. 
112 prieinamumo, su Lygių galimybių kontro-
lieriaus tarnyba ir t. t.). Daug dėmesio skyrė 
santykiams palaikyti su giminingomis organi-
zacijomis, tokiomis kaip vertėjų centrai. Siek-
dama stiprinti LKD instituciją specialistams 
organizavo kvalifikacijos tobulinimo moky-

mus, rengė susitikimus su asocijuotais nariais, 
kurių iš viso yra 13. Siekdama minėtų pirmų 
dviejų tikslų asociacija ypač daug dėmesio sky-
rė žiniasklaidos panaudojimui. Pasitelkė LKD 
žiniasklaidos priemones, naudojosi respubli-
kine žiniasklaida (internetu, televizija, radiju). 
LGK 20-mečiui paminėti rengė didmiesčiuo-
se akcijas, kartu su SC organizavo tarptautinę 
konferenciją. Dirbtas šviečiamasis, informa-
cinis darbas bendruomenėje ir kt. Atlikti du 
tyrimai: dėl informacinės aplinkos pritaikymo 
LRT televizijoje ir dėl socialinės reabilitacijos 
paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje pro-
jektų reformos 2010-2015 m. efektyvumo. Pir-
masis tyrimas paskatino permainas, o antroji 
ataskaita atskleidė, kad „reforma turi įtakos 
paslaugų gavėjų ir suteiktų paslaugų skaičiui – 
šie rodikliai mažėja“.

V. Pivoras informavo, kad šiuo metu šalyje 
gyvena apie 3 tūkst. LKD narių, t. y. kurčiųjų 
skaičius mažėja. Siekiant didesnio tarpžinybi-
nio ir vidinio bendradarbiavimo pernai sukur-
ta Teritorinių valdybų pirmininkų taryba bei 
giminingų Asociacijų vadovų taryba. 

Pranešėjas papasakojo apie atskirai LKD 
parengtą NTK įgyvendinimo „šešėlinę“ atas-
kaitą, apie veiksmus tarptautinėje erdvėje gi-
nant kurčiųjų teises ir kt. Siekdama efektyviai 
valdyti LKD turtą, asociacija dalyvavo nevy-
riausybinėms organizacijoms organizuotuose 
mokymuose dėl papildomų lėšų pritraukimo. 

RV ir Surdologijos centro 
darbo rezultatai

K. Vaišnora informavo, kad devyniuose 
pernai surengtuose RV posėdžiuose buvo dis-
kutuota, teikti pasiūlymai bei idėjos, ieško-

ta geriausių sprendimų dėl SC perspektyvų, 
laikraščio „Akiratis“ kokybės gerinimo, dėl 
įmonių situacijos, dėl LKD narių poilsio „Var-
pelyje“, kompensuojamosios technikos sąrašo 
tobulinimo ir pritaikymo kurtiesiems. RV na-
riai deleguoti atstovauti LKD įvairiose institu-
cijose bei renginiuose. Taip pat RV nagrinėjo 
LKD narių prašymus, pareiškimus, skundus. 
Pernai buvo suformuotos devynios darbo gru-
pės svarbiausiems einamiesiems klausimams 
spręsti. Numatyta, kad jos atsiskaitys RV. Daug 
dėmesio posėdžiuose skirta Šv. Kazimiero g. 3 
pastato klausimui. 

J. Radzevič pristatė pernai vykdytus du SC 
projektus – LGK vertimo paslaugų teikimo 
LKD įstaigose bei LGK metodinių bei švieti-
mo priemonių rengimo, konsultavimo bei LGK 
mokymų organizavimo ir vykdymo projektus. 
Pasak pranešėjos, pasiekti visi planuoti rodi-
kliai.

LKD įstatų keitimo 
pasiūlymų apžvalga

LKD juristė S. Balevičienė atkreipė dė-
mesį, kad dabartiniai LKD įstatai nėra struk-
tūriškai vientisi. Yra nuostatų, kurias galima 
suprasti ir interpretuoti skirtingai. Dėl to su-
daryta darbo grupė pradeda juos taisyti. Bus 
siūloma praplėsti atstovaujamas valdymo or-
ganuose narių grupes: pvz., kurtieji, neprigir-
dintieji, šeimos, auginančios kurčius vaikus. 
Galbūt bus atsisakyta teritorinio atstovavimo 
principo. Be to, reikės tiksliau aprašyti as-
menų kandidatūros iškėlimo reikalavimus, 
išrinkimo, perrinkimo, nusišalinimo, atstaty-
dinimo iš darbo grupių tvarką; taip pat aiš-
kiau apibrėžti kandidatų pareigas, teises bei 

AKTUALIJOS

 LKD suvažiavime patvirtintos ataskaitos, 
svarstyti pastato ir įstatų klausimai

Gegužės 7 d. Vilniuje buvo surengtas XXV Lietuvos kurčiųjų draugijos (LKD) suvažiavimas. Jo 
darbotvarkė: 2015 m. veiklų, Revizijos komisijos ataskaitos bei jų tvirtinimas, LKD įstatų,  Šv. Kazimie-

ro g. 3 pastato ir kiti klausimai.

Delegatų balsų dauguma apsispręsta LKD pastato Šv. Kazmiero g. 3  neparduoti.
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Santykius aiškinsis ir per proku-
ratūrą. Į susitikimą atvyko nemažai kurčiųjų, 
trylika suvažiavimo delegatų iš keturiolikos. 
Deja, pakalbėti ėjo tie patys keli asmenys, o di-
džioji dalis auditorijos tylėjo. Jos nuomonė iki 
pat susitikimo pabaigos taip ir liko neatskleista.

Viena pirmųjų tarė žodį R. Klečkovskaja. 
Už jos adresu feisbuke nuskambėjusį šmeižtą 
(niekuo nepagrįstus kaltinimus be bendruome-
nės žinios pardavus LKD pastatą) buvusi LKD 
prezidentė žada kreiptis į prokuratūrą.

Trūksta informacijos. Susirinkimui 
pirmininkavę A. Šaukeckas ir M. Minkevičius 
papasakojo, kad net keturi Respublikinės val-
dybos (RV) nariai tą pačią dieną prieš susirin-
kimą apsilankė Registrų centre. Ten jie išsiaiš-
kino, kad niekas LKD pastato Vilniuje niekam 
neperleido, neįkeitė, nepardavė. Jie ramino, 
kad pastatas priklauso Lietuvos kurčiųjų drau-
gijai. Taip buvo paneigti sklandantys gandai, 
kad „kurtieji pastato jau neturi“. 

Logiškus, suprantamus klausimus, neįžei-
dinėdami kitų, teikė vos keli kalbėtojai. Tiesa, 
atsakymų ir jie nelabai sulaukė. Todėl susirin-
kime pamažu aiškėjo, kad kalčiausias dėl ne-
pagrįstų baimių ir kaltinimų yra informacijos 
trūkumas. LKD interneto svetainėje dirbantis 
T. Ivanauskas bandė „atspėti“, kam adresuo-
jamas kaltinimas, ir gynė sistemos vadovą. Jis 
priminė, kad patys prezidentą išrinko, o dabar 
nepasitiki. Be to, atkreipė dėmesį, kad informa-
cija apie pastatą internete skelbiama. Po ilgokai 
užsitęsusio „vaikščiojimo ratais“, R. Buikaus-
kaitė paklausė tiesiai: kodėl RV posėdžiai tapo 
uždari, į juos neįleidžiami žurnalistai. 

V. Pivoras teigė, kad taip nubalsavo pati RV. 
Jis pranešė, kad dabar su naujausia informacija 

savo bendruomenes turėtų supažindinti KRC 
direktorės, kurios visos yra RV narės. Su to-
kiu informacijos sklaidos būdu ne visai sutiko 
RV narė, kurčiųjų įmonės „Vikada“ direktorė 
G. Ramanauskienė. Todėl ji pareiškė, kad arti-
miausiame posėdyje siūlys iš naujo balsuoti dėl 
uždarų RV posėdžių atšaukimo.

Tądien bandyta pakreipti pokalbį kitomis 
temomis, paskelbti esą kompromituojančių 
detalių apie atskirus RV narius. Vedėjai, įdėję 
pastangų, susirinkusiuosius vėl sugrąžindavo 
prie susitikimo tikslo. Tačiau pasikartojantys 
scenarijai nejučia vedė prie klausimo: kodėl 
daliai dalyvių labiau už pastatą rūpėjo trukdyti 
sklandžiai dirbti?

Susitarimas - pastato neparduo-
ti. M. Minkevičius apžvelgė dar 2008 m. prasi-
dėjusią pastato pardavimo epopėją. Jis priminė 
susirinkusiems, kaip prastėjant pastato būklei 
pamažu krito jo vertė nekilnojamojo turto rin-
koje. Iš pradžių verslininkai buvo sutikę mo-
kėti daugiau. Vėliau kilo statybinių medžiagų 
ir darbo jėgos kainos. Apskaičiavę, kad dėl to 
remontas atsieis brangiau, jų pelnas bus mažes-
nis, galimi pastato pirkėjai palaipsniui ėmė siū-
lyti vis mažesnę kainą už jį. Šiuo metu, pasak 
kalbėtojo, pastato kaina rinkoje tokia, kad jo 
neapsimoka parduoti. Gautų pinigų neužtektų 
kitam pastatui nusipirkti ir dar pinigų atsidėti, 
kaip iš pradžių ketinta. M. Minkevičius klau-
sė: kas prisiims atsakomybę už tai, kad neleista 
laiku priimti pačių naudingiausių LKD spren-
dimų. 

Paskui į tribūną kilę kalbėtojai daugiausia 
skubėjo pasidžiaugti tokiu įvykių posūkiu. Su-
sidarė įspūdis, kad dauguma M. Minkevičiaus 
žodžius „neapsimoka parduoti“ priėmė kaip 

sprendimą. Tiesa, ir atkritus pardavimo vari-
antui sutarimo nepadaugėjo. Vieni primygti-
nai siūlė pastate pasilikti, kiti - jį išnuomoti, o 
dar kiti gręžiojosi į praeitį ir priekaištavo. Pvz., 
A. Matulis siūlė leisti pastate likti tik LKD dar-
buotojams. Esą išnuomojus likusias patalpas, 
bus galima padidinti atlyginimus LKD admi-
nistracijai.

M. Minkevičius ragino pasvarstyti, ką reiš-
kia išnuomoti. Esą organizacijos išsikraustys 
skirtingomis kryptimis ir dirbs kas sau, ben-
dros sueigos retės. Kurčiasis, atėjęs į Vilniaus 
KRC, tuo pat kartu apsilankyti, pvz., sporto or-
ganizacijoje ar LKD jau negalės, kaip tai daro 
dabar, kai visos įstaigos vienoje vietoje. Jis ape-
liavo į kalbėtojo sąžinę. Ragino prisiminti, kaip 
jis pats, tikriausiai dar vaikas, galbūt naudojo-
si bendrijos PAGAVA paslaugomis, dalyvavo 
sporto klubo veikloje, lankėsi Vilniaus  KRC. 
O dabar esą lengva ranka numoja į jam gali-
mybes atvėrusių kurčiųjų organizacijų likimą. 
Ir apibendrino: koks nedėkingumas. Ir čia pat 
gavo atkirtį. Esą darbuotojai labai dejuoja dėl 
patalpų drėgmės ir šalčio, tad tegu susiranda 
kur geriau.

Tądien M. Minkevičius pareiškė atsistaty-
dinąs iš Respublikinės valdybos narių. Jis teigė, 
kad susiklosčius tam tikriems santykiams RV, 
esą toliau dirbti kartu jis nemato galimybės.

V. Pivoras susirinkime akcentavo, kad Šv. 
Kazimiero g. 3 pastatas yra ne tik vilniečių, bet 
ir visos Lietuvos kurčiųjų bendruomenės nuo-
savybė. Todėl paragino sulaukti suvažiavimo, 
kuriame dar kartą bus balsuojama pastato liki-
mo klausimu.  

Nijolė KRASNIAUSKIENĖ

AKTUALIJOS

Vilniečių pasitarimas pastato klausimu
Balandžio 28 d. vyko Vilniaus kurčiųjų bendruomenės susitikimas su LKD suvažiavimo delegatais 

vilniečiais Šv. Kazimiero g. 3 pastato klausimu. Po audringų ir ne visada mandagių diskusijų vilniečiai 
priartėjo prie bendros išvados: Šv. Kazimiero g. 3 pastato Vilniuje bent šiuo metu parduoti neapsimoka. 
Remiantis pasisakymais, dauguma Vilniaus išrinktų delegatų turėtų savo balsu gegužės 7 d. suvažiavime 

palaikyti būtent tokią poziciją. 

atsakomybę,  darbo grupių veiklos gaires ir 
ataskaitų pateikimo tvarką.

Delegatai pageidavo, kad įstatų projekto 
redakcija jiems būtų išsiųsta susipažinti.

Kiti klausimai
Revizijos komisijos (RK) ataskaita sulaukė 

nemažai komentarų ir klausimų. Iš RK pasitrau-
kė du nariai: UAB „Neveresta“ direktorius K. Zy-
bartas (pirmininkas) ir D. Dragūnienė. Vietoj jų 
delegatai balsų dauguma išrinko A. Šimkuvienę 
ir M. Balaišį. 

Suvažiavime apsispręsta LKD pastato nepar-

duoti. V. Pivoras teigė, kad šiuo sprendimu taš-
kas nebus padėtas. Dabar yra bent trys galimy-
bės: pastatą išnuomoti visą, iš dalies arba jame 
pasilikti ir organizacijoms dirbti toliau. Trečiuo-
ju atveju teks ieškoti lėšų pastatui remontuoti. 
Jis teigė, kad ir pats nėra nekilnojamojo turto 
ekspertas, todėl sieks pasitelkti žinovų iš šalies. 
Vadovo žodžiais, bus keliamas tikslas efektyviai 
panaudoti pastatą. 

Informuota, kad iš darbo RV pasitraukė 
narys M. Minkevičius. LKD įstatai skelbia, kad 
LKD narys, pretenduojantis į valdymo organą, 
likus 45 d. iki suvažiavimo turi paskelbti viešai 

savo veiklos programą. Kadangi tokios galimy-
bės nebuvo (M. Minkevičius atsistatydino prieš 
pat suvažiavimą), tai kandidatai nekelti. Delega-
tai nusprendė: iki 2018 m. ataskaitinio ir rinki-
mų suvažiavimo dirbti RV posėdžiuose ne visos 
sudėties (13 asmenų vietoj 14).

A. Bražinskas informavo, kad Pasaulio kur-
čiųjų federacija šiemet mini veiklos 65-metį. 
Ragino kurčiųjų bendruomenes pažymėti šį įvy-
kį viešinimosi ir informavimo apie kurčiuosius 
veiklomis. 

Nijolė KRASNIAUSKIENĖ
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Laura - „tylioji“ dainų bendraautorė „Eurovizijoje“
Lietuvė Laura Valytė kartu su dar aštuoniais kurčiaisiais dainų improvizatoriais iš Rusijos, Vokietijos, 

Danijos, Švedijos, Islandijos laimėjo teisę versti šiųmečio „Eurovizijos“ konkurso dainas į gestų kalbą. 

Net ir būdama labai užimta mergina rado 
laiko duoti interviu kurčiųjų laikraščiui. Anot 
jos, laimėtas konkursas - ne tik asmeninė sė-
kmė, bet ir galimybė išgarsinti Lietuvos kur-
čiųjų bendruomenės vardą. Jos žodžius buvo 
galima suprasti ir taip: „Mes galim!“

Respublikinės žiniasklaidos prie-
monės įvertino, kad visus lietuvei 
patikėtus versti septynis kūrinius 
ji išvertė puikiai. O štai versdama 
vieną jų - D. Montvydo „eurovizi-
nę“ dainą „I‘ve been waiting for this 
night“ tiesiog pranoko pati save. Di-
džiausi Lietuvos naujienų portalai 
po šio vertimo ją vadina „interneto 
sensacija“ ir kitais įspūdingais var-
dais.

Pirmoji atranka. Sužinojusi apie skelbia-
mą atranką į „Eurovizijos“ dainų gestų kal-
bos vertėjus L. Valytė nusiuntė savo gyveni-
mo aprašymą ir pačios pasirinktų 20 kūrinių 
vertimą į tarptautinius gestus. Taip pat vykdė 
nurodytas kitas organizatorių užduotis. Būti 
baigusiam gestų kalbos vertėjų mokslus orga-
nizatoriai nereikalavo. Tokios licencijos reikė-
jo renginio vedėjų žodžius verčiantiems gestų 
kalbos vertėjams. Dainų improvizatoriams 
svarbiausia buvo aktoriniai gebėjimai. Ir ne-
trukus Laura sužinojo, kad sėkmingai atlaikė 
daugiau kaip 40 dalyvių konkurenciją ir kvie-
čiama į Stokholmą, į antrąjį atrankos etapą.

Stokholmas: antrasis etapas. Stokholme 
lietuvei teko praleisti beveik savaitę. Iš pra-

džių tai buvo panašiau į seminarą.  Teko iš 
naujo mokytis versti. Lygindama savarankiš-
kai rengtus ir antrojo atrankos etapo vertimų 
įrašus Laura sako supratusi, kad pirmieji ti-
krai nebuvo tobuli.

Vertėjai čia daugiausia laiko skyrė veido 
išraiškai, plastikai tobulinti, sceniniams ju-
desiams šlifuoti ir kūrinio nuotaikai perteik-
ti. Dar sunkesnė užduotis buvo suvokti, kas 
daina norima pasakyti, ir mimika, gestais bei 
judesiais tai perteikti. Tam prireikė ne vienos 
valandos darbo. Daugybę kartų peržiūrėti 
dainų įrašai, perskaityti visi prieinami atlikėjų 
interviu. 

Įrašai buvo daromi vertėjui stovint ant 
medinės pakylos, kad per pėdas jis galėtų 
jausti vibraciją. Ritmą „mušė“ ir priešais sė-
dintis girdintis gestų kalbos vertėjas. Prieš 
akis bėgo dainos tekstas. Kaip įvertino Lau-
ra, buvo sudarytos puikios sąlygos. Ir vis tiek, 
anot jos, paprasta nebuvo. Kiekvienas vertėjas 

iki paskutinio įrašo stengėsi pademonstruoti 
geriausią improvizaciją, kokią tik sugebėjo.

Tik grįžusi atgal į Vokietiją Laura suži-
nojo, kad yra tarp devynių skelbtos atrankos 
nugalėtojų. Štai tuomet organizatoriai jai 

kompensavo kelionės ir pragyveni-
mo išlaidas, patirtas Švedijoje, ir su-
mokėjo už darbą.

Laura interviu metu paminėjo, 
kad kiekvienam gestų kalbos akto-
riui patikėtos versti septynios dai-
nos. 

„Eurovizijos“ transliacijų lau-
kia Vokietijoje L. Valytė sakosi be 
nerimo laukianti „Eurovizijos“ pra-
džios. Padarė, ką galėjo, ir asmeni-
niu rezultatu yra patenkinta. Pasak 

pašnekovės, įdėta tiek pastangų, kad ji ir kur-
tieji kolegos jaučiasi taip, tarsi patys būtų dai-
nų bendraautoriai. 

Atsisveikindama lietuvė primygtinai pa-
prašo už sudarytas sąlygas Lietuvos kurčiųjų 
bendruomenei stebėti pritaikytą „Eurovizi-
jos“ šou nuoširdžiai padėkoti LRT televizijai. 
Tai ir darome.

Nijolė KRASNIAUSKIENĖ

Redakcija dėkoja LKD nariams: 
A. Bražinskui ir R. Leonavičienei, 

padėjusiems žurnalistei pasiekti 
Laurą, o už užtikrintą sklandų 
bendravimą - D. Dragūnienei.

Laura, versdama D. Montvydo 
„eurovizinę“ dainą „I‘ve been waiting for 

this night“ tiesiog pranoko pati save. 
Didžiausi Lietuvos naujienų portalai po 

šio vertimo ją vadina „interneto 
sensacija“ ir kitais įspūdingais 

vardais.
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Iniciatyvos ištakos. Pasirodžius publikacijai šia tema por-
talo   rubrikoje „Aš galiu“, jos autorei skambino sistemos specia-
listai. Jie priekaištavo, kad liko nepaminėtas vienas asmuo, nė kiek 
ne mažiau prisidėjęs prie iniciatyvos – tai Vilniaus apskrities gestų 
kalbos vertėjų centro direktorė Danguolė Dragūnienė. 

Redakcija pakalbino direktorę. Ji prisiminė, kad pradėjusi eiti 
Vilniaus AGKVC direktorės pareigas netrukus pasiprašė priimama 
LRT televizijos vadovų. Kovo pabaigoje, t. y. antrojo susitikimo 
metu (pirmas – kovo 3 d.) ji tarėsi dėl kai kurių kartojamų laidų 
vertimo į gestų kalbą, taip pat diskutavo apie poreikį stebėti dainų 
konkursą su vertimu į gestų kalbą. Pasak pašnekovės, televizijos 
vadovai neatmetė iniciatyvos. Esą sutiko ją apsvarstyti. Vos grįžusi 
iš susitikimo D. Dragūnienė naujiena pasidalijo su LKD prezidentu 
Vytautu Pivoru. Kurčiųjų bendruomenės lyderis palaikė idėją. Apie 

tai jis ir parašė vertėjų centro vadovei.
Vėliau iniciatyva išsiplėtė. Feisbuko paskyroje atviru laišku į 

LKD kreipėsi L. Valytė. Ji informavo, kad televizijoms, norinčioms 
įrašų su dainų vertimu į gestų kalbą, reikia registruotis. Panašiu 
metu į LKD paskambino Lietuvos delegacijos „Eurovizijoje“ vado-
vas Audrius Giržadas. Jis teiravosi, ar yra vertimo į tarptautinius 
gestus poreikis. Ir sumanymo įgyvendinimo karuselė įsisuko. 

Dėkoja LRT televizijai. Visi kalbinti asmenys negaili gerų 
žodžių LRT televizijai. Esą tai daugiau nei gražus gestas. Dėl to, kad 
nacionalinis transliuotojas pasirūpino ypatinga savo žiūrovų au-
ditorija, kai kurie pašnekovai net viliasi, jog anksčiau dominavusį 
nesusikalbėjimą pamažu ims keisti bendradarbiavimas. 

 Nijolė KRASNIAUSKIENĖ

Žiūrėti „Eurovizijos“ šou buvo pakviesti ir kurtieji
Lietuvos kurčiųjų bendruomenė ypač nekantraudama laukė šiųmetės „Eurovizijos“ dainų konkur-

so. Pirmąkart istorijoje nacionalinis transliuotojas sudarė galimybę kurtiesiems stebėti muzikinį šou 
su vertimu į tarptautinius gestus per „LRT kultūros“ kanalą. Lietuva buvo tarp vienuolikos Europos 
valstybių, įsigijusių tokių ypatingų transliacijų licenciją – tiek stebėti pusfi nalių, tiek fi nalo kovas. Be to, 
mūsų bendruomenės nariams buvo džiugu, kad tarp kurčiųjų „Eurovizijos“ dainų vertėjų į tarptautinius 

gestus buvo lietuvė Laura Valytė. 

KULTŪRA

Džiugu, kad į visus klubo 
,,Veiklios moterys“ organizuoja-
mus renginius, akcijas, susitiki-
mus, šventes aktyviai yra įsitraukę 
ir kurčiųjų bendruomenės nariai.  
Jų dalyvavimas šioje veikloje – 
tai ne tik kurčiųjų integravimas 
į visuomenę, bet ir visuomenės 
priartėjimas bei pažintis su kur-
čiaisiais. Klubo jubiliejui skirta-
me šventiniame vakare, kuriame 
dalyvavo daugiau nei 300 garbių 
svečių, jie taip pat užėmė svarbią 
vietą. Užgniaužę kvapą svečiai 
stebėjo šokių grupių ,,Liepsna“ ir ,,Selevy“ 
(vadovė Regina Liutkevičienė), kuriose šoko 
ir Panevėžio kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pa-
grindinės mokyklos mokiniai, pasirodymą. 

Klubo ,,Veiklios moterys“ įkūrėja ir pre-
zidentė - Panevėžio kurčiųjų ir neprigirdin-
čiųjų pagrindinės mokyklos direktorė Da-
nutė Kriščiūnienė.  „Akiračiui“ ji sakė, kad 
idėja įkurti klubą kilo matant, kiek daug 
įvairiose partijose yra aktyvių moterų, ku-
rios ne visada randa progų išnaudoti turimas 
iniciatyvas ir energiją. ,,Klubą kūriau norė-
dama parodyti visuomenei, kad skirtingų 
partijų atstovės gali susivienyti ir siekdamos 

tų pačių tikslų duoti miesto bendruomenei 
daug naudos“, - pažymėjo klubo prezidentė. 
Ji prisiminė, jog prieš dešimt metų daugelis 
manė, kad klubas kuriamas norint ,,išlįsti“ 
į viešumą, kad tai kam nors bus tarsi paky-
la į didžiąją politiką. Tačiau, anot D.  Kriš-
čiūnienės, visi įsitikino, kad pati svarbiausia 
ir didžiausia jų politika yra burti ir vienyti 
miesto bendruomenę. 

D. Kriščiūnienė taip pat akcentavo, kad 
dėl kylančių grėsmių iš Rusijos vyriausybė 
tik prieš metus susigriebė dėl tautinių ma-
žumų vienijimo, o Panevėžyje tokią veiklą 
klubas jau vykdo visą dešimtmetį. Vienas 

pirmųjų tokių renginių, į kurį 
buvo pakviestos visos tautinių 
mažumų bendrijos, tarp jų ir 
kurtieji, buvo ,,Sąskambių kon-
trastai“. ,,Žmonės džiaugėsi ga-
lėdami pristatyti plačiajai visuo-
menei savo kultūros ypatumus, 
tautinius kostiumus, kulinarinį 
paveldą. Iki šiol prisimenu švie-
saus atminimo totorių bendrijos 
pirmininko Islamo Bogatovo 
žodžius: ,,Mums užteko mažos 
kibirkštėlės, kad vėl atgimtume“, 
-  sakė klubo prezidentė.

Kad moterų nuveikti darbai pralenkė 
laiką, liudijo filmo ,,Dešimtmetis šviesos“ 
premjera. Jame užfiksuota, jog moterų klu-
bo intensyvios veiklos dešimtmetis pažen-
klintas vyriausybinio lygio susitikimais, 
Europos savanorystės maratonais, eduka-
cinėmis programomis, projektine veikla, 
seminarais, konferencijomis, dalyvavimu 
radijo ir TV laidose, skaitytais pranešimais. 
Matyti, kiek daug dėmesio buvo skirta tau-
tinių mažumų atstovams jungti bendrai 
veiklai ir sveikai gyvensenai propaguoti. 

Dešimtmetis, skirtas vienyti
Panevėžio politikių klubas „Veiklios moterys“ iškiliai paminėjo dešimties metų veiklos jubiliejų. 

Aktyvių klubo narių šia proga pasveikinti atvykę garbingi svečiais pripažino, kad šių moterų nuveikti 
darbai pralenkė laiką.

Seimo narė D. Teišerskytė sveikina Panevėžio politikių klubo „Veiklios 
moterys“ įkūrėją ir prezidentę D. Kriščiūnienę (dešinėje).

Nukelta į 8 p.
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Organizuoti įvairūs susitikimai, bendrauta su įžymiais lektoriais ne 
tik iš Lietuvos, bet ir užsienio, diskutuota socialiniais, kultūriniais 
bei politiniais klausimais.

Įvairiapusė klubo veikla neliko nepastebėta ne tik Panevėžio tau-
tinių mažumų atstovų, jubiliejaus proga veiklioms moterims padėkos 
žodžius tarė ir miesto meras Rytis Mykolas Račkauskas, švietimo, 
kultūros, nevyriausybinių organizacijų atstovai, projekto ,,Nedelsk“  
iniciatorė Agnė Zuokienė, Seimo nariai: Petras Narkevičius, Povilas 

Urbšys, Rasa Juknevičienė, Dalia Teišerskytė, Domas Petrulis, Birutė 
Vėsaitė, Orinta Leiputė.

Už pilietiškumą ir aktyvią veiklą, bendram darbui suburiant vei-
klias Panevėžio moteris ir siekiant visuomenės gerovės, ir už tai, kad 
savo pavyzdžiu įkvėpia aplinkinius, Seimo narys P. Narkevičius klu-
bo įkūrėjai ir prezidentei D. Kriščiūnienei įteikė socialinės apsaugos 
ir darbo ministrės Algimantos Pabedinskienės padėkos raštą. 

Laima LAPĖNIENĖ

KULTŪRA

Atkelta iš 7 p.

Jaunuosius menininkus ir juos gausiai 
atlydėjusius Vilniaus kurčiųjų reabilitacijos 
centro bendruomenės narius sveikino bibli-
otekos Menų centro vadovė Vida Mikelevi-
čiūtė. Ji pripažino, jog renginys išskirtinis, 
nes  bibliotekos galerijoje ,,2-asis aukštas“, 
kurioje savo darbus yra eksponavę daug žy-
mių Lietuvos ir užsienio menininkų, kurčių-
jų dailininkų paroda eksponuojama pirmą 
kartą. 

Prieš atidarant parodą panevėžiečiai tu-
rėjo retą progą išgirsti apie garsiausius pa-
saulio kurčiuosius dailininkus, palikusius 
ryškų ženklą meno istorijoje. Jų asmenybes 
ir kūrybą savo pranešime apžvelgė 
lektorė Joana Vanagienė. Su dar di-
desniu susidomėjimu susirinkusieji 
klausėsi jaunųjų dailininkų prisis-
tatymo. Apie savo kelią į kūrybą, 
dailės studijas bei sukurtus darbus 
papasakojo V. Vanagas, I. Augaitytė, 
L. Podiriaka. 

Į renginį, deja, negalėjusios at-
vykti S.  Graviškytės-Hacking pa-
nevėžiečiai tikisi sulaukti kituose 
parodų atidarymuose. O jų, 
reikia manyti, bus, nes jau-
nuosius dailininkus sveikin-
dama Panevėžio kurčiųjų ir 
neprigirdinčiųjų pagrindinės 
mokyklos (PKNPM) direk-
torė Danutė Kriščiūnienė 
kitą parodą kvietė surengti 
mokykloje. ,,Gyvenimas – 
tai tiltas tarp žemės ir dan-
gaus. Ir tik nuo žmogaus 
priklauso: ar jis kils aukštyn, 
ar leisis žemyn. Jūs kylate 
aukštyn. Džiugu, kad su ju-
mis kyla ir kurčiųjų kultūra. 
Manau, kad jūs savo kūryba 
galite reprezentuoti kurčiuo-

sius ne tik Lietuvoje, bet ir pasaulyje“, – lin-
kėjo mokyklos direktorė. 

Svečius iš sostinės sveikindama Panevė-
žio kurčiųjų reabilitacijos centro direktorė 
Alina Juciuvienė pažymėjo, jog jai pačiai, 
kaip kūrėjai, labai malonu matyti jaunųjų 
menininkų kūrybą Panevėžyje. Ji dailinin-
kams linkėjo daug naujų, gražių, idėjų, o Vil-
niaus kurčiųjų reabilitacijos centrui – naujų 
projektų, kurie teiktų kuo daugiau galimybių 
reikštis turintiesiems klausos negalią.

Apžvelgdamas jaunųjų kūrėjų dar-
bus, susižavėjimo neslėpė ir žinomas gra-
fikas, daugelio tarptautinių parodų kon-

kursų laureatas, buvęs Panevėžio kurčiųjų 
ir neprigirdinčiųjų pagrindinės moky-
klos dailės mokytojas, o dabar auklėto-
jas Povilas Šiaučiūnas. ,,Matant šių jau-
nų kūrėjų darbus mano širdis džiaugiasi. 
Kiekvienas jų puikiai įsikomponuotų ne tik 
į Europos, bet ir pasaulio dailės kontekstą. 
Visų parodos autorių darbai yra labai įdo-
mūs, kiekvienas jų turi savitą kūrybinį vei-
dą“, – sakė jis. Dailininkas prisipažino, jog 
visada labai jautriai ir dėmesingai reaguo-
jantis į kurčiuosius, nes jo paties dukra yra 
kurčia.  

L. Podiriaka: „Kūrybos 
idėjų šaltinis – tylos lau-

kas“
Kadangi dailininkai S. Graviš-

kytė-Hacking, V. Vanagas, I. Au-
gaitytė bei jų kūryba ,,Akiračio“ 
skaitytojams išsamiai buvo prista-
tyta praėjusiame numeryje, šį sykį 
daugiau dėmesio skiriame kurčiųjų 
bendruomenei gerai pažįstamam, 
bet niekada nenuspėjamam ir origi-

naliomis idėjomis stebinan-
čiam L. Podiriakai.

Iš jaunųjų kūrėjų būrio 
Linas išsiskiria savo apran-
gos stiliumi, šukuosena, 
artistiškumu. Prieš metus 
VDA magistro studijas bai-
gęs vaikinas visuomenei pri-
sistato tapytoju, aktoriumi, 
interjero ir stiliaus derinto-
ju. Jo kūrybai būdingi siur-
realistinės tapybos bruožai, 
tačiau yra sukūręs ir realis-
tinių paveikslų. Dabar dau-
giausia laiko skiria asam-
bliažams.

L. Podiriakos darbus ap-

Vilniečių menininkų darbai persikėlė į Panevėžį
Gegužės 6 d. viename didžiausių kultūros židinių Aukštaitijoje - Panevėžio apskrities Gabrielės Pet-

kevičaitės-Bitės viešojoje bibliotekoje buvo atidaryta keturių kurčių dailininkų paroda. Savo kūrybos 
darbus pristatė: tekstilininkė Ieva Augaitytė, tapytoja Silvana Graviškytė-Hacking, restauratorius bei 

tapytojas Vytautas Vanagas ir tapytojas Linas Podiriaka.  

Savo kūrybos darbus Panevėžyje pristatė (iš dešinės) tekstilininkė I. Augaitytė, tapytojas 
L. Podiriaka ir restauratorius bei tapytojas V. Vanagas.  

,,Mano tikslas - per meną atskleisti, 
koks yra tas gyvenimas be garso, ir 
parodyti girdinčiųjų pasauliui, kaip 

jaučiasi kurčias žmogus. Aš toks pat 
žmogus kaip ir visi, tik gyvenu tyloje“, – 

pabrėžė dailininkas.  
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žvelgęs dailininkas P. Šiaučiūnas sakė esąs 
sužavėtas šio jauno menininko darbų: ,,Tai 
labai originalus, išskirtinis, savitą kūrybos 
braižą turintis kūrėjas.“  Žinomam grafikui 
didžiausią įspūdį padarė Lino paveikslai 
,,Buvusi balerina“ ir ,,Buvęs boksininkas“, 
nes, anot jo, išsiskiria nepagražintu, ironiš-
ku ir net cinišku tikrovės vaizdavimu. Be šių 
darbų, galerijoje eksponuojami dar du įdo-
mūs L. Podiriakos darbai ,,Vilnius“ ir ,,Lobių 
nesurasi“.  

Apie savo darbus kalbėdamas pats Linas 
atskleidė, kad jo kūrybos idėjų šaltinis yra 
tylos laukas. Atspindėti, kiek ir ką apima tas 
tylos laukas – tai  kūrybos objektas ir tiks-
las. Kodėl jis į tai gilinasi, atsakymas – tiesus: 
girdintis žmogus negali žinoti, kaip jaučiasi 
tyloje gyvenantis kurčias žmogus, todėl kur-
čiasis jam yra paslaptis. ,,Mano tikslas - per 
meną atskleisti, koks yra tas gyvenimas be 
garso, ir parodyti girdinčiųjų pasauliui, kaip 
jaučiasi kurčias žmogus. Aš toks pat žmo-
gus kaip ir visi, tik gyvenu tyloje. Man labai 
svarbu parodyti, koks yra tas gyvenimas be 
garso“, – pabrėžė  dailininkas.  

Savo kūryboje šios temos ėmęsis prieš 
trejetą metų, Linas nesustojo, ją rutuliojo 
toliau ir žada tęsti. Šia tema gimsta naujos 
idėjos, kurios turėtų materializuotis ne tik 
į vieną paveikslą, bet ir ištisą darbų ciklą. ,, 
Turiu dar daug šia tema pasakyti“, – šypso-
damasis patikino jis.

 Paklaustas apie ateities planus, vaikinas 

sakė nenorintis kalbėti apie tai, kas dar ne-
padaryta. Tik neneigė, kad galbūt  netoli-
moje ateityje imsis ir doktorantūros studijų, 
prisipažino, kad dar jam gyva sena svajonė 
tapti aktoriumi. 

Prakalbus apie tai, ar įmanoma Lietu-
voje išgyventi iš kūrybos, vaikinas tvirtino, 
jog išgyventi tikrai galima, tik reikia aktyviai 
dalyvauti konkursuose tiek Lietuvoje, tiek 
užsienyje ir, žinoma, būti įvertintam. Tad 
vienas jo ateities planų - surengti savo dar-
bų parodą užsienyje. Paklaustas, ko pats sau 
palinkėtų, įspūdingai ir originaliai į Lietu-
vos meno pasaulį įėjęs vaikinas atsakė labai 
paprastai ir kartu išmintingai – būti laimin-
gam. O laimę jis supranta kaip visų savo ga-
limybių išnaudojimą ir idėjų įgyvendinimą. 

O mums belieka  palinkėti, kad išsipildy-
tų šis Lino palinkėjimas sau.

Vilniaus bendruomenė buvo 
sužavėta PKNPM

Ši kurčiųjų menui pristatyti skirta šven-
tė bei gražus Vilniaus ir Panevėžio kurčiųjų 
bendruomenių susitikimas dar tęsėsi Pane-
vėžio kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pagrindi-
nėje  mokykloje, kuri jau seniai yra ne tik 
švietimo įstaiga, bet ir kurčiųjų kultūros ži-
dinys.  Pabendravę ir pasivaišinę, svečiai ap-
žiūrėjo mokyklą, kurią kaip visada maloniai 
pristatė mokyklos direktorė D. Kriščiūnienė. 
Svečius iš sostinės sužavėjo gražiai sutvarky-
ta aplinka, jaukiai ir moderniai įrengti kabi-

netai. Visi pamatė ir įvertino, kiek daug mo-
kyklos vadovė įdeda jėgų ir energijos, kad 
klausos negalią turintys vaikai galėtų gerai 
jaustis ir mokytis bei integruotis į visuome-
nę.

Laima LAPĖNIENĖ 

KULTŪRA

Apie garsiausius pasaulio kurčiuosius dailininkus, 
palikusius ryškų pėdsaką meno istorijoje, 
papasakojo lektorė J. Vanagienė.

Parodos atidarymo metu mūsų kūrėjų darbais džiaugėsi žinomas grafikas, daugelio tarptautinių parodų konkursų laureatas P. Šiaučiūnas (pirmas iš 
dešinės).

Te niekad neapleis energija sparnuota.
Ir akys šilumą jaunatvišką teskleis.

Širdis, tikėjimo žiedais apvainikuota,
Te niekada pavargti Jums neleis.

Mes linkim Jums energijos, sveikatos
Ir šypsenos geros, plačios.

Tegul Jums skiriamus 
ILGIAUSIŲ METŲ

Dar šimtą kartų pakartos…

Garbingo jubiliejaus proga
 Kauno kurčiųjų bendruomenės vardu 

Jus sveikina
pirmininkė Jūratė Pugačiauskienė

Sveikinimas Rimantui Jonui Ramoniui

Vilniečius sveikina PKRC direktorė A. Juciuvienė. 
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Pirmas penkias dienas mokiniai kūrė 
konkurso logotipus. Šiai užduočiai atlikti 
buvo leidžiamos visos technikos, todėl Li-
torinos mokyklos komanda, pasivadinusi 
„Pavojingai gerų seklių“ vardu, savo kūrinyje 
pademonstravo pirmuosius programavimo 
įgūdžius. Kompiuteriu kurti darbai ryškio-
mis spalvomis labai išsiskyrė iš ranka pieš-
tų logotipų. Todėl klausos negalią turinčių 
vaikų darbas sulaukė didžiausio socialinio 
tinklalapio gerbėjų palaikymo. 
Tačiau konkurso vertinimo ko-
misija pasirinko ranka pieštą 
logotipą, atskleidžiantį bendruo-
meniškumo idėją ir meilę Klai-
pėdai.

Pristatę piešinius mokiniai 
balandžio 20 d. nekantriai laukė 
elektroninio laiško, kuriame tu-
rėjo gauti kitos konkurso užduo-
ties nurodymus. Jau vien užduo-
ties pavadinimas „Nueik nežinia 
kur, parnešk nežinia ką“ sufle-
ravo, kad bus kalbama apie pasakas. Tačiau 
konkurso dalyviams neužteko vien prisimin-
ti skaitytas pasakas. Jiems teko iš užuominų 
suprasti, kur eiti ir ką surasti. O rasti šį kartą 
reikėjo uostamiesčio mažąsias skulptūras, 
kurios džiugina turistus ir miesto svečius. 
Paradoksas, tačiau ne vienas klaipėdietis, pa-
klaustas, kur rasti vieną ar kitą miestą puo-
šiančią skulptūrą, gūžčioja pečiais. Tačiau 

konkurso dalyviai neišsigando. Žingsnis po 
žingsnio, sekdami populiarių pasakų herojų 
– Undinėlės, Snieguolės, Slibino, Kaminkrė-
čio – pėdsakais,  vaikai surado visas aštuo-
nias pasakoje užkoduotas skulptūras. 

Šių eilučių autorė kartu su keliais ben-
draminčiais sekė ir fiksavo mokinių kelio-
nes. Buvo smagu stebėti po senamiestį bė-
giojančius vaikus, klausytis jų triukšmingų 

komentarų, žiūrėti, kaip jie išra-
dingai pozuoja prie reikalingų 
objektų, kartu su jais nerimauti 
dėl besibaigiančio laiko, džiūgauti 
sužinojus, kad pavyko įspėti pa-
slaptį. 

Miesto paslaptis slėpėsi po 
Juodojo vaiduoklio, šmėkščiojan-
čio jachtų krantinėje, apsiaustu. 
Pasak Klaipėdos miesto legendos, 
1595 m. vasario 19 d. 9 valandą 
vakaro pilies sargybinis Hansas 

fon Heidė iš Ditmaršo žemės išvydo 
vaiduoklį, kuris perspėjo, jog miestui 
netrukus gali „grūdų ir malkų pritrūk-
ti“. 2016 m. balandžio 20 d. Juodasis 
vaiduoklis perspėjo, kad virtualus 
bendravimas niekada neprilygs tiesio-
giniam bendravimui!

Todėl balandžio 26 d. Klaipėdos 
Litorinos mokyklos surengtame bai-
giamajame renginyje vaikai vaiduo-
kliui skyrė ypatingą dėmesį: jie kūrė jo 

vardo akrostichus, vaidino, dalijosi užduočių 
atlikimo įspūdžiais ir visi vienu balsu prašė, 
kad šis renginys taptų tradicinis. Pasirodo, 
kompiuteriai nėra užgožę mokinių smalsu-
mo. Tereikia sugalvoti įdomų užsiėmimą ir 
šalies miestų, miestelių ir kaimų gatves už-
plūs nuotykių  išsiilgę mokiniai.  

Sigita KOROLIOVĖ

Virtualus bendravimas niekada neprilygs 
gyvam pokalbiui

Klaipėdos Litorinos mokyklos pedagogai uostamiesčio ugdymo įstaigų moksleivius balandžio 15 - 26 d. 
pakvietė dalyvauti intriguojančiame žaidime. Šis neįprastas renginys dešimt komandų iš septynių uos-
tamiesčio mokyklų įtraukė į azartiškas varžybas: moksleiviai demonstravo ir žinias, ir kūrybinius bei 

sportinius gebėjimus.

Gegužės 10 diena paženklinta skaudžia netektimi. Po 
sunkios ligos iš gyvenimo išėjo Aušrinė Egidija Dabri-
lienė – surdopedagogė, dvidešimt savo gyvenimo metų 
paskyrusi sutrikusios klausos vaikų ugdymui.

Savo pedagoginę karjerą Kauno kurčiųjų ir neprigir-
dinčiųjų ugdymo centre A. E. Dabrilienė pradėjo 1996 
metais, ėjo auklėtojos pareigas. Nuo 2009 metų rugsėjo 
1 dienos ji dirbo surdopedagoge, buvo aktyvi Centro ben-
druomenės, Lietuvos surdopedagogų asociacijos narė.

Šviesus Aušrinės Egidijos Dabrilienės atminimas išliks visų 
jos mokinių, jų tėvų ir kolegų širdyse.

Kauno kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų 
ugdymo centro bendruomenė

AUŠRINĖ EGIDIJA DABRILIENĖ
(1968-2016)

Autorės slapta kamera darytoje nuotraukoje - akimirkos iš 
miesto paslapties atskleidimo. 

Klaipėdos Litorinos mokyklos merginos laimėjo ne tik baro-restorano 
„Meat Lovers“ Klaipėdoje prizą, bet ir užkariavo nuotykių parko „Kar Kar“ 
direktoriaus Mindaugo Žilio ir jo palydovės, baltosios varnelės, širdis.  

Sau į kelią neėmiau 
aš nieko.

Viskas Jums, 
brangieji mano, 

lieka – 
Žemė, kvepianti 

medum ir gėlėmis,
Ir dangus, nusėtas 

žvaigždėmis. 
(J. Marcinkevičius)
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Siekis suartinti miestą ir 
rajonus

Rengėjai susirinkusiems pasiūlė progra-
mą, kuri truko beveik visą dieną. Tai buvo ir 
kurčiųjų dailininkų paroda rajono savivaldy-
bės V. Šlaito viešojoje bibliotekoje, susitiki-
mas-popietė, ekskursija po Ukmergės mies-
tą bei kraštotyros muziejų, apsilankymas 
Ukmergės kurčiųjų bendruomenės patalpo-
se. Vilniaus KRC direktorė Inga Minkevi-
čienė atskleidė, kad jos vadovaujamam cen-
trui, kaip skėtinei organizacijai, rūpi, jog ir 
rajoninės kurčiųjų bendruomenės nesijaustų 
atskirtos, izoliuotos. Kai jų nariai neturi gali-
mybės atvažiuoti į Vilnių, tai esą finansiškai 
stipresni kaimynai bent retkarčiais gali juos 
aplankyti. 

Gyvenimas: 30 kurčiųjų - tarp 
23 tūkst. gyventojų

Asmeninė asistentė. Šį pasakojimą 
pateiksime ne chronologine tvarka. Labai jau 
knieti supažindinti skaitytojus su Ukmergės 
kurčiųjų bendruomene, kurioje asmeninės 
asistentės paslaugas nuo 2014 m. spalio 1 d. 
teikia LKD narė Kristina Bartulytė. Ji ir pa-
pasakojo apie kurčiųjų ukmergiškių kasdie-
nybę ir šventes.

Statistika. 73 km nuo sostinės nutolu-
siame miestelyje yra beveik 23 tūkst. gyven-
tojų. Tarp jų – 28 LKD nariai bei 3 sutriku-
sios klausos vaikai – 2 kochlearinių implantų 
naudotojai ir 1 kurčiasis. Visi nepilnamečiai 
šiuo metu mokosi Vilniuje. 

Informacija, kelionės, šventės. 
Pašnekovė apžvelgė kelių pastarųjų metų 
veiklą, papasakojo, ką veikia visi kartu. 

Labiausiai kurtiesiems rūpi, kas vyksta 
Vilniuje, Kaune, o ir visoje Lietuvoje. Esą 
jaunimas mieliau naršo internete, sociali-
niuose tinkluose, ieškodamas dominančios 
informacijos. Vyresni šiuo tikslu dažniau 
renkasi „Akiratį“. Tačiau akivaizdžių ribų 
nėra. Neretai kurtieji (nepriklausomai nuo 
amžiaus) nuomonę apie LKD gyvenimą su-
sidaro remdamiesi keliais informacijos šalti-
niais. Be to, naujienomis kurtieji dalijasi sa-
vo susirinkimuose ir taip papildo vieni kitų 
žinias. Dar visi labai mėgsta keliauti. Vienais 
metais lankėsi Rumšiškėse, kitąmet - Tra-
kuose, Vilniuje. Šių metų planuose – kelionė 
į Biržus. Jau tapo tradicija, kad  svarbiausias 
metų šventes - Velykas, Kalėdas ir Tarptauti-
nę kurčiųjų dieną - ukmergiškiai mini kartu. 

Vasaros pramogos. Yra kurčiųjų 
ukmergiškių mėgstamų užsiėmimų ir šil-
tuoju metų laiku. Štai kelerius metus vasarą 
vyko baidarių, dviračių žygiai. Panašus užsi-
ėmimas yra numatytas ir šių metų planuose. 
K. Bartulytė sutinka, kad tai pramogos jau-
nesniems. Senjorams jos gali būti nepriim-
tinos dėl amžiaus, sveikatos būklės. Tačiau 
nepamirštami ir vyresnieji. Pvz., pernai So-
cialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems 
bendruomenėje projekto lėšomis pavyko or-
ganizuoti šiaurinio ėjimo mokymus, pasam-
dyti lektorių. Garbaus amžiaus kurtieji esą 
mielai lankė užsiėmimus, jie pamėgo tokį 
laisvalaikio leidimo būdą. 

Visuotinis pomėgis. Turi ukmergiš-
kiai ir pomėgį, kur nesvarbu nei amžius, iš 
dalies nei lytis ar metų laikas. Tai žvejyba. 
Kaip pasakojo Kristina, pernai, pvz., organi-
zuotas žūklės konkursas tarp Utenos, Pane-
vėžio ir Ukmergės kurčiųjų. Jis visiems taip 
patiko, kad šiemet ir vėl numatomas orga-
nizuoti. 

Kai susiruošiu fotografuoti žvejus mė-
gėjus, pašnekovė mane ima stabdyti: „Pa-
laukit!“ Netrukus prie vienoje salės pusėje 
įsitaisiusių kelių vyrų ima jungtis dar ir dar. 
Net sutrinku – taigi susėdo beveik visa vie-
tos kurčiųjų bendruomenė. „Iš tikrųjų, taip 
ir yra“, - patikina pašnekovė. 

Čia nėra paslapčių. Atkreipiu dė-
mesį, kad mudviejų pokalbyje su Kristina 
dalyvauja gerokai daugiau asmenų. Jie ne-
pertraukinėja, bet klausosi, pritariamai link-
čioja galvomis. Vos tik pašnekovė, panorusi 
patikslinti kokią pasakojimo detalę, pasisuka 
į bendraminčius – kaipmat sulaukia pagal-
bos. Čia visi turi tiek pat informacijos. Galų 
gale suprantu, kad Kristinos padedama aš 
bendrauju su visais ukmergiškiais. 

„Tai ypač draugiška bendruomenė“, - vė-
liau pasakė Vilniaus KRC darbuotoja Orinta 
Zuzo. Ir tai vienintelis dalykas, kurio tądien 
man „neatskleidė“ K. Bartulytė. Leido susi-
vokti pačiai. 

Vietos yra visiems. Iš tikrųjų tądien 
akimis kalbėjausi su ne vienu bendruome-
nės nariu. Su vaikinu, kuris ilgai dėl tam ti-
krų priežasčių neturėjo galimybės įsitraukti 
į bendruomenės veiklą, beveik nemokėjo 
gestų. Kristina papasakojo, kaip savo drau-
gą mokė patys, pasitelkė Unriis.lt duomenų 
bazėje sudėtus gestus. Mačiau, kaip galvos 
linktelėjimu vaikinas davė sutikimą Kristinai 
pasakoti apie jį. Pastebėjau, kaip pašneko-
vė atsargiai rinko gestus, saugodama drau-
go privatumą. Bendravau su motina, kuri 
džiaugėsi atvedusi kompleksinę negalią tu-
rinčią kurčią dukrą į renginį. Gaudžiau ore 
dviem kalbomis „skraidančias“ frazes ir su-
pratau, kad ukmergiškius negalia jungia ne 
formaliai. Ji juos padarė šeima. 

Lėšų trūkumas. Vienintelis dalykas, 
dėl kurio tądien apgailestavo K. Bartulytė, 
tai šiemet gerokai sumažėjusios projektinės 
lėšos. Dėl to bendruomenė 2016 m. gali užsi-
imti (išskyrus vasaros užsiėmimus) tik nieko 
nekainuojančiomis veiklomis: informacijos 
sklaida, bendravimu. Tačiau esą ir tai jiems 
teikia pasitenkinimą ir nemažos naudos.

Darbas. Tądien ukmergiškiams užduota 
daug klausimų apie įsidarbinimo galimybes. 
Pasirodo, miestelyje yra darbo kurtiesiems. 

Kurčiųjų gyvenimas Ukmergėje
Vilniaus kurčiųjų reabilitacijos centras balandžio 9 d. Ukmergėje organizuotą renginį vadina naujos 

tradicijos pradžia. Tądien artimiau susipažinti į vieną vietą organizatoriai sukvietė Vilniaus miesto, 
Ukmergės, Trakų, Šalčininkų, Širvintų ir Vilniaus rajonų kurčiųjų bendruomenės atstovus. 

MŪSŲ ŽMONĖS

Nukelta į 12 p.

Umergiškiai - žūklės entuziastai. 
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LKD joms buvo skyrusi būstą pastato 
pusrūsyje. Dabar ta pastato dalis jau tu-
ri kitą savininką. Tą laiką jauna moteris 
prisimena šviesiai. Esą A. Jasiūnas, G. Sa-
bukienė, H. Juchnevičius, S. Linkevičius – 
buvę tiesioginiai ir netiesioginiai mamos 
Onos Konstantinavičienės viršininkai ir 
žinomi sistemoje asmenys - mergaitę glo-
bojo ir lepino. „Saldainių jų dėka man nie-
kada netrūko“, - šypsosi Jovita.

Motina laiminga, kai gera du-
krai. Ir mama atėjo dirbti į Vilniaus KRC 
pirmiausia dėl Jovitos. 1982 m. ją pakvietė 
A. Jasiūnas, tuometis Vilniaus kurčiųjų or-
ganizacijos vadovas. Dėl klausos negalią 
turinčios dukros motina buvo pasirengusi 

mokytis gestų kalbos, susipažinti su kur-
čiųjų gyvenimu ir kultūra. Ir nejučia ta-
po sistemos dalimi, pasijuto pritapusi. O 
kai mama išmoko kalbėti gestais, jos tapo 
dar artimesnės. Be to, vėliau, studijų metu, 
kai vakarais nedirbo vertėjai, O. Konstan-
tinavičienė savo dukrai paskaitose gebėjo 
pakeisti profesionalus. Pasak, Jovitos, už 
įgytas gestų kalbos žinias geru žodžiu jos 
motina mini savo svarbiausius mokytojus: 
vadovą A. Jasiūną, LKD narį G. Šimulionį. 
O. Konstantinavičienė Vilniaus KRC dir-
bo, kol sulaukė senatvės pensijos. 

Jovitos mokslai. Jovita negali pri-
siminti laikotarpio, kad ryšys su Vilniaus 
KRC būtų visiškai nutrūkęs. Tiesiog kol 

Ukmergėje veikiančiame baldų fabrike vyrai 
dirba staliais, moterys - siuvimo įmonėje siu-
vėjomis. Taip pat yra pakuotojų, valytojų. Ne-
mažą bendruomenės dalį sudaro užtarnauto 
poilsio išėję asmenys.

Pabaigoje – apie susitikimo 
pradžią

Pranešimas. Na, o dabar grįžkime į su-
sitikimo-popietės pradžią. Renginys prasidėjo 
pažintimi, prisistatymu, kas iš kur atvykęs. 
Vėliau LKD viceprezidentas Kęstutis Vaišnora 
perskaitė pranešimą „Lietuvos kurčiųjų drau-
gija: mūsų teisė – žinoti, mūsų pareiga – do-
mėtis“. Pranešėjas supažindino su LKD isto-
rija bei struktūra, valdymo organais. Kurtieji 
atidžiai klausėsi, kokius tikslus ir uždavinius 
sau iškėlė asociacija.  K. Vaišnora pasakojo, 

kas  daroma dėl Bendrojo pagalbos numerio 
112 prieinamumo kurtiesiems, dėl gausesnio 
LRT televizijos laidų vertimo į gestų kalbą ar 
titravimo. Taip pat pranešėjas ragino kurčiuo-
sius rašyti į LKD, teikti pasiūlymus, klausi-
mus dominančiomis temomis, paskelbė savo 
kontaktus.

Siūlymai. Ukmergiškiai atsiliepė iš karto. 
Pvz., vienas iš tądien teiktų siūlymų – didinti 
LKD nario mokestį, kuris, pasikeitus valiutai, 
esą tapo neadekvačiai mažas. Vardijo pagei-
daujamas versti į LGK nacionalinio transliuo-
tojo ir komercinių televizijų laidas. Vyko dis-
kusijos interneto spartos klausimu ir pan. 

Kurčiųjų buveinėje. Vėliau vietos 
bendruomenė pakvietė apsilankyti savo bu-
veinėje (Deltuvos g. 19). Kabinetą bendruo-
menei iš šitame mieste turimų patalpų yra 
skyręs Vilniaus AGKVC. Tad kurtiesiems čia 
yra patogu ir dėl „po ranka“ esamų LGK ver-
timo paslaugų.

 Pabendravę, atsiglėbesčiavę kurtieji skirs-
tėsi, tvirtai žadėdami, kad ir vėl neatidėlioda-
mi susitiks. Dabar galbūt jau kitame mieste. 

Nijolė KRASNIAUSKIENĖ

Kurčiųjų kultūros verpetuose - visa šeima
Meninių gebėjimų lavinimo ir užimtumo programos vadovė Jovita Vasilevičienė savo darbovietę – 

Vilniaus kurčiųjų reabilitacijos centrą Šv. Kazimiero g. 3 pastate vadina savo tikraisiais namais. Ir taip 
sakyti turi kelias priežastis. Ji čia dirba mėgstamą darbą, o vaikystėje su mama ir seserimi iš tikrųjų 

netrumpai čia gyveno. 

Atkelta iš 11 p.

Ukmergės kurčiųjų bendruomenės asmeninė 
asistentė K. Bartulytė.

 Susitikimo-popietės Ukmergėje dalyviai.

J. Vasilevičienei darbas ir pomėgis – viskas kartu. 
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mokėsi Kauno kurčiųjų ir ne-
prigirdinčiųjų ugdymo centre, 
Vilniuje būdavo tik savaitga-
liais. Kai baigė pagrindinę 
mokyklą, vėl grįžo į Vilnių, šį-
kart mokytis Lietuvos kurčių-
jų ir neprigirdinčiųjų ugdymo 
centre - vienintelėje šalyje 
vidurinėje kurčiųjų ugdymo 
įstaigoje. Tuomet mergina iš 
karto įsitraukė į Vilniaus KRC 
saviveiklą. 2006 m. baigė uni-
versitetinius mokslus. Apgynė 
bakalauro, magistro laipsnį. 
Iš pradžių tapo kvalifikuota 
socialine pedagoge, paskui - 
socialinių institucijų vadybi-
ninke. Net būdama labai užimta, negalė-
davo atsispirti Šv. Kazimiero g. 3 pastato 
traukai. Čia juk buvo tiek bendraminčių. 
Jovita tuomet dar nežinojo, kad netrukus 
čia įžengs ne tik kaip saviveiklininkė.

Šokių bei aktorystės etapai. Jauna 
moteris su liūdesiu ir pasididžiavimu balse 
papasakoja apie dar vieną nuostabų gyve-
nimo etapą. Ji ne vienus metu šoko kolek-
tyve „Tyla“, kuriam vadovavo choreografas 
M.  Svirskys. Vilniečių pasirodymus lydėjo 
nemenka šlovė. Jie laimėjo daugybę kon-
kursų ne tik tarp kurčiųjų kolektyvų. Gir-
dintys žiūrovai jiems plojo stovėdami. Deja, 
visi geri dalykai turi pabaigą. Vaikelio lau-
kėsi ir turėjo pasitraukti iš kolektyvo Jovita, 
dar viena šokėja išvyko gyventi svetur, ir 
grupė išsisklaidė.

Daugiau džiaugsmo veide, kai kalba 
apie šiuos laikus. Dabar Jovita kuria vai-
dmenis suaugusiesiems ir vaikams liaudies 
teatro „Mimika“ spektakliuose.

Darbas ir pomėgiai sutapo. 2007 
m. J. Vasilevičienė į Vilniaus KRC įžengė 
kaip darbuotoja. Netrukus buvo išrinkta 
Vilniaus KRC direktore. Deja, užteko vie-
nų vadovaujamo darbo metų, kad suprastų, 
jog tai - ne jai. 

Netrukus į jos pusę stojo aplinkybės. Jo-
vita išeina motinystės atostogų, o po trejų 
metų grįžusi eina pareigas, kurios jai visa-
da buvo arčiausiai širdies. Oficialiai ji šiuo 
metu yra meninių gebėjimų lavinimo ir 
užimtumo programos vadovė. Save vadina 
tiesiog kultūros organizatore. Ji atsakinga 
už imituojamųjų dainų ir teatro veiklą bei 
švenčių ir renginių kurtiesiems ir jų vai-
kams organizavimą. 

Kiekvienąkart J. Vasilevičienė, atida-
rydama pramoginį renginį, į sceną žengia 
skrupulingai pasiruošusi. Dažniausiai sau 
kelia kokį nors tikslą - šviesti žmones, su-
teikti naujų žinių, paskatinti domėtis kultū-
riniu ir socialiniu visuomenės gyvenimu ar 

tiesiog kelti kurčiųjų kultūrą.
Moteris deda daug pastangų, kad šven-

tės būtų linksmos ir įdomios visiems. Įtrau-
kia žmones į žaidimus, viktorinas, randa 
galimybių geriausius paskatinti. Kultūrinė 
organizacinė veikla - Jovitos stichija. Apie 
tokius kaip ji sakoma: nori visą gyvenimą 
neiti į darbą, užsiimk mėgstama veikla. 
Šiuo atžvilgiu – ji „bedarbė“.

Jei ir apgailestauja, tai tik dėl vieno: kai 
stojo į magistrantūrą, norinčiųjų kultūrinės 
pakraipos studijų nesusirinko. Tačiau sva-
jonės Jovita neišsižada. O kol kas ji yra iš-
mani savamokslė. Žino, kur „padėtos“ kul-
tūrinių veiklų organizavimo idėjos: naršo 
internete, skaito renginių organizatoriams 
skirtas knygas. Pati irgi nestokoja vaizduo-
tės. Į kultūros frontą Jovita sakosi einanti 
ne viena. Ji turi nuostabią kolegę Nijolę 
Karmazienę. Anot pašnekovės, moteris vie-
nija panašus požiūris į kultūrinę misiją. Bet 
yra ir dar kai kas. Tai jos šeima.

Šeimoje – jau dvi aktorės. Sulig 
kiekvienu nauju vaidmeniu vyras Kęstutis 
randa gerą žodį visam „Mimikos“ teatro 
kolektyvui ir žmonai asmeniškai. „Jis la-
bai mane palaiko“, - dėkinga savo žmogui 
pašnekovė. Ir pats, kai tik gali, filmuoja ir 
fotografuoja Vilniaus KRC renginius, ki-
taip padeda. „Vyras apsidžiaugė, kai mūsų 
dukra Aistė įsitraukė į „Mimikos“ teatro 
veiklą. Abu matome, kaip ją masina scena. 

Aistė jau yra suvaidinusi dvie-
juose spektakliuose vaikams“, 
- džiaugiasi besiformuojančia 
aktorių dinastija pašnekovė.

Jovita dėkinga savo vyres-
nei sesei Joanai, kuri vaikystėje 
jai vertė animacinius filmukus. 
Dėl to šiandien ir supranta, 
kaip svarbu pasakų ir svajonių 
pasaulį atverti dukrai. Tad fil-
mus žiūri drauge. 

Porą vienija bendri 
pomėgiai. Taigi joms su du-
kra imponuoja saviveikla, o 
vyras yra Vilniaus kurčiųjų 
sporto klubo „Gestas“ narys, 
krepšininkas. Na, o visus šei-

mos narius jungia kelionės, žygiai ir bendri 
draugai. Į pasaulio pažinimo nuotykį šeima 
leidosi, kai dukrai sukako treji. Pabuvo-
jo Bulgarijoje, Latvijoje, Turkijoje, Egipte. 
Ir šiemet vyks į užsienį. Dar viena šeimos 
tradicija – kasmetės kelionės prie Baltijos 
jūros, taip pat dalyvavimas tradiciniuose 
ėjimuose. 

O kai nesuplanuotos didžiosios išvykos, 
Vasilevičiams irgi nebūna nuobodu. Jovi-
ta ir Kęstutis mėgsta pasikviesti draugų ir 
taip pat juos aplankyti. Jiems patinka Jo-
vitos mamos kolektyviniame darže kartu 
padirbėti, o paskui paruošti drauge skanes-
nius pietus. Kęstučio tėvai gyvena toliau, 
bet ir juos šeima dažnai aplanko. Jaunieji 
Vasilevičiai artimi su savo tėvais, santykius 
rūpestingai puoselėja. O kai už lango dar-
gana, ir šeima namie viena, dažniausiai įsi-
jungia titruotą filmą, skaito knygas, žaidžia 
bendrus žaidimus, kepa sausainius. 

Vėlyvais vakarais, jei dar turi jėgų, Jo-
vita pasiima knygą. Na, o jei darbo diena 
buvo iš sunkesnių, pasitenkina „Lietuvos 
ryto“ laikraščiu. „Ne, - purto galvą pašne-
kovė, - elektroninė žiniasklaida laikraščio 
neatstoja.“ Jai reikia spaustuvės dažų kvapo 
ir kitokio kampo skaitymui nei internete.

Dėl ko liūdi kultūrinių renginių 
organizatorė. O gal jauna moteris, pir-
menybę teikdama spaudai, truputį „kerš-
tauja“ šiuolaikinėms technologijoms? Ga-
limas dalykas. Ji nerimaudama stebi, kaip 
šią jaunimo kartą vis labiau pasiglemžia 
feisbukas ar naršymas internete. Anot jos, 
santykiai tarp žmonių tampa šaltesni, o 
bendravimą keičia nuotolinė komunikacija. 
Vis rečiau duris praveria jaunas kurčiasis, 
kuris sako: noriu vaidinti, šokti, imituoti. 
Tad vienu didžiausių šiandienos iššūkių Jo-
vita laiko rasti būdų, kaip sugrąžinti jauni-
mą į kurčiųjų klubą ir saviveiklą.

Nijolė KRASNIAUSKIENĖ 

Visus šeimos narius jungia kelionės, žygiai...

Jovita ir dukra Aistė „Mimikos“ teatro spektaklyje „Bjaurusis ančiukas“.
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Svarbi teisė. Teisė vairuoti nėra nereikšmingas dalykas, jos ne-
turėjimas riboja kurčiųjų galimybes dirbti, taip pat gauti medicinines, 
bendruomenines ir kitas paslaugas. Kurčiųjų bendruomenė turėjo išsiko-
voti šią svarbią teisę. Jungtinėse Valstijose, 1920-aisiais, kai buvo priimti 
pirmieji įstatymai dėl motorinių priemonių, kai kurios valstijos priėmė 
įstatymus, pagal kuriuos kurtieji neturėjo teisės gauti vairuotojo pažymė-
jimo. Nacionalinė kurčiųjų asociacija ir valstybės komitetai, aiškindami 
girdintiesiems, jog kurti vairuotojai nekelia pavojaus visuomenei, sugebė-
jo pasiekti, kad būtų atšaukti šie diskriminaciniai įstatymai. 

Nors visose 50 valstijų kurtieji turi teisę vairuoti, jie vis dar susiduria 
su diskriminacija dėl galėjimo vairuoti. Pavyzdžiui, iki 2006 metų UPS 
(Jungtinė siuntų tarnyba) atsisakydavo samdyti kurčius vairuotojus dėl 
saugumo sumetimų, tačiau galiausiai federalinis teismas nusprendė, jog 
tam nėra pagrindo.

Be to, kai kurie kurtieji pranešė, kad jie neturi galimybės išsinuomoti 
automobilio arba jo išbandyti. Kiti sako, kad jeigu patektų į avariją, jiems 
gali būti sunku įrodyti, kad avarija kilo ne dėl jų kaltės, nes daugelis gir-
dinčiųjų mano, jog kurtieji negali saugiai vairuoti.

Kurtieji vairuotojai ir saugumas. Daugeliui žmonių kyla 
klausimas, kaip kurčiasis, negirdėdamas tokių garsų kaip policijos ar grei-
tosios pagalbos automobilių, kuriuos reikia praleisti, signalai ar tiesiog 

pypsėjimas, gali vairuoti. Yra keletas 
būdų, kaip spręsti šią problemą. Pirma, 
kai kurie kurtieji mašinose turi elektro-
ninius prietaisus, kurie apie kitų mašinų 
signalizavimą įspėja skleisdami šviesą. 
Kiti tiesiog atkreipia dėmesį į matomus 
ženklus, tokius kaip greitosios pagalbos 
automobilio švyturėlių mirgėjimas ar 
kitų vairuotojų „užuominos“. Pavyz-
džiui, kitų automobilių pasitraukimas į 
kelkraštį yra aiški „užuomina“, kad ar-
tinasi specialioji transporto priemonė.

Girdintiesiems taip pat įdomu, kaip 
kurtieji bendrauja su policininku, jeigu 
juos sustabdo. Jungtinėse Valstijose kai 
kurie kurti vairuotojai turi valstybės iš-
duotas korteles, taip policininkai sužino, 
kad bendrauja su kurčiu žmogumi, o 
tada pasirenkamas priimtiniausias „su-
sikalbėjimo“ būdas, pavyzdžiui, rašant 

planšetėje. Kiti kurtieji mano, kad kortelės nereikalingos, ypač jeigu jie gerai 
skaito iš lūpų.

Galbūt girdintiesiems atrodo, kad tai nesaugu – vairuotojas negali gir-
dėti, kas vyksta aplink automobilį. Tačiau tyrimai rodo, kad kurtieji avarijas 
patiria ne dažniau negu girdintieji. Tai logiška, nes vairavimas yra daugiau 
vizualioji veikla. Be to, tam tikrais tyrimais nustatyta, kad kurčiųjų periferi-
nio matymo laukas yra platesnis negu girdinčiųjų, o tai, be abejo, pranašu-
mas vairuojant

Kova už teisę vairuoti. Pasaulio kurčiųjų federacijos (WFD) 
2009 metų ataskaitoje teigiama, jog iš apklaustų 93-jų nacionalinių kur-
čiųjų organizacijų 31-a nurodė, kad jų šalyse kurtieji neturi teisės gauti 
vairuotojo pažymėjimo. Kai kurios iš 93 organizacijų neatsakė į klausi-
mus, jau nekalbant apie tai, kad pasaulyje iš viso yra apie 200 šalių, tad nė-
ra tikslių duomenų, keliose pasaulio šalyse kurtieji neturi teisės vairuoti. 

Nors pasiekta didelė pažanga, ypač pastaraisiais metais, dar labai daug 
reikia nuveikti, kad visame pasaulyje kurtiesiems būtų užtikrinta teisė 
vairuoti.

Šaltinis: http://hubpages.com/politics/Deaf-People-Drive 

Iš anglų kalbos vertė 
Ieva LUKOŠEVIČIENĖ

Ar kurtieji gali vairuoti? Keletas stebinančių faktų 

Norvegijoje kurčiųjų atskirtis beveik įveikta  

Girdintieji dažnai stebisi: jeigu kurčias žmogus negali girdėti, kaip jis gali vairuoti? Taip pat sužino-
site, kuriose šalyse kurtieji gali vairuoti, o kuriose - vis dar ne. 

Balandžio pradžioje Lietuvoje lankėsi dviejų Norvegijos institucijų, kurios teikia pagalbą klausos 
negalią turintiems asmenims ir jų šeimoms, atstovai. Tai valstybinės institucijos „Statped“ ir „Signo“ 

kompetencijų centro atstovai. 

Šis norvegų darbo vizitas Lietuvoje, kaip 
ir lietuvių Norvegijoje, yra Lietuvos šeimų, 
auginančių kurčius ir neprigirdinčius vaikus, 
bendrijos PAGAVA įgyvendinamos NVO 
programos Lietuvoje dvišalių santykių inici-
atyva. Bendrija siekia, kad  artimiausiu metu 

kurčius vaikus auginančios šeimos pradėtų 
gauti panašią į Norvegijos pagalbą.

„Statped“ patikėta švietimo pa-
galba. „Statped“ teikia pagalbą ne tik kur-
tiesiems, bet ir su jais susijusiai aplinkai. 
Norvegijoje visos paslaugos, susijusios su ne-

galia, yra kompensuojamos valstybės: moky-
mo programos vaikui, šeimai, specialistams, 
taip pat medicininės reabilitacijos paslaugos, 
kompensuojamoji technika, konsultacijos. 
„Statped“ atstovai akcentavo, kad Norvegijoje 
šeimos yra visų valstybės institucijų dėmesio 



15

centre. 
Šiuo metu čia yra likusi 

vos viena specialioji kurčiųjų 
mokykla ir dvi privačios ug-
dymo įstaigos. Pasak norvegų 
svečių, tai tapo įmanoma dėl 
klausos protezavimo pažan-
gos. Anksčiau visai negirdėję 
asmenys kochlearinių im-
plantų pagalba (tokių opera-
cijų esą atliekama daug) gero-
kai pažengė girdėjimo link ir, 
be gestų kalbos, kartu vartoja 
vis daugiau sakytinės kalbos. Todėl mokytis 
su girdinčiais bendraamžiais jiems jau nėra 
toks didelis iššūkis.

Mokymai šeimoms ir ugdymo įs-
taigoms. Su klausos negalia susiduriančiai 
visuomenės daliai „Statped“ yra parengusi 6 
mokymų programas. 

Pirmieji mokymai, į kuriuos kviečiamos 
visos šeimos, nepriklausomai nuo vaiko klau-
sos sutrikimo lygio, yra skirti tėvams, augi-
nantiems mažylius iki 3 metų. Jie vadinasi 
„Gera pradžia“. Čia tėvai susipažįsta su anks-
tyvosios intervencijos svarba, gauna informa-
cijos apie garsus, natūralią klausos raidą. Taip 
pat mokosi skaityti audiogramas, susipažįsta 
su įvairiais komunikacijos būdais, įstatymais. 

Programos parengtos taip, kad vis kiti 
mokymai yra ankstesniųjų tąsa. Į priešmoky-
klinius mokymus jau įtraukiama temų, pade-
dančių rengtis mokyklai: skaityti, rašyti, skai-
čiuoti. Supažindinama, kaip stimuliuoti vaiko 
kalbos raidą. Panašiai yra ir su mokymais, 
kurie skirti mokyklinio amžiaus vaikams ir 
jų tėvams – vis gilyn ir platyn. Pastebėta, kad 
mokymų šeimoms vis dėlto nepakanka. Tad 
tėvams 1-2 kartus per mėnesį teikiamos indi-
vidualios konsultacijos.

Įstaiga yra parengusi atskirą programą 
darželių ir mokyklų specialistams, dirban-
tiems su kurčiais ir neprigirdinčiais vaikais. 
Tiesa, mokymai nėra privalomi. Pedagogai į 
juos vyksta pagal asmeninį poreikį. Yra pa-
rengta vienos dienos mokymo programa vi-
sam darželio kolektyvui. Pagal ją seminare 
ypač daug patarimų teikiama komandai dėl 
foninio ir vizualinio triukšmo mažinimo. Iš-
matuota, kad didžiąją dienos dalį triukšmas 
darželiuose siekia 85–90 dB. 

Dar viena „Statped“ mokymų kryptis – 
kursai kurčio vaiko artimiausiems (po tėvų) 
žmonėms: seneliams, kaimynams, draugams 
ir pan. Šie kursai atsirado dėl to, kad taptų 
draugiškesnė gestų kalbos vartotojui aplinka 
ne tik namie ir mokykloje, bet ir už jos ribų.

Norvegai pagalvojo ir apie kurčius tėvus, 
auginančius girdinčius vaikus, – jiems yra 
atskiri mokymai. 

Į „Signo“ kompetencijų centrą 

– iškart po diagnostikos. Kovo mėne-
sio „Akiratyje“ pristatytas „Signo“ centras 
Norvegijoje įgyvendina mokymų programą 
tėvams „Pamatyk mano kalbą“, kurią sudaro 
net 40 modulių. Šeimos pagal šią programą 
pradeda mokytis, kai vaikui sukanka treji, o 
baigia, kai jam sukanka šešiolika. Kasmet, 
priklausomai nuo amžiaus, vaikai pagal ati-
tinkamas programas mokomi aktyviai vartoti 
gestų kalbą, o jų tėvai - kaip galėtų padėti vai-
kui įsitraukti į šį procesą. Pagal šią programą 
kursus šiuo metu lanko 500 šeimų. Centras 
teikia pagalbą šeimoms, kuriose auga klausos 
ir papildomą negalią turintys vaikai, taip pat 
suaugusiesiems. Mokymų programos pritai-
komos pagal individualius poreikius: klausos 
negalios asmenims, kurčneregiams, patyru-
siems smegenų traumas ar turintiems įgimtą 
proto negalią. 

Mokymuose susitelkiama į tris pagrindi-
nes temas: norvegų gestų kalbą, kurčiųjų kul-
tūrą ir patarimus, kaip auginti klausos negalią 
turintį vaiką. Paprastai į mokymus vyksta visa 
šeima, į filialą, esantį arčiausiai šeimos gy-
venamosios vietos. Mokyklinio amžiaus vai-
kams, nepriklausomai nuo klausos, ten vyksta 
pamokos, mažesnieji lanko darželio grupes, o 
po užsiėmimų visi jie mokosi gestų kalbos – 
kurti vaikai ir jų girdintys broliai bei seserys 
atskirai pagal jiems skirtas programas. Ne visi 
vaikai geba išmokti sakytinės ir gestų kalbų, 
todėl įstaiga yra pasirengusi mokyti alterna-
tyvių komunikacijos būdų. 

Intensyvūs mokymai vyksta ir tėvams. 
Jiems formuojamas atitinkantis vaiko amžių 
gestų kalbos žodynas. Norvegijos specialistai 
labai vertina pagalbą, kurią tėvai teikia vieni 
kitiems, dalydamiesi patirtimi tarpusavyje. 
Tam sudaromos visos reikalingos sąlygos.

Tėvai visą mokymuisi skirtą laiką gauna 
įprastą darbo užmokestį, o centras su tėvų 
darbdaviais dėl išleidimo iš darbo tariasi pats 
tiesiogiai.

Svečius iš Norvegijos apipylė 
klausimais. Pirmojoje susitikimo su par-
tneriais iš Norvegijos dalyje dalyvavo mi-
nisterijų atstovai, gydytojai, švietimo speci-
alistai. Antroji dalis buvo skirta girdinčių ir 

kurčių tėvų, auginančių kur-
čius ir neprigirdinčius vaikus, 
auditorijai. 

Susitikimo dalyviai turė-
jo svečiams daug klausimų. 
Teirautasi, ar mokyklose 
dirba gestų kalbos vertėjai. 
(Ne, bet patys vaikai lanko 
gestų kalbos kursus, mokosi 
gestų kalbos jų bendrakla-
siai, su vaiku dirbantis mo-
kytojas. Vaikas turi teisę į 
specialųjį pedagogą, kuris 

paprastai moka GK.) 
Buvo klausta apie mokyklos ir tėvų 

santykius. (Norvegijos įstatymai įpareigoja 
ugdymo įstaigas palaikyti ryšius su šeimo-
mis.) 

Lietuviai tėvai pageidavo žinoti, ka-
da ir kaip klausos negalią turintys vaikai 
mokosi gestų kalbos. (Tokie kursai ir kurtie-
siems, ir neprigirdintiesiems organizuojami 
kartą per metus ir trunka 3-4 dienas. Kurti 
vaikai pagal įstatymą gestų kalbos mokosi 
papildomai dar 12 savaičių per metus.) 

Ar Norvegijoje veikia tėvų organiza-
cijos? (Ne, tačiau prieš keletą metų Norve-
gijoje pokyčių kurčius vaikus auginančioms 
šeimoms iniciatoriai buvo tėvai. Šiuo metu 
organizuojamuose mokymuose vyksta šeimų 
savigalbos grupės.) 

Ar į operatyvios pagalbos šeimoms spe-
cialistų grupę įeina tėvų atstovai? (Tėvai 
konsultantais nedirba, bet dažnai kviečiami 
dalytis patirtimi tarpusavyje bei su „prade-
dančiosiomis“ šeimomis. Dažnai mobilioji 
specialistų komanda, vykdama į namus pas 
šeimas, pasikviečia patyrusių tėvų, užauginu-
sių kurčius vaikus. Pastebėta, kad šeimoms 
toks kontaktas itin svarbus pirmaisiais kūdi-
kio gyvenimo metais.).

Kurčiuosius klausytojus domino, ar 
teisybė, kad kochlearinių implantų (KI) 
naudotojams negalima taikyti kompiute-
rinės tomografijos tyrimo. (Taip, dėl po oda 
įsiūtos KI dalies, kurioje yra metalo.) 

Ir dar kurtieji asmenys domėjosi, ar 
tiesa, kad Šiaurės Norvegijos kurčiųjų 
klubuose daug senjorų ir mažai jaunimo. 
(Taip. Galimos kelios priežastys. Šiaurinė 
Norvegijos dalis mažiau apgyvendinta, čia 
yra mažiau darbo vietų, ir jaunimas traukia 
į pietus, pietryčius, centrinę dalį. Kitas daly-
kas, jog klausos protezavimo priemonės yra 
tokios pažangios, kad   nemažai kurčiųjų su 
aplinka gali bendrauti sakytine kalba. Dėl to 
esą renkasi pagal interesus klubus, nesusiju-
sius su klausos negalia. Kitaip tariant, kur-
čiųjų klubuose nesilanko.)   

 
Nijolė KRASNIAUSKIENĖ

KURTIEJI PASAULYJE

Susitikimas, skirtas tėvams, auginantiems kurčius ir neprigirdinčius vaikus. 
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Šioje kategorijoje varžėsi 8 sportinin-
kai. Vaikiną treniruoja du treneriai: S. Liau-
gminas ir A. Raupelis. Pirmasis treneris 
Mantą Kazimierą lydėjo į čempionatą. 

Trečia čempionato kova - lem-
tinga. Kaip pasakojo Lietuvos delegaci-
jos vadovas Teherane, LKSK generalinis 
sekretorius M. Minkevičius, imtynės – tai 
trumpa iš dviejų kėlinių susidedanti ir 
po 3 minutes trunkanti kova. Jos tikslas 
– permesti, parklupdyti, parblokšti, pri-
spausti prie kilimo priešininką. Dėl neil-
gos varžybų trukmės lyderiui reikia tam 
tikrų savybių. Tai tinkamas nusiteikimas 
kovai, nuovargio nebuvimas ir, be abejo, išto-
bulinta technika. Esą šįkart Mantas Kazimieras 
viso to turėjo su kaupu.

Pirmoje kovoje lietuvis įveikė Kazachstano, 
antroje – Ukrainos atstovą. Finale dėl čempiono 
titulo kovojo su rusu Maksimu Gerasimovičiu-
mi ir jį nugalėjo. Tad rusas liko antroje vietoje, 
o treti buvo du sportininkai - Irano ir Ukrainos 
imtynininkai.

Keturios tarptautinės varžy-
bos. M. K. Sinkevičiaus tarptautinių var-
žybų patirtis dar gana kukli. Sportininkas 
startavo 2011 m. Europos kurčiųjų imtynių 
čempionate Armėnijoje ir iškovojo bron-
zos medalį. 2013 m. Bulgarijoje vykusiose 
Kurčiųjų olimpinėse žaidynėse jis buvo 
penktas. 2015 m. Europos kurčiųjų imtynių 
čempionate ne tik pateko tarp prizininkų, 
bet ir tapo čempionu. Šiemet pelnė pasau-
linę šlovę.

Tiek treneris, tiek delegacijos vadovas 
patenkinti M. K. Sinkevičiaus požiūriu 
į treniruotes ir kovingu nusiteikimu. Po 

įspūdingo laimėjimo medalių iš imtynininko pa-
grįstai tikimasi ir Kurčiųjų olimpinėse žaidynėse, 
kitąmet vyksiančiose Turkijoje.

Prieš suaugusiųjų čempionatą Teherane vyko 
analogiškas jaunimo čempionatas. Lietuvos de-
legacija į varžybų vietą nuvyko, kai jaunimas jau 
buvo išsidalijęs medalių komplektus.

Nijolė KRASNIAUSKIENĖ 

Supriešino stipendijos ir rentos. 
Praėjusiame numeryje „Akiratis“ rašė, kad ren-
giamas keisti dabar galiojantis Kūno kultūros 
ir sporto įstatymas (toliau – įstatymas). Infor-
mavome, kad balandžio 8 d.  išplėstiniame Ne-
įgaliųjų reikalų tarybos (NRT) posėdyje dau-
gumos narių siūlytos projekto nuostatos, pasak 
LKSK atstovų, galėjo buvo nukreiptos prieš ly-
giateisį kurčiųjų dalyvavimą sporto veikloje. Be 
to, kurčiųjų sporto atstovams kilo įtarimų, kad 
diskusijos tarp NRT narių šiuo klausimu vyko 
už jų nugarų. Ateidami į pasitarimą kurtieji ne-
turėjo tiek informacijos, kiek kiti dalyviai. 

LKSK atstovai teigia, kad gavę pasitarimo 
Neįgaliųjų reikalų departamente protokolą 
negalėjo atsistebėti balsavimo rezultatais. Jų 
manymu, faktiškai diskriminacinėms kurčių-
jų atžvilgiu įstatymo nuostatų pataisoms pri-
tarė dauguma posėdyje tada dalyvavusių NRT 
narių. Prieš jas pasisakė tik LKD prezidentas 
V. Pivoras. Iš kviestinių asmenų neigiamai pa-
taisas vertino taip pat vienintelis Kūno kultūros 
ir sporto departamento atstovas. Buvo svarsto-

ma  24 straipsnio „Valstybės stipendijos mokė-
jimo sąlygos ir tvarka“ ir 25 straipsnio „Rentos 
sportininkams mokėjimo sąlygos ir tvarka“ 
projekto nuostatos. NRT pasiūlymų esmė – 
mažinti kurtiesiems sportininkams, palyginti 
su kitais neįgaliaisiais sportininkais, rentas, o 
stipendiją mokėti tik už Kurčiųjų olimpinėse 
žaidynėse iškovotą pirmą vietą. Vienas argu-
mentų – tarptautinėse kurčiųjų varžybose būna 
mažesnis dalyvių skaičius ir konkurencija. 

Kurčiųjų sporto interesams neats-
tovaujama. LKSK yra nepatenkintas, kad  
Neįgaliųjų reikalų taryboje neturi savo atstovo. 
Pasak LKSK prezidento A. Jasiūno, Lietuvos 
parolimpinis komitetas (LPOK) ir LKSK veikia 
kaip savarankiškos ir lygiavertės organizacijos. 
Atitinkamai jos tarpusavyje nesudaro jokios 
„hierarchinės sistemos“  (nėra viena už kitą 
aukščiau ar žemiau, bet yra lygios), viena apie 
kitos veiklą neturi pakankamai informacijos. 
LPOK Neįgaliųjų reikalų taryboje atstovauja 
į jo sudėtį įeinančių aklųjų ir sportininkų, tu-
rinčių fizine negalią, interesams (prezidentas 

V. Kvietkauskas), o kurčiųjų sportininkų nuo-
monė ir argumentai lieka negirdimi, nes LKSK 
į NRT neįeina. Taip pat NRT nepriklauso ir 
Lietuvos tautinis specialusis olimpinis komi-
tetas, atstovaujantis žmonių su proto negalia 
interesams. Tad nėra ko stebėtis, kad tokiomis 
aplinkybėmis vienų interesai atstovaujami ge-
riau, o kitų net pozicija nežinoma. 

Kurtieji kovai ruošėsi. LKSK gene-
ralinis sekretorius M. Minkevičius redakcijai 
sakė, kad kurtieji sportininkai diskrimina-
cines įstatymo projekto nuostatas net ketino 
apskųsti Tarptautiniam olimpiniam komitetui.  
Kol brendo veiksmų planas, gautas atsakymas 
iš Vidaus reikalų ministerijos. Visos įstatymo 
projekto nuostatos, kurios kurčiuosius spor-
tininkus pastatytų į blogesnę padėtį, negu yra 
kiti neįgalūs sportininkai, buvo atmestos.  Tad  
LKSK lengviau atsikvėpė. Vis dėlto patys teigia 
suprantą,  kad tai - ne pabaiga. Laukiama Vy-
riausybės išvados dėl įstatymo pataisų. 

Nijolė KRASNIAUSKIENĖ 

Lietuvis - pasaulio imtynių čempionas 

Sporto įstatymo projektas įgauna optimistinių spalvų

Gegužės 1–11 d. Irano sostinėje Teherane vyko pasaulio kurčiųjų imtynių čempionatas. Suaugusiųjų 
grupėje svorio kategorijoje iki 75 kg pasaulio graikų-romėnų imtynių čempionu tapo lietuvis Mantas 

Kazimieras Sinkevičius. 

Lietuvos kurčiųjų sporto komiteto (LKSK) atstovai vėl apsilankė redakcijoje. Jie pasidžiaugė kol kas 
mažyte „pergale“. Vidaus reikalų ministerija nepritarė pateiktoms svarstyti diskriminacinėms kurčiųjų 
sportininkų atžvilgiu Kūno kultūros ir sporto įstatymo keitimo nuostatoms. Tačiau šioje byloje taškas 

dar nepadėtas.

M. K. Sinkevičius įveikė visus savo priešininkus.

Iš kairės: Lietuvos delegacijos vadovas Teherane, LKSK generalinis 
sekretorius M. Minkevičius, pasaulio graikų-romėnų imtynių 
čempionas M. K. Sinkevičius ir jį lydėjęs treneris S. Liaudminas.

VS-foto.lt nuotr.
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Dalyvavo koman-
dos: Vilniaus ,,Gestas-2“, 
Kauno ,,Tyla-2“, Klai-
pėdos ,,Šermukšnis“ ir 
Šiaulių ,,Aidas“.  Po tar-
pusavio kovų komandos 
išsirikiavo taip: Klaipė-
dos ,,Šermukšnis“ (1-a 
vieta; 6 tšk.), Šiaulių 
,,Aidas“ (5 tšk.), Vilniaus 
,,Gestas-2“ (4 tšk.), Kau-
no ,,Tyla“ (3 tšk.).

B grupės nugalėtojas 
Klaipėdos ,,Šermukšnis“ 
pateko į pajėgesnę A 
grupę.

A grupės varžybos 
vyko balandžio 23–24 d. Vilniuje, taip pat vie-
no rato sistema. 

Čia komandų rikiuotė buvo tokia: Vilniaus 
,,Gestas-1“ (6 tšk.), Kauno ,,Tyla-1“ (5 tšk.),  
– Panevėžio ,,Vėjas“ (4 tšk.), Klaipėdos ,,Šer-
mukšnis“ (3 tšk.).

Finalinis etapas gegužės 7–8 d. surengtas 
Kaune.

Dėl aukščiausių vietų čempionate pirmiau-
sia susigrūmė A grupės nugalėtojas Vilniaus 
,,Gestas-1“ su ketvirtą vietą užėmusia Klaipė-
dos ,,Šermukšnio“ komanda. Antros vietos lai-

mėtoja  Kauno ,,Tylos-1“ komanda susitiko su 
trečią vietą užėmusia Panevėžio ,,Vėjo“ ekipa. 

Pirmosiose varžybose Vilniaus ,,Gestas-1“ 
be didesnio vargo rezultatu 78:42 įveikė Klai-
pėdos ,,Šermukšnį“.

Dvikovos tarp Kauno ,,Tylos-1“ ir Panevė-
žio ,,Vėjo“ baigtis, kaip paaiškėjo, buvo mažiau 
nuspėjama. Visas varžybas pirmavusi Kauno 
,,Tyla-1“ rungtynių pabaigoje paleido inicia-
tyvą iš savo rankų. Tai leido Panevėžio ,,Vėjo“ 
komandai iki finalinio švilpuko likus 0,02 sek. 
išlyginti rezultatą 76:76. Papildomos varžybų 

minutės tik padidino in-
trigą. Kova vyko taškas 
į tašką, kol galų gale sė-
kmė nusišypsojo Pane-
vėžio ,,Vėjo“ komandai, 
kuri nugalėjo rezultatu 
86:82. Panevėžio ,,Vėjo“ 
komandą į pergalę vedė 
vienas iš Lietuvos kurčių-
jų vyrų krepšinio rink-
tinės lyderių Robertas 
Puzinas (34 tšk., iš jų - 7 
tritaškiai). 

Kitądien kovoje tiek 
dėl trečios vietos tarp 
Kauno ,,Tylos-1“ ir Klai-
pėdos ,,Šermukšnio“, tiek 

dėl pirmos vietos tarp Vilniaus ,,Gesto-1“ ir 
Panevėžio ,,Vėjo“ komandų staigmenų nebuvo. 
Lyderiai buvo nuspėjami beveik nuo rungty-
nių pradžios.

Kauno ,,Tyla-1“ rezultatu 95:44 įveikė 
Klaipėdos ,,Šermukšnį“, o Vilniaus ,,Gestas-1“ 
rezultatu 86:55 įrodė pranašumą prieš Panevė-
žio ,,Vėją“. 

Mantas STANKEVIČIUS
LKSK sporto specialistas

Jaunimas Suaugusieji

Vilniaus „Gestas-1“ krepšininkai – vėl čempionai

Išaiškinti stipriausi kurtieji badmintonininkai

Trumpos sporto aktualijos

Trimis etapais organizuotas Lietuvos kurčiųjų vyrų krepšinio čempionatas prasidėjo B grupės var-
žybomis balandžio 16 – 17 d. Šiauliuose. Varžybos vyko vieno rato sistema.

Balandžio 14 d. Vilniuje surengtas Lietuvos kurčiųjų jaunimo U 19 bei suaugusiųjų kurčiųjų ba-
dmintono čempionatas. Skelbiame prizinių vietų laimėtojus. 

Vaikinai

1. J. Kontenis (KKNUC).
2. M. Vyrukaitis (LKNUC).
3. D. Lukošius (LKNUC). 

Merginos

1. K. Veitaitė (Klaipėdos 
“Šermukšnis”).

2. L. Jūdvytytė (KKNUC).
3. J. Makovska (LKNUC).

Vyrai
1. K. Dauskurtas (Vilniaus 

“Gestas”).
2. I. Reznikas (Klaipėdos 

“Šermukšnis”).
3.  Č. Grilauskas (Kauno 

“Tyla”).                   

Moterys
1. V. Žymantaitė (Vilniaus 

“Gestas”).
2. K. Veitaitė (Klaipėdos 

“Šermukšnis”).
3. R. Triušytė (Vilniaus “Ges-

tas”).

2016 m. čempionate Vilniaus komandos ,,Gestas-1“ žaidėjai dvyliktą kartą iš eilės tapo Lietuvos kurčiųjų 
vyrų krepšinio čempionais.

“Akiračio”inf.

NEPRIĖMĖ. Lietuvos kurčiųjų sporto komitetas (LKSK) krei-
pėsi į Lietuvos tautinį olimpinį komitetą (LTOK) dėl galimybės tap-
ti šios organizacijos nariu. LTOK prezidentė Daina Gudzinevičiūtė 
apgailestavo, kad šiuo metu tai yra neįmanoma. Ji informavo, kad 
dabar galiojančiuose LTOK įstatuose numatyta, kad narių olimpinė-
je „asociacijoje“ gali būti ne daugiau kaip 67. Šiuo metu visos vietos 
užimtos. Papildomi nariai gali būti priimti tik pasitraukus esamam 
nariui. Vienintelė galima išimtis – jei LKSK užtartų Tarptautinis 

olimpinis komitetas. D. Gudzinevičiūtė paragino kurčiuosius sporti-
ninkus dirbti būtent šia linkme.

2017-IEJI – SPORTO METAI. Seimas ypatingos skubos tvarka 
priėmė nutarimą paskelbti 2017 m. Sporto metais. Tai padarė dėl 
sporto naudos žmogui ir visuomenei bei skatindamas fizinį aktyvu-
mą ir sveiką gyvenseną. Tikimasi, kad Vyriausybė iki 2016 m. liepos 
1 d. parengs Sporto metų programą ir numatys lėšų veikloms.
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LKD viceprezidentas Kęstutis 
Vaišnora kartu su VšĮ  Kauno miesto 
GMP stoties dispečerinės adminis-
tratore Daiva Ieškiene pristatė pro-
jektą „Tylusis skambutis“.  Šio pro-
jekto pagrindinis tikslas - kad klau-
sos negalios žmonės greitąją medici-
nos pagalbą galėtų išsikvieti greitai ir 
be kitų pagalbos. 

Kaip tai veikia? Pirmiausia, GMP 
dispečerinės paslaugas teikiančiai 
įstaigai turi būti pateiktas sąrašas 
asmenų (turinčių klausos ar kalbos negalią), 
kurie norėtų naudotis „Tyliojo skambučio“ 
paslauga. Sąrašus gali pateikti savivaldybės ar 
kurčiųjų asociacijos atstovai, surinkę duome-
nis apie projekte norinčius dalyvauti asmenis. 
GMP dispečerinė klausos ar kalbos negalią 
turinčių asmenų kontaktinius duomenis (te-
lefono numerį ir gyvenamosios vietos adresą) 
suveda į specialią programą, kuri atpažinda-
ma skambinančiojo telefono numerį jį iš karto 
susieja su adresu. Papildomai prie nurodytų 
kontaktų prašoma nurodyti ir skambinančiojo 
pavardę, amžių, ligas, kuriomis žmogus serga, 
kad pagal iškvietimą vykstantys medikai galė-
tų pasiruošti įvairioms situacijoms. 

„Tylusis skambutis“ veikia skambinant 
telefono numeriu 033. GMP dispečerinė, ga-

vusi „Tylųjį skambutį“, iš karto išsiunčia GMP 
brigadą, nepriklausomai nuo kvietimo prie-
žasties. Jeigu pagalbos prašymas (skambutis) 
gaunamas iš mobiliojo telefono, papildomai į 
jį GMP dispečerinė išsiunčia SMS žinutę su in-
formacija, jog GMP brigada atvyksta.

Šiuo metu minėtą paslaugą teikia VšĮ 
Kauno miesto greitosios medicinos pagalbos 
stotis, VšĮ Šiaulių greitosios medicinos pagal-

bos stotis, VšĮ Panevėžio greitosios 
medicinos pagalbos stotis ir Vilniaus 
VšĮ Greitosios medicinos pagalbos 
stotis.

Pasak Kauno greitosios medici-
nos pagalbos stoties atstovės, iki šiol 
programoje yra registruoti 129 Kau-
no miesto ir rajono abonentai. Nuo 
2015 m. gruodžio iki dabar Kauno 
GMP sulaukė keturių „Tyliojo skam-
bučio“ iškvietimų. Sostinėje per mi-
nėtą laikotarpį Vilniaus GMP sulau-

kė trijų „Tyliojo skambučio“ iškvietimų. Šiau-
liuose šiuo metu registruota apie 70 abonentų, 
tačiau sulaukta tik vieno „Tyliojo skambučio“ 
iškvietimo. Panevėžyje taip pat buvo gautas tik 
vienas „Tylusis skambutis“. 

Artimiausiu metu paslaugą planuojama 
įdiegti VšĮ Klaipėdos greitosios medicinos pa-
galbos stotyje ir VšĮ Alytaus rajono savivaldy-
bės greitosios medicinos pagalbos stotyje.

Daugiau informacijos ieškokite LDK in-
terneto svetainėje www.lkd.lt.

Parengta pagal Valstybinės ligonių 
kasos ir LKD mokymų bei kultūrinių 

renginių organizatorės Miglės Jaskū-
nienės pranešimus.

Jie diskutavo dėl informacinės aplinkos pritaikymo ir akty-
vesnio dalyvavimo Lietuvos politiniame gyvenime klausos nega-
lią turintiems žmonėms. Aptartos galimybės kurtiesiems balsuoti 
rinkimų dieną, svarstyta, kaip pagerinti informacijos apie rinki-
mus pateikimą ir prieinamumą. Mūsų atstovai siūlė rinkimams 
skirtą informaciją, diskusijų laidas titruoti ir versti į lietuvių gestų 
kalbą. VRK atstovai kurtiesiems pasiūlė aktyviau įsitraukti į rinki-
mų stebėjimą ir palaikyti glaudesnį ryšį tiek su rinkimų komisijo-
mis, tiek su savivaldybėmis. VRK yra pasiruošusi bendradarbiauti 
su neįgaliesiems atstovaujančiomis organizacijomis įgyvendinant 
Jungtinių Tautų Neįgaliųjų teisių konvenciją Lietuvoje.

„Akiračio“ inf.

„Tyliojo skambučio“ erdvė plečiasi 

Aptartas kurčiųjų dalyvavimas Lietuvos politiniame 
gyvenime

Balandžio 13 d. Lietuvos kurčiųjų draugija (LKD) organizavo apskritojo stalo diskusiją „Pagalbos 
telefono 033 pritaikymas Lietuvoje“. Susitikime dalyvavo LKD teritorinių valdybų, greitosios medicinos 
pagalbos (GMP) paslaugas teikiančių įstaigų, Valstybinės ligonių kasos atstovai ir kt. Aptarti klausimai, 
susiję su pagalbos telefono 033 pritaikymu visoje Lietuvoje, kylančios problemos, gerieji pavyzdžiai.

Balandžio 22 d. Lietuvos kurčiųjų draugijos viceprezidentas K. Vaišnora, Lietuvos kurčiųjų jaunimo 
asociacijos prezidentė M. Kumžaitė ir kitų kurčiųjų organizacijų atstovai susitiko su Vyriausiosios rin-

kimų komisijos (VRK) pirmininku Zenonu Vaigausku, VRK komisijos nariais ir sekretoriatu. 

Susitikime dalyvavo LKD teritorinių valdybų, greitosios medicinos pagalbos 
(GMP) paslaugas teikiančių įstaigų, Valstybinės ligonių kasos atstovai.

„Tylusis skambutis“ veikia skambinant telefono 
numeriu 033.

LKD atstovų vizitas Vyriausiosios rinkimų komisijos būstinėje. 
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Visą dieną vilniečiai ir miesto svečiai 
Rotušės aikštėje sumontuotame ekrane 
galėjo matyti, ką reiškia savarankiškumas 
negalią turintiems žmonėms bei jų artimie-
siems, ir ko reikia, kad jie galėtų gyventi 
taip, kaip visi. Taip pat buvo rodomi trumpi 
filmukai apie globos įstaigas, kuriose sa-
varankiškas gyvenimas nėra užtikrinamas. 
Gyventi savarankiškai – reiškia galimybę 
rinktis. Rinktis, kur mokytis, kur dirbti, 
kaip ir su kuo gyventi. Turėti galimybę kur-
ti šeimą, su reikiama pagalba rūpintis savi-
mi patiems.

Akcijoje dalyvavo ir LKD prezidentas 
V. Pivoras. Jis  kalbėjo apie kurčiųjų porei-
kius.

Tūkstančiai Lietuvos žmonių, turinčių 
negalią, pasirinkimo neturi, todėl globos 
namai daliai mūsų yra vienintelė išeitis. 
Daugiau nei 6000 žmonių su negalia gyvena 
tokiose laisvės suvaržymo įstaigose, kurio-
se erdvės savarankiškumui ir laisvei labai 
mažai. Kad galėtume gyventi savarankiškai, 
mums reikia pagalbos – pritaikytos aplin-
kos, suprantamai pateiktos informacijos, 

socialinių paslaugų mūsų artimoje aplin-
koje. Jei šiuo metu institucijoms skiriami 
milijonai būtų nukreipti į tokias paslaugas, 
globos namų neliktų.

Konferencijomis, gatvės akcijomis, par-

odomis ir įvairiais kitais renginiais ši diena 
buvo minima visoje Europoje.

„Akiračio“ ir LNF inf.

Pasak LiMSA atstovių, pro-
jektas pristatytas jau daugelyje 
jaunimo centrų ir kitose erdvėse, 
kuriose jas mielai priima, tačiau 
šis vizitas buvo ypač malonus. Lek-
tores pakvietė ir svetingai priėmė 
mokyklos direktorė Danutė Kriš-
čiūnienė. „Vertiname tai, kad ne 
tik leido skleisti mūsų siunčiamą 
žinią apie sveiką nėštumą, kuris vi-
siškai nesuderinamas su alkoholio 
vartojimu, apie vaisiaus alkoholi-
nį sindromą (VAS) ir VAS spektro 
sutrikimus,  o kartu aprodė savo 
puikią ir ypač jaukią mokymosi 
bei moksleivių gyvenamąją aplin-
ką, leido geriau pažinti mokyklos 
bendruomenę“, - savo laiške redakcijai rašo 
LiMSA atstovės.

Apžiūrinėdamos išpuoselėtas moky-
klos erdves būsimos medikės sutiko ir 

draugiškų mokyklos auklėtinių, kurie jas 
šiltai priėmė. Prieš atvykdamos į mokyklą 
studentės išmoko ir keletą gestų. Jos neri-
mavo, ar pavyks perteikti turimas žinias 
moksleiviams. Tačiau viskas pavyko pui-

kiai. Su gestų kalbos vertėjų ir 
savo darbą mėgstančių auklėtojų 
bei mokytojų pagalba buvo suda-
rytos visos sąlygos svarbią žinią 
pristatyti sklandžiai ir efektingai. 
„Vis dėlto labiausiai norime pasi-
džiaugti paskaitoje dalyvavusiais 
jaunuoliais, kurie ypač noriai jau 
pradžioje įsitraukė į mūsų pa-
rengtą užduotį, o paskui atidžiai 
ir įdėmiai išklausė jiems skirtą 
informaciją, - rašo būsimos me-
dikės. - Nuoširdžiai dėkojame už 
galimybę pažintį jūsų unikalią 
bendruomenę iš arčiau ir tikimės, 
kad tokių susitikimų daugės, nes 
temų, skirtų jaunuoliams, tikrai 

turime ir norime pasidalyti.“

„Akiračio“ inf.

Savarankiško gyvenimo diena

Būsimų medikių padėka

Gegužės 5 d. sostinės Rotušės aikštėje vyko  socialinė akcija „Už savarankišką gyvenimą“, kurią or-
ganizavo Lietuvos neįgaliųjų forumas. Gegužės 5-ąją paskelbti Savarankiško gyvenimo diena pasiūlė 

Europos savarankiško gyvenimo tinklas (ENIL), pirmą kartą ji paminėta 2014 m.

Lietuvos medicinos studentų asociacija (LiMSA) Panevėžio kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pagrindinėje 
mokykloje pristatė projekto ,,Mama, noriu gimti blaivas” paskaitų ciklą jaunuoliams. 

Gegužės 5 d. vilniečiai ir miesto svečiai Rotušės aikštėje sumontuotame ekrane galėjo matyti, ko reikia 
negalios žmonėms, kad jie galėtų gyventi savarankiškai.

Lietuvos medicinos studentų asociacijos narės, Vilniaus universiteto 
Medicinos fakulteto III kurso studentės Kristina Savickaitė, Monika Ūkelytė 
ir Greta Mitrikaitė Panevėžio kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pagrindinėje 
mokykloje pristatė projekto ,,Mama, noriu gimti blaivas” vieną iš dalių - 
paskaitų ciklą jaunuoliams. 
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Mūsų menininkų 
darbų paroda 
Panevėžyje

VDA magistrantė, tekstilininkė 
Ieva Augaitytė ir jos darbai: 
kamšytinis kilimas „Vandenyne“, 
austinė miniatiūra „Vilnius – 
mano miestas“.

VDA magistrantas, restauratorius bei tapytojas Vytautas 
Vanagas ir jo darbai: „Bosas“, „Vakaras“, „Fantastiški 
gyvūnai“.

Tapytojos Silvanos Graviškytės-Hacking abstrakcijų triptikas „Mano spalvų archyvas“.

VDA absolventas Linas Podiriaka 
ir jo darbai: ,,Buvęs boksininkas“, 
,,Lobių nesurasi“ ,,Buvusi balerina“ ir 
,,Vilnius“.

G. Karklienės nuotr.


