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MENO ŠVENTĖ. Šiemet kur-
čiųjų meno festivalis „Pabūkime 
kartu“ vyks Šiauliuose liepos 2 d. 
Tądien organizatoriai – Šiaulių 
kurčiųjų reabilitacijos centras - vi-
sų lauks Šiaulių kultūros centre , 
Aušros al. 31. 

LAIMĖJO IR ĮGYVENDINS 
KULTŪRINIUS PROJEKTUS. Bai-
gėsi 2016 m. antrasis Kultūros rė-
mimo fondo finansavimo konkurso 
etapas. Paaiškėjo, kad jo lėšomis 
keturios kurčiųjų sistemos įstaigos 
įgyvendins net septynis projektus. 
Šįkart tarp kurčiųjų įstaigų lyderis 
yra Kauno kurčiųjų reabilitacijos 
centras. Iš Kultūros rėmimo fondo 
finansuojamos programos „Teigia-
mo meno poveikio žmogaus gerovei 
skatinimas“ bus remiami du kaunie-
čių projektai: „Per meną – į darbą“ 
(2 tūkst. Eur) bei „KŪ-ry-BA, būk 
mano mūza!” (3 tūkst. Eur). Tre-
čiasis projektas „Kurčiųjų kultūros 
puoselėjimas elektroninėje erdvėje“ 
(5 tūkst. Eur) yra remiamas iš pro-
gramos „Kultūros edukacija“. Į šios 
programos įgyvendinimą įtrauktas 
ir Vilniaus kurčiųjų reabilitacijos 
centro projektas „Teatro dirbtuvės – 
žodis ir gestas“ (3 tūkst. Eur).

Iš Kultūros rėmimo fondo fi-
nansuojamos srities „Mėgėjų me-
nas“ lėšos skirtos Lietuvos šeimų, 
auginančių kurčius ir neprigirdin-
čius vaikus, bendrijai PAGAVA 
projektui „Kurčių vaikų ir jaunimo 
menas“ (2,5 tūkst. Eur). Kitas ben-
drijos projektas „Integruoti kultūros 
renginiai kurtiesiems“ (4 tūkst. Eur) 
bus remiamas iš srities „Tarpsritiniai 
projektai“.

Surdologijos centro įgyvendi-
namas projektas „Kurčiųjų kultū-
ra: audizmo ir kurtystės terminai“ 
(5 tūkst. Eur) bus finansuojamas sri-
ties „Literatūra ir leidyba“ lėšomis.    

STOVYKLOS IR ŽYGIS. Bendri-
ja PAGAVA organizuoja tradicinę 
vasaros poilsio stovyklą vaikams ir 
jaunimui. Liepos 9-16 d. PAGAVIU-
KO stovykloje turės galimybę leisti 
laiką kartu ir pramogauti daugiau 
nei 40  kurčių ir neprigirdinčių vaikų 
bei jų girdinčių broliukų ir sesučių. 
Stovykla rengiama Šventojoje, svei-
katinimo komplekse „Energetikas“. 
„Tai puiki vieta susirasti draugų, 

rasti naujų pomėgių, išbandyti įvai-
rias pramogas ir menines veiklas, 
sukaupti gerų prisiminimų bagažą“, 
- rašo organizatoriai bendrijos inter-
neto puslapyje pagava.lt.

PAGAVA taip pat informuoja, 
kad bus organizuota ir kita tradicinė 
Lietuvos šeimų, auginančių kurčius 
ir neprigirdinčius vaikus, vasaros 
stovykla „Bėgant iš tylos pasaulio“. 
Šiemet ji rengiama liepos 28-31 d. 
taip pat Šventojoje, sveikatos centro 
komplekse „Energetikas“. Numatyta, 
kad prie lietuvaičių prisidės kurčiųjų 
jaunimo iš Ukrainos. Todėl stovykla 
bus tarptautinė.

Pasimėgauti gamtos grožiu ir pa-
siklausyti vandens čiurlenimo ben-
drijos PAGAVA nariai turės galimy-
bę kasmetinio žygio plaustais metu, 
kuris planuojamas rugpjūčio 6-7 d.

„TYLIOJI PASAKA“. Rugpjū-
čio 1-5 d. Prienų rajone Lietuvos 
kurčiųjų jaunimo asociacija ren-
gia stovyklą, pavadintą „Kas aš?“ Į 
ją kviečiami 13-18 metų kurtieji ir 
neprigirdintys paaugliai ir jaunimas. 
Informuojama, kad stovykloje bus 
rengiamos paskaitos apie kurčiųjų 
identitetą ir gestų kalbą, bus orga-
nizuojama dar niekur neišbandytų 
žaidimų. Čia dirbs 5 kurtieji vadovai 
ir kurtieji savanoriai. Daugiau infor-
macijos galima sužinoti parašius el. 
p.  tyliojipasaka@gmail.com.

PARODA „PIRŠTŲ MAGIJA“.  
Panevėžio kurčiųjų kultūros cen-
tras rugsėjo 12-19 d. Seime surengs 
parodą „Pirštų magija“. Čia bus 
eksponuojami spalvingi didelio for-
mato kurčiųjų siuvinėti rankdarbiai, 
kuriuose pavaizduota viso pasaulio 
pirštų abėcėlės, taip pat bus galima 
išvysti kurčiųjų tapybos ir šaltkal-
vystės meno dirbinių. Rugsėjo 15 d. 
numatoma surengti paskaitas ir 
meninę programą, skirtą Panevėžio 
kurčiųjų kultūros centro 20-mečiui 
ir Pasaulio kurčiųjų federacijos 
65-mečiui paminėti. 

SOSTINĖS SAVIVALDYBĖ-
JE ĮDIEGTA NUOTOLINĖ LGK 
VERTIMO PASLAUGA.  Vilniaus 
miesto savivaldybėje pradėta teikti 
nuotolinė LGK vertimo paslauga. 
Savivaldybės specialistai teigia, kad 
ja naudotis paprasta. Tereikia inte-
resantui prieiti prie langelio su už-
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rašu  „Informacija“ ir akivaizdžiai parodyti prie jo sėdinčiam asmeniui „Aš 
negirdžiu“. Arba surinkti tekstą „Aš negirdžiu“ telefono ekrane ar popieriu-
je. Tuomet atsakingas asmuo paskambins į Vilniaus apskrities gestų kalbos 
vertėjų centrą (VAGKVC). Savivaldybės darbuotojai prašo kurčiųjų gerano-
riškumo naudojantis paslauga. Pvz., jei į skambutį Vilniaus vertėjų centras 
atsilieps ne iš pirmo karto  ir paslaugos teks truputėlį palaukti. Arba strigs 
interneto ryšys: bus matomas sulėtintas, tarsi išplaukęs vaizdas. Paprastai 
paslaugos kokybė greitai atkuriama.

NAUJA BENDRADARBIAVIMO GIJA. Birželio 1 d. vieno seniausių 
šalyje Lietuvos švie-
timo istorijos muzie-
jaus Kaune (įkurtas 
1922 m.; anksčiau 
– Pedagoginis muzie-
jus)  darbuotojai pa-
kvietė į svečius Kauno 
KRC vadovus. Svečiai 
buvo supažindinti su 
muziejaus ekspozici-
ja, pasakojančia apie 
švietimo raidą Lietu-

voje nuo pirmosios žinomos mokyklos (XIV a. pab.) iki 1990 m. Darbuo-
toja R.  Vaikutytė su kurčiųjų bendruomenės atstovais aptarė galimybes 
ekspoziciją padaryti prieinamą kurtiesiems, gauti muziejuje kurčiojo gido 
paslaugas. Taip pat tartasi muziejuje įrengti skyrių apie kurčiųjų švietimo 
istoriją ir gestų kalbos raidą.

„SAUGOK SAVE“. Gegužės 26 d. Kauno KRC savo bendruomenės 
nariams organizavo renginį „Saugok save“. Į jį atvyko policijos nuova-
dos darbuotojų, greitosios pagalbos paramedikų. Susitikime kurtieji galėjo 
susipažinti su tuo, ką išgyvena žmonės, patekę į avariją. Jiems suteikta 
galimybė pabūti imituojamoje situacijoje – automobilyje, kuris pateko į 
avariją, įsijausti į nukentėjusiojo būklę. Paramedikai mokė teikti pirmąją 
pagalbą.

SENJORAI DEMONSTRAVO IŠTVERMĘ. Kauno KRC psichologė 
D.  Lukošienė, organizuojanti savigalbos grupes, gegužę pakvietė užsiė-

mimų dalyvius kartu 
pasivaikščioti ilgiau-
siu miesto pėsčiųjų 
taku. Kurtieji, įskai-
tant ir nemažai senjo-
rų, sėkmingai ir visai 
nepavargę, kaip teigė 
organizatorė, įveikė 
pėsčiųjų tako atkarpą, 
kurios ilgis 1,3 km. 
Atkarpos pabaigoje 
kurčiųjų laukė siur-

prizas – nepaprastai gražus Kadagių slėnis, kuris ir buvo kelionės tikslas.
MIESTO RENGINYS - IR KURTIESIEMS. Kauniečiai džiaugiasi, kad 

„Hanza dienos 2016“ miesto renginyje užtikrintas sklandus vertimas į ges-
tų kalbą. Dviejuose įrengtuose lauko ekranuose aiškiai buvo matyti gestų 
kalbos vertėjai. Kurtieji turėjo galimybę su visais kauniečiais stebėti atida-
rymo koncertą „Tieskime tiltus“, aeroklubo lėktuvų akrobatinius pasirody-
mus ir kt. Direktorė J. Pugačiauskienė pasidžiaugė, kad organizatoriai iš-
klausė Kauno KRC darbuotojų pastabas bei pageidavimu ir vertimas gestų 
kalba renginyje atitiko  kurčiųjų poreikius. „Pagaliau išmoko pasirūpinti ir 
mūsų poreikiais“, - apibendrino Kauno KRC vadovė.

IŠVYKA Į ROKIŠKĮ IR ANYKŠČIUS. Gegužę kauniečiai keliavo į Rokiš-
kį ir Anykščius. Kelionės metu aplankė parodą, kurioje pristatoma A. Va-
siljevo kolekcija „Karalienės Viktorijos laikų mada. 1830-1900 m.“ Taip 
pat pabuvojo AB „Rokiškio sūris, Rokiškio Šv. Mato Evangelisto bažny-

čioje, prie Anykščiuose esančio Puntuko akmens, pasivaikščiojo Anykščių 
šilelio medžių lajų taku. J. Pugačiauskienė rekomenduoja ir kitoms kur-
čiųjų bendruomenėms apsilankyti ne tik Anykščiuose, į kuriuos traukia 
visa Lietuva, bet ir Rokiškyje. Anot jos, pažintis su sūrio kelione iki mūsų 
stalo – įspūdingas potyris. Ir dar pašnabždėjo, kad ten dirba profesionali 
ir geranoriška gestų kalbos vertėja Toma Matuliauskienė, kuri viešnagę 
bendrovėje paverčia išskirtine. 

LGK VERTĖJAI KĖLĖ KVALIFIKACIJĄ. Vilniaus AGKVC skelbia, kad 
bendradarbiauja su VšĮ „Kapolė“. Rezultatas – birželio 2 d. jau antrąkart šie-
met surengtas kvalifikacinis seminaras „Subkultūrų skirtumai: nepažįstamo 
pasaulio pažinimas“, jį vedė „Kapolės“ psichologė S. Švabauskienė.    

ATSISVEIKINAME IKI RUDENS. Mieli skaitytojai, informuojame, 
kad kitas „Akiračio“ numeris pasirodys rugsėjo mėnesį. Visiems savo bi-
čiuliams linkime gerai pailsėti, patirti kuo daugiau nuostabių akimirkų. 
Iki susitikimo rudenį!

Kaunietis Medonas (Donatas Medzevičius) 
nustebino projektu  - savo repo kūriniui „Enimeni 5“ 

parengė vaizdo įrašą, kuriame įamžino du 
kurčiuosius, kovojančius repo dvikovoje. 

„Šis klipas yra ypatingas, nes sujungia du pasaulius – triukš-
mingąjį ir tylųjį, - portalui „Kas vyksta Kaune“ pasakojo Medonas. - 
Kaip kurčiam žmogui perteikti, kas yra muzika? Kaip girdinčiajam 
įsijausti į tylųjį pasaulį? Mūsų užduotis buvo intriguojanti: atlikti 
dinamiškai, meniškai ir estetiškai, kartu išsaugant gestų kalbą ir 
dainos mintį.“

Pasak atlikėjo, idėja kilo važiuojant į koncertą ir galvojant apie 
šios dainos vizualizaciją. „Repe daug gestų, o kurčiųjų gyvenime 
gestai – komunikacija, tas puikiai derėjo“, - įsitikinęs Medonas.

Atlikėjas džiaugėsi, kad vaizdo įraše įsiamžinę kurtieji – Ar-
noldas Rutkauskas ir Paulius Jurjonas – sulaukė itin šilto sutikimo 
Kaune vykusiame koncerte. „Su jais gyvai pasirodėme ir koncerto 
metu „Naktinis krepšinis“ renginyje, - pasakojo jis. - Jiems buvo 
įspūdinga, kaip šiltai girdintieji juos priėmė ir plojo jiems supranta-
mais gestais. 

Parengta pagal Kauno KRC interneto svetainės 
kkrc.weebly.com  inf.

KURTIEJI - REPO ATLIKĖJAI?! 

Vaizdo įraše įsiamžinę kurtieji – Arnoldas Rutkauskas ir Paulius Jurjonas – sulaukė itin 
šilto sutikimo Kaune vykusiame koncerte.

AKTUALIJOS
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Seminarai
Nacionalinių kurčiųjų organizacijų at-

stovai dvi dienas kaupė žinias ir patirtį tiks-
liniuose seminaruose. Pirmą dieną EKS ini-
cijuoto projekto administratorius pristatė 
projektą NEXES. Įvairios firmos, valdžios 
institucijų atstovai ir Europos Komisija sku-
bios pagalbos numerį 112 siekia pritaikyti 
kurtiesiems visoje Europos Sąjungoje. Iš se-
minaro dalyvių buvo sudarytos darbo grupės, 
kurioms buvo pateiktos nagrinėti konkrečios 
nelaimės situacijos: metro avarija, gaisras, 
sprogimas, evakuacija, buvo mokomasi, kaip 
joms pasirengti. Dalyviai diskutavo ir teikė 
pasiūlymus, idėjas, kaip tokiose situacijose 
elgsis kurtieji, ko reikėtų, kad kurčiuosius pa-
siektų reikalinga pagalba, kad būtų galimybė 
komunikuoti gimtąja kalba.

Kitądien vyko seminaras „Kurčiųjų ino-
vacijos: geroji patirtis“. Viena pranešėja pri-
statė kurčiųjų teatro stovyklą. Joje dalyvauja 
kurtieji, kochlearinių implantų (KI) naudoto-
jai. Stovyklos tikslas - supažindinti su kurčių-
jų vaidyba, sudominti šiuo menu. Pastebėta, 
kad tokios stovyklos duoda naudos visiems 
vaikams. Stiprėja tarpusavio ryšiai, lengves-
nė tampa komunikacija gestų kalba, tėvai ge-
riau supranta savo vaikų norus. Buvo atvejų, 
kai tėvai pripažino, kad KI naudotojai turi ir 
privalo mokytis bei bendrauti gestų kalba, o 
šeimos turi prisitaikyti prie vaikų. Po stovy-
klos vaikai festivaliuose pristatydavo savo pa-
rengtą spektaklį visuomenei. Įdomu tai, kad 

renginio metu dirbdavo 10 vertėjų. Taip buvo 
siekiama sudaryti tinkamą komunikacinę ir 
informacinę aplinką.

Futbolo akademijos, kurios būstinė Ny-
derlanduose, vadovas siekia, kad gabūs kur-
tieji futbolininkai būtų įtraukti į girdinčiųjų 
futbolininkų komandas. Vadovo nuomone, 
šiuo atveju reikalinga kompleksinė pagalba: 
tinkama komunikacinė aplinka, treneriai ir 
personalas, mokantis gestų kalbą, užtikrintas 
tinkamas kurčiųjų profesionalų futbolininkų 
atstovavimas, t. y. vykdoma atitinkama vady-
binė ir organizacinė veikla.

Olandija siekia kurčiuosius įtraukti į dar-
bą muziejuose. Vienas muziejus parengė pro-
jektą, kurio metu penkiolika kurčiųjų buvo 
supažindinti su gido darbu. Jam pasibaigus 
devyni muziejai pareiškė pageidavimą įdar-
binti kurčiuosius gidus. Kalbėtojų nuomone, 
taip geriau, negu kai paslaugas teikia gestų 
kalbos vertėjai. Olandija šioje srityje gali pa-
sigirti proveržiu. Šalyje veikia turizmo agen-
tūra, kurią atidarė kurčiasis. Čia dirba kurtieji 
gidai, kurie organizuoja keliones į Tanzaniją, 
Zanzibarą, Izraelį, Palestiną, Etiopiją, Rusiją 
ir kitur. Kompanija stengiasi pasinaudoti vie-
tinių kurčiųjų pagalba teikti įvairias paslau-
gas: gido, vertėjo, vairuotojo ir pan.

Dar viena seminaro pranešėja kalbėjo 
apie girdinčių kūdikių gestų kalbos moky-
mus. Mokymai skirti girdintiems tėvams, 
kurie nori kuo anksčiau pradėti bendrauti 
su savo vaikais. Pasiekti rezultatai leidžia da-

ryti išvadą, kad nuo mažens vartojant gestus 
stiprėja vaiko ir tėvų tarpusavio ryšiai. Taip 
pat formuojamas teigiamas įvaizdis apie gestų 
kalbą, kurčiuosius. Visuomenė tampa tole-
rantiškesnė kurtiesiems, jiems atsiveria dides-
nės galimybės.

Dar kartą grįžta prie Neįgaliųjų teisių 
konvencijos. Svarstyta, kaip geriau pasinau-
doti visomis joje deklaruojamomis galimy-
bėmis. Akcentuota, kad kurtiesiems būtina 
bendradarbiauti su visomis neįgaliųjų orga-
nizacijomis ir kartu spręsti problemas, kartu 
ginti neįgaliųjų teises.

Generalinė asamblėja
Gegužės 20-21 dienomis vyko EKS ge-

neralinė asamblėja. EKS prezidentas Markku 
Jokinenas pristatė 2015 m. veiklos ataskaitą. 
Kaip ir Lietuvoje, trumpai apžvelgtos EKS 
per metus patirtos išlaidos. Visi EKS tarybos 
nariai atsiskaitė už savo veiklas. Pasamdytas 
ekspertas įvertino EKS veiklą per finansinę 
ir žmogiškųjų išteklių prizmę. Paminėtini du 
dalykai. EKS, kaip maža organizacija, dirbusi 
labai daug ir sunkiai, sukūrė pridėtinę vertę, 
kuri gerokai viršija žmogiškųjų išteklių ir fi-
nansines sąnaudas. Taip pat atkreiptas dėme-
sys, kad į projektų sąmatą neturėtų būti įtrau-
kiamos su gestų kalbos vertėjais susijusios 
išlaidos. Jų paslaugoms apmokėti turi būti nu-
matytas atskiras finansavimas, visai nesusijęs 
su projekto finansavimu. Rekomenduota dėl 
to kreiptis į Europos Komisiją.

Lietuvos kurčiųjų draugijos atstovai – LKD prezidentas Vytautas Pivoras ir valdybos narė, 
Panevėžio KRC direktorė Alina Juciuvienė - gegužės 19-22 d. dalyvavo Europos kurčiųjų sąjungos (EKS) 

renginiuose Ševeningene, Nyderlanduose. 

EUROPOS KURČIŲJŲ SĄJUNGOS NAUJIENOS 
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Kaip rodo faktai, žmonėms „Tyliojo skam-
bučio“ paslauga reikalinga. Iki gegužės pabai-
gos jau buvo registruoti 77 kurčiųjų vilniečių 
prašymai įtraukti juos į GMP sistemą. Beje, 
užsisakyti paslaugą kurčiųjų bendruomenės 
nariai gali tik per Vilniaus KRC.  Gegužės 19 
ir birželio 2 d. kurtiems vilniečiams surengti 
susitikimai su GMP sistemos darbuotojais.

Svarbu: tikslus adresas ir ligų są-
rašas. Vilniaus GMP stoties operatyvinės 
pagalbos padalinių vadovas Igoris Lukaševas  
kurtiesiems senjorams paaiškino, kodėl taip 
svarbu pildant anketą dėl GMP 033 paslaugos 
nurodyti  ligų sąrašą. Pvz., parašyti apie epilep-
siją, patirtą infarktą, insultą, cukrinį diabetą. 
Nuo to priklausys, kokia GMP brigada pas pa-
cientą bus išsiųsta ir per kiek minučių ji priva-
lės atvažiuoti. 

Jei žmogus serga sunkiomis ligomis, gavus 
„Tylųjį skambutį“,  bus siunčiama pažangaus 
gyvybės palaikymo brigada su daugiau speci-
alistų ir atitinkama įranga. Ji pacientą pasieks 
per 15 minučių. Nesergant gyvybei pavojingo-
mis ligomis, pagalbos laukti gali tekti šiek tiek 
ilgiau. Pas pacientą vyks pradinio gyvybės pa-
laikymo brigada. 

Taip pat pagal ligos pobūdį medikai atsiveš 

vaistų ir įrangos. Pvz., cukrinio diabeto atveju 
pasiims insulino.

Naudingi patarimai . Kitas svarbus 
dalykas – tiksliai nurodyti savo gyvenamosios 
vietos adresą, laiptinės durų kodą ir aukštą, 
kuriame gyvenate. Reanimacinė įranga sunki, 
todėl medikams esą reikia žinoti, kokių pajėgų 
prireiks jai užnešti. 

„Bičiulių“ klubo pirmininkės pavaduoto-
ja R. Dargienė paragino kurčiuosius užsirašyti 
ir prie mobiliojo telefono nuolat laikyti GMP 
telefono numerį 033. I. Lukaševas gyrė suma-
nymą. Nelaimės atveju žmonės linkę pamiršti 
net tai, ką gerai žinojo. Tad atmintinė pravers.

Pagalbos padalinių vadovas taip pat davė 
patarimų. Pvz., surinkus GMP numerį, skam-
butį reikia „laikyti“ bent 20 sekundžių. Be to, 
reikia stebėti, ar iš ekrano dingo rodyklė su te-
lefono ragelio simbolika.  Jeigu taip, tai skam-
butis priimtas. Bet reikia būtinai sulaukti dar 
vieno patvirtinimo  - į telefoną atsiųstos žinu-
tės, kad  GMP pagalba siunčiama. Jei žinutės 
nesulaukiama, reikia skambinti dar kartą.

Paslaugos gavėjai buvo prašyti nekviesti 
GMP iš kitos nei namai vietos. GMP sistema 
skambinančiojo telefono numerį yra susiejusi 
su gyvenamąja asmens vieta. Jei kurčiojo na-

muose medikams niekas neatidarys durų, bus 
laikoma, kad įvyko nelaimė. Bus kviečiama 
policija, laužiamos durys. Dėl to I. Lukaševas 
paprašė paslaugos gavėjus būti atsakingus, ne-
prisidaryti finansinių rūpesčių. Taip pat prašė 
nepiktnaudžiauti paslauga. Vilnių aptarnauja 
30 brigadų, labai dažnai vos viena kita būna 
laisva.

Prašymai. Prašyta ir kurčiųjų geranoriš-
kumo. Jeigu sveikata leis,  laukiant GMP, ati-
daryti laiptinės duris, ypač jei, pvz., sugedusi 
spyna. Taip pat uždegti laiptinėje šviesą, augin-
tinius uždaryti atskiroje patalpoje,  kad netruk-
dytų medikams patekti į butą. 

Jei klausos negalią turintys asmenys turi 
girdinčių giminaičių arba kaimynų, su kuriais 
gerai sutaria, į asmens duomenų pateikimo 
anketą rekomenduojama įrašyti ir jų telefono 
numerį.

Pagalbos padalinių vadovas atkreipė dė-
mesį į skirtumą nuo Bendrojo pagalbos centro 
numerio 112. Ten įdiegta sistema „mato“, kur 
yra skambinantis  asmuo. 033 sistema asmens 
buvimo vietos nefiksuoja.

Parengė 
Nijolė KRASNIAUSKIENĖ

Vilniaus KRC darbuotoja Orinta Zuzo pripažįsta, kad sostinėje klausos negalią turintiems žmonėms greitosios 
medicinos pagalbos (GMP) paslauga vėluojama įdiegti. Taip atsitiko, kad tik šiemet balandžio 13 d. Kaune 

vykusiame respublikiniame renginyje vilniečiai sužinojo apie GMP telefono 033 pritaikymą kurtiesiems Lietuvoje.  

 „Tyliojo skambučio“ paslauga numeriu 033 

Ypač ilgai truko EKS nario mokesčio dy-
džio svarstymai. Nutarta, kad šiuo klausimu 
reikia dar dirbti toliau ir tik kitame suvažiavi-
me priimti sprendimą. 

Graikijos kurčiųjų asociacijos atstovas in-
formavo apie šalyje atliekamą klausos likučių 
vertinimą procentais ir rezultatų siejimą su 
kurtiesiems teikiamomis paslaugomis. Neri-
maujama, kad net mažiausias skirtumas tarp 
asmenų klausos likučių gali lemti didelius tei-
kiamų paslaugų skirtumus. EKS įsipareigojo 
padėtį analizuoti ir teikti savo rekomendacijas.  

Vokietija prašė padėti išsaugoti kurčiųjų 
bendruomenę, nes mažėja kurčiųjų skaičius ir 
didėja KI naudotojų skaičius. Kėlė klausimą, 
kaip EKS įsivaizduoja kurčiųjų bendruomenių 
stiprinimą. Airija skundėsi, kad jie vieninteliai 
iš ES šalių iki šiol dar neratifikavo Neįgaliųjų 
teisių konvencijos. Renginyje informuota, kad 
Airija NTK sutartį planuoja pasirašyti 2017 m., 
tam valstybė jau ruošiasi.

Buvo kalbama, jog reikia ugdyti kurčiųjų 
vidinę stiprybę, kad nebūtų baimės ir abejonių 
siekiant savo tikslų. EKS vadovybė ragino jau-
triai spręsti kurčių pabėgėlių klausimą, priimti 

juos, palaikyti. Svarbiausia - skleisti informa-
ciją apie šiuos pabėgėlius, skatinti galimybių 
prieinamumą, propaguoti kurčiųjų lygiateisiš-
kumą visoje Europoje.

Jokie sprendimai EKS generalinėje asam-
blėjoje nebuvo patvirtinti kaip tinkami. Pa-

tvirtintos tik veiklos ir finansinės ataskaitos. 
Nutarimus svarstytais klausimais pavesta 
rengti EKS tarybai ir juos balsavimui pateikti 
kitąmet per suvažiavimą,  kuris vyks Maltoje.

Alina JUCIUVIENĖ

EKS generalinėje asamblėjoje Lietuvai atstovavo LKD prezidentas V. Pivoras ir valdybos narė A. Juciuvienė.
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Gegužės 27 d. į kurčiųjų literatų 
šventę „Pavasario puokštė“ Rasei-
niuose atvyko kurtieji ir girdintieji 
poezijos gerbėjai. Šventę surengė 
Raseinių kurčiųjų pirminės organi-
zacijos pirmininkė Genovaitė Eidu-
kevičienė.  Savo eiles skaitė renginy-
je dalyvavę klausos negalią turintys 
kauniečiai literatai Sonė Abromai-
tienė, Petras Levickas, Rita Diečku-
vienė  ir G. Eidukevičienė. Kauno 
kurčiųjų reabilitacijos centro direk-
torė Jūratė Pugačiauskienė perskai-
tė Leonardo Abariaus eilėraščius, nes jis šiuo metu ilsisi Ispanijoje.

Šventėje dalyvavo LKD prezidentas Vytautas Pivoras, vicepreziden-
tas Kęstutis Vaišnora, Vilniaus ir Kauno teritorinių valdybų pirmininkės 
Inga Minkevičienė ir J. Pugačiauskienė, Raseinių savivaldybės tarybos 
narė  Diana Kaupaitienė, Raseinių neįgaliųjų dienos užimtumo centro 
kultūros darbuotoja Vika Masalskienė ir sveikatingumo organizatorė 
Irena Perminienė, Raseinių poetų „Dubysos“ klubo pirmininkė D. Pec-
kuvienė ir kiti svečiai.

Po renginio gerdami kavą visi diskutavo apie poeziją gestų kalba. 
Diskusijos žinia: „Poezija gestų kalba - tai meno rūšis, kurią turime vys-
tyti ir puoselėti, tačiau nepamiršti ir istorijos: literatų, kurie kuria poe-
ziją eilėmis.“

Mūsų literatų sambūrio istorija. Pirmąjį kurčiųjų „Poe-
zijos pavasarį“ suorganizavo šviesaus atminimo poetė Genovaitė Baga-
čiūnienė savo bute 1984 m. Pagrindiniai G. Bagačiūnienės gyvenimo 
palydovai buvo knygos ir įvairi periodinė spauda. Moteris rašė straips-
nius, eilėraščius, juos spausdino rajoniniai, respublikiniai laikraščiai ir 
žurnalai. Norėdama suteikti draugijos gyvenimui daugiau šviesos ir vei-
klos subūrė poezijai atsidavusius draugijos narius. Tuomet dar negausus 
būrelis poezijos gerbėjų savo jėgomis ir lėšomis išleido 1-ąjį eilėraščių 
rinkinį.

Daugelį metų „Poezijos pavasario“ eilėraščių rinktinės buvo rašo-
mos ranka arba spausdinamos mašinėle. Kūrinius redagavo, iliustravo 
dosnios sielos pedagogė, tapytoja, grafikė V. Dauginienė.

Aktyvėjant kūrybinei veiklai, gausėjant narių poetų sambūris tapo 
tradicine LKD ir jos regioninių centrų remiama švente. Naujausi eilėraš-
čių pristatymai, aptarimai vykdavo vis kitoje aplinkoje: Rumšiškių etno-
grafiniame muziejuje, Šventojoje, Vilniaus, Kauno, Šiaulių, Panevėžio 
kurčiųjų reabilitacijos centruose.

Pasaulyje nedaug yra tautų, kurių kurtieji yra išleidę eilėraščių kny-
gelių. Tad vienas reikšmingiausių LKD kultūrinio gyvenimo įvykių bu-
vo pirmosios kurčiųjų poezijos rinktinės „Suskambusi tyla“ leidimas. 
Joje - daugiau kaip 60 eilėraščių ir sakmių. 1993 m. poezijos rinktinę 
išleido LKD valdyba ir „Akiračio“ redakcija. Tais metais Kaune, įmonės 
„Atropa“ salėje, vyko didelė knygos pristatymo šventė. Renginį filmavo 
Lietuvos televizijos žurnalistai. Kino operatorių, režisierių ir žurnalistų 
sukurta laida buvo parodyta visuomenei.

Kurčiųjų literatų kūrinius išgirsta vis daugiau skaitytojų. Lietuvos 
nepriklausomų rašytojų sąjungos (LNRS) valdybos pirmininkas V. Bu-
ragas pakvietė LKD literatus dalyvauti respublikiniuose renginiuose. Jų 
kūryba spausdinta LNRS poezijos almanachuose „Ten, sidabro vingy...“  
Būdamas nuoširdus kurčiųjų bičiulis sutiko redaguoti G. Bagačiūnienės, 

L. Paršelienės, A.  Stankevičienės 
pirmąsias eilėraščių knygas.

2004 m. dvidešimtojo kurčiųjų 
„Poezijos pavasario“ sukakties pro-
ga LKD respublikinė valdyba išlei-
do antrąją kurčiųjų poetų eilėraščių 
rinktinę „Kai tylos per daug“. Čia 
debiutavo jauni poetai M. Balaišis 
ir K. Popova. Vėliau savo kūrybą 
pristatė jauniausias poetų sambūrio 
dalyvis K. Vaišnora. Gaila, kad jų 
kūrybos polėkis šiuo debiutu baigė-
si. Jaunuoliai pasirinko kitas visuo-

menines veiklas.
2014 m. LKD respublikinė valdyba išleido trečiąjį kurčiųjų kūry-

bos almanachą „Suskambusi tyla“, skirtą kurčiųjų literatų sambū-
rio 30-mečiui ir lietuvių grožinės literatūros klasiko K. Donelaičio 
300-osioms gimimo metinėms.

Didžiausias Lietuvoje literatūros renginys. Šiemet di-
džiausias Lietuvoje literatūros renginys – 52-asis tarptautinis poezijos 
festivalis „Poezijos pavasaris“ prasidėjo gegužės 15 d. Nacionalinėje dai-
lės galerijoje Vilniuje ir Nacionaliniame Kauno dramos teatre. Jį rengė 
Lietuvos rašytojų sąjunga ir Rašytojų klubas. Festivalis paskutinę gegu-
žės savaitę kasmet rengiamas nuo 1965 m.

Šiemet per 15 festivalio dienų įvyko 146 renginiai visoje Lietuvoje ir 
septyniose užsienio šalyse: Airijoje, Baltarusijoje, Jungtinėje Karalystėje, 
Lenkijoje, Prancūzijoje, Rusijoje ir Šveicarijoje. Festivaliui išleistas tradi-
cinis poezijos almanachas su kompaktine plokštele.  Festivalyje dalyvavo 
aštuoni užsienio poetai iš JAV, Ukrainos, Palestinos, Latvijos, Meksikos, 
Rumunijos, Čekijos ir Rusijos.

52-ąja „Poezijos pavasario“ laimėtoja tapo Ramutė Skučaitė, jai buvo 
įteikta Maironio premija.

Parengė Genė KARKLIENĖ

Kasmet per patį  žydėjimą po visą Lietuvą pasklinda sparnuotojo žodžio šventė „Poezijos pavasaris“. Šios 
tradicijos laikosi ir kurti eji literatai. Šiemet jie rinkosi Raseiniuose.

Kurčiųjų literatų šventė Raseiniuose

Gerb. Nijole,
Palikt džiaugsmui atviras duris -

Dar ne gyvenimo ruduo,
O Jums ir vėl birželis žiedus barsto.
Aplinkui – arti mų, draugų būrys...

Tarp jų ir mes
Skambiausią paukščio giesmę,
Linkėjimų žodžius švelniausius,

Dosniausią laimės aitvarą Jums siunčiam
Ir jubiliejinę ugnelę kurstom...

Brandaus jubiliejaus proga vilnietę 
Moniką Nijolę Zdanienę nuoširdžiai sveikina

kurčiųjų literatų sambūrio nariai, Vilniaus 
kurčiųjų reabilitacijos centro darbuotojai.

Kurčiųjų literatų šventės „Pavasario puokštė“ dalyviai.
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Pirmąją dieną po pietų vyko „Le-
dlaužio vakarėlis“, kuriame mokymų 
dalyviai susipažino, o vėliau Vytauto 
Didžiojo universiteto (VDU) doc. dr. 
Nijolė Teresė Liobikienė ir asistentė 
Lina Bartusevičienė vedė užsiėmimą 
„Tikslinės grupės poreikių nustatymas 
ir efektyvios komunikacijos metodai“. 
Vyko diskusija apie žmogaus, kliento 
ir darbuotojo poreikius, darbe kylan-
čius iššūkius, kaip bendrauti su savimi 
ir klientais, aptarta daug temų iš kas-
dienio darbo situacijų. Šio užsiėmimo 
šūkis „norint padėti kitam reikia trijų 
dalykų: mylėti save, mylėti save, mylėti 
save!“.

Antrąją dieną „studentai“, linksmai pa-
simankštinę ir sočiai papusryčiavę, dalijosi 
praktine patirtimi. Jie pristatė savo organiza-
cijų vidinius ir išorinius kultūrinius renginius, 
vykdomas veiklas. Paskui VDU lietuvių gestų 

kalbos dėstytojas, LKD valdybos narys Arūnas 
Bražinskas vedė užsiėmimą „Kurčiųjų kultū-
ra ir menas kurčiųjų bendruomenėje: vidiniai 
organizacijų renginiai kurtiesiems“. Lektorius 
pristatė kurčiųjų poeziją gestų kalba, imituo-
jamąją dainą ir kitus kurčiųjų kultūros faktus, 

dalijosi Europos Sąjungos ir Amerikos 
kurčiųjų meno pavyzdžiais. Dalyviai 
turėjo galimybę praktiškai išbandyti 
gestų kalbos poeziją ir įvairias jos rū-
šis. Pasak mokymų dalyvių, tai puikus 
teorinis ir praktinis užsiėmimas,  davęs 
daug naujų idėjų, pasiūlymų, kuriuos 
bus galima įgyvendinti savo bendruo-
menėse

Paskutinę dieną organizacijų psi-
chologė, konsultantė praktikė Aistė 
Mažeikienė vedė užsiėmimą apie as-
meninės įtampos valdymą sudėtingose 
darbo situacijose. Vyko diskusija apie 
stresą, perdegimo sindromą, buvo mo-
koma, kaip mylėti save. Įgytos žinios 

ateityje turėtų padėti suvaldyti stresą ir išvengti 
perdegimo sindromo. Visiems dalyviams įteikti 
pažymėjimai apie dalyvavimą mokymuose.

„Akiračio“ inf.

Į festivalį žada atvykti šimtas iliuzionistų ir turistų iš įvairių pasaulio kampelių. Iškil-
mingas festivalio atidarymas vyks rugsėjo 5 d. 19 val. Panevėžio bendruomenes rūmuo-
se (Kranto g. 28). 

Po atidarymo prasidės iliuzionistų konkursai, kurie vyks keturias dienas - nuo pir-
madienio iki ketvirtadienio vakaro. Bus demonstruojami įvairūs iliuzijos žanrai: sceni-
nė, merlin, komedijos ir mikromagija. Bilietai bus platinami per Ticket kasą. Lietuvos 
kurčiųjų mokyklų pažangiems moksleiviams bilietai bus dovanojami. Iki rugpjūčio 20 d. 
lauksime sąrašo visų mokyklų mokinių, norinčių pamatyti iliuzionistų pasirodymus. 
(Sąrašus siųskite adresu: Statybininku g. 8-9, Panevėžys.)

Bus organizuojamos paskaitos pasaulio iliuzionistams ir turistams, kurie domisi 
Lietuvos iliuzionistų atsiradimo istorija, kultūra ir menu. Paskaitos metu veiks magijos 
kioskas. Laisvu laiku svečiams bus organizuojamos įdomios ekskursijas po Panevėžį, 
Šiaulius ir Anykščius.

Rugsėjo 10 d. visi festivalio dalyviai iškilmingai žygiuos Panevėžio gimtadienio šven-
tiniame parade ir miestiečiams demonstruos spalvingus triukus. Kartu su visais šventės 
dalyviais grožėsimės skraidančiais oro balionais. Vakare vyks iškilmingas festivalio už-
darymas. Bus demonstruojami geriausi iliuzionistų pasirodymai. Svečiams bus suruoštas 
aukštaitiškų vaišių banketas (Gala Show). Festivalio uždarymo metu bus eksponuojama 
unikali kurčiųjų rankdarbių paroda, pasakojanti apie pasaulio kurčiųjų istoriją, kultūrą 
ir meną, akį džiugins žaismingi Panevėžio fejerverkai.

16-ojo pasaulio kurčiųjų magijos festivalio organizatorius-prezidentas
Vilius GLUŠOKAS

Birželio 3-5 d. Kaišiadorių rajono Žiežmarių seniūnijos D. ir R. Degučių sodyboje vyko mokymai  „Kvalifi kacijos kėlimas: 
specializuotų kultūros paslaugų kūrimas kurti esiems“. Mokymų programą koordinavo Lietuvos kurčiųjų draugijos 

viceprezidentas, mokymų vadovas-konsultavimo ekspertas Kęstuti s Vaišnora.

Pirmą kartą Lietuvos ir Balti jos šalių kurčiųjų istorijoje 
rugsėjo 4-11 d. Panevėžyje vyks 16-asis pasaulio 

kurčiųjų magijos festi valis. 

Mokymai apie kultūros paslaugų kūrimą kurtiesiems

Pasaulio kurčiųjų 
magijos 

festivalis Panevėžyje

Mokymų dalyviai.
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Kaip teigė šį renginį organizavusios Panevėžio kurčiųjų ir nepri-
girdinčiųjų pagrindinės mokyklos (PKNUM) direktorė, klubo ,,Vei-
klios moterys“ prezidentė Danutė Kriščiūnienė ir Kėdainių lenkų 
draugijos pirmininkė Irena Duchovska, jau septynerius metus ben-
draujant ir keičiantis kultūros programomis, svečiai panoro geriau 
išmokti lietuvių gestų kalbą, kad susitikę galėtų artimiau ir šilčiau 
bendrauti su Panevėžio kurčiųjų bendruomene. Tad šiais metais, ne 
tik, kaip kasmet, visas renginys buvo verčiamas į lietuvių gestų kalbą 
(vertė vertėjos Simona Ivanovaitė- Visockienė ir Birutė Šimkienė), 
bet festivalyje vyko lietuvių gestų kalbos pamoka. Pasak svečių, pa-
mokoje jie turėjo galimybę plačiau susi-
pažinti su kurčiųjų gimtąja kalba bei iš-
mokti daug bendravimui svarbių gestų.

Šventė prasidėjo šv. Mišiomis Kris-
taus Karaliaus katedroje, kurias aukojo 
festivalio globėjas Panevėžio vyskupas 
emeritas Jonas Kauneckas. Po šv. Mišių  
miestelėnų akis džiuginančios iškilmin-
gos eitynės patraukė link Laisvės aikš-
tės, kurioje ir vyko šis tautas jungiantis  
renginys. 

Festivalio svečius ir dalyvius, mies-
telėnus sveikino Seimo narys Povilas 
Urbšys, miesto savivaldybės vicemeras 
Petras Luomanas, Kadzidlo (Lenkija) 
miesto meras Dariušas Lukašewsky, VTF prezidentas Raimondas 
Urbonas ir kiti svečiai. Renginio organizatorė D. Kriščiūnienė vi-
siems perdavė Panevėžio miesto savivaldybės tarybos narės, Švieti-
mo ir mokslo komiteto pirmininkės Loretos Masiliūnienės, Lenkijos 
instituto Vilniuje direktoriaus, Lenkijos Respublikos ambasados pa-
tarėjo Marcino Lapczynskio, Panevėžio žydų bendrijos Panevėžyje 
pirmininko Gennady Kofmano sveikinimus.

Įspūdingu pasirodymu festivalio meninę dalį pradėjo PKNPM 
šokių grupė „Liepsna“ ir moksleivių namų šokių grupė „Selevy“ (va-
dovė Regina Liutkevičienė). Daug aplodimesntų sulaukė spalvingas, 
nuotaikingas tautinių šokių ansamblio „Grandinėlė“ (vadovė Zita 
Rimkuvienė) ir Panevėžio rajono Muzikos mokyklos Naujamiesčio 

skyriaus akordeonininkų ansamblio (vadovė Janina Mikalkevičienė) 
pasirodymai. Kaip ir kasmet žavėjo nuoširdūs svečių iš Lenkijos - šo-
kių ansamblių, chorų, pučiamųjų orkestrų, trio, kapelų pasirodymai. 
Festivalio jautriausia dalis – daug gražių emocijų sukėlęs Panevėžio 
kurčiųjų reabilitacijos centro judesio trupės „Virpesys“ (vadovė Ge-
novaitė Sipavičienė) pasirodymas. 

Renginio organizatorė D. Kriščiūnienė pažymėjo, jog kurtieji ir 
neprigirdintieji į festivalį įtraukiami turint tikslą skatinti jų integra-
ciją į visuomenę bei gerinti socializacijos procesą. ,,Kultūrinė veikla 
kurtiesiems – ne tik būdas išreikšti save, savitai atspindėti bendruo-

menę, bet ir viena svarbiausių integracijos 
į visuomenę bei užimtumo formų, o veiks-
mingai naudojama sudaro sąlygas tenkinti 
jų saviraiškos poreikius, laiduoja gyveni-
mo kokybę“, – sakė D. Kriščiūnienė.

Tai, kad šis festivalis įvyko, o graži tra-
dicija tęsėsi, jį organizavusi PKNPM  di-
rektorė  D. Kriščiūnienė dėkinga už kultū-
ros ir tautų draugiškų santykių puoselėji-
mą, kurčiųjų integraciją į visuomenę svar-
bą suprantantiems ir remiantiems:  AB 
„Linas Agro“, AB „Linas Agro“ komuni-
kacijos vadovei  Jorintai  Zolubaitei, UAB 
Kalnapilio-Tauro grupei, AB „Panevėžio 
energija“, Panevėžio rajono savivaldybės 

tarybos nariui, Valstybinės darbo inspekcijos Panevėžio skyriaus ve-
dėjui Rimantui Trotai, Panevėžio miesto savivaldybės tarybos narei, 
Švietimo ir mokslo komiteto pirmininkei Loretai Masiliūnienei, Egi-
dijaus Gaidamavičiaus paramos fondo vadovui Egidijui Gaidamavi-
čiui, individualios įmonės „Šasi“ vadovui  Mindaugui Mickevičiui, 
Panevėžio politikių klubui „Veiklios moterys“, Visuotinei taikos fede-
racijai, LKD mėnraščiui „Akiratis“, Panevėžio dienraščiui „Sekundė“, 
Aukštaitijos internetinei  svetainei AINA, informaciniam leidiniui 
„Švietimo naujienos“.

Laima LAPĖNIENĖ

Pirmąjį birželio sekmadienį tradiciškai per Panevėžį nuvilnija Lenkų kultūros festi valis. Vasaros pradžios 
džiaugsmą nešanti  šventė kasmet sujungia ne ti k lietuvius ir lenkus, bet  ir visas tauti nes mažumas. Šį sykį ji 

buvo skirta lietuvių gestų kalbai ir kurti esiems. 

Festivalyje – lietuvių gestų kalbos pamokos

Festivalio saviveiklininkai.

Panevėžio kurčiųjų reabilitacijos centro 
judesio trupės „Virpesys“ pasirodymas. 

Festivalio organizatorės (PKNPM) direktorė D. Kriščiūnienė, Kėdainių lenkų 
draugijos pirmininkė I. Duchovska ir Seimo narys P. Urbšys. 

KULTŪRA
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Vilnietė taip pat perdavė kurtiesiems pil-
dyti Neįgaliųjų reikalų departamento pareng-
tas duomenų pateikimo anketas dėl pagalbos 
iškvietimo telefono numeriais 033 ir 112.  

Susitarta, kad N. Kučinskienės darbo 
metu (pirmininkė dirba ne visą darbo savai-
tę) jos kabinete nuolat bus viena iš Alytaus 
padalinio gestų kalbos vertėjų. Pirmininkė 
viliasi, kad tokia permaina bus į gera. Kai po 
ranka bus gestų kalbos vertėja, jai palengvės 
informacinių, asistavimo ir kitokių paslaugų 
teikimas Alytaus neįgaliųjų dienos centre ap-
silankantiems nariams.

N. Kučinskienė informavo, kad ne visi 
57 Alytaus kurčiųjų pirminės organizacijos 
nariai geba naudotis gestų kalbos vertimo 
paslaugomis. Tik apie 15-20 asmenų vartoja 
gestus, kiti jų nemoka. Iš tiesų ir susitikimo 
metu dalis senjorų daugiau žiūrėjo ne į ver-
čiančių vertėjų pusę, bet į kalbančiųjų lūpas.

Anot N. Kučinskienės, gestų kalbos var-
tojimo padėtis panaši ir kituose Dzūkijos 
miestuose. Štai iš jai žinomų 17 Druskininkų 
gyventojų vertimo paslaugomis naudojasi 
trys asmenys, o Lazdijuose gestų kalbą moka 
vos vienas gyventojas.

Tad neatsitiktinai į Alytų atvyko ir Vil-
niaus AGKVC darbuotoja Ieva. Alytiškiams ji 
pristatyta kaip galima jų gestų kalbos moky-
toja. Kurtiesiems pažadėta, kad bus lanksčiai 
prisitaikyta prie jų mokymosi tvarkaraščio. 
Vis dėlto alytiškiai nesiryžo iš karto apsi-
spręsti dėl mokymų. Prašė laiko pagalvoti. 
Nei kurčiųjų bendruomenės atstovai, nei 
gestų kalbos vertėjai vieni kitiems jokių pre-
tenzijų neturėjo.

Nijolė KRASNIAUSKIENĖ   

Į LGKVA prezidento postą buvo dvi kandi-
datės - asociacijos prezidentė R. Leonavičienė 
ir gestų kalbos vertėja Karina Tamulevičiūtė. 
Už R. Leonavičienę balsavo 32 suvažiavimo 
dalyviai, o K. Tamulevičiūtės kandidatūrą pa-
laikė 13 delegatų. Buvo rasti du sugadinti bal-
savimo biuleteniai.

Naujai išrinkti asociacijos revizijos komisi-
jos nariai - Jolanta Radzėvič, Rima Montvilie-
nė; Auksė Šautkulienė. Naująją tarybą sudarys 
dešimt asociacijos narių: Vytautas Valiauga, 
Alicija Jolanta Gudalėvič (Kaunas), Karina Ta-
mulevičiūtė (Danguolė Dragūnienė perleido 
jai savo pareigas), Asta Zinkevičiūtė (Vilnius), 
Simona Ivanovaitė-Visockienė, Birutė Šimkie-
nė (Panevėžys), Greta Naujokaitė, Aušra Ta-

rakevičiūtė (Šiauliai), Virga Rimkuvienė, Da-
gmara Jacėvič (Klaipėda).

LGKVA konferencijoje-suvažiavime per-
skaityti penki pranešimai: „Gestų kalbos vertė-
jo vaidmuo kurčiųjų integracijoje į darbo rin-
ką“ (pranešėja K. Tamulevičiūtė), „Įspūdžiai 
iš EFSLI 2015 konferencijos Varšuvoje“ (pra-
nešėjos V. Rimkuvienė ir Violeta Galdikienė), 
„Šiaulių apskrities gestų kalbos vertėjų centras 
po rekonstrukcijos“ (pranešėjas Ramūnas 
Maciulevičius), „Stiprūs nervai – geras darbas“ 
(pranešėja Diana Paliliūnienė), „Europos gestų 
kalbos vertėjų forumas“ (pranešėjas Arūnas 
Bražinskas).

Lietuvos kurčiųjų draugijos atstovai feis-
buko paskyroje pasveikino LGKVA naujosios 

valdžios atstovus: „Sveikiname dar vienai ka-
dencijai išrinktą Lietuvių gestų kalbos vertė-
jų asociacijos prezidentę R. Leonavičienę! Tai 
vadovas, kuris bendradarbiauja, atsižvelgia 
į mūsų lūkesčius, gina gestų kalbos vertėjų ir 
kurčiųjų teises, aukoja savo laiką, jėgas, sveika-
tą dėl mūsų visų! Didžiuojamės Jumis, linkime 
stiprybės, kantrybės ir toliau savo darbais ro-
dykite, kad Jumis galima pasitikėti. Sveikiname 
ir tarybos bei revizijos komisijos narius! 

Linkime nesustoti šiame kelyje, tobulėti ir 
teikti kuo profesionalesnes lietuvių gestų kal-
bos vertimo paslaugas.“

„Akiračio“ inf.

Gegužės 19 d. Vilniaus apskriti es gestų kalbos vertėjų centro (VAGKVC) direktorė D. Dragūnienė ir kurčioji vertėja Ieva Pečiulytė-Si-
laeva lankėsi Alytaus kurčiųjų pirminėje organizacijoje. Vizito ti kslas - prisistatyti  vietos kurčiųjų bendruomenei ir iš pirminės 

organizacijos pirmininkės N. Kučinskienės bei kurčiųjų išgirsti  pageidavimus gestų kalbos vertėjams. 

Gegužės 30 d. Kaune vyko Lietuvių gestų kalbos vertėjų asociacijos (LGKVA) konferencija-suvažiavimas. Jame išrinkti  nauji 
tarybos ir revizijos komisijos nariai, dar vienai kadencijai asociacijai vadovauti  pati kėta prezidentei Ramunei Leonavičienei. 

Vertėjų centro vadovė prisistatė alytiškiams

GESTŲ KALBOS VERTĖJAI

LGKVA suvažiavime 
išrinkta nauja 

valdžia 
Naujoji LGKVA taryba.

LGKVA suvažiavimo dalyviai (viduryje prezidentė R. Leonavičienė).
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Ramūną Rentelį Lietuvoje pažinojo dauguma kurčiųjų. Dabar jis prisistato kaip Ramūnas McRae. 
Gimtinėje jis buvo saviveiklininkas, puikus aktorius ir aktyvus bendruomenės narys, kuris dalyvauda-
vo kurčiųjų šventėse ir susibūrimuose. Tačiau Ramūnui to neužteko - jis norėjo pažinti ir sužinoti kuo 

daugiau, todėl leidosi į klajones po pasaulį. Gyveno Anglijoje, keliavo po įvairias pasaulio šalis, 
aplankė 40 valstybių, kol galų gale apsistojo Australijoje. Šią šalį šiandien jis vadina savo namais, 

tačiau nežada, kad čia pasiliks amžinai, nes tikrieji jo namai - visas pasaulis. 
Žurnalistės paprašytas apibūdinti save dviem sakiniais, jis kukliai atsakė: “Aš - Ramūnas, esu kurčias. 

Mėgstu keliauti, sportuoti, taip pat mėgstu meną.”  

KLAJOKLIS 
RAMŪNAS McRAE: 

„Tikrieji mano namai - 
visas pasaulis“

R. McRae aplankė 40 valstybių.

MŪSŲ ŽMONĖS
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Su 35 metų lietuviu, sukūrusiu gyvenimą kita-
me pasaulio krašte, kalbasi „Akiračio“ neetatinė 
korespondentė Rasa Buikauskaitė. 

Kaip jūs iš Lietuvos atsidūrėte Australijoje?
Vilniaus pedagoginiame universitete (dabar - LEU) baigęs pradi-

nio ugdymo specialybę  nusprendžiau išvykti į Angliją, kur gyvenau 
maždaug aštuonerius metus. Ten dirbau ir baigiau dar dvejas studi-
jas: Durhamo universitete įgijau gestų kalbos vertėjo specialybę, o 
Bristolio universitete – kurčiųjų kultūros magistro laipsnį (Master 
in Deafhood Studies). Gyvendamas Anglijoje pajutau didelį norą 
pamatyti pasaulį, skirtingas kultūras, todėl mečiau darbą, susikro-
viau lagaminus ir iškeliavau. Per savo gyvenimą aplankiau daug 
valstybių, pabuvojau įvairiuose žemynuose ir sutikau begalę įdomių 
žmonių. 

Po Anglijos nuvykau į Naująją Zelandiją, ją išmaišęs skersai išil-
gai, persikėliau į Australiją. Čia keliavau po skirtingus miestus, kol, 
atvykęs į Melburną, susiradau laikiną darbą – virėjo kinų restorane. 
Vėliau man pasiūlė dirbti kurčiųjų mokykloje mokytojo padėjėju. 
Pasiūlymą priėmiau, kurį laiką dirbau dviejuose darbuose.

Vėliau atsirado nauja galimybė – atsilaisvino mokytojo vieta visu 
etatu.  Teko rimtai pasvarstyti – tuo metu buvau atvykęs į Australiją 
su vienerių metų viza, kuriai pasibaigus planavau toliau keliauti po 
Aziją. 

Kvietimas dirbti mokytoju reiškė, kad mano viza bus pratęsta 
dar trejiems metams. Vis dėlto nusprendžiau pasilikti. Nesigailėjau - 
darbas man patiko, dėsčiau mokiniams kūno kultūrą, anglų ir gestų 
kalbas bei kurčiųjų istoriją. 

Dirbdamas mokykloje sutikau ir pamilau merginą, kuri taip pat 
ten dirbo. Prieš mėnesį ją vedžiau. Mano žmona norėjo pasilikti sa-
vo pavardę, aš buvau nieko prieš – taip iš Rentelio ir tapau McRae.

Ar jums patinka gyvenimas Australijoje? Kuo ten užsiimate, ką 
veikiate? 

Čia gyventi ramu, nuostabi gamta, kalnai. Savaitgaliais dažnai 
keliaujame. Gamta ir klimatas  labai skiriasi nuo Lietuvos lygumų. 
Tarkime, Sidnėjuje visus metus yra karšta, o Melburne, kur gyvenu, 
oras panašus kaip Europoje: sulaukiame ir vėsos, ir karščių, ir lie-
taus. Dėl to man čia labiau patinka. 

Dabar jau dirbu kitur – koledže, kur konsultuoju ką tik mokyklą 
baigusius kurčiuosius, suteikiu jiems informacijos, patariu, kur ir 
kaip galima studijuoti ar dirbti, taip pat pasirūpinu, kad jie gautų 
vertėjus ir pagalbą įvairiose su mokymusi ar darbu susijusiose situ-
acijose. 

Taip pat didelę mano gyvenimo dalį užima sportas. Melburnas 
yra Australijos kurčiųjų sporto, meno ir kultūros centras. Čia kurtie-
ji gali rinktis įvairias sporto šakas. Regionuose veikia kurčiųjų spor-
to klubai, kurie jungia kelis miestus. Dauguma kurčiųjų dalyvauja 
girdinčiųjų čempionatuose, patys organizuoja komandas. Kurčiųjų 
čempionatų čia nėra. 

Populiariausias Australijoje yra australietiškas futbolas – AFL. 
Kaip tik vakar dalyvavau AFL čempionate, kuris vyksta kasmet. Taip 
pat šioje šalyje labai populiarus kriketas. 

Žinau, kad Lietuvoje mėgstamiausia sporto šaka yra krepšinis. 
Australijoje, kai atvykau, jis nebuvo populiarus, tačiau skatinau ki-
tus jį žaisti. Dabar turime krepšinio komandą, dalyvaujame įvairiose 
varžybose.

Pasikalbėkime apie jūsų keliones. Visų pirma, kodėl keliauja-
te?

Keliaudamas žmogus mokosi. Gyvenimas įvairiose pasaulio 
šalyse vis kitoks: yra ir vargšų, ir turtingų, skiriasi maistas, kultūra, 
istorija, gestų kalbos. Viskas man yra įdomu – tokios patirtys yra 

kaip oras, kuriuo kvėpuojame, – reikalingos ir nepakeičiamos. Jei-
gu žmogus negali keliauti, rutina ilgainiui nuslopina jo gyvenimo 
džiaugsmą. 

Esu aplankęs apie 40 pasaulio valstybių. Kiekvienoje iš jų sten-
giuosi susitikti su kurčiaisiais. Neseniai keliavau po Vietnamą, ten 
bendraudamas su vietiniu sulaukiau iš jo keisto klausimo: “Kiek kla-
sių esi baigęs?” Pasirodo, kad toje šalyje kurtieji baigdavo tik pen-
kias klases ir tada būdavo priversti eiti dirbti, o girdintieji tuo tarpu 
įgydavo vidurinį išsilavinimą ir galėdavo tęsti mokslus universitete. 
Tik visai neseniai Vietname kurtieji iškovojo teisę taip pat baigti 
dvylika klasių. 

Manau, kad Europoje kurtieji gyvena patogiausiai, kadangi 
čia jiems sukuriamos geriausios galimybės būti visaverčiams. Štai, 
tarkime, Lietuvoje neįgalieji gauna pensijas, dideles nuolaidas. Aus-
tralijoje ir Anglijoje, kur gyvenau, tokių lengvatų beveik nėra. Tik 
po poros metų Australijoje planuojama įvesti tam tikras išmokas ne-
įgaliesiems, kad jie galėtų savo nuožiūra skirti pinigus svarbiausiems 
poreikiams patenkinti. O, pavyzdžiui, Nepale, tik prieš porą metų 
buvo panaikintas draudimas kurtiesiems vairuoti. 

Tačiau negalėčiau pasakyti, kad būtent Europoje kurtieji yra lai-
mingiausi. Tokių yra visame pasaulyje, kadangi laimė priklauso nuo 
paties žmogaus. Juk ir vargšai gali būti laimingi. 

Ar yra vieta, į kurią mielai norėtumėte grįžti?
Taip, tai - Aliaska. Nuo šios kelionės prabėgo jau dešimt metų, 

tačiau mintimis iki šiol dažnai ten grįžtu. Aliaskoje gyvenau keturis 
mėnesius, per tą laiką susižavėjau tenykšte gamta, laisve ir ramybe. 
Negaliu jos pamiršti. Tikrai ten dar sugrįšiu, nesvarbu kada, net jei 
ir būsiu jau senas.

Kokie ryšiai jus dabar sieja su Lietuva?
Melburne yra Lietuvos išeivių klubas, sekmadieniais ret-

karčiais apsilankau ten papietauti. Taip pat žaidžiu krepšinį su 
Melburno girdinčių lietuvių komanda “Varpas”. Lietuvoje liko tik 
mano tėvai, kurie šiais metais apsilankė Australijoje. 

R. McRae neseniai vedė savo merginą Nicole, kurią sutiko dirbdamas mokykloje.

MŪSŲ ŽMONĖS
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Dabar mergina drąsiai imasi atsakomybės versti konferenci-
jose, tarptautiniuose renginiuose, Seime, Vyriausybėje vykstan-
čiuose aukšto lygio susitikimuose. Ji Europos gestų kalbos vertėjų 
federacijos (Efsli) konferencijoje, kuri 2015 m. rugsėjį vyko  Var-
šuvoje (Lenkija), atstovavo PAGKV centrui. 

Savęs ieškojimas
Prieš trejetą metų į PAGKVC gretas įsiliejusi mergina prisi-

pažino, kad nuo pat mažens svajojo būti vaikų darželio auklėtoja 
arba aktore. Deja, žinojo, kad mama, viena jas su seserimi au-
gindama (Donatos sesuo Raimonda Vaičeliūnienė taip pat dirba 
vertėja – aut. past.), į mokslus išleisti nepajėgs. Todėl po vidurinės 
mokyklos nusprendė užsidirbti pati.  Trejus metus kavinėje dirbo 
padavėja. Ten Donata pajuto, kad ją ima erzinti tenykštė aplinka, 
neblaivių vyriškių replikos. Supratusi, kad šis darbas ne jai, mer-
gina įsidarbino grožio salone. Ten darbavosi apie dvejus metus. 
Pasak jos, tai buvo laikotarpis, kai prasidėjo draugių vestuvių 
,,maratonas.“ ,,Kolegės Birutės Šimkienės mergvakaryje dalyvavo 
daugelis vertėjų. Dainavome imituojamąsias dainas, vaidinome. Ir 
jos visą laiką zyzė: kodėl neateinu dirbti į vertėjų centrą, kodėl ne-
pasikalbu apie tai su direktore?“ – pasakojo mergina. 

Pasak Donatos, merginos ją jau ne kartą šitaip kalbino ir ska-
tino pakalbėti su PAGKVC direktore dėl darbo. Ji vis išsisukdavo 
sakydama, kad jai pakanka to vertimo namie, kieme 
ir visur kitur, kur susitinka su kurčiaisias. Tačiau tą 
vakarą, anot jos, įvyko lūžis: suvokė, kad daugiau 
dirbti nei kavinėse, nei grožio salone nebenorinti. 

Vertėjavimo pradžia - nelengva
2013 m. kovo 4 d. Donata pradėjo dirbti vertėja 

PAGKV centre. Ji mena nelengvą  darbo pradžią: 
kasdien vis nauji veidai, kitos įstaigos, o bendravimo 
su žmonėmis dar daugiau nei ankstesniuose darbuo-
se. ,,Du mėnesius ,,verčiausi“ savyje, o paskui ėmė 
patikti“, - pasakojo mergina. Ji prisipažino, kad iš 
pradžių trūko įgūdžių ir patirties. Sunkiausia būdavo 
seminarų, konferencijų vertimai. Išėjus versti, po 
kelių sakinių jai atrodydavo, kad dėl jaudulio kris 
vietoje. Tai matydamos kolegės skubėdavo ją keisti 

ir vis drąsindavo, kad ne ji viena tokia - visos praėjo panašų kelią. 
Grįždama prie pirmųjų žingsnių šiame darbe, Donata taip pat prisi-
minė, kaip pirmais metais jai buvo labai sunku eiti versti į Panevėžio  
kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pagrindinę mokyklą. ,,Akyse tvenkda-
vosi ašaros, nes labai skaudu būdavo matyti tuos mažiukus, kurie 
pasmerkti gyventi tyloje. Tačiau ir vėl sulaukė kolegių palaikymo 
bei padrąsinimo: persilauši, visoms taip buvo“, - prisiminė mergina. 
Dabar mokykla Donatai yra ta įstaiga, į kurią eina su didžiausiu 
džiaugsmu: labai myli vaikus, ir jie jai atsako tuo pačiu. Nėra nė vie-
no, kurio nepakalbintų, su kuriuo nepabendrautų. Ji stebina koleges, 
kad žino kiekvieno mokinuko vardą ir pavardę.

Darbui aukoja savaitgalius
Greitai supratusi, kad tikrai esanti ten, kur turi būti, mergina, 

kaip ji pati sako, pradėjo visur kur ,,lįsti“. Metus tepradirbusi PA-
GKV centre ji drąsiai atstovavo savo įstaigai Gestų kalbos vertėjų 
konkurse. Versti renginiuose, konferencijose Seime, Vyriausybėje, 
kitose aukštose institucijose Donata siūlosi pirmoji. Tam aukoja net 
savaitgalius. ,,Sėdėdama vietoje tikrai netobulėčiau. Juk iš klaidų 
mokomasi. Kartais tenka ir suklupti, bet vėl keliuosi ir einu į priekį“, 
– tvirtino mergina.

Donata džiaugėsi, kad šiame darbe ji rado tai, ko visada troško: 
pirmiausia,  bendravimą su vaikais, kuriems PKNP mokykloje teikia 

vertimo paslaugas, ir aktorystę. Pastaruosius savo 
gabumus mergina panaudoja versdama įvairiose 
šventėse, renginiuose, laidų filmavimuose, atlikdama 
imituojamąsias dainas. Beje, apie aktorystę mergina 
ne tik svajojo, bet ir rimtai tam rengėsi: 12 metų da-
lyvavo Panevėžio kurčiųjų reabilitacijos centre vei-
kusio mėgėjų ,,Mimikos“ teatro veikloje ir aktorystės 
subtilybių mokėsi pas režisierę Janiną Mažeikienę, o  
Panevėžio konservatorijoje mokėsi vokalo, skambino 
pianinu. ,,Gal dėl to mane taip žavi imituojamosios 
dainos“, – spėjo ji.

Per trejus darbo metus PAGKV centre Donata 
tvirtino įsitikino, koks įvairiapusiškas ir daug api-
mantis yra vertėjos darbas. ,,Viskas, ką teko patirti, 
kol radau savo vietą, yra svarbu. Todėl manau, kad 
mano kelyje nebuvo  nieko be reikalo“, – šypsodama-

,,Nebijanti  iššūkių, iniciatyvi, trokštanti  tobulėti “, – 
taip Panevėžio apskriti es gestų kalbos vertėjų centro 

(PAGKVC) direktorė Sandra Kemeraiti enė pristatė 
vertėją Donatą Grinevičiūtę (27 m.). Tačiau Donatos 

kelias iki darbo gestų kalbos vertėjų centre  kitoks nei 
jos kolegių. Kurčiųjų bendruomenės per trumpą laiką 

pamilta vertėja ne iš karto ryžosi šiam darbui, ji 
ti kėjosi ir norėjo save realizuoti  visai kitose srityse.

D. Grinevičiūtė:
,,Mano kelyje nebuvo nieko 
nereikalingo“PAGKVC vertėja D. Grinevičiūtė.

Seserys Donata ir Raimonda: keliai 
skirtingi – profesijos tos pačios.

MŪSŲ ŽMONĖS
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si filosofiškai sakė mergina.

Ateities planai
O ateities planuose - studijos ir lietuvių 

gestų kalbos vertėjo diplomas. Tiesa, apie 
aukštojo mokslo studijas Donata mąstė jau 
kurį laiką. Žvilgsnis krypo į Panevėžio ko-
legijoje siūlomą ikimokyklinio ugdymo pe-
dagogo programą. Tačiau nuo šio žingsnio 
ją vis atkalbėdavusi direktorė sakydama, jog 
nereikia bet kur pulti, o luktelėti, kol Vilniaus 

kolegijoje bus patvirtinta lietuvių gestų kalbos 
vertimų tęstinių studijų programa. Tikimasi, 
kad nuo šio rugsėjo ši galimybė jau bus įtei-
sinta.

Laisvalaikį  Donata leidžia su jai brangiais 
žmonėmis. Mėgsta išvykas į gamtą, važinė-
ti dviračiu, riedučiais. Kartais perskaito gerą 
romantinę knygą. Ir, žinoma, be teatro ir mu-
zikos mergina savo gyvenimo neįsivaizduoja.

Donata yra gimusi bei augusi kurčios ma-
mos ir girdinčio tėčio šeimoje. Jų šeimos is-

torija, kurią jautriai papasakojo sesuo R. Vai-
čeliūnienė, jau buvo publikuota ,,Akiratyje“.  
Paklausta, ką mananti apie kurčiojo ir gir-
dinčiojo santuoką, Donata sakė nesanti prieš, 
tik  girdinčioji pusė turėtų gerai mokėti gestų 
kalbą, nes  tai labai svarbu tokioje šeimoje. 
Pati mergina apie tokią santuoką nesvarsto, 
nes turi žmogų, su kuriuo yra laiminga.

Laima LAPĖNIENĖ

Interviu su ikimokyklinio ugdymo grupės auklėtoja paskatino 
Neformaliojo švietimo ir socializacijos skyriaus vedėja Viktorija Kili-
kevičienė. Vedėja teigia, kad iš šešių auklėtojų būrio pedagogė išsiskiria 
atsakingu požiūriu į darbą, kruopštumu.

Darbotvarkė – minučių tikslumu
R. Bartusevičienės darbo diena prasideda 8 val. ryto. Paprastai ji 

atvyksta 10 min. anksčiau. Anot jos, iki 8.30 val. būna keturi „labas, 
labas“. Mat penktoji „Boružėlių“ grupės narė – jos dukra Judita. 8.30 
val. grupė sėda pusryčiauti. 9 val. surdopedagogai du mažylius išsiveda 
individualių pratybų. Su likusiais auklėtoja užsiima iš anksto suplanuo-
ta veikla. Per bendravimą, pasakojimą vaikai mokomi naujų dalykų. 
Auklėtoja žino, kad tokio amžiaus vaikai negali ilgai išlaikyti dėmesio. 
Tad pusvalandis – ir ji savo ugdytinius grąžina į žaidimų pasaulį.

Netrukus grįžta iš pratybų du bendrame užsiėmime nedalyvavę 
mažyliai. Išeina kiti du. Dirbama su grįžusiais. 10.30 val. - priešpiečių 
metas. 11 val. visi sportuoja. Vėliau kartu skaito knygeles, žaidžia. 12 
val. vaikučiai pietauja, o po pietų atsigula pogulio. Prireikia maždaug 
valandos, kol visi ugdytiniai suminga. Kai pabunda, juos sveikina kita 
auklėtoja, nes 14.30 val. Rūtos pamaina baigiasi. Ji dirba ne visą darbo 
dieną.

Rūtos galvoje – ne tik minutėmis sudėliota darbotvarkė. Kasdien 
moko naujų dalykų. Paskui prašo pakartoti, kaip „boružėlės“ juos su-
prato. „Visi ugdytiniai - iš kurčiųjų šeimų, todėl įpratę gautą informaciją 
perpasakoti vieni kitiems. Vis dėlto vėliau dar kartą grįžta pas auklėtoją. 
Ji viską žino. Tad tik ji gali nuspręsti, ar vaikai viską suprato teisingai“, - 
šiltai apie savo globotinius pasakoja pašnekovė.

Vaikų socializacija ir mokymasis vykdomi nuosekliai. Kartu jie 
mokosi higienos, mandagaus elgesio normų. Mokosi objektų, spalvų 
pavadinimų, plečia gestų kalbos žinias. 

Be abejo, yra ir nematoma aplinkiniams darbo dalis, „popieriai“. Tai 
planų ir programų rengimas. Taip pat nuo smulkiausių: dienos, savaitės, 
mėnesio iki visų mokslo metų.

Rūta neslepia, kad iš pradžių buvo sunku. Jeigu ne specialybės trau-
ka ir vaikai, gal būtų pasidavusi. Šiandien jai patikėtos pareigos – nelen-

gvas, atsakingas, bet be galo mielas darbas. Ji mano, kad 
jau įgudo su juo susidoroti.

Ugdo individualybes
Kiekvienas vaikas – tarsi atskiras pasaulis. Su savo dėmesio ir net 

apkabinimų poreikiais. Vieni mažyliai smalsūs, tiesiog siurbiantys 
informaciją iš aplinkos. Kiti – susikoncentravę į save, be galo jautrūs, 
dėl mažmožio užsisklendžiantys. Kiekvieno asmenybę „atrakinti“ Rūta 
stengiasi jam vienam priimtinu būdu.

Vaikai su auklėtoja plečia ir geografines pasaulio ribas. Šiais mokslo 
metais aplankė Katedros aikštėje Kalėdų eglę ir grožėjosi prie Baltojo 
tilto pražydusiomis sakuromis. Paprastai kelionei jie ima ruoštis iš 
anksto. Susipažįsta su išvykos objektu ir tikslu, kad panorėtų keliauti.

Judrius mažylius ekskursijoje auklėtojai padeda ganyti jos padėjėja. 
Moteris jai talkina visą darbo pusdienį. Rūta juokiasi, kad negalėtų 
logiškai paaiškinti, kodėl dviem suaugusioms darbuotojoms taip sunku 
sužiūrėti vos penkis vaikus. Bet taip yra. Kai kupini įspūdžių galų gale 
visi laimingai grįžta į ugdymo centrą, ateina neįtikėtinas palengvėjimas.

LKNUC – kur kas daugiau nei darbovietė
Pašnekovė sako, kad dabartinė jos darbovietė yra ir jos buvusi vi-

durinė mokykla. Ne tik jos, bet ir jos vyro Mariaus, o dabar ir abiejų jų 
vaikų – darželinukės Juditos ir antroko Tito. Čia prasidėjo ir jųdviejų su 
vyru meilės istorija. 

Iš čia Rūtai atsivėrė kelias į profesinę karjerą. Ji įstojo ir baigė ikimo-
kyklinės pedagogikos studijas Vilniaus kolegijoje.  

Tiesa, darbą LKNUC teko pradėti nuo kur kas kuklesnių pareigų. 
Kol pačios vaikai dar buvo visai maži, valytojos darbas tenkino. O štai 
grįžusi po antro vaiko priežiūros atostogų, Rūta nusprendė, kad „galėtų 
daugiau“. Ji išdrįso kreiptis į ugdymo centro direktorę G. Lepeškienę dėl 
dabartinio darbo.

Kai buvo paskirta auklėtoja, anot jos, pasijuto pilnavertė. O dabar 
siekia kasdien įrodyti, kad yra verta jai parodyto pasitikėjimo.

Nijolė KRASNIAUSKIENĖ   

Auklėtojai Rūtai Bartusevičienei Lietuvos kurčiųjų ir 
neprigirdinčiųjų ugdymo centre (LKNUC) patikėta ikimoky-

klinukų grupė. Iki tokių pareigų jauna moteris augo ilgai. 
Šiandien, praėjus 1,5 metų nuo ugdymo centro 

administracijos jai parodyto pasitikėjimo, susitinkame su 
Rūta pasikalbėti apie darbą, mokslus, meilę, vaikus. Savus 

ir svetimus. 

Auklėtoja grūdina 
„boružėlių“ sparnus

LKNUC auklėtoja R. Bartusevičienė.
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„Taip yra nuo 2012 metų, kai ugdymo centras parengė LGK bran-
dos egzamino programos projektą ir atidavė tvirtinti Švietimo ir 
mokslo ministerijai (ŠMM). Žinoma, jei neskaičiuosime prieš tai dar 
kelerius metus laikytos eksperimentinės gestų kalbos įskaitos ir 2015 
m., kai įskaita nebuvo surengta. Nors ŠMM iki šiol taip ir nepatvirtino  
egzamino programos, net ir paprastesnis patikros būdas kurtiesiems 
yra prestižo reikalas ir centro bendruomenei reikšmingas įvykis“, - tei-
gia ugdymo centro vadovės direktorė Gerda Lepeškienė ir Gimnazi-
jos skyriaus vedėja Jolita Levickienė. Joms pritaria ir abiturientai. Net 
praėjus kelioms savaitėms po įskaitos, mokytojai ir mokiniai vis dar 

aptarinėjo pranešimus ir gautus įvertinimus.   
Pranešimų temos. Abiturientai temas galėjo rinktis laisvai. 

Neradę patikusios temos mokytojos siūlomame sąraše, drąsiai galėjo 
siūlyti savo. Žymiausi pasaulio kurtieji, garsiausi Lietuvos ir Europos 
kurtieji sportininkai, ugdymo centro raidos istorija, lietuvių gestų ir 
lietuvių kalbų lyginamoji analizė, gotų kultūra, gestų kalbos meninės 
raiškos galimybės ir t. t. – štai tokiomis temomis pasakojo šiųmečiai 
abiturientai.

Ekspertų vertinimai. Įskaitos vertinimo komisijos pirmininkė 
ugdymo centro direktorė Gerda Lepeškienė patenkinta šių metų rezul-
tatais. Vadovei svarbu, kad visi įskaitą išlaikė gerai, atsakė į visus klau-
simus ir net patys uždavė klausimų. Net trys iš šešiolikos šiųmečių abi-
turientų gavo dešimt taškų įvertinimą, septyni surinko devynis taškus. 

Dar viena ekspertė, klausos negalią turinti gestų kalbos mokytoja 
Silvana Hacking apsiriboja trumpu vertinimu: „Mokinių pristatymai 
buvo įdomūs.“ Tačiau ji sako nesiejanti pristatymų kokybės vien su pri-
klausymu gestų kalbos aplinkai nuo ankstyvųjų vaiko metų. Jos prak-
tikoje buvo mokinių, kurie atėję iš girdinčiųjų mokyklų per porą metų 
padarė tokią pažangą, kad baigia pasivyti senbuvius. Tad pašnekovė ges-
tų kalbos vartojimo sklandumą, taisyklingumą, rankų judesių plastišku-
mą, veido išraiškos įtaigą daugiau linkusi sieti su asmeninėmis žmogaus 
savybėmis. 

Metodinių priemonių ir gestotyros skyriaus specialistė Ada Zabulio-
nytė abiturientams kėlė griežtesnius reikalavimus. Labiausiai ji mažino 
taškus, jei mokiniai į savo pasakojimą įmaišydavo svetimybių. Anot jos, 

tai intensyvesnių tarptautinių kurčiųjų kontaktų išdava. Vertintoja taip 
pat atkreipė dėmesį, kad gestų kalbos įskaita ne visiems šiųmečiams 
abiturientams buvo gimtosios kalbos įskaita. Yra keli kurtieji, kurie į 
ugdymo centrą atėjo tik į gimnazijos klases. Ji pasigedo jų kalbėjimo 
laisvumo ir natūralumo. Anot pašnekovės, buvo akivaizdu, kad ugdy-
mo centro naujokams įskaitą laikyti buvo tikras išbandymas.

„Kurtieji pedagogai yra dar reiklesni kurčiųjų gimtosios kalbos 
ekspertai už mus, girdinčiuosius“, - komentuoja kurčios kolegės nuo-
monę lietuvių kalbos mokytoja ekspertė Milda Pošiūtė-Žebelienė. 
Anot jos, reiklumu suaugusiesiems nenusileido ir patys abiturientai. 

Mat visi 16 abiturientų visą laiką 
buvo klasėje ir galėjo klausytis 
bendramokslių pranešimų, už-
duoti klausimų. „Penkių narių 
vertinimo komisija ilgai tarėsi, ar 
vertinti įskaitą pažymiu. Nugalė-
jo požiūris, kad kurtiesiems gestų 
kalbos pasiekimai prilygsta sporto 
laimėjimams. Mokiniai nori žino-
ti savo „užimtą vietą“, - atskleidžia 
pašnekovė.  

Vertinimo kriterijai ir atgarsiai. Buvo vertinta parengtos 
skaidrės, temos pristatymas ir atskleidimas, kalbos struktūra, kalban-
čiojo kontaktas su auditorija, kalbėjimo taisyklingumas. Vieniems 
geriau pavyko viena, kitiems kita. Vis dėlto jei įskaitoje svarbiausias 
dėmuo būtų buvęs temos originalumas, ko gero, nugalėtoja šiemet 
būtų Evelina, pasakojusi apie gotus. „Ji nustebino žinių gausa apie gotų 
kultūrą, pristatė net 12 gotų rūšių, kiekvieną jų gražiai apibūdindama“, 
- giria pranešėją ir pedagogai, ir mokiniai. Visiems smalsu, kur Ignas 
aptiko tiek Lietuvoje dar nežinomų, bet  pasaulyje garsių kurčiųjų. 
„Vien ko verta informacija apie nepilnametį kurčiąjį ralistą, dalyvau-
jantį girdinčiųjų varžybose“, - vis dar prisimena įdomų pranešimą įs-
kaitos dalyviai. 

Testą „laikė“ ir abiturientų mokytoja. Įskaitai abi abitu-
rientų klases rengė gestų kalbos mokytoja Vaida Ivanauskienė. Speci-
alistė įterpė nemažai naujovių. Pasiūlė papildyti pasiekimų vertinimo 
kriterijų aprašus. Rėmėsi  atitinkamomis dalyko kurčiųjų ir neprigir-
dinčiųjų mokykloms programomis, tarėsi, konsultavosi su kolegomis 
kalbų mokytojais. Tokios pastangos neliko nepastebėtos. Vieni gyrė 
klausos negalią turinčią Vaidą už iniciatyvą, kiti už atsakingą požiūrį, 
kūrybiškumą.

Dvyliktokų mokytoja visą rengimosi įskaitai laiką ne tik mokė, bet 
ir patarė, kreipė, aiškino, kaip gludinti pranešimus ir kuo geriau juos 
pateikti auditorijai. „Vis dėlto svarbiausia buvo, kad pasirinkta tema 
patiems mokiniams būtų įdomi“, - pabrėžia pedagogė. 

O atėjus įskaitos laikui V. Ivanauskienė tapo viena iš vertinimo 
komisijos narių. „Kaip ir mano kolegos, vertinau taip, kaip man atrodė 
teisinga. Stambių kalbos klaidų netoleravau. Turime gerbti ir puoselėti 
savo gimtąją kalbą“,  - šiuo klausimu išlygų nepripažįsta pirmus metus 
ugdymo centre lietuvių gestų kalbos mokytoja dirbanti V. Ivanauskie-
nė.

Nijolė KRASNIAUSKIENĖ   

Prieš pat brandos egzaminų sesiją Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centro (ugdymo centras)
 abiturientai susirenka laikyti lietuvių gestų kalbos įskaitos. Tai centro bendruomenei reikšmingas įvykis.

Gestų kalbos įskaita LKNUC

UGDYMAS

LKNUC 16-oji abiturientų laida. 

Įskaitai abi abiturientų klases rengė 
gestų kalbos mokytoja V. Ivanauskienė.
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Apsisprendimo priežastis
Paklausta, kodėl baigiantis mokslo metams 

ryžosi keisti vaikų ugdymo įstaigą,  A. Tamo-
nienė papasakojo apie jiems svarbų apsisprendi-
mą.  Dukrai Miglei iki aštuonerių metų nebuvo 
nustatyta klausos negalia. Iki tol nė mokytojai, 
o kas keisčiausia – ir medikai šito nepastebėjo. 
Tiesa, tėvai ir pedagogai matė, kad mergaitei 
reikia logopedo pagalbos. Prieš pusantrų me-
tų, persirgus ausų uždegimu, Miglei  išsamus 
klausos tyrimas buvo atliktas VUL Santariškių 
klinikose ir nustatytas klausos sutrikimas. Tėvai 
tikėjęsi, jog dukra galės mokytis bendrojo lavi-
nimo mokykloje, greitai ėmė pastebėti, kad jai 
ten per sunku:  nespėja įsisavinti žinių, atsilieka 
nuo klasės draugų, darosi uždara ir nebepasi-
tikinti savimi. Matydami tokią padėtį, suskubo 
ieškoti mergaitei surdologopedo pagalbos. Deja, 
tokio specialisto nebuvo nei Biržuose, nei Pas-
valyje. Nematydami kitos išeities ir  norėdami, 
kad Miglė kuo mažiau atsiliktų nuo savo am-
žiaus vaikų, šių metų vasario mėnesio pabaigoje 
A. ir K. Tamoniai ryžosi atvykti  į PKNP moky-
klą, pasikalbėti su direktore. ,,Mokykla padarė 
labai gerą įspūdį, todėl nutarėme nedelsdami 
abu vaikus vežti į Panevėžį“, - sakė Asta.

Penkiamečiam Simui klausos sutrikimas 
nustatytas taip pat tik prieš dvejus metus. Iki tol 
medikai nieko konkretaus šeimai nepasakyda-
vo. Kai berniukas gimė, motinai buvo pasakyta, 
jog vaikas  negirdi, po mėnesio, padarius tyri-
mus, tėvai buvo nuraminti, kad kūdikis tikrai 
girdi. Deja, sūneliui augant – augo ir tėvų neri-
mas: berniukas neatsiliepdavo kviečiamas, pa-
šaukus iš už nugaros  – neatsisukdavo. Išsakius 
savo nuogąstavimus Panevėžio gydytojams, šie 
po apžiūros  teigė, kad vaikas tikrai girdi. Gavę 
siuntimą į VUL Santariškių klinikas, po pirmų-
jų klausos tyrimų ir apžiūros  iš sostinės medikų 
šeima taip pat nieko konkretaus neišgirdo. Tik 
labai išsamiai ištyrus, Simukui buvo nustatytas 
klausos sutrikimas, pritaikytas klausos aparatas. 

Tėvai pažymėjo, kad jiems buvo keista, jog 
darželio, kurį lankė Simas, auklėtoja, kiti speci-
alistai,  paklausus, ar berniukas kalba, kaip jis 
elgiasi, atsakydavo, kad viskas gerai.  Tik prieš 
išvežant vaiką į Panevėžį darželio auklėtoja 
prisipažino, kaip jai buvę sunku su Simu, kuris  
beveik nekalbėdavęs. Pastaruosius keletą metų 

didelį nerimą dėl savo vaikų išgyvenusi šeima 
teigė, jog jiems   nelengva susitaikyti su mintimi, 
kad jų vaikai turi klausos negalią. ,,Sunku tuo 
patikėti ir su tuo susitaikyti“, – prisipažino  vai-
kų tėtis. Jauna mama, nubraukusi ašaras, sakė, 
jog vis dar  savęs klausianti: ,,Kodėl  mes? Už ką 
mums toks išbandymas?“ Tačiau dėl vieno daly-
ko tėvai jau sakė  esantys ramūs: jų vaikai dabar 
yra toje mokykloje, kur teikiama visa reikiamų 
specialistų pagalba.   

   Asta ir Kęstutis džiaugėsi, jog mažai kal-
bėjęs jų sūnelis dabar čiauška namuose nesu-
stodamas, dukra taip pat atsitiesė, pagerėjo jos 
tartis, ėmė daugiau bendrauti ir  pasitikėti savo 
jėgomis. ,,Pirmadienio rytais paklausus vaikų, 
kur juos vežti: ar į Kratiškius (mokykla ir dar-
želis, kuriuos anksčiau jie lankė - aut. past.), ar 
į Panevėžį, abu sutartinai šaukia: į Panevėžį!” – 
sakė  tėvai. 

Į klausimą, ar  po kelerių metų nenorės per-
vesti vaikų į bendrojo lavinimo mokyklą, A. Ta-
monienė pažymėjo, kad tikrai to nedarys, nes  
jiems teko akivaizdžiai įsitikinti, jog šiose mo-
kyklose nėra specialistų, kurie galėtų dirbti su 
klausos sutrikimų turinčiais vaikais. Todėl jiedu 
su vyru tvirtino nepritariantys klausos negalią 
turinčių vaikų integravimui į bendrojo lavinimo 
mokyklas. ,,Tikimės, kad baigę mokyklą Pane-
vėžyje mūsų vaikai galės įgyti vidurinį išsilavi-
nimą Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ug-
dymo centre, kur yra gimnazijos skyrius“, - sakė 
motina.

Šventė subūrė šeimas
Tėveliai su antroke dukra Migle ir penkia-

mečiu sūnumi Simu smagiai įsiliejo į šeimų 
olimpinės sveikatingumo dienos ,,Būk žvalus ir 
sveikas“ renginį mokykloje. Jis tądien sukvietė į 
vieną būrį vaikus, mokytojus, tėvelius, globėjus, 
senelius, buvusius mokinius. Pasak mokyklos 
direktorės Danutės Kriščiūnienės, tai renginys, 
kuris ne tik kasmet suburia visą bendruomenę 
pasisemti gerų emocijų, bet ir žymi sėkmingą 
mokslo metų pabaigą. Renginio koordinatorė, 
kūno kultūros mokytoja Vijoleta Vanagienė 
atkreipė dėmesį į tai, kad ši šventė šiais metais 
skiriama vasaros olimpinėms žaidynėms, kurios 
vyks Rio de Žaneire (Brazilija). Vienas renginio 
tikslų – olimpinis ugdymas, o tai reiškia pa-
garbų rungtyniavimą.  Renginio koordinatorė 
džiaugėsi varžybose puikiai pasirodžiusiomis 8 
kl. mokinio Jono Švalbono,  ketvirtokės Justinos 
Čiplytės, 3 klasės mokinių Tinos Lucinavičiūtės, 
Emilio Lucinavičiaus, Samuelio Šiaudkulio, an-
trokų Miglės Tamonytės, Edvardo Jakubausko, 
ikimokyklinio ugdymo klasės ugdytinio Simo 
Tamonio ir kt. šeimomis.

Be tradicinių: šaškių, šachmatų, smiginio, 
rankų lenkimo, stalo teniso, futbolo, virvės trau-
kimo varžybų, šiaurietiško ėjimo, šių metų žai-
dynių naujovė – orientavimosi varžybos, jas or-
ganizavo jaunimo laisvalaikio ir turizmo užim-
tumo centras ,,Klajūnas“. Tam buvo parengtas 
mokyklos teritorijos topografinis planas. Vaikus 
ir tėvelius džiugino griausmingas baikerių pasi-
rodymas.

A. ir K. Tamoniai taip pat džiaugėsi sma-
giai ir prasmingai praleidę pusdienį su savo 
vaikais: dalyvavo įvairiose rungtyse, bendravo 
su mokytojais, kitų mokinių tėvais. ,,Mes –  už 
tokias šventes. Tik buvo šiek tiek  nepatogu, 
kad dar nesuprantame gestų kalbos“, – apgai-
lestavo tėveliai. 

Laima LAPĖNIENĖ

Biržų  rajono Šukionių kaimo gyventojai Asta ir Kęstuti s Tamoniai savo 
dviem sutrikusios klausos vaikams surdologopedo pagalbos nerado nei 

Biržuose, nei Pasvalyje. Jau baigianti s mokslo metams, jie ryžosi keisti  vai-
kų ugdymo įstaigą ir juos perkelti  į Panevėžio pagrindinę kurčiųjų ir nepri-
girdinčiųjų mokyklą. Todėl tėveliai nepritaria klausos negalią turinčių vaikų 

integravimui į bendrojo lavinimo mokyklas.

Pagalbą vaikams rado PKNP mokykloje

UGDYMAS

PKNPM ugdytiniai Miglė ir Simas Tamoniai.

SKELBIMAS
Panevėžio kurčiųjų ir 

neprigirdinčiųjų pagrindinė 
mokykla skelbia naujų mokinių 

priėmimą.
Iš visų miestų ir rajonų 

priimami nuo dvejų metų 
vaikai į ikimokyklinę, priešmo-

kyklinę, parengiamąsias 
grupes ir į 1-4 bei 5-10 klases.
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 „Praėjus metams po studijų baigimo išvykau į Los Andželą ir 
nusprendžiau susirasti darbą kūrybinėje industrijoje, – kalbėjo jis 
2012 m. - Galiausiai tapau scenarijų skaitytoju. Šis darbas man buvo 
tarsi vartai, nes būtent tuomet mane užvaldė supratimas, kad menas 
ir žiniasklaida yra galingos priemonės, kurios gali pakeisti visuome-
nės supratimą apie kurčiųjų bendruomenę.“ 

Kurčiųjų vakarų teatras (Deaf West Theatre), kurį 1991 m. Los 
Andžele įkūrė Edas  Watersteetas, ilgą laiką buvo labai populiarus 
gestų kalbos teatras, jis taip pat sėkmingai bendradarbiavo su kitais 
teatrais. 2001 m. teatro spektaklis „Didelė upė“ (Big River) buvo no-
minuotas „Tony“ apdovanojimui kaip geriausias miuziklas. („Tony“ 
apdovanojimas yra aukščiausio lygio apdovanojimas, teikiamas už 
pasiekimus teatre Jungtinėse Valstijose; yra lygiavertis „Oskaro“ (ki-
nas), „Grammy“ (muzika) ir „Emmy“ (televizija) apdovanojimams.)

D. J. Kursas sakė: „Aš mačiau, ką pasiekė Kurčiųjų vakarų teatras 
su miuziklu „Didelė upė“ – spektaklis pelnė ne tik meninę sėkmę, 
bet ir parodė žiūrovams, kad kurčiųjų kultūra spalvinga, ryški ir kad 
jie didžiuojasi savo kalba.“ 

Pradėjęs dirbti Kurčiųjų vakarų teatre D. Kursas parašė ir pastatė 
multimedijos šou jaunajam žiūrovui „Ezopas Kas?“ (2008 m.), buvo 
prodiuserio padėjėjas ir ASL konsultantas spektakliuose „Mažesnio-
jo Dievo vaikai“ (2009 m.), „Mano sesuo šiuose namuose“ (2010 m.) 
ir „Pinokio nuotykiai“ (2011 m.). Aktyviai dalyvavo vietos ir nacio-
nalinės Amerikos kurčiųjų bendruomenės veikloje. 

2012 m. E. Watersteetui išėjus į pensiją D. J. Kursas tapo naujuo-
ju Kurčiųjų vakarų teatro meno vadovu. 2015 m. teatras pastatė roko 
miuziklą „Pavasario pabudimas“, adaptavęs prieštaringą 19 amžiaus 
pabaigos vokiečių pjesę apie tai, ką reiškia augti seksualiai represy-
vioje kultūroje, turėjo didelį pasisekimą, buvo parodytas labai daug 

kartų, o šiuo metu planuojama spektaklį vežti rodyti Brodvėjuje.
Kalbėdamas apie savo planus D. J. Kursas sakė: „Noriu rasti bū-

dų, kaip atvesti teatrą į kurčiųjų namus, parodyti kurtiems vaikams 
scenos galimybes, kad jie patys pradėtų tyrinėti sceną ir teatrą. Te-
atras kurtiesiems yra labai prieinamas menas, jis turi gilias šaknis 
mūsų bendruomenėje, ir mane labai liūdina tai, kad gestų kalbos 
teatras šiandien nėra toks populiarus, koks jis būdavo anksčiau. 
Man labai pasisekė, kad augdamas turėjau galimybių pažiūrėti tiek 
daug spektaklių gestų kalba: tai būdavo bendruomenės ir mokyklų 
spektakliai, tarptautiniai kurčiųjų kultūros festivaliai, Nacionalinio 
kurčiųjų teatro gastrolės, o daugiausia teko matyti Vakarų teatro 
spektaklių. Šis teatras padarė didelį poveikį mano meninei raidai. 
Tad labai tikiuosi, kad perduosiu ir paskleisiu šią aistrą kitiems, su-
darysiu jiems galimybes kartu augti su menu.“

2014 m. Deividas kalbėjo: „Šiame feisbuko ir išmaniųjų telefonų 
amžiuje lieka vis mažiau priežasčių susirinkti kurčiųjų bendruo-
menei, todėl labai didžiuojuosi, kad mūsų teatras padeda stiprinti 
kurčiųjų bendruomeniškumo jausmą. Mes tikrai labai prisidedame 
prie žiūrovų ugdymo, juolab kad nemaža žiūrovų dalis niekad anks-
čiau nebuvo mačiusi Kurčiųjų vakarų teatro spektaklių. Ištikimiausi 
mūsų mecenatai ateina į teatrą, nes jiems įdomu pamatyti naujus 
kurčiuosius aktorius arba kurčiuosius dizainerius, o ir apskritai vi-
są komandą, kurios dėka pastatomi spektakliai. Mes dedame daug 
pastangų, kad kurtieji aktoriai turėtų galimybę dirbti, nes tėra tiek 
nedaug vietų, kur jie gali parodyti savo meną. Taip pat norime pa-
rodyti pasauliui, kaip tai daroma, ypač Los Andžele, kur taip arti 
kuriamas kinas ir televizijos programos.“ 

Iš anglų kalbos vertė Ieva Lukoševičienė
Šaltinis: http://www.deafpeople.com

Davidas J. Kursas - Kurčiųjų vakarų teatro 
meno vadovas 

Mes negalime užpildyti  Jūsų netekti es,
Bet norime pasidalinti  Jūsų skausmu.

Mes negalime pakeisti  lemti es,
Bet norime palengvinti  jos kelią.

Mes negalime įveikti  būti es,
Bet norime padėti  savo buvimu.

Panevėžio kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pagrindi-
nės mokyklos bendruomenė liūdi dėl ketvirtos 

klasės mokinio Naglio mirties ir nuoširdžiai 
užjaučia jo Mamytę Neringą bei artimuosius, 
netekus brangiausio turto – mylimo sūnelio.

Panevėžio kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pagrindinės 
mokyklos bendruomenė nuoširdžiai užjaučia specialiąją 

pedagogę Ramunę Smirnovienę, netekus 
mylimos Mamytės.

Augdamas kurčiųjų šeimoje Riversaide, Kalifornijoje (JAV), D. J. Kursas turėjo galimybių 
daugybę kartų matyti  kurčiųjų teatro pasirodymus amerikiečių gestų kalba (ASL) 
Los Andžele. Vis dėlto abejodamas dėl darbo galimybių iš pradžių jis pasirinko rinkodaros 
studijas Gallaudeto universitete. Baigęs studijas D. J. Kursas dirbo laisvai samdomu rašytoju, 
prodiuseriu, režisieriumi.

D. J. Kurso vadovaujamo Kurčiųjų vakarų teatro trupė. 

KURTIEJI PASAULYJE
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Gestų kalba nėra universali
Jungtinėse Valstijose ir Kanadoje vartojama amerikiečių gestų 
kalba (ASL), o daugybė pasaulio šalių turi savas gestų kalbas. 

Kaip amerikiečių gestų kalba neturi nieko bendra su šnekamąja anglų 
kalba, taip ir kitų pasaulio šalių gestų kalbos turi savas kilmės istorijas, 
nesusijusias su tų šalių šnekamosiomis kalbomis. Pavyzdžiui, vienas 
iš pirmosios kurčiųjų mokyklos Jungtinėse Valstijose įkūrėjų buvo iš 
Prancūzijos, tad amerikiečių gestų kalba turi daug bendro su prancūzų 
gestų kalba. ASL labai skiriasi nuo britų gestų kalbos. Todėl kurti ame-
rikiečiai gali lengviau  susikalbėti su prancūzų nei su anglų kurčiaisiais.

Keitimasis informacija
Kurtiesiems įprasta kalbantis klausinėti žmogaus, net gerai ne-
pažįstamo, apie sveikatą, uždarbį, paskolas. Kurčiųjų kultūroje 

svarbu dalytis informacija, todėl nėra nemandagu klausti klausimų, 
kurie girdintiesiems atrodo pernelyg asmeniški. Kodėl toks skirtumas? 
Girdinčių žmonių kultūros pagrindas yra individualumas, pabrėžiantis 
privatumą, asmeninę erdvę ir „užsiėmimą savais reikalais“. Kurčiųjų 
kultūra yra kolektyvinė, kurtieji save laiko glaudžiai tarpusavyje susiju-
sios grupės dalimi. Keitimasis informacija yra svarbus aspektas kultū-
ros, kurioje vertinamas toks tarpusavio ryšys.

Kurtieji gali būti labai tiesūs
Vertindami keitimąsi informacija, kurtieji gali būti labai tie-
sūs komentuodami arba klausdami temomis, kuriomis girdin-

tiesiems nepriimtina kalbėti: „Jūs tikrai labai priaugote svorio – kas 
nutiko?“ Iš tiesų, tokių akivaizdžių pokyčių kaip svorio padidėjimas 
nekomentavimas gali būti palaikytas nerūpestingumu ir nejautrumu. 
Atvirkštinis variantas – girdintieji tokį kurčiųjų tiesumą gali vertinti 
kaip netaktą, o kurtieji gali pasijusti nepatogiai dėl girdinčiųjų išsi-
sukinėjimo. Pavyzdžiui, išsakydami kritiką ar atsiliepimus, girdintys 
žmonės neigiamą įvertinimą pridengia pozityviais pasakymais. Kurtieji 
tai gali suvokti prieštaringai, nes jiems neaišku, ką girdintysis iš tikrųjų 
norėjo pasakyti.

Kurtieji yra geresni vairuotojai negu 
girdintieji
Sklando toks mitas apie kurčiuosius: kadangi negirdi, jie yra 

blogi vairuotojai. Iš tiesų yra priešingai. Nacionalinės (JAV) kurčiųjų 
asociacijos ir JAV vyriausybės statistikos duomenimis, kurti vairuoto-

jai linkę būti geresniais vairuotojais negu girdintieji. Nėra visiškai aiš-
ku, kodėl taip yra, bet tikriausiai todėl, kad vairavimas pirmiausia yra 
vizuali veikla, be to, ideali vairuoti yra rami aplinka (tik pagalvokite, 
kiek girdinčių vairuotojų išsiblaško dėl garsios muzikos ar kalbėjimo 
telefonu vairuojant!). Taip pat esama įrodymų, kad kurčiųjų periferinio 
matymo laukas yra platesnis nei girdinčiųjų, o tai yra didelis pranašu-
mas vairuojant. 

Bendraujant žiūrėti į veidą, o ne į rankas
Žvelgiant į kurčiuosius, bendraujančius gestais, matyti, kad jie 
žiūri į vienas kito veidą, o ne į rankas. Žmonės, kurie mokosi 

gestų, dažnai žiūri į kalbančiojo rankas, o tai atrodo nenatūralu ir gali 
apsunkinti bendravimą. Taip yra todėl, kad bendraujant gestų kalba veido 
išraiška yra tokia pat svarbi kaip ir rankos, nes padeda atskleisti perduo-
damą informaciją. Iš tiesų, besimokančiųjų gestų kalbos bejausmė vei-
do išraiška gali atrodyti juokinga kurčiųjų bendruomenei! Įdomu tai, jog 
buvo lengva suprasti, kad Nelsono Mandelos atminimo ceremoniją vertė 
„netikras“ vertėjas, nes ne tik jo gestai buvo nesąmoningi, bet ir versdamas 
šis vertėjas buvo visiškai bejausmis.

Atkreipti kieno nors dėmesį
Kad atkreiptų dėmesį, kurtieji paliečia žmogui petį. Arba ga-
lima pabelsti į stalą, taip sukeliant vibraciją, ir sėdintieji prie 

stalo atsisuks į beldžiantįjį. Didelėje patalpoje ar klasėje šviesos įjungi-
mas arba išjungimas yra labai geras būdas atkreipti dėmesį. Nemanda-
gu, kai norint atkreipti kurčiojo dėmesį jam priešais veidą mojuojama 
rankomis. Reikia tiesiog švelniai paliesti jam petį. Štai keletas klaidų, 
kurias daro girdintieji, norėdami atkreipti kurčiųjų dėmesį. Tai ir ne-
tinkama, ir net nemandagu:
- smarkiai trepsėti į grindis;
- įjungti/išjungti šviesą, kai norite atkreipti vieno asmens, o ne 
visos grupės dėmesį;
- agresyviai „baksnoti“ žmogų, su kuriuo norite pasikalbėti;
- mojuoti ranka žmogui priešais veidą;
- suimti žmogų už rankos, norint jį „nutildyti“ ir atkreipti į 
save dėmesį (niekada negriebkite už rankų kurčiajam – tai tas pats, kas 
uždėti ranką ant burnos girdinčiajam).

Iš anglų kalbos vertė Ieva Lukoševičienė 
Šaltinis http://hubpages.com/education/Deaf-CultureFacts 

Dažnai girdintys žmonės apie kurtumą galvoja tik kaip apie „negalėjimą išgirsti“. Būti kurčiam - ne tik žmogaus 
galėjimas ar negalėjimas girdėti, tai priklausymas bendruomenei, kuri turi savo istoriją, vertybes ir kultūrą. 
Apžvelkime keletą labiausiai stebinančių kurčiųjų kultūros faktų ir tai, kuo ji skiriasi nuo girdinčiųjų kultūros.

STEBINANTYS FAKTAI APIE KURČIŲJŲ KULTŪRĄ

Bendrijos PAGAVA vizitas Ukrainoje

!

!

!

!

!

!

Ukrainoje PAGAVOS atstovės organiza-
vo mokymus tėvams bei specialistams. Mo-
kymų dalyvius domino viskas, vyko gyva ir 
įdomi diskusija. Rasta ir skirtumų, ir panašu-
mų. Ukrainoje galioja panaši klausos aparatų 
kompensavimo sistema, tačiau vaikams kom-
pensuojamas tik vienas klausos aparatas. Lie-
tuvoje yra galimybė vaikams gauti kompen-
saciją už du klausos aparatus. Be to, Ukrai-
noje sunkiau įsigyti kochlearinius implantus, 

o Lietuvoje vaikams jie kompensuojami 100 
procentų. Mūsų šalyje visuotinė naujagimių 
klausos patikra pradėta įgyvendinti 2014 m. 
pradžioje, o Ukrainoje vis dar tikrinami tik 
tie kūdikiai, kurie įrašyti į rizikos grupę. 

Taip pat vyko dienos trukmės pilietišku-
mo mokymai kurtiems ir neprigirdintiems 
jaunuoliams.  Bendrijos PAGAVA atstovės 
kartu su partneriais lankėsi Lietuvos konsu-
late Lvove.

Svečių iš Ukrainos laukiama Lietuvos 
šeimų, auginančių kurčius ir neprigirdinčius 
vaikus, stovyklos „Bėgant iš tylos pasaulio... 
2016“ prie jūros metu. Grupelė jaunuolių pri-
statys savo šalį, surengs ukrainietiškų tauti-
nių šokių pasirodymą. Stovyklai pasibaigus, 
partneriai apsilankys Vilniuje, susipažins su 
kultūros paveldo objektais. 

PAGAVOS inf.

Gegužės 23-27 d. bendrijos PAGAVA ekspertės lankėsi specialiojoje Marijos Pokrovos mokykloje kurtiesiems Lvovo mieste (Ukraina). 
Vizito metu aptartas kartu įgyvendinamas projektas „Kurčių vaikų atskirties mažinimas“, numatytos veiklos ir detalusis planas, 

patikslinti lūkesčiai. 

KURTIEJI PASAULYJE
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Todėl dauguma jų nei tikėjosi, nei ieškojo 
apie įvykį jiems skirtos informacijos. Nepai-
sydamas kuklios pradžios (renginyje dalyva-
vo 3 kurtieji), Vilniaus apskrities gestų kalbos 
vertėjų centras (VAGKVC) žada nepasiduoti. 
Sieks, kad pamažu vertimo paslauga Širvintų 
miesto renginiuose įsitvirtintų kaip įprastas da-
lykas, nors čia kurčiųjų yra nedaug. Vienų šalti-
nių teigimu, pačiame rajono centre bei rajono 
seniūnijose gyvena 16 kurčiųjų, o kitų – apie 
30. 

Priviliojo skelbimas gestų kalba. Ges-
tų kalbos vertėja Asta Ragauskaitė pati yra šir-
vintiškė. Todėl dėl Širvintų rajono savivaldybės 
Kultūros centro organizuoto renginio nebuvo 
didelė optimistė. Abejojo, ar vietiniai negirdin-
tieji VAGKVC  svetainėje pamatys skelbimą su 
vertimu į gestų kalbą. Pasak jos, su kurčiais šir-
vintiškiais kaip vertėja ji dažniausiai susitinka 
Vilniuje, nes dauguma vaikų mokosi, o suaugu-
sieji dirba sostinėje.

Paaiškėjo, kad gestų kalbos vertėja ne visai 
buvo teisi. Vos tik pamačiusi vilniečius, iš to-
lo ėmė mojuoti aktyvi kurčiųjų bendruomenės 
narė Aksana Kertenienė. Būtent gestų kalba 
įdėta informacija apie miesto šventę ir atviliojo 
ją į renginį. Ji norėjo pradžiuginti ir sūnų Pau-
lių. Šiuo metu jam mokslai Lietuvos kurčiųjų ir 
neprigirdinčiųjų ugdymo centre baigėsi ir ber-

niukas namie būna vienas, nes ne-
girdinčių draugų Širvintose neturi.  
Laukia iš tos pačios ugdymo įstaigos 
savaitgaliui grįšiančios aštuntokės 
sesės Gretos. 

Nėra asmeninio asistento. Vertėjos 
A. Ragauskaitė ir Sabina Grėbliūnaitė vertė iš 
Vilniaus teatro „Labaiteatras“ atvežtą teatrali-
zuotą koncertą „Aplink pasaulį 2“. Aksana ir 
Paulius susidomėję stebėjo dviejų aktorių teatro 
vaidinimą. Berniukas prisipažino, kad ne viską 
suprato, bet jam patiko.

Po renginio, laukdami rajono savivaldy-
bės merės Ž. Pinskuvienės sveikinimo kalbos 
su vertimu į gestų kalbą, kalbėjomės apie gy-
venimą Širvintose. Anot pašnekovės, maždaug 
prieš dvejus metus Širvintose dirbo asmeninis 
asistentas. Tuomet vietinių kurčiųjų gyvenimas 
buvo įdomesnis, jie dažniau susitikdavo. Kartu 
su fizinę negalią turinčiais širvintiškiais organi-
zavo renginius. Pasak Aksanos, dėl mažų pini-
gų asistentas išėjo iš darbo. Dabar kurtieji šir-
vintiškiai renkasi nebent jos namuose. Susitiki-
mai reti. Dažniausiai nesutampa darbo grafikai. 

Darbas – svarbiausia. A. Kertenienė ne 
tik gyvena, bet ir dirba mieste: siuvykloje siuva 
čiužinius. Viskas būtų gerai, bet darbdavys retai 
kada sutinka išleisti moterį iš darbo anksčiau. 
Todėl ji ne visada gali nuvažiuoti dalyvauti Vil-

niaus KRC liaudies teatro „Mimika“ repetici-
jose. Dėl to, kad mėgstamas užsiėmimas tapo 
sunkiai prieinamas, Aksana truputį nusiminu-
si. Bet juk dirbti ir užsidirbti, anot jos, svarbiau-
sia. 

Ir štai atskubėjo dar viena kurčiųjų ben-
druomenės narė Inga Šarkaitė. Ji taip pat dirba 
netoli namų. Ingą į penkis kilometrus už mies-
to esančią darbovietę nemokamai nuveža ir 
parveža darbdavys. Kartais Inga nueina pėsčia, 
kartais važiuoja dviračiu. Paklausta apie klausos 
negalią turinčius draugus, sako, kad yra 4-5 vie-
tiniai, su kuriais bendrauja.

Paskutinės šventinės akimirkos. Ges-
tų kalba kalbantys žmonės patraukia Širvintų 
rajono savivaldybės merės Ž. Pinskuvienės 
dėmesį. Rajono vadovė prieina su kurčiaisiais 
susipažinti. O paskui iš anksto numatytu laiku 
50 Lietuvos miestų, tarp jų ir Širvintų, Tarptau-
tinei vaikų gynimo dienai skirtų renginių daly-
viai sustoja ratu ir susikimba rankomis. Į dangų 
kyla baltų balandžių būrys. 

Nijolė KRASNIAUSKIENĖ   

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas informavo, kad 
sukurtos naujos taikomosios programos Android ir iOS operacinėms 
sistemoms, kurios yra internetinėse „Google Play“ ir „Apple App Store“ 
elektroninėse parduotuvėse. Programos užtikrina ne tik pranešimų gavi-
mą, bet ir galimybę susisiekti tekstinės komunikacijos būdu su Bendruo-
ju pagalbos centru (BPC), t. y. kurtiesiems ir nekalbantiems asmenims 
išsikviesti skubią pagalbą numeriu 112. 

Ši galimybė atsiranda tik tada, kai vartotojas į programą suveda savo 
asmens duomenis: vardą, pavardę, telefono numerį, namų adresą, kraujo 
grupę, nurodo negalios pobūdį, o neįgalieji – dar ir kitą su neįgalumu 

susijusią svarbią informaciją.
Asmens duomenys įvedami tik įdiegiant programą ir kiekvienąkart 

automatiškai perduodami BPC operatoriui, kai kreipiamasi pagalbos. 
Tad, norėdami pasinaudoti šiomis taikomomis programomis, jas įsi-
diegdami asmenys privalo sutikti su vartotojo sutarties sąlygomis, kurias 
pateikia programa, paspausdami mygtuką SUTINKU. Asmenys, užpildę 
programoje pateiktus privalomus asmens duomenų laukelius, galės nau-
dotis visomis programos galimybėmis. Asmenys, nesutikę pateikti savo 
asmens duomenų, turės tik galimybę gauti perspėjimo pranešimus.

Kurčiųjų reabilitacijos centrai primygtinai prašo vartotojus atkreip-
ti dėmesį į tai, kad būtina užpildyti visus asmens duomenų laukelius, 
nepraleidžiant nė vieno. Kitaip nelaimės atveju pagalbos nesulauksite. 
Taikomąją programą atsisiųsti savarankiškai nėra sudėtinga. Vis dėlto, 
jeigu nepavytų, rekomenduojama pagalbos kreiptis į kurčiųjų reabilitaci-
jos centrus. Taip pat kurčiųjų sistemos specialistai atkreipia dėmesį, kad 
galimybės nemokamai įsidiegti taikomąją programą kol kas vis dar neturi 
asmenys, kurie naudojasi mobiliaisiais įrenginiais su „Windows“ operaci-
ne sistema (dažniausiai turintys mobiliuosius telefonus „Nokia“).

Daugiau informacijos: http://gpis.vpgt.lt/go.php/lit/Placiau/105

Parengta pagal Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo 
departamento ir Vilniaus KRC inf.

Birželio 1 d. Vilniaus gestų kalbos vertėjos į Širvintas vyko versti  
Tarptauti nei vaikų gynimo dienai skirtos šventės. Kurti esiems 
širvinti škiams viešo renginio verti mas į gestų kalbą buvo dar 

nepati rtas įvykis. 

Kurčiųjų gyvenimas Širvintose
MES IR VISUOMENĖ

Siekiant apsaugoti  žmogaus gyvybę, aplinką bei turtą 
svarbiausia laiku perspėti  žmones apie gresiančias ekstremalią-

sias situacijas. Šiam ti kslui perspėti  apie gresiantį  avarijų, 
gaivalinių nelaimių bei kitų ekstremaliųjų situacijų pavojų 

Lietuvoje sukurta gyventojų perspėjimo ir informavimo sistema.

Naujovės perspėjimo 
pranešimui gauti

Gestų kalbos vertėjos, VAGKVC direktorė ir kurtieji  Širvintų rajono 
savivaldybės Kultūros centro organizuotame renginyje.  
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Rastas sprendimas dėl savivaldy-
bėje teikiamų vieno langelio principu 
paslaugų prieinamumo lietuvių gestų 
kalba. Dėl to netrukus savivaldybės 
darbuotojams ims talkinti vertėjų 
centro vertėjai. Mieste turėtų daugėti 
renginių su vertimu į gestų kalbą. 
Pirmenybė  -  valstybinių švenčių 
vertimas. I. Minkevičienė papildomai 
išsakė pageidavimą viešuose rengi-
niuose informaciją teikti bėgančiąja 
eilute, panaudojant LED švieslenčių ar 
monitorių galimybes.

D. Dragūnienė atkreipė dėmesį į 
sostinės savivaldybės interneto svetai-
nės vilnius.lt rubriką „Vaizdo naujie-
nos“. Pasak vadovės, čia dedami vaizdo 
filmukai yra vizualiai patrauklūs, 
informatyvūs ir domintų kurčiuosius 
lankytojus. G. Paluckas pažadėjo kartu 
su kolegomis rasti būdą iš informacijos 
srauto išskirti aktualias naujienas ir pa-
teikti jas versti gestų kalbos vertėjams.

 
„Akiračio“ inf. 

Gegužės 23 d. Vilniaus miesto savivaldybėje mero pavaduotojas Gintautas Paluckas kartu su Vilniaus aps-
kriti es gestų kalbos vertėjų centro (VAGKVC) direktore Danguole Dragūniene ir Vilniaus kurčiųjų reabilitaci-
jos centro (VKRC) direktore Inga Minkevičiene tarėsi, kaip būtų galima geriau tenkinti  negirdinčių sosti nės 

gyventojų poreikius.

Gegužės 16-26 d. Jerevano Tigrano Petrosiano šachmatų 
rūmuose vyko Pasaulio kurčiųjų šachmatų individualus čempio-
natas. Jo ati darymo metu kurčiuosius šachmati ninkus sveikino 

garbingi svečiai – Armėnijos prezidentas Seržas Sergsianas, FIDE 
(Tarptauti nė šachmatų federacija) prezidentas Kirsanas Iliumži-
novas, ICCD (Tarptauti nis kurčiųjų šachmatų komitetas)  prezi-

dentas P. Garneris ir kiti  ofi cialūs atstovai. 

Savivaldybė tiesia ranką sostinės kurtiesiems 

Pasaulio kurčiųjų šachmatų 
čempionatas Jerevane

 BŪSIMI ČEMPIONATAI 
IR KITI RENGINIAI

MES IR VISUOMENĖ / SPORTAS

Vilniaus miesto savivaldybėje mūsų atstovus priėmė mero 
pavaduotojas G. Paluckas.

Armėnijos prezidentas S. Sergsianas padarė pirmąjį ėjimą didmeis-
trio iš Izraelio ir jo varžovo iš Baltarusijos šachmatų lentoje. Tai buvo 
įspūdingas Armėnijos valdžios dėmesys kurtiesiems šachmatininkams.

Šachmatai - labai populiarus žaidimas Armėnijoje, todėl nuo 2011 
m. Armėnijos mokyklose pradinėse klasėse įvestas privalomos šachmatų 
pamokos, jos vyksta du kartus per savaitę. Dėl to ir pasaulio kurčiųjų 
šachmatų varžybas stebėjo daug girdinčių vaikų šachmatininkų ir jų 
trenerių.  

  Varžybose dalyvavo 24 šalių šachmatininkai. Lietuvai atstovavo 
vilnietis Tomas Jankūnas ir kaunietė Eglė Marcinkevičienė. Tomas už-
ėmė 10 vietą iš 24 dalyvių. Tarp vyrų  pirmąsias šešias vietas užėmė net 
du didmeistriai,  trys tarptautiniai meistrai ir vienas FIDE meistras. Šių 
eilučių autorė Eglė tarp moterų užėmė 6-7 vietas iš 10 dalyvių. Visi var-
žovai, tiek vyrai, tiek moterys, buvo labai stiprūs ir aukšto lygio,  todėl 
mudu su Tomu džiaugėmės turėję galimybę susitikti su jais T. Petrosiano 
šachmatų rūmuose. 

Eglė MARCINKEVIČIENĖ

KREPŠINIS. Birželio 24 - liepos 2 d. Salonikuose (Graikija) 
vyks Europos kurčiųjų krepšinio čempionatas. Jame dalyvaus 
vyrų komanda, kurią varžyboms rengia vyriausiasis trene-
ris A. Šatas ir jo asistentas A. Jurkša, bei moterų komanda, 
treniruojama vyriausiosios trenerės L. Dambrauskaitės ir jos 
asistentės Ž. Mikalauskaitės. Į Graikiją važiuos iš kiekvienos 
komandos po 12 krepšininkų.  
LENGVOJI ATLETIKA. SUAUGUSIEJI. Birželio 
25 - liepos 3 d. rengiamas pasaulio lengvosios atletikos čempi-
onatas  Stara Zagoros mieste (Bulgarija). Lietuvai, planuojama, 
atstovaus disko metikai ir rutulio stūmikai M. Jurkša, V. Ivaške-
vičius, L. Voroneckaja.  Taip pat šiuo metu Anglijoje besitreni-
ruojantis ilgųjų nuotolių bėgikas D. Tumaitis ( 5 ir 10 km). 
KONGRESAS. Liepos 7-8 d. Jerevane (Armėnija) vyks 
Europos kurčiųjų sporto organizacijos (EDSO) kongresas. 
Kas dveji metai organizuojamame renginyje Lietuvos kurčiųjų 
sporto komitetui atstovaus prezidentas A. Jasiūnas ir generali-
nis sekretorius M. Minkevičius. 
STALO TENISAS. Liepos 18-24 d. Samsuno mieste (Tur-
kija) rengiamas pasaulio stalo teniso čempionatas. Lietuva 
suplanavusi į varžybas siųsti keturis sportininkus: G. Juchną, 
D. Takiną, K. Žižiūną, V. Narkevičių. 
PAPLŪDIMIO TINKLINIS. Liepos 18 - liepos 24 d. 
Samsuno mieste (Turkija) taip pat vyks pasaulio paplūdimio 
tinklinio čempionatas. Renginyje ruošiasi dalyvauti lietuvių  
moterų komanda: B. Aleknavičiūtė ir I. Milkintaitė.
ORIENTAVIMOSI SPORTAS. Liepos 26-31 d. Olo-
mouco  mieste (Čekija) organizuojamas Europos orientavimosi 
sporto čempionatas. Lietuvių atstovų skaičius ir pavardės pa-
aiškės po kontrolinių atrankos varžybų.
LENGVOJI ATLETIKA. JAUNIMAS. Rugpjūčio 25-
27 d. Karlsrūhėje (Vokietija) rengiamas Europos kurčiųjų jau-
nimo lengvosios atletikos čempionatas. Planuojama, kad jame 
dalyvaus keturi lietuviai lengvaatlečiai.

Kovos pradžia tarp T. Jankūno (dešinėje) ir 
tarptautinio meistro O. Milano iš Čekijos.

ICCD kongreso protokolo 
sekretorė - E. Marcinkevičienė.
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Vilniaus technologijų mokymo ir reabilitacijos 
centre (VTMRC) dvidešimt Dailiųjų rankdarbių 
gamintojo specialybės jaunuolių mokosi fl oristikos 
pagrindų, nėrimo, mezgimo, siuvinėjimo, audimo, 
veltinio vėlimo, išbando karpinių karpymo, skiau-
tinių siuvimo, tautinių juostų audimo, tapybos ant 
šilko, audinių dažymo ir marginimo meną. Visas 
šias meno paslaptis vaikams perduoda profesijos 
mokytoja-ekspertė Irena Seniūnienė.

Baigiantis mokslo metams „Akiračio“ redaktorė, lankydamasi 
centre, keletą jaunuolių sutiko prie jų pamėgtų rankdarbių. Moksleivių 
kruopštumą, rankdarbių spalvingumą užfi ksavo nuotraukose ir siūlo 
skaitytojams susipažinti su VTMRC ugdytinių kūryba. 
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VTMRC 
moksleiviai ir jų 

rankdarbiai

Profesijos mokytoja-ekspertė Irena Seniūnienė.Sandra Janušauskaitė.Ingrida Jurkutė.Živilė Streikutė.

UGDYMAS

Projektą „Kurčiųjų kultūros, pilietinio 
ugdymo ir švietimo 
atspindžiai“ dalinai 
remia Spaudos, radijo 
ir televizijos rėmimo 
fondas. Puslapiai: 1,6-8,10-17,20.
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