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TARPTAUTINĖ	 KURČIŲJŲ	 DIENA. Šių metų 
Tarptautinės kurčiųjų savaitės tema - “Aš esu 
lygus dėl gestų kalbos“, ją pasiūlė Pasaulio 
kurčiųjų federacija. Ji  pradėta švęsti 1958 m. 
Romoje, Italijoje, ir ši tradicija tęsiama kasmet 
paskutinę rugsėjo savaitę. Šiais metais Tarptau-
tinė kurčiųjų diena bus minima jau 65 kartą. Kurčiųjų renginiai nuvilnys 
ir Lietuvoje. Plačiau apie juos skaitykite spalio mėnesio „Akiratyje“. 
BALTIJOS	KURČIŲJŲ	 JAUNIMO	FESTIVALIS. Spalio 15 d. Rygoje vyks 

Baltijos kurčiųjų jaunimo festivalis. Lietuvos kurčiųjų jaunimo asociacija 
kviečia aktyviai jame dalyvauti! Daugiau informacijos: http://bdyf2016.
wixsite.com/bdyf2016/	.	
SAVITARPIO	PARAMOS	GRUPĖ,	SKIRTA	TĖVAMS. Lietuvos kurčiųjų ir 

neprigirdinčiųjų ugdymo centro (LKNUC) Švietimo pagalbos, vertinimo 
ir konsultavimo skyrius organizuoja savitarpio paramos grupę, skirtą tė-
vams, kurie augina sutrikusios klausos vaikus. Ši grupė turi du svarbiau-
sius tikslus. Į ją atėję tėvai gali saugiai kalbėtis apie tai, ką tenka patirti 
auginant klausos sutrikimą turintį vaiką, taip pat geriau suprasti, ką šian-
dien reiškia būti tėvais. Kaip jie jaučiasi, kokie norėtų tapti. Grupės vei-
kla grindžiama bendrumo, savitarpio supratimo, pasitikėjimo, pagarbos 
ir konfidencialumo principais. Grupę veda klinikinis psichologas Vytis 
Valantinas. Ši grupė yra atvira, o tai reiškia, kad prie jos darbo norintys 
prisidėti tėvai gali susitarti dėl įžanginio pokalbio, kurio metu jie sužinos 
svarbias detales apie grupės pobūdį ir dalyvavimą joje. Norintys daly-
vauti grupėje rašykite el. paštu vytis.valantinas@gmail.com. Grupės 

darbas vyksta LKNUC konsultavimo kabinete 
(Išganytojo g. 4, Vilniuje).
NEĮGALIŲJŲ	 TEISIŲ	 KOMITETO	 NA-

RYS	 -	 KURČIASIS! 2016 m. Jungtinių Tautų 
(JT) Neįgaliųjų teisių komiteto rinkimuose iš-
rinktas kurčiasis Valery Rukhledevas (Rusija). 

V. Rukhledevas gavo 89 balsus iš 119. Jis yra pirmasis kurčias gestų kal-
bos vartotojas, išrinktas į šį komitetą. Komiteto rinkimai vyko jau penk-
tą kartą. V. Rukhledevas – buvęs Pasaulio kurčiųjų federacijos tarybos 
narys, o šiuo metu – Pasaulio kurčiųjų federacijos regiono sekretorius 
Rytų Europoje ir Vidurio Azijoje. V. Rukhledevas yra ir visuomeninės Ru-
sijos žmonių su negalia organizacijos „Visa kurčiųjų rusų bendruomenė“ 
prezidentas. Jis taip pat yra Rusijos Federacijos prezidento patarėjas 
neįgaliųjų žmonių klausimais, Tarptautinio kurčiųjų sporto komiteto pre-
zidentas ir Tarptautinio olimpinio komiteto komisijos Sportas ir aktyvi 
bendruomenė narys.

JT Neįgaliųjų teisių komitetas sudaromas iš aštuoniolikos nepriklauso-
mų ekspertų, kurie stebi, kaip JT Neįgaliųjų teisių konvencija yra įgyven-
dinama šalyse, kuriose konvencija ratifikuota. Visos konvenciją ratifika-
vusios šalys privalo pateikti reguliarias ataskaitas apie tai, kaip konven-
cijos nuostatos tose šalyse įgyvendinamos. Komiteto nariai nagrinėja 
kiekvieną ataskaitą ir teikia šaliai pasiūlymus bei rekomendacijas, kaip 
galima pagerinti konvencijos nuostatų įgyvendinimą, į ką atkreipti dė-
mesį.  Balandžio 6 – 7 d. JT Neįgaliųjų teisių komitetas apsvarstė pirmą 
Lietuvos ataskaitą dėl JT Neįgaliųjų teisių konvencijos įgyvendinimo ir 

Šiame	numeryje

Trumpai 
APIE MUS
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pateikė rekomendacijas Lietuvai. Jas rasti ga-
lite čia	 http://www.ndt.lt/jungtiniu-tautu-
neigaliuju-teisiu-komiteto-rekomendacijos-
lietuvai/.
NICK	 VUJICIC	 LIETUVOJE:	 „BE	 RANKŲ,	 BE	

KOJŲ,	BE	RIBŲ!“. Rugsėjo 30 d. Kauno „Žalgi-
rio“ arenoje vyks didžiausia Lietuvoje motyva-
cijos konferencija „NO LIMITS“. Tai  šiltas, po-
zityvus ir nepamirštamų įspūdžių kupinas ren-
ginys, kuris suteiks įkvėpimo bei motyvacijos 
siekti naujų pergalių gyvenime ir profesinėje 
veikloje. Konferencijos pagrindinis pranešėjas 
– ypatingas, pasaulinio populiarumo bei pri-
pažinimo sulaukęs žmogus – Nickas Vujicicius! 
Konferenciją bus verčiama į gestų kalbą. 

Nickas nuo gimimo neturi nei rankų, nei kojų, 
tačiau tai jo nesustabdė įrodyti sau ir kitiems, 
kad mėgautis gyvenimu galime ir turime kie-
kvienas. Įveikęs milžiniškus sunkumus, jis baigė 
net dvi aukštąsias mokyklas, sukūrė nuostabią 
šeimą, kartu su žmona augina du vaikus, o lais-
valaikiu plaukioja banglente, šokinėja su para-
šiutu, nardo ir džiaugiasi kiekviena diena.
LR	SEIMO	RINKIMŲ	DEBATAI. Nuo rugsėjo 

13 d. iki spalio 6 d. per LRT televiziją kiekvieną 
antradienį, trečiadienį ir ketvirtadienį - tiesiogi-
nė laida „LR Seimo rinkimų debatai“ su verti-
mu į gestų kalbą. 
NEGALIU	 TYLĖTI. Rugsėjo 14 d. Lietuvos 

medicinos bibliotekoje (Kaštonų g. 7, Vilnius) 
buvo atidaryta Ievos Augaitytės personalinė 
paroda „Negaliu tylėti“. Paroda veiks iki spalio 
6 d., ją galima apžiūrėti darbo dienomis nuo 11 
iki 19 val.
PASLAUGŲ	 GAVĖJŲ	 PATOGUMUI: Vilniaus 

apskrities gestų kalbos vertėjų centre įrengtos 
šešios nuotolinio darbo vietos. Dabar net šeši 
paskambinusieji į centrą asmenys iš karto gali 
būti sujungti su vertėju ir gauti paslaugą. Cen-
tre darbo vietas vieną nuo kitos nuo šiol skiria 

pertvaros, tad išsaugomas paslaugos privatu-
mas. Paslaugos kokybę pagerino  įsigyta lais-
vų rankų įranga. Ji leidžia vertėjui nevaržyti 
rankų judesių.

Kontaktiniam vertimui yra įrengtas atski-
ras klientų aptarnavimo kabinetas. Jame yra 
telefonas, kompiuteris, taip pat laisvų rankų 
įranga.  

Nuo rugsėjo pradžios Vilniaus m. savivaldy-
bėje kiekvieną trečiadienį 8-12 val. kurtieji 
gali gauti kontaktines vertimo paslaugas vadi-
namojo „vieno langelio principu“. Kaip infor-
mavo centro direktorė D. Dragūnienė, savai-
tės diena paslaugoms pasirinkta atsižvelgiant 
į atliktos analizės rezultatus – iki šiol būtent 
trečiadieniais didžiausias skaičius kurčiųjų vil-
niečių kreipdavosi į savivaldybę. Tebelieka ga-
lioti ankstesnis vertėjų centro ir savivaldybės 

susitarimas – paslaugas negirdintys vilniečiai 
gali gauti ir nuotoliniu būdu visomis dieno-
mis.

Centras stiprina ryšius su Lietuvos sutri-
kusios klausos vaikų ikimokykliniu ugdymo 
centru. Nuo pirmųjų rugsėjo dienų kiekvie-
ną pirmadienį 8.30 – 10 val. vaikus į ugdymo 
įstaigą atvežusieji tėveliai galės su persona-
lu bendrauti gestų kalba, jiems talkins gestų 
kalbos vertėjai. Paslaugą susitarta teikti visus 
mokslo metus. 
KONFERENCIJA	 ZARASUOSE. Po vasaros 

atostogų projektas „Vienybėje - stiprybė: mes 
ir klausos negalią turintis žmogus“ startuo-
ja toliau! Kita jo stotelė buvo Zarasų rajono 
savivaldybė. Rugsėjo 6 d. Zarasų viešosios 
bibliotekos salė buvo pilna klausytojų. Kon-
ferencijoje dalyvavo savivaldybės meras Niko-
lajus Gusevas, prof. Algirdas Raslanas ir daug 
kitų savivaldybės darbuotojų. Organizatoriai 
džiaugiasi, kad ši aktuali tema sudomino įvairių 
sričių specialistus. Jie konferenciją įvardijo kaip 
naudingą ir prasmingą, nes sužinojo naujų žinių 
apie kurčią žmogų, lietuvių gestų kalbą, lietuvių 
gestų kalbos vertėjus, kurčiųjų situaciją Lietuvos 
savivaldybėse ir Europoje bei pasaulyje. •

AKTUALIJOS

Liepos 1 d. Europoje dar kartą dėmesio centre atsidūrė 2009-2012 m. Lietuvos kurčiųjų draugijos 
Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis įgyvendintas projektas „Darbo link“. Europos Komisijos 
Užimtumo, socialinių reikalų ir įtraukties direktorato (DG  EMPLOYMENT) renginyje jį dar kartą savo 
pranešimuose apžvelgė du Lietuvos atstovai – Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Struktūri-
nės paramos valdymo skyriaus vedėjas Artūras Bytautas ir Vilniaus apskrities gestų kalbos vertėjų 

centro direktorė Danguolė Dragūnienė, projekte dirbusi įdarbinimo tarpininke.
LKD įgyvendintas ES struktūrinių fondų projektas „Darbo link – tarpininkavimo paslaugų 

įdarbinant asmenis su klausos negalia plėtra“ buvo toks išskirtinis, kad iki šiol vis dar sulaukia 
atgarsio ir įvertinimo. Taip sutapo, kad jis parengtas ir įgyvendintas per ekonomikos krizę, kuri 
į stagnaciją tuomet įstūmė du žemynus. Daugybė žmonių tuo laikotarpiu neteko darbo, prarado 
namus, atsidūrė skurde. Lietuvos kurtiesiems projektas tapo tvirtu gelbėjimosi lynu nuo nedarbo 
ir padėjo lengviau ištverti sunkų laikotarpį. Jo lėšomis buvo sukurta kurčiųjų duomenų bazė su iš-
samiais duomenimis apie klausos negalią turinčių asmenų profesines galimybes ir poreikius, buvo 
galima juos operatyviai ir lanksčiai panaudoti surandant darbo vietas ir įdarbinant. Projektas ES 
pelnė net du apdovanojimus. Vėliau jis palengvino ir kitų LKD sistemos su kurčiųjų įdarbinimu 
susijusių projektų įgyvendinimą.

   „Akiračio“ inf.

Vilniaus kurčiųjų reabilitacijos centras pradėjo vykdyti projektą „Teatro dirbtuvės – žodis ir 
gestas“. Jo partneriai - Vilniaus Maironio progimnazija, Klaipėdos Litorinos mokykla, Panevė-
žio kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pagrindinė mokykla. 

Projektą iš dalies finansuoja Kultūros rėmimo fondas. Jo tikslas – bendras kurčiųjų ir girdinčių-
jų bendruomenių narių kūrybinis darbas – spektaklio, kuriame vaidins Vilniaus Maironio progim-
nazijos moksleiviai ir kurčiųjų teatro „Mimika“ aktoriai, pastatymas ir sklaida Lietuvos mokyklose. 
Šiuo projektu siekiama ugdyti vaikų ir jaunimo kūrybinį potencialą supažindinant juos su kurčiųjų 
teatro ypatumu – ypač „ryškia“ kūno ir mimikos kalba. Moksleiviai susipažins su kurčiųjų ben-
druomene, jų kultūra. Per kūrybinį procesą bus ugdoma ne tik dalyvių saviraiška, bet ir tolerancija 
bei suvokimas, kad ir skirtingi žmonės yra lygūs. Jaunimas sužinos ir apie lietuvių gestų kalbą, kuri 
kurtiesiems yra itin svarbi, ir kad ji Lietuvoje jau 20 metų yra pripažinta kurčiųjų gimtąja kalba.

Bendro kūrybinio darbo rezultatas – spektaklis – bus pristatytas kurčiųjų ir girdinčiųjų ben-
druomenėms. Jis bus rodomas Panevėžio kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pagrindinėje mokykloje 
rugsėjo 14 d., Klaipėdos Litorinos mokykloje rugsėjo 20 d., Vilniaus kurčiųjų reabilitacijos centre 
spalio 1 d., Maironio progimnazijoje spalio 5 d.

„Akiračio“ inf.

Teatro	dirbtuvės:	žodis	ir	gestas

Projektas	„Darbo	link“	iki	šiol	
išskirtinis	net	ES	kontekste
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AKTUALIJOS

Prezidento	 rinkimų	 programa	 ir	
jos	įgyvendinimas

V. Pivoras prezidento rinkimų kampanijos 
metu (prieš 2015 m. balandžio 30 d. suvažia-
vimą) paskelbė 5 punktų programą: kurčiųjų 
teisių gynimas, teritorinių kurčiųjų organizacijų 
veiklos skatinimas, Neįgaliųjų teisių konvenci-
jos įgyvendinimas, ūkinė veikla bei LKD įstatų 
tobulinimas. Pasak vadovo, laikas parodė, kad 
jo rinkimų programa su kurčiųjų organizacijos 
svarbiausiomis veiklomis ir jai keliamais tikslais 
neprasilenkia. 

Kalbėtojas atskleidė, kad per pirmuosius 
pusantrų prezidentavimo metų daugiausia dė-
mesio skyrė informacijos prieinamumo didini-
mui per LRT, pagalbos telefono 112 klausimo 
sprendimui, kurčiųjų interesų gynimui tarptau-
tinėse organizacijose, kurčiųjų organizacijų va-
dovų ir atstovų mokymams, LKD įstatų naujos 
redakcijos rengimui ir kt. 

Vadovas nerimavo, kad iš 60 savivaldybių 
tik 27-iose kurčiųjų projektai šiemet gavo fi-
nansavimą. Kėlė tikslą stiprinti kurčiųjų orga-
nizacijas, tęsiant ir plečiant žemiausios ir vi-
durinės grandies kurčiųjų vadovų mokymus, 
pasiekti, kad visur ateityje kurčiųjų organizaci-
jos vykdytų veiklą. Taip pat informavo, kad da-
bartinė LKD vadovybė daugiau dėmesio skiria 
visuomenės švietimui ir informacijos sklaidai 
apie kurčiuosius –  rengiami seminarai girdin-
tiesiems, vykdoma informacijos sklaida. 

V. Pivoras supažindino su LKD hierarchija ir 
struktūra, t. y. suvažiavimo, Respublikinės val-
dybos (RV) ir prezidento funkcijomis bei atsa-
komybe, su suvažiavimo patvirtintu biudžetu 
atskirai RV ir prezidentui.

Kaip svarbiausią šių metų kurčiųjų pasaulio 
įvykį prezidentas įvardijo 65 kartą švenčiamą 
Tarptautinę kurčiųjų dieną. Lietuvoje šiai datai 
minėti numatyta organizuoti konferenciją Sei-
me, susitikti pasikalbėti apie kurčiųjų poreikius 
bent su vienu iš trijų aukščiausių šalies vadovų. 

Kalbėtojas priminė, kad pernai LKD iškil-
mingai minėjo lietuvių gestų kalbos 20-metį, o 
2017 m. asociacija vėl turės progą švęsti – su-
kanka 60 metų, kai įsteigtos pirmos teritorinės 
kurčiųjų organizacijos.

Klausimai:	 nuo	 LKD	 įvaizdžio	 iki	
švaros	priemonių	stygiaus

Tądien ne vienas keltas klausimas sukosi 
apie LKD ir jos vadovo įvaizdį. Net keli vilniečiai 
nerimavo dėl naudojimosi lietuvių kurčiųjų var-
du renkant išmaldą. Situacija tokia: susibūrimo 
vietose žmonėms išdalijami kokie nors daiktai 
– suvenyrai, rašikliai ir pan., kartu paduodant 
ir raštelį, kuriame raginama įsigyti minėtą daik-
tą ir taip paremti negirdintį asmenį. Kurtieji esą 
išsiaiškino, kad išmaldos prašytojai – iš kitų vals-
tybių atvykę asmenys: ukrainiečiai, baltarusiai. 
Lietuviams nemalonu, kad išmaldos prašymas 
siejamas su jų vardu – juk taip formuojamas ati-
tinkamas požiūris į kurčiuosius. Susirinkime da-
lyvavusi teisinį išsilavinimą turinti LKD darbuo-
toja I. Rupšienė komentavo, kad uždrausti rinkti 
išmaldą nepavyks - tokie veiksmai nėra nusikals-
tami. Tad tikslingiausia būtų platinti informaciją, 
kad tie asmenys veikia ne LKD vardu ir kad tai 
yra jų asmeninis sprendimas. Taip esą pavyktų 
nuo jų atsiriboti viešojoje erdvėje.  

Viena susirinkimo dalyvė teiravosi, ar pre-
zidentas ketina reaguoti į kurčiųjų sistemoje 
periodiškai platinamus anoniminius laiškus, 
kuriuose skelbiamos tariamos LKD vadovybės 
klaidos. V. Pivoras paaiškino, kad pagal LKD įsta-
tus organizacija į raštus turi atsakyti per mėne-
sį. Šiuo atveju LKD adresuotus laiškus pasirašo 
anonimas, todėl atsakymų rašyti nėra kam. Jis 
pripažino, kad situacija nėra normali, prašė pa-

dėti kartu ieškoti išeities. Prezidentas priminė, 
kad jo rinkimų dieną, prieš beveik pusantrų me-
tų, jam ir asmeniškai buvo atsiųsta grasinamoji 
žinutė. Informavo, kad vis dar vyksta tyrimas, 
jos autorius nenustatytas.

Susirinkusieji prašė daugiau dėmesio skirti 
įmonėms, kuriose dirba kurčiųjų. Esą įmonių va-
dovai, savininkai ir bendradarbiai nežino, kaip 
su kurčiaisiais bendrauti nemokant gestų kal-
bos, ragino gal net organizuoti trumpus gestų 
kalbos mokymus. V. Pivoras patvirtino, jog pra-
šymą išgirdo, ir neatmetė, kad tokie mokymai 
bus rengiami.

Vilniečiai ragino rūpintis kurčiųjų senjorų, 
gyvenančių globos namuose, ir vaikų namuose 
augančių našlaičių padėtimi, lygino jų gyveni-
mo sąlygas Lietuvoje ir užsienyje. Esą Estijoje, 
Norvegijoje kurtieji našlaičiai, senjorai apgy-
vendinami vienoje vietoje, kartu, kad galėtų 
bendrauti. V. Pivoras tvirtino, kad gerų pavyz-
džių jis matė ir Olandijoje, žadėjo artimiausiu 
metu pradėti kelti šį klausimą tarpžinybiniu 
lygiu.

Filmukai vaikams per LRT dažniausiai neti-
truojami, apskritai trūksta titruojamų laidų per 
nacionalinį transliuotoją, tuo skundėsi prezi-
dentui susirinkusieji. Tačiau gyrė „Facebook“ 
paskyroje skelbiamas LKD naujienas. Anot su-
sirinkusiųjų, informacija įdomi ir įvairi. Buvo tik 
vienintelis pageidavimas – daugiau informaci-
jos apie kurčiųjų gyvenimą ir patirtį kitose šaly-
se (pvz., skandinavų).

Susirinkimo dalyvių pageidavimu LKD vi-
ceprezidentas Kęstutis Vaišnora pristatė savo 
veiklas LKD projekte, finansuojamame iš Neį-
galiųjų reikalų departamento lėšų, paaiškino, 
kur yra jo darbo vieta. Vėliau buvo išvardyti visi 
RV nariai, o susirinkime dalyvaujantys RV na-
riai prisistatė asmeniškai.

Šv.	 Kazimiero	 g.	 3	 klausimas	 ir	
vėl,	bet	kitaip

Ir šįkart neapsieita be Šv. Kazimiero g. 3 
pastato reikalų aptarimo. Kurtieji skundėsi, 
kad kurčiųjų buveinės kiemelyje, nuomininkui 
pastačius daugiau stalų, takas iki įėjimo į kur-
čiųjų organizacijų patalpas tapo labai siauras, 
eiti nejauku. 

Liepos 20 d. LKD prezidentas Vytautas Pivoras vilniečius 
pakvietė į susiti kimą. Renginyje jis informavo, kaip sekasi 
derinti  savo rinkimų programą, prisiimtą 2015 m. balandžio 
pabaigoje, su dabarti nėmis LKD veiklomis. 

Taip pat supažindino su organizacijos struktūra ir jos 
valdymo organų funkcijomis. Per susiti kimą daugiausia laiko 
skyrė atsakyti  į susirinkusiųjų klausimus.

V.	PIVORO	SUSITIKIMAS	
SU	VILNIEČIAIS

Nijolė KRASNIAUSKIENĖ

LKD prezidentas V. Pivoras.
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AKTUALIJOS

Rima SITAVIČIENĖ

 Tėvai – savo vaikų ekspertai. Tai nuolat kartojo ir kongreso sumanytojai 
Linco miesto (Austrija) Jutimo ir kalbos neurologijos instituto specialistai dr. 
Danielis Holzingeris ir dr. Johanesas Felllingeris. Jie ne tik kartojo, bet ir nuo-
sekliai savo praktikoje dirba kartu su tėvais, taip pat organizuojant kongresą. 

Lietuvai atstovavo bendrijos PAGAVA pirmininkė Rima Sitavičienė bei 
klausos sutrikimą turinčių vaikų tėvai - Edita Jurkienė (augina du vaikus, kurie 
abu turi po kochlearinį implantą), Indrė ir Donatas Petkevičiai, auginantys sū-
nų, kuris turi du kochlearinius implantus, ir Daiva Trečiokaitė-Müllegger, šiuo 
metu gyvenanti Austrijoje ir buvo viena iš kongreso organizatorių.

Šių metų renginio tema – „Kiekvienam vaikui ir šeimai“, o tikslas – susi-
pažinti su naujovėmis, naujausiais moksliniais tyrimais bei praktika ankstyvo-
sios intervencijos srityje.

Parsivežėme daug žinių, idėjų, minčių, pažinčių ir gerų pokalbių. Klau-
sydamiesi pranešimų iš viso pasaulio, įsitikinome, kokia nevienoda situacija 
skirtingose šalyse ar žemyne, tačiau visus vienija noras padėti savo vaikams, 
siekis žingsnis po žingsnio prisidėti prie vaikų, turinčių klausos problemų, 
gerovės. 

Kongrese dalyvavę specialistai patarė, kad mamos sutrikusios klausos 
vaikams klausimus „ką manai, ką tu galvoji?“ turi pateikti daug dažniau nei 
girdinčius vaikus auginančios mamos. Jie drąsino tėvus su vaikais kalbėti apie 
emocijas ir jausmus, taip pat naudoti multimodalią komunikaciją (vaizdinė 
– garsų – gestų kalba). Specialistai patarė: jeigu mamos daro tai, ko vaikas 
nori, jis mokosi daug greičiau, tad labai svarbu atpažinti vaiko interesus. Tėvai 

kalbėjo apie tai, kaip svarbu asmeninę patirtį perduoti kitiems ir ją skleisti. 
Buvo džiugu kongrese susitikti su profesore E. Leongard, kuri sukūrė uni-

kalią sutrikusios klausos vaikų ugdymo namuose metodiką, užmegzti ryšius 
su neseniai įsikūrusia Gruzijos tėvų, auginančių sutrikusios klausos vaikus, 
organizacija. Ir, žinoma, susitikti su specialistais bei tėvais iš įvairių pasaulio 
šalių, išgirsti apie jų patirtį bei pristatyti savo pasiekimus. Mums labiausiai 
norėtųsi, kad Lietuva perimtų gerąją kitų šalių praktiką - kai tik vaikučiui di-
agnozuojamas klausos sutrikimas, tėvai gauna visokeriopą pagalbą. Tėvams 
ne tik suteikiama informacija apie negalią, apie tolesnę reabilitaciją, gydymą, 
ugdymą, protezavimo galimybes, bet, svarbiausia, veikia sistema, kai specia-
listai susisiekia su tėvais, o ne tėvai ieško specialistų ir įtikinėja jiems padėti. 
Tikimės, kad ir mes mažais žingsneliais judame to link.•

Vasarą Austrijoje vyko trečiasis pasaulinis FCEI 
kongresas  „Į šeimą orientuota ankstyvoji intervencija 
kurtiems ir neprigirdintiems vaikams“. Jis sutraukė 400 

žmonių iš viso pasaulio – čia po vienu stogu ir vienu 
lygmeniu diskutavo profesionalai – gydytojai, logopedai, 
audiologai, lingvistai, psichologai, o svarbiausia - kurtieji 

ir girdintys tėvai. 

PASAULINIS	ŠEIMŲ,	
AUGINANČIŲ	KURČIUS	VAIKUS,	

KONGRESAS

Vienas kalbėtojas ragino bent kartą per metus pasirinktam renginiui 
išnuomoti erdvesnes patalpas salei, negu turi LKD, kad galėtų susirinkti 
ir pasidžiaugti bendravimu didesnis būrys kurčiųjų. Skųstasi, kad Šv. Ka-
zimiero g. 3 salė yra per ankšta, be to, į ją negali patekti kurtieji, turin-
tys sunkią fizinę negalią. V. Pivoras žadėjo į siūlymą ateityje atsižvelgti. 
Taip pat informavo, kad apsispręsta Vilniaus kurčiųjų pastato remontą 
pradėti nuo aktų salės bei elektros instaliacijos pastate atnaujinimo. 
Anot jo, lėšų iš karto atlikti daugiau remonto darbų ar kapitalinį remontą 
nepakanka. Nerimauta, kad kurtiesiems susirinkti ir pabendrauti, ypač 
jaunimui, pastate nėra kur. Garsiai svarstyta, jog reikėtų ieškoti būdų at-
naujinti rūsio patalpas taip, kad jose neliktų blogo kvapo, netrūktų oro. 
Viena iš pastato valytojų skundėsi, kad po renginių ypač aktualus tampa 
tualetų valymo klausimas. Valikliai brangūs, o jų reikia daug. Vadovas 
sutiko, jog kurčiųjų keltos problemos išties aktualios, žadėjo ieškoti būdų 
ir lėšų joms spręsti, tuo pat metu pažymėjo, kad sprendimus svarbiais 
klausimais priima ne jis vienas.

Susirinkimo dalyviai skundėsi, kad kai kada gydytojai nenori aptar-
nauti kurčių pacientų dalyvaujant LGK vertėjams. Klausė vadovo, kaip 
tokiais atvejais elgtis. V. Pivoras ragino nebijoti pakovoti už save ir at-
kreipė dėmesį, kad vertimo paslaugos kurtiesiems numatytos valstybės. 
Žadėjo šį klausimą kelti jau numatyto susitikimo su SAM atstovais metu.

Renginiui	baigiantis	V.	Pivoras	kvietė	visais	 rūpimais	 klausimais	
kreiptis	į	jį	kiekvieną	ketvirtadienį	14	–	16	val.,	prieš	tai	iš	anksto	užsi-
rašius	į	priėmimą	LKD	sekretoriate. •

Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Algimanta Pabedinskienė pasirašė 
įsakymą, pagal kurį buvo paskelbtas projektų konkursas socialinės reabi-
litacijos paslaugoms neįgaliesiems savivaldybėse teikti . Paslaugos apims 
neįgaliųjų dienos užimtumą, savitvarką, mokymą sveikai gyventi , saviraiš-
kos ir kūrybiškumo lavinimą, asmeninio asistento pagalbą ir kitas veiklas. 

Konkurse dalyvauti  ir savo paraiškas projektams fi nansuoti  iš valstybės ir 
savivaldybių biudžeto lėšų galės teikti  asociacijos, labdaros ir paramos fondai, 
religinės bendruomenės, bendrijos ir viešosios įstaigos. 

Šiemet paraiškų teikėjų laukia kelios naujovės. Pakeitus projektų atrankos 
konkurso nuostatus, atsisakyta reikalavimo dėl projekto darbuotojų darbo už-
mokesčio apskaičiavimo pagal biudžeti ninkams taikomą tvarką, tačiau išlaidos 
projektų vadovų ir vykdytojų atlyginimams apribotos iki 80 proc. projekto lėšų. 

Be to, projekto išlaidos (kanceliarinės, telekomunikacijų, transporto, patal-
pų eksploatavimo) bus priskiriamos prie projekto vykdymo išlaidų, jomis galės 
naudoti s ir asmenys, priskiriami prie projektą administruojančių darbuotojų. 

Neįgaliųjų	socialinei	integracijai	į	visuomenę	
gerinti	–	projektų	konkursas

SADM inf.

Konferencijos dalyvės (pirma iš dešinės - PAGAVOS pirmininkė R. Sitavičienė).
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MŪSŲ ŽMONĖS 

„Iš pradžių man beveik viskas draugijoje 
kėlė nuostabą. Buvo nesuprantama, kaip kur-
tieji mokosi, kaip augina vaikus, kaip tvarko 
reikalus banke, poliklinikoje, kaip paaiškina, 
kas jiems negerai... Bet vėliau paanalizavusi, 
pasidomėjusi supratau, kad viskas daug pa-
prasčiau, nei atrodo iš pradžių“, - pasakoja I. 
Rupšienė. Įdomu tai, kad prieš pradėdama 
dirbti LKD jauna moteris nebuvo susidūrusi su 
kurčiaisiais, bet pamena, jog gal kokioje 8 kla-
sėje vienai mokytojai yra sakiusi, kad norėtų 
išmokti gestų kalbos. Todėl ji pataria svajoti... 
atsakingai – anot jos, šiek tiek laiko užtrunka, 
bet svajonės pradeda pildytis.

Sunkiausia Ievai pasirodė pradžia, nes vi-
siškai nesuprato gestų (neneigia, jog ir dabar 
jų nemoka) ir bijojo, kad tik kas iš kurčiųjų jos 
ko nors nepaklaustų. Jaudinosi, kad gali ką 
nors ne taip pasakyti, parodyti. Po kelių savai-
čių įvyko lūžis. Ieva pajuto, kad kurtieji labai 
geranoriški, padeda juos suprasti ir kad galų 
gale nėra taip sudėtinga su jais susišnekėti, 
kaip gali atrodyti. O nustebino darbuotoją tai, 
kad kurtieji labai daug bendrauja. Jie niekada 
nepraeina pro ją nepasilabinę ir nepasikalbė-

ję. „Gestų kalbos nemoku, bet jau žinau ke-
liolika gestų, kurie man padeda kasdieniame 
darbe“, - džiaugiasi pašnekovė, dėkodama kur-
tiesiems už pagalbą pamokant ją gestų. 

Teisininko asistentės-referentės pareigos I. 
Rupšienei patikėtos neatsitiktinai. Ieva turi du 
teisininkės diplomus, įgytus Mykolo Romerio 
universitete. Iš pradžių ji baigė teisės ir val-
dymo bakalauro studijas, paskui – baudžia-
mosios teisės ir kriminologijos magistro stu-
dijas. „Antrame bakalauro kurse susidomėjau 
baudžiamąja teise, o magistratūroje atradau 
kriminalistiką - šios dvi mokslo šakos labai su-
sijusios. Kriminalistika – mokslas, kuris tiria, 
kaip padarytas nusikaltimas. Kriminalistikoje 
reikia spręsti galvosūkius ir būti labai atidžiai, 
pastebėti visas detales, galbūt tai mane ir su-
domino“, -  apie savo studijas pasakoja jauna 
moteris. 

Dabar Ieva - doktorantė ir rengia mokslinį 
darbą apie korupciją teisėsaugoje. Jos gyveni-
mo aprašyme aptinkame intriguojančių įrašų: 
praktika studijų metu Klaipėdos m. apylinkės 
teismo prokuratūroje, Finansinių nusikaltimų 
tarnyboje. Būdama Lietuvos studentų sąjun-

gos narė ji koordinavo projektą „Skaidrios stu-
dijos“. Tad ne per drąsu bus pasakyti, kad visi 
Ievos žingsniai nukreipti viena linkme – skai-
drumo ir teisingumo atkūrimo visuomenėje 
link. Tačiau skaitytojams, galbūt jau spėju-
siems pagalvoti apie panašią I. Rupšienės mi-
siją kurčiųjų sistemoje, pašnekovė atskleidžia: 
„Teisė LKD – visai kitokia, čia aš netiriu nusikal-
timų, tačiau kaupiu visai kitokią teisinę patirtį. 
Jaučiu, kad dirbdama LKD įgyju daug žmogiš-
kosios patirties.“

LKD darbuotojos gyvenimas neapsiriboja 
vien darbu ir studijomis. Jis daug turininges-
nis. Ieva gimė 1990 m. Klaipėdoje. Čia augo 
ir mokėsi, baigė Vytauto Didžiojo gimnaziją. 
Nuo 2006 m. Ieva yra Klaipėdos universiteto 
povandeninių tyrimų centro klubo „Amfibijos“ 
narė. Prieš devynerius metus, vasarą, kartu 
su kolegomis lenkais pasitikrino savo įgūdžius 
atlikdama povandeninį archeologinį tyrimą 
Platelių ežere. Yra baigusi muzikos mokyklą, 
groja dviem muzikos instrumentais, aštuone-
rius metus dainavo mokyklos chore, tiek pat 
laiko lankė vaikų ir jaunimo teatrą. Moka dvi 
užsienio kalbas. •

Gegužę LKD darbo kolektyvą papildė nauja 
darbuotoja - teisininko asistentė-referentė 

Ieva RUPŠIENĖ. Ji pakeitė ilgametę specialistę 
Nijolę Mackevičienę. 

Nijolė KRASNIAUSKIENĖ

DARBĄ	DRAUGIJOJE	
PRADĖJO	

TEISĖS	DOKTORANTĖ	

Kurčiųjų draugijos teisininkės asistentės-referentės I. Rupšienės studijų bagažas – 
bakalauro ir magistro diplomai bei būsima mokslų daktaro disertacija.

Nesvarbu, koks tavo balsas, nesvarbu, kas esi ir kur 
gyveni – svarbu ti k tai, ar himną giedi iš visos širdies. 
Tokią žinutę pasiuntė Lietuvos kurčiųjų draugija, kai 
liepos pradžioje išplati no vaizdo fi lmuką, kuriame
kvietė visą kurčiųjų bendruomenę liepos 6 dieną 
21 val. drauge su visais pasaulio lietuviais giedoti  

himną. 

LKD inf.
→

PILIETIŠKUMUI	BALSAS	
NESVARBUS:	

„Tautišką giesmę“ 
giedojo ir kurtieji
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„Vieningos „Tautiškos giesmės“ tradici-
ja ir apskritai himno giedojimas yra pilietinis 
veiksmas, ne muzikinis. Būna, žmonės nedrįsta 
giedoti garsiai, nes mano, kad neturi gražaus 
balso, arba bijo nepataikyti į toną. Tačiau mes 
manome, kad čia svarbus ne balsas, ne muzi-
ka, ne klausa. Svarbu meilė Tėvynei, kurią vi-
si jaučiame širdimi ir galime išreikšti vieningu 
veiksmu“, - teigė Lietuvos kurčiųjų draugijos 
prezidentas Vytautas Pivoras. 

Girdintiems žmonėms gali kilti klausimas, 
kaip įmanoma giedoti gestų kalba ir apskritai 
– ar gali kurtieji „girdėti” muziką? Pasak V. Pi-
voro, kurtieji tikrai „girdi“ muziką, tačiau kitaip 
nei įprasta girdintiems žmonėms. 

„Mes jaučiame muziką visu kūnu – per jos 
skleidžiamą vibraciją 
suprantame jos dažnį, 
toną. Būtent dėl to ne-
retai galima matyti kur-
čiuosius šokant ir kuo 
puikiausiai pataikant į 
muzikos taktą”, – pasa-
kojo prezidentas. 

Gestų kalba yra ly-
giavertė kitoms, garsi-
nę išraišką turinčioms 
kalboms. Ji leidžia ko-
munikuoti, reikšti min-
tis, emocijas bei jaus-

mus ir net turi savo gramatiką. Tačiau gestų 
kalbai itin svarbi veido išraiška, kūno judesiai 
bei erdvė, o dainuojant dar prisideda tempas, 
judesių meniškumas. 

Pirmą kartą Lietuvos himnas į lietuvių 
gestų kalbą išverstas ne taip ir seniai – vos 
2014-aisiais. Nuo tada „Tautiškos giesmės” 
vaizdo įrašas naudojamas vis daugiau oficialių 
renginių. 

Iniciatyvos „Tautiška giesmė aplink pasaulį“ 
vadovas Raimundas Daubaras džiaugėsi, kad 
įsitraukti į visuotinį himno giedojimą aktyviai 
kviečia vis daugiau pilietinių judėjimų ir visuo-
meninių organizacijų, o kurčiųjų bendruome-
nės prisidėjimas puikiai atspindi ir pagrindinę 
projekto idėją.

„Tautiška giesmė” yra tai, kas mus jungia. 
Nebesvarbu, ar gyveni Lietuvoje, ar kitoje šaly-
je, esi jaunas ar senas, turi operos solisto bal-
są ar nuo pat gimimo neturi klausos. Giedant 
himną mus visus jungia noras pasakyti, kad 
esu lietuvis ir tuo didžiuojuosi“, - tikino R. Dau-
baras.

Visa kurčiųjų bendruomenė liepos 6-osios 
vakarą buvo kviečiama ne tik giedoti himną, 
bet ir atvykti į Trakus. Čia vyksiantis pagrindinis 
„Tautiškos giesmės aplink pasaulį“ renginys bu-
vo visas verčiamas į gestų kalbą.

„Tautiška giesmė aplink pasaulį“ gimė prieš 
aštuonerius metus, kai „Tūkstantmečio odisė-
jos“ metu jachta „Ambersail“ apsukę Žemės 
rutulį ir aplankę pasaulio lietuvių bendruo-

menes, buriuotojai pa-
kvietė visus tautiečius 
švęsti Lietuvos vardo 
tūkstantmetį visiems 
vieningai vienu metu 
giedant Lietuvos him-
ną. Ši unikali iniciatyva, 
palaikoma pilietiškų 
žmonių, organizacijų 
ir aktyvių bendruome-
nių, jau tapo mūsų lai-
kų tradicija ir neatsieja-
ma Lietuvos identiteto 
dalimi. •

„Tautiška	giesmė“-	 	 lietuviš-
kai	ir	gestais

Tie, kas Valstybės dieną žiūrėjo televizijų 
kanalais transliuojamą tiesioginę laidą iš ketu-
rių istorinių valstybės sostinių – Vilniaus, Kau-
no, Trakų ir Kernavės, turėjo matyti Trakuose 
susibūrusius kurčiuosius giedotojus. Pakviesti 
iniciatyvos „Tautiška giesmė“ aplink pasaulį“ 
organizatorių, jie atsiliepė ir pasirinko susibūri-
mui Trakus. Renginyje kartu su visais išgyveno 
daugybę šventinių akimirkų, Lietuvos himnui 
suteikė netikėtų atspalvių ir, kas ne mažiau 
svarbu visuomenės informavimo tikslais, - ne-
stokojo televizijų kamerų dėmesio. 

21 val. Lietuvos laiku vienu balsu „Tautišką 
giesmę“ šiemet užtraukė lietuviai lietuviškai ir 
lietuvių gestų kalba daugiau kaip 150 pasaulio 
vietų: Lietuvoje, Japonijoje, Australijoje, Jamai-
koje, JAV, Brazilijoje, Vokietijoje, Kazachstane, 
Norvegijoje, Rusijoje ir kitur. Lietuvoje lietuviai 
giedojo himną ne tik namuose, aikštėse, bet ir 
ant piliakalnio, net ir... troleibuse. Po pasaulį 
išsibarstę tautiečiai giedoti telkėsi tradicinėse 
lietuvių bendruomenių būrimosi vietose ar 

„okupavo“ pagrindines  savo miestų rinkimosi 
erdves, siekdami atkreipti dėmesį į mūsų Tau-
tos vienybę ir išskirtinę tradiciją. Juk lietuviai, 
himną visame pasaulyje giedantys kartu, yra 
vienintelė tokia tauta.

Milžiniškas	Vytis
Minint Lietuvos karaliaus Mindaugo ka-

rūnavimo dieną, traktorių „Zetor“ klubas ir 
įmonė „Specagra“ surengė dar vieną unika-
lų renginį „Vytis 2016“. Panevėžio Stetiškių 
aerodrome buvo siekiama pasaulio rekordo 
– 20 hektarų lauke nupieštas didžiausias pa-
saulyje piešinys – Lietuvos herbas Vytis. Toks 
plotas savo dydžiu prilygsta dvidešimčiai fut-
bolo aikščių. 

Svarbiausias Lietuvos simbolis išpieštas 
24 m ilgio purkštuvu baltais, aplinkai ne-
kenksmingais dažais. Purkštuvą tempė trak-
torius. Herbas buvo matomas po renginio dar 
apie 5 dienas. Lietuviai didžiuojasi, kad jis bu-
vo puikiai matomas ir iš kosminio palydovo, 
kuris turėjo pro tą vietą skristi maždaug po 
poros dienų. Šiuo piešiniu lietuviai tikėjosi pa-
veržti Guinnesso rekordą iš turkų, kurių pieši-
nio dydis „tik“ 1,2 ha ploto. Tačiau lietuvių su-
manymas unikalus ne tik dydžiu, bet ir idėja 
– atviroje bei tokioje didelėje erdvėje herbas 
buvo pasirinktas piešti pirmąkart. •

Valstybės dieną, liepos 6-ąją, iniciaty-
va „Tautiška giesmė“ aplink pasaulį“ 

šiemet pirmą kartą įtraukė ir Lietuvos 
kurčiuosius.  Jos vadovas Raimundas 

Daubaras dar gerokai prieš 
iškilmingą šventę pakvietė Lietuvos 
kurčiųjų bendruomenę kartu giedoti 
himną. Ragindamas teigė, jog „visi 

mes esame lietuviai“, ir patikino, kad 
kurčiųjų „balsas“ kuo puikiausiai tiks. 

Liepos 6-osios iškilmingumą sustiprino 
didžiausias pasaulyje nupieštas 
„piešinys“ ir jame pavaizduotas 

Lietuvos herbas.

Nijolė KRASNIAUSKIENĖ

MŪSŲ ŽMONĖS 

Valstybės dieną Tautą 
suvienijo himnas 

Mūsų bendruomenės nariai himną giedoti susirinkę Trakuose.
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Rasa pasakojo, kad baigusi vidurinę mokyklą gimtojoje Ukmergėje 
kartu su dviem draugėmis planavo Vilniaus kolegijoje studijuoti socia-
linio darbo programą. Tačiau nuvykusios į kolegiją merginos sužinojo 
apie joms iki tol negirdėtas gestų kalbos vertimo studijas. ,,Tai buvo 
kažkas naujo, tai mus labai sudomino, todėl visos 
trys panorome studijuoti šią specialybę“, – sakė 
R. Odminienė. Merginų pasirinkimu buvo suintri-
guoti ir jų tėvai bei buvę klasės draugai: visiems 
buvo labai įdomu, kas tai per dalykas? 

Rasa prisipažino, kad jai –  niekada apie tokią 
profesiją negalvojusiai, o ir su kurčiais žmonėmis 
nesusidūrusiai – buvo smalsu ir šiek tiek neramu. 
Tačiau viską į vietas sustatė jau pirmame kurse 
prasidėjusi praktika. ,,Buvo labai įdomu: kurtieji 
pasirodė labai šilti ir draugiški. Būdavo malonu 
stebėti, kaip jie susitikę visada sveikinasi, apsika-
bina. Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdy-
mo centre buvome pirmosios studentės, kurios 
ten atlikome praktiką. Todėl vaikams mūsų apsi-
lankymai ir dalyvavimas pamokose taip pat buvo 
kažkas naujo, neįprasto ir įdomaus. Norėjosi kuo 
daugiau išmokti, kad galėtume suprasti ir ben-
drauti“, – pasakojo R. Odminienė.

Kad studijos patrauktų ir norėtųsi sužinoti 
vis daugiau, labai svarbu, jog specialybės dėstytojai gebėtų įkvėpti 
studentą ir sudomintų jį studijuojamu dalyku. Rasa džiaugėsi, kad jai 
dėstė  tikri šios profesijos žinovai: Ramūnas Rentelis, Arūnas Bražins-
kas, Mantrimas Danielius ir kt. Ji iki šiol mena jų įdomias ir vaizdžias 
paskaitas, patarimus. 

Per studijas Rasai teko atlikti praktiką ne tik Vilniuje, bet ir Kaune 
bei savo gimtojoje Ukmergėje. Paskutinė jos praktika buvo Panevėžy-
je. 2005 m. į PAGKV centrą Rasa grįžo jau su diplomu rankose. 

R. Odminienė prisiminė, kad ją, kaip ir daugelį pradedančiųjų, bau-
gino vertimas mokslinėse konferencijose, seminaruose, tačiau  įgijus 
patirties baimė dingo. Pati didžiausia mokykla, į kurią ji pateko pa-
stūmėta direktorės, buvo vertimai į gestų kalbą tuo metu veikusioje 
Aukštaitijos televizijoje. 

Pasak PAGKV centro direktorės Sandros Kemeraitienės, daugiau 
nei prieš dešimt metų į Panevėžį dirbti atvykusi jauna vertėja greitai 

įsiliejo į kolektyvą, ją  pamilo  kurčiųjų bendruo-
menė. ,,Rasa - labai darbšti, maloni, visada gerai 
nusiteikusi ir stengiasi kuo kruopščiau ir profe-
sionaliau atlikti kiekvieną darbą“, – gerų žodžių 
vertėjai negailėjo direktorė.

R. Odminienė pritarė, kad per tuos dešimt 
metų ji tikrai įsitvirtino Panevėžyje: čia ji ne tik 
realizavo save profesinėje plotmėje, bet ir sura-
do šeimyninę laimę. Anot Rasos, vyrui Žydrūnui 
jos profesija nebuvo kas nors naujo ar egzotiš-

ko. Jis buvo kolegės Rasos Motiekaitienės, kurios tėvai yra kurti, šei-
mos draugas. Tad jaunam vyrui tiek kurtieji, tiek gestų kalba buvo 
gerai žinoma. R. ir Ž. Odminų šeimos džiaugsmas – šešiametė dukrytė 
Goda.

Pasirenkantiems gestų kalbos vertėjo profesiją Rasa nori pasakyti, 
kad tai nėra šiaip profesija, kurią įgyji kolegijoje. Gestų kalbos vertėjui 
tenka nuolat mokytis ir tobulintis, nes kalba yra nuolat kintantis daly-
kas.

Paklausta, ką norėtų palinkėti kurčiųjų bendruomenei, R. Odminie-
nė džiaugėsi, jog per visą darbo laikotarpį jai niekada nėra iškilę jokių 
problemų, nes žmonės, su kuriais jai tenka dirbti, yra labai šilti, smal-
sūs, draugiški. ,,Norėčiau nebent tik paprašyti, jog kurtieji suprastų, 
kad vertėjai nėra tobulumo įsikūnijimas, bet žmonės, kurie kartais gali 
ir suklysti, ir kad tokiu atveju  mūsų labai nesmerktų ir neteistų“, – šyp-
sodamasi sakė Rasa. •

MŪSŲ ŽMONĖS 

Tinkamą	profesijos	pasirinkimą	
lėmė	smalsumas

Pirmoji	profesionali	lietuvių	gestų	
kalbos	vertėja	Panevėžyje	Rasa	Odminie-
nė	prisipažino,	kad	prieš	keturiolika	metų	
gestų	kalbos	verti	mo	studijas	pasirinko	
ti	esiog	iš	smalsumo.	Dabar,	kai	nuo	pir-

mųjų	jos	darbo	dienų	Panevėžio	apskriti	es	
gestų	kalbos	vertėjų	centre	(PAGKVC)		

prabėgo	daugiau	nei	dešimt	metų,	jauna	
moteris	džiaugėsi,	kad	tai	buvo	ti	nkamas	
pasirinkimas,	savo	profesijos	ji	nenorėtų	

keisti		į	jokią	kitą.

Laima	LAPĖNIENĖ

PAGKVC gestų kalbos vertėja R. Odminienė.
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MŪSŲ ŽMONĖS 

Ž. Bakūnienė Vilniaus kolegiją 
baigė su viena pirmųjų vertėjų laidų 
(2006 m.). Įsidarbino Alytaus kavinė-
je. Netrukus jai buvo pasiūlyta dirbti 
puse etato gestų kalbos vertėja. Kurį 
laiką derino abu darbus. Kitais me-
tais buvo steigiamas Alytaus vertėjų 
centras (dabar – Vilniaus apskrities 
gestų kalbos vertėjų centro padalinys 
– red.). Živilė buvo paskirta laikinąja 
jo vadove, o vėliau ir vadove. Paskui 
buvo šeimos kūrimo metas, vaiko au-
ginimo atostogos. Po jų 2011 m. Živilė grįžo dirbti gestų kalbos vertėja.

R. Volungevičiūtė irgi yra vietinė. Tad 2013 m., baigdama Vilniaus 
kolegijoje gestų kalbos vertimo studijas, nesiblaškė. Tiksliai žinojo, kad 
nori grįžti gyventi ir dirbti savo vaikystės mieste. 

Svarbiausia	 žmogus.	 Ir interviu jaunos moterys davė atski-
rai, bet jų atsakymai buvo panašūs. Pvz., kad Vilniaus kolegijoje įgytas 
žinias darbe galima pritaikyti tik iš dalies. Alytuje dauguma klausos ne-
galią turinčių asmenų yra vyresni žmonės, didesnė jų dalis apkurtusieji. 
Kai kurie senjorų vartojami gestai „turi“ visai kitokią reikšmę, nei vertė-
jos buvo mokomos Vilniaus kolegijoje.  Kaip aiškino pašnekovės, gestai 
senjorams – pagalbinė priemonė, padedanti susišnekėti įstaigose, o ne 
pirmoji ar svarbiausia kalba. Kai kurių gestų kalbos vartotojų žodynas 
gana menkas. 

Živilė pasakoja, kad versdama jau priprato mintyse ieškoti tokio 
gesto, kuris bus suprantamas konkrečiam asmeniui. Ji stengiasi prisitai-
kyti prie kiekvieno paslaugos gavėjo gestų kalbos lygio, vartojamų są-
vokų. Pasak pašnekovių, pirmiausia joms rūpi ne turtinga gestų kalba, 
bet  kuo geresnis kliento vertimo poreikių tenkinimas.

Nėra taip, kad Alytuje visai nėra jaunimo. Rita ir Živilė nuolat teikia 
vertimo paslaugas vienam mokiniui ir Alytaus kolegijos studentei. Pa-
sak pašnekovių, visi vertimai vyksta daugiausia „į vieną pusę“ – gestų 
kalbą. Alytiškės vertėjos stokoja progų praktikuotis versti į lietuvių kal-
bą. Tiesa, kartais individualių profesionalių paslaugų prireikia ir kituose 
Dzūkijos miestuose: Lazdijuose, Druskininkuose, Varėnoje bei šių mies-
tų rajonuose. Ten gestų kalbos vartotojų lygis taip pat panašus.

„Neįsivaizduojate, koks malonumas būna, kai gali kalbėti turtin-
ga, nesuvaržyta gestų kalba, neieškodama supaprastinto minties per-
teikimo būdo“, - prisimena pavienius tokio bendravimo atvejus darbe 

Ž. Bakūnienė. Jų pasitaiko, kai, pvz., 
į Druskininkus reabilitacijos atvyksta 
ar Alytuje kokius nors reikalus tvarko 
didmiesčių kurtieji. Tai asmenys, pasak 
pašnekovės, kurių gestai „tiesiog tobu-
li“. Tik tada ir pačios gestų kalbos ver-
tėjos, anot jų, gauna progą patobulinti 
studijų lygio gestų kalbos žinias.

Kitas būdas tobulinti gestų kalbą 
- versti viešuose renginiuose - alytiš-
kėms pasitaiko taip pat nedažnai. Tad 
natūralu, kad tokiam renginiui atėjus, 

specialistės jaudinasi. „Šiemet Kovo 11-osios miesto renginyje man teko 
versti netrukus po to, kai čia įsidarbinau. Vertimas man buvo ir jaudulys, 
ir galimybė prisiminti išmoktus, bet primirštus gestus“,- nelengvą, bet 
reikalingą patirtį, padėjusią atgauti vertėjos įgūdžius, prisimena R. Vo-
lungevičiūtė.

Tolerancija	ir	partnerystė. Merginos supranta, kad Vilniaus 
kolegijoje sukrautas žinių bagažas turbūt niekad taip ir nebus visas 
panaudotas Alytuje, bet dėl to pernelyg nenusimena. Atsvara joms 
ne toks greitas miesto gyvenimo tempas. O labiausiai - šilti, nuoširdūs 
žmonės. Na, ir kas, kad jų vartojama gestų kalba nėra tobula. Svar-
biausia, kad vertėjų padalinio duris jie atsidaro nusiteikę bendrauti ir 
bendradarbiauti. Vertėjos įsitikinusios, kad tai ir yra pats nuostabiau-
sias dalykas darbe: tolerancija, partnerystė. Tai net svarbiau nei kai 
kurie neišsipildę profesiniai siekiai. Jos žino: visko turėti juk dažniausiai 
negali.   

Laukia	kurčiųjų,	su	kuriais	dar	nepažįstamos.	Pašne-
kovės sako girdėjusios, kad į Dzūkijos sostinę grįžta ar čia atvyksta jau-
nų kurčiųjų. Gaila, bet dauguma jų taip ir nepasirodo Alytaus vertėjų 
padalinyje, nors  informacijos apie įstaigą paskleista pakankamai. Dar-
buotojoms teko nugirsti, kad dalis jų vengia pripažinti savo negalią ir 
bando išsiversti be vertėjų, nevartoja gestų kalbos iš viso ar tiesiog juos 
stabdo kitos nežinomos priežastys. O pačioms vertėjoms svarbiausia 
- padaryti kurčiųjų gyvenimą lengvesnį ir sklandesnį. Tad kiekvienam 
miesto renginyje jos dairosi naujų veidų ir tikisi pasiūlyti savo paslau-
gas. Taip pat mintyse linki, kad senbuviai ir naujakuriai panorėtų pažin-
ti vieni kitus, susidraugautų, susiburtų draugėn. „Kartu mūsų miesto 
kurčiųjų bendruomenės gyvenimą būtų galima gerokai pagyvinti“, - tiki 
pašnekovės.•

Nijolė KRASNIAUSKIENĖ 

Alytaus gestų kalbos vertėjų Živilės Bakūnienės 
ir Ritos Volungevičiūtės biografijos panašios: abi 

kilusios iš Alytaus, baigusios gestų kalbos vertimo 
studijas Vilniaus kolegijoje vėl grįžo į Dzūkijos 

sostinę; iš pradžių - darbas ne pagal specialybę, dėl 
objektyvių priežasčių primiršti gestai ir viską 

įveikianti vertėjo profesijos trauka. 

Alytaus gestų kalbos vertėja R. Volungevičiūtė. Alytaus gestų kalbos vertėja Ž. Bakūnienė.

Gyvenimas	Alytuje
gestų	kalbos	vertėjų	akimis
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Nelengva	pradžia
1991 m. kovo 9 d. Vilniuje susirinko 72 sporto entuziastai. Jie nu-

sprendė atsiskirti nuo tuometės Vilniaus kurčiųjų teritorinės valdybos 
(dabar – VKRC) ir įkurti kurčiųjų sporto klubą. Pavadinimu pasirinko 
gestą, kuriuo nuo seno buvo įvardijami Vilniaus sportininkai, - „Gestas“. 
Kaip visi sako, jokia tądien revoliucija nevyko, „skyrybos“ buvo taikios ir 
draugiškos, mat vilniečiai jau seniai buvo pripažinę, kad sportininkams 
geriausia burtis draugėn ir veikti atskirai.

Atskiros teritorinės sporto organizacijos idėją subrandino trys sis-
temoje gerai žinomi asmenys: Arūnas Kubaitis, Šarūnas Pečiulis ir Ra-
mūnas Dovydėnas. Jie ne tik tvarkė įvairius steigimosi formalumus, bet 
ir būrė bei agitavo žmones. Jų idėja jau pirmais metais patikėjo 180 as-
menų, kurie tuo metu atstovavo 11 sporto šakų. Tad pati pradžia buvo 
išties teikianti vilčių. Tačiau vėliau buvo visko.

Patalpų Šv. Kazimiero g. 3 pastate klubui neatsirado. Ir A. Kubaitis su 
būriu bendraminčių sporto reikalus tvarkė savo uošvių namuose, dviejų 
kambarių bute. Vis atrodė, kad tokia padėtis laikina. Tačiau tas „laikinai“ 
užtruko 11 metų. Vėliau tuometė prezidentė Roma Klečkovskaja, su sa-
vanoriais kurčiųjų bendruomenės atstovais suremontavusi Šv. Kazimiero 
g. 3 rūsio patalpas, dalį jų iš karto pasiūlė sportininkams. Atrodė, po dar-

bo namuose bus visai neblogai. Iš pradžių gal ir buvo, bet remonto iš-
guita drėgmė pamažu vėl grįžo ir pradėjo atsikovoti erdvę. Pastate ėmė 
trūkti oro, tvyrojo nemalonus kvapas ir vis didesnė drėgmė. A. Kubaitis 
pasakojo, kad vėl vis dažniau tekdavo likti dirbti namuose. Taip praėjo 
dar 6 metai. Ir tik Vilniaus AGKVC išsikrausčius iš Šv. Kazimiero g. 3 pa-
talpų, pagaliau 2008 m. organizacijai buvo skirtas vienas kabinetukas. 
Pasak klubo prezidento, tais metais ne tik iš dalies išsisprendė patalpų 
klausimas, bet pamažu gerėjo ir finansavimas: tapo įmanoma tam tikrai 
etato daliai įdarbinti 3 projekto vykdytojus. Tad 2008-ieji „Gestui“ buvo 
ypatingi. Deja, kaip sakė pranešėjas, visais vėlesniais metais ir iki pat šių 
dienų nieko geresnio pasiekti nepavyko.

Pergalės,	trofėjai,	čempionai
Tad jau aštuoneri metai klubas su penkių darbuotojų komanda vis 

tame pačiame kabinete dirba, lankytojus priima ir vis gausėjančius tro-
fėjus kaupia. O tų šiandien jau 202. Jie laimėti ne tik Lietuvoje, bet ir 
tarptautinėse klubo varžybose: kaimyninėse šalyse, Čekijoje, Italijoje, 
Ukrainoje, Turkijoje, Suomijoje, Graikijoje, Danijoje ir t. t.

Didžiausias Europos kurčiųjų klubų turnyruose „Gesto“ pasiekimas 
– 2011 ir 2012 m. krepšininkų iškovotos pirmosios vietos. 2012 m. prie 

Vilniaus kurčiųjų sporto klubui „Gestas“ kovo 9 d. sukako 25-eri. Praėjus pusei metų nuo tikrosios gimimo 
datos, rugsėjo 9-ąją, kurčiųjų sporto organizacija pakvietė giminiškas organizacijas, sportininkus, 

trenerius kartu sugrįžti į praėjusius metus, prisiminti gražiausias akimirkas, apžvelgti įveiktus kliūčių 
ruožus, pergales, išklausyti linkėjimų ir patarimų ateičiai. „Gestas“ dėkojo visiems, buvusiems kartu ir 

kūrusiems klubo istoriją. Nuo pat pirmųjų dienų sporto klubui vadovauja Arūnas Kubaitis.
Nijolė KRASNIAUSKIENĖ

MŪSŲ ŽMONĖS

„GESTAS“	PAMINĖJO	KETVIRČIO	AMŽIAUS	SUKAKTĮ

E. Pakulnytės nuotr.
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nugalėtojų vyrų prisidėjo ir vilnietės krepšinin-
kės.  

„Gestas“ neįveikiamas Lietuvos kurčiųjų 
vyrų krepšinio čempionate  –  įskaitant šiuos 
metus, jau 12 kartų iš eilės tapo čempionu. 
Sukaktuvininką sveikindamas Lietuvos kurčių-
jų vyrų krepšinio rinktinės vyriausiasis trene-
ris Algimantas Šatas pabrėžė, kad nežino Lie-
tuvoje kito tokio klubo. Štai  „Žalgirio“ klubui 
be pertraukų čempionų titulą pavyko apginti 
7 kartus iš eilės. Strategas priminė, kad vilnie-
čiai į Lietuvos krepšinio rinktinę delegavo še-
šis krepšininkus (faktiškai pusę rinktinės – aut. 
past.), kurie tapo olimpiniais čempionais. Tai 
Justinas Navlickas, Algirdas Pazdrazdis, Andre-
jus Zenevičius, Gediminas Žukas, Lukas Pečiu-
lis, Janis Skakun.  

Olimpinių čempionų tarp vilniečių yra ir 
dar daugiau. Tai orientacininkas Tomas Kuz-
minskis, Vytautas Remeika, Vytautas Songinas, 
stalo tenisininkai Gintautas Juchna ir Deividas 
Takinas, disko metikė Larisa Voroneckaja. Vil-
niečiai per 25 metus 42 kartus tapo pasaulio 
čempionais ir prizininkais, dar daugiau pasi-
žymėjo Europos čempionatuose. Kaip ir visai 
Lietuvos rinktinei, taip atitinkamai ir klubui, 
ilgam įsimins 2016 m. vasara. Po jos sostinės 

sportininkai praturtėjo  kurčiųjų planetos pir-
menybėse stalo tenisininkų ir lengvaatlečių 
pelnytais dviem aukso, dviem sidabro apdo-
vanojimais, vienu bronzos medaliu. Neblogų 
rezultatų Europos kurčiųjų jaunimo lengvosios 
atletikos čempionate pasiekė Vilniaus jauni-
mas.

Klube šiuo metu yra apie 240 narių, pasi-
rinkusių trylika sporto šakų, iš kurių devynios 
olimpinės. Tai krepšinis, tinklinis, lengvoji atle-
tika, plaukimas, stalo tenisas, badmintonas, 
boulingas, orientavimosi sportas, futbolas. 
Tarp sporto bendruomenės narių – 27 elitiniai 
sportininkai.

Vis dėlto „Gestas“ nė kiek ne mažiau savo 
laiko ir energijos skiria tiek didžiajam sportui, 
tiek sveikatinimo renginiams, sporto bendruo-
menei stiprinti. Klubo darbuotojai pasisako už 
šeimų stiprinimą per sportą. Todėl daug dėme-
sio skiria masiniams renginiams. Viena seniau-
sių tradicijų - 10 metų rengiamos Vilniaus aps-
krities kurčiųjų vasaros sporto žaidynės (anks-
čiau – šventė), kuriose visuomet numatyta 
atskira programa šeimoms. Daug metų buvo 
sportininkų švenčiama Užgavėnių šventė, bet 
ji ėmė ir natūraliai užgeso. Tačiau tebevyksta 
įvairios šeimų varžytuvės, dviračių žygiai, išky-
los, žūklės varžybos, veteranų turnyrai.

A. Kubaičio vadovaujamas „Gestas“ nesi-
bodi ir tarptautinių iššūkių – yra organizavęs 
mažojo futbolo, kroso, orientavimosi sporto, 
krepšinio turnyrus. Šiemet ketvirtą kartą su-
rengė Baltijos šalių boulingo tur-
nyrą. 

Todėl tądien iš sveikintojų lūpų 
skambantys pagyrimai buvo ne tik 
mandagumas gimtadienio proga, 
bet visiškai neperdėtas sostinės 
sportininkų veiklos įvertinimas. 
Pvz., Kauno kurčiųjų sporto klubo 
„Tyla“ pirmininkas Algirdas Jurkša 
atskleidė, kad būtent A. Kubaitis 
buvo tas asmuo, kuris skatino ir 
įtikinėjo kitų miestų kurčiuosius 
sportininkus sekti „Gesto“ pavyz-
džiu ir burtis. Anot kalbėtojo, pui-
kūs vilniečių rezultatai grūdino ir 
kitų keturių sporto klubų kovinę 

dvasią, taip augo visų klubų sportininkų meis-
triškumas. 

Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdy-
mo centro kūno kultūros mokytojas metodi-
ninkas Kazimieras Jasnauskas, praeityje gar-
sios lengvaatletės Onos Pečiulienės treneris, 
klubui linkėjo pagalvoti ir apie komercinę vei-
klos dalį, ieškoti būdų stiprėti finansiškai. Taip 
pat ragino nuosekliai ieškoti kurčiųjų ugdymo 
įstaigose gabių vaikų, juos sudominti sportu, 
paskatinti, treniruoti; gaivinti mažojo futbolo 
ir plaukimo sporto šakas. Pastarosiose praei-
tyje vilniečiai yra pasiekę neblogų rezultatų.

Vadovas	įkvepia	savo	pavyzdžiu
A. Kubaitis pats yra įkvepiantis pavyzdys 

klubo nariams. Jis yra du kartus šuolių į aukš-
tį TSRS lengvosios atletikos pirmenybių prizi-
ninkas, iki šiol nepagerinto Lietuvos kurčiųjų 
šuolio į aukštį rekordo autorius. Jau nepriklau-
somoje Lietuvoje orientavimosi sporto esta-
fetės rungtyje yra tapęs olimpiniu ir Europos 
kurčiųjų čempionato prizininku. 

Dabar prezidentas dalyvauja kurčiųjų vete-
ranų sporte. Daug metų žaidė kurčiųjų krepši-
nį. Yra išrinktas Tarptautinės kurčiųjų krepšinio 
veteranų asociacijos prezidentu (IODVB). Taip 
pat A. Kubaitis dalyvauja girdinčiųjų orienta-
cininkų veteranų turnyruose, nuo 2011 m. 
žaidžia kurčiųjų mišrų tinklinį. Kūno kultūros 
ir sporto departamentas jį už nuopelnus spor-
tui yra apdovanojęs aukso medaliu „Už sporto 
pergales“. 

 A. Kubaitis į sportinę organizacinę veiklą 
įtraukė ir savo žmoną Jeleną, kuri jaunystėje 
taip pat buvo sportininkė. Taip jis duoda to-
ną kitoms šeimoms, skatina kartu ir turiningai 
leisti laisvalaikį. Kubaičių šeima dar yra užsi-
krėtusi kelionių virusu – aplankė jau 30 užsie-
nio valstybių, ir Europos žemynas visai netru-
kus bus beveik jųdviejų išžvalgytas. •

MŪSŲ ŽMONĖS

Sukaktuvininką pasveikino Lietuvos kurčiųjų vyrų 
krepšinio rinktinės vyriausiasis treneris A. Šatas.

Vilniaus kurčiųjų sporto klubo „Gestas“ prezidentą A.Kubaitį 
pasveikino Kauno kurčiųjų sporto klubo „Tyla“ pirmininkas 
A. Jurkša.

Kurčiųjų sporto klubo „Gestas“ idėją subrandino (iš dešinės) 
A. Kubaitis, R. Dovydėnas ir Š. Pečiulis. 

Nuo pat pirmųjų dienų sporto klubui vadovauja A. Kubaitis.
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Pirmą kartą Lietuvos ir Balti jos šalių 
kurčiųjų istorijoje rugsėjo 4-11 d. 

Panevėžyje vyko XVI pasaulio 
kurčiųjų magijos festi valis. Neeilinis 
renginys įsiliejo į 513-ąjį gimtadenį 

švenčiančio miesto programą. 
Panevėžiečiai ir miesto svečiai visą 

savaitę galėjo grožėti s talenti ngiau-
sių kurčiųjų iliuzionistų iš Lietuvos, 

Vokieti jos, Rusijos, Japonijos, Kipro, 
Ispanijos, Latvijos, JAV, Indijos, 
Didžiosios Britanijos, Ukrainos, 

Suomijos, Olandijos pasirodymais. 
Buvo demonstruojami įvairūs iliuzijos 

žanrai.
Laima LAPĖNIENĖ

Pasaulio	kurčiųjų	
iliuzionistų	
festivalis	

Panevėžyje

Festivalio atidarymo šventė prasidėjo Lietu-
vos himnu – „Tautiška giesme“, kuri buvo išversta į 
tarptautinę gestų kalbą. Sveikinimo žodį tardamas 
miesto meras Rytis Račkauskas pažymėjo: „Nuo-
širdžiai džiaugiuosi matydamas tiek daug magijos 
meistrų susirinkus čia, Panevėžyje. Tikiu, kad šis 
festivalis neabejotinai dovanos mums daug įspū-
džių ir geros nuotaikos. Tačiau svarbiausia – ir 
vaikams, ir suaugusiesiems leis vėl patikėti stebu-
klais. Linkiu jums puikaus renginio, gerų emocijų ir 
šventiško laiko gimtadienį švenčiančiame Panevė-
žyje.” Festivalio dalyvius ir svečius taip pat sveiki-
no Lietuvos iliuzionistų klubo prezidentas Arvydas 
Stonys, viceprezidentas Mantas Žmuidinavičius-
Wizard, Seimo narys Povilas Urbšys, LKD preziden-
tas Vytautas Pivoras ir valdybos narė Jūratė Puga-
čiauskienė, Panevėžio kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų 
pagrindinės mokyklos (PKNPM) direktorė Danutė 
Kriščiūnienė. 

Rugsėjo 5-8 d. magų pasirodymai vyko miesto 
Bendruomenių rūmuose, o 10 d. 12.15 val. iliuzi-
onistų triukus buvo galima stebėti Senvagės sce-
noje.

Laisvu laiku svečiams buvo organizuojamos 
ekskursijos po Panevėžį, Anykščius, Šiaulius. Lan-
kytasi Panevėžio rajono Upytės linų muziejuje bei 

XVI pasaulio kurčiųjų magijos festivalio organizatorius V. Glušokas.

G. Karklienės nuotr.
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Klemenso Sakalausko privačiame muziejuje. Svečius ypač suža-
vėjo apsilankymas Aukštaitijos žirgyne. Ten kurčia jojikė (buvusi  
PKNP mokyklos mokinė) Kotryna Kalačiovaitė ne tik pademons-
travo savo sugebėjimus puikiai valdyti žirgą, bet ir pakvietė 
pajodinėti svečius.

Rugsėjo 9 d. kurčiųjų magijos festivalis vienai dienai buvo 
perkeltas į Anykščius.  Festivalio dalyviai iš Panevėžio į Anykš-
čius atvažiavo istoriniu siauruku.  Anykščių kultūros centro salėje 
anykštėnams, o ypač šiame rajone gyvenanatiems kurtiesiems 
bei kitas negalias turintiems žmonėms, iliuzionistai atvėrė stebu-
klingą magijos pasaulį. Buvo smagu pamatyti kartu su iliuzionis-
tais scenoje triukus demonstruojantį ir rajono merą Kęstutį Tubį.

Po pasirodymo svečiai iš užsienio susipažino su unikaliais 
Anykščių gamtos ir kultūros paveldo objektais, aplankė Angelų 
muziejų, Šv. Apaštalo evangelisto Mato bažnyčią, pasitelkdami 
tarptautinę gestų kalbą turėjo galimybę  pajusti A. Baranaus-
ko poemos „Anykščių šilelis“ dvasią, Medžių lajų take grožėjosi 
kraštovaizdžiu. 

Rugsėjo 10 d. visi festivalio dalyviai iškilmingai žygiavo Pane-
vėžio gimtadienio šventiniame parade ir miestiečiams demons-
travo spalvingus triukus. Kartu su visais šventės dalyviais grožė-
josi skraidančiais oro balionais. Vakare per iškilmingą festivalio 
uždarymą buvo demonstruojami geriausi iliuzionistų pasirody-
mai. 

Garbinga komisija, kurią sudarė Lietuvos iliuzionistų klubo 
prezidentas Arvydas Stonys, viceprezidentas M. Žmuidinavi-
čius-Wizard bei Panevėžio kurčiųjų kultūros centro (PKKC) pre-
zidentas iliuzionistas Vilius Glušokas, pagrindinę nominaciją už 
sceninę magiją skyrė Anatoly Nemirovchenko (Ukraina), antrą-
ją – Matthew Morgan (JAV),  trečiąją – Oleg Aleynikov (Rusija). 
Komiškosios magijos srityje už juokingiausią ir puikiai parengtą 
programą komisija pirmąją nominaciją skyrė magams iš Ukrai-
nos: Anatoly Nemirovchenko ir Elenai Kim. Antroji nominacija 
už labai įdomų pasirodymą atiteko dalyviams iš Indijos: žmonai 
ir vyrui S. S. Kimmathar. Senjorų magų grupėje nugalėtoju tapo 
Johnny Gapp iš Didžiosios Britanijos. Antrąją ir trečiąją nomi-
nacijas pasidalijo iliuzionistai iš Vokietijos: Horst Bormann (2 
nominacija) ir  Manfrea Dorf  (3 nominacija). Nominaciją už 
eleganciją komisija skyrė viešniai iš Ukrainos E. Kim, už kultūrą 
– indei Sheetal Kimmathar. Džiugu, kad už pademonstruotus 
originaliausius numerius pagrindine nominacija apdovanotas 
Lietuvos atstovas Michailas Chovanskis.

Festivalio uždarymo metu svečiai taip pat galėjo apžiūrėti 
eksponuojamą unikalią kurčiųjų rankdarbių parodą ,,Pasaulio 
kurčiųjų magijos festivaliui – 30“, pasakojančią apie pasaulio 
kurčiųjų istoriją, kultūrą ir meną. Šventės pabaigoje visi buvo 
pakviesti pasivaišinti aukštaitiškais patiekalais.

Pagrindinis pasaulio kurčiųjų magijos festivalio Panevėžyje 
organizatorius PKKC prezidentas, PKNPM lietuvių gestų kalbos 
mokytojas bei iliuzionistas V. Glušokas džiaugėsi, kad renginys 
pavyko: atvykę kurtieji iliuzionistai iš įvairių šalių buvo sužavėti 
Lietuva, Panevėžio kraštu, miesto gimtadienio švente, Anykš-
čiais, o ypač šiltu bendravimu, gera nuotaika.  

PKKC nariai jau yra dalyvavę kurčiųjų magijos festivaliuose 
Ukrainoje, Vokietijoje, Didžiojoje Britanijoje, Rusijoje. PKKC įsi-
kūrė 1996 m. Jo tikslas – kurčiųjų aktyvumo skatinimas, kultūri-
nė veikla, užimtumas, gestų kalbos norminimas ir tobulinimas, 
tarptautinis kurčiųjų bendradarbiavimas ir ugdymas. •

Festivalio dalyvius sveikina (iš kairės) Seimo narys P. Urbšys, Lietuvos iliuzionistų klubo prezidentas 
A. Stonys, Panevėžio meras R. Račkauskas ir LKD prezidentas V. Pivoras.

Už pademonstruotus originalius numerius pagrindine nominacija apdovanotas Lietuvos atstovas 
M. Chovanskis. 

Festivalio atidarymo akimirkos.
G. Karklienės nuotr.
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Ši šventė sostinės gyventojus ir 
svečius džiugina jau dvylika metų.  Šie-
met iš šios tradicinės šventės išaugo 
po regionus keliaujančios neįgaliųjų 
bendruomenės mugės-koncertai „Bū-
kime kartu!“ Šią vasarą tokie renginiai 
vyko Marijampolėje, Ukmergėje ir Tel-
šiuose

„Juk iš tiesų visi mes esame to pa-
ties pasaulio dalis. Pasaulio, kurį mes 
visi kartu kuriame. Ir visai nesvarbu, 
kad mes vienas nuo kito kuo nors ski-
riamės. Visus vienija džiaugsmas kurti 
ir bendrauti“, – sakė renginio globėja 
socialinės apsaugos ir darbo ministrė Algimanta Pabedinskienė. Nuo 
2003 m. šį respublikinį renginį organizuoja Lietuvos specialiosios kū-
rybos draugija „Guboja“.

Katedros aikštėje koncertavo ne tik geriausi neįgaliųjų meno sa-
viveiklos kolektyvai, bet ir Lietuvos kariuomenės garbės sargybos 
orkestras (kapelmeisteris mjr. Egidijus Ališauskas), Valstybinis pu-
čiamųjų instrumentų orkestras „Trimitas“ (vyr. dirigentas Ugnius 
Vaiginis), diksilendas „Sweetband“ (vadovas Karolis Pratkus). Mūsų 
bendruomenei koncertinėje programoje atstovavo Vilniaus ir Kauno 
kurčiųjų reabilitacijos centrų saviveiklininkai.

Vilniečiai ir miesto svečiai turėjo galimybę apžiūrėti ir įsigyti su-
venyrų, meninių dirbinių, kuriuos mugėje eksponavo ir pardavinė-

jo neįgalieji liaudies amatų meistrai, 
namudininkai iš įvairių Lietuvos vietų. 
Mugėje-koncerte dalyvavo apie 1500 
neįgaliųjų kūrėjų iš daugiau kaip 100 
organizacijų. Renginio metu jiems tal-
kino Generolo Jono Žemaičio Lietuvos 
karo akademijos kariūnai, Pasieniečių 
mokyklos kursantai, Vilniaus mokyklų 
moksleiviai.

Spalvingus rankų darbo suvenyrus, 
meninius dirbinius pristatė ir mūsų or-
ganizacijos iš visos Lietuvos - tai Kauno 
kurčiųjų reabilitacijos centras (KRC), 
Panevėžio KRC, Vilniaus KRC  ir Kauno 

rajono, Kėdainių, Raseinių, Jonavos kurčiųjų pirminės organizacijos 
bei Mažeikių kurčiųjų draugija. Šiemet mugėje pirmą kartą dalyvavo 
Panevėžio kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pagrindinė mokykla. Jos atsto-
vės Rita Cibulskienė ir Dalia Jurevičienė pristatė įspūdingus kerami-
kos suvenyrus, nėrinius ir paveikslus. R.Cibulskienė džiaugėsi, kad 
paviljono lankytojai domėjosi jos dukros Skaistės nutapytais paveiks-
lais ir keramikos suvenyrais, iš jų ne vienas buvo ir nupirktas. 

Renginį rėmė Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Krašto ap-
saugos ir darbo ministerija, Neįgaliųjų reikalų departamentas, Socia-
linių įmonių asociacija, Generolo Žemaičio Lietuvos karo akademija, 
Pasieniečių mokykla, Vilniaus apskrities gestų kalbos vertėjų cen-
tras, UAB „Blikas“, UAB „Balionų karaliai“. •

Rugsėjo 4 d. Sosti nės dienų Vilniuje metu Katedros aikštėje vyko tradicinė šventė 
„Tau, Vilniau“ - respublikinė neįgaliųjų mugė-koncertas.

Genė KARKLIENĖ

MŪSŲ	BENDRUOMENĖS	NARIAI	
ŠVENTĖJE	„TAU,	VILNIAU“

„Juk iš tiesų visi mes 
esame to paties pasaulio 

dalis. Pasaulio, kurį mes visi 
kartu kuriame. Ir visai 

nesvarbu, kad mes vienas 
nuo kito kuo nors skiriamės. 

Visus vienija džiaugsmas 
kurti ir bendrauti“

– renginio globėja socialinės apsaugos ir darbo 
ministrė Algimanta Pabedinskienė.

VKRC rankdarbių būrelio vadovė (viduryje) E. Nausėdienė 
ir jos pagalbininkės N. Karmazienė ir L. Kunigėlytė.

Kauno rajono ir Jonavos kurčiųjų pirminių organizacijų 
paviljono atstovės.

KKRC dailės ir rankdarbių būrelio vadovas 
Paulius Jurjonas.
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PKRC dirbinius pristatė N. Gritėnienė. Raseinių kurčiųjų p. o. vadovė Genutė Eidukevičienė ir jos rankdarbiai.

Kaišiadorių kurčiųjų p. o. atstovės Janina Padrizienė ir Zita Skromovienė bei jų 
įspūdingos rankinės.

Panevėžio kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pagrindinės mokyklos paviljono šeimininkai 
(iš kairės): R.Cibulskienė, D. Jureviičenė ir Danutė bei Stasys Taraškevičiai.

Vilniaus saviveiklininkai.

Kauno saviveiklininkai.

Mažeikių kurčiųjų draugijos paviljono šeimininkės (iš kairės): I. Montvilienė, R. Savickienė, 
A. Šimkuvienė, J. Kniurienė.
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Mūsų bendruomenės narė Vilniaus dailės akademijos magistrantė Ieva Augaitytė Panevėžio Juozo 
Milti nio dramos teatre surengė personalinę teksti lės darbų parodą „Negaliu tylėti “, kuri veikė nuo 

rugpjūčio 30 d. iki rugsėjo 10 d.
Parengė Genė KARKLIENĖ

I.	Augaitytės	nenoras	
tylėti	suvienijo	

parodą	ir	spektaklį	

„Panevėžys	vienija	ir	taškas“
Duris šiai parodai atvėrė  teatro vykdomas kultūrinių renginių ciklas 

„Panevėžys vienija ir taškas!“ J. Miltinio dramos teatras ėmėsi sudėtin-
gos misijos - suburti įvairių sričių, ypač kultūrinio potencialo turinčias 
institucijas, kad gerėtų panevėžiečių gyvenimo kokybė, o miestas taptų 
šalies gyventojų ir užsieniečių traukos centru. Šio projekto partnere ta-
po ir Panevėžio kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pagrindinė mokykla. Projektą 
„Panevėžys vienija ir taškas!“ sudaro šešios dalys,  kiekviena jų vyksta 

vis kitą mėnesį.
Siekdamas įgyvendinti rugsėjo mėnesio temą  „Kaip įveikti baimės 

sindromą“ teatras pakvietė į premjerą  „Lavina“ (režisierius Linas Mari-
jus Zaikauskas). Šiuolaikinės turkų dramaturgo Tundžero Džiudženoglu 
pjesės „Lavina“ siužeto centre – apokaliptinė baimė, apėmusi nedidelę 
kalnų bendruomenę. Žmonės čia gyvena tyloje, kad tik „neprisišauktų“ 
sniego nuošliaužos, kuri gali palaidoti po sniegu visą kaimą. Laikydamie-
si griežtų taisyklių, kurias diktuoja nuolatinė baimė, ištisos kartos gyve-

Parodos autorė Ieva Augaitytė.

„Prisilietimas. Negaliu tylėti.“
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na visiškoje tyloje. Nesilaikantys taisyklių yra baudžiami mirtimi. Tokiu 
būdu žmonės praranda savo jausmus, jautrumą, orumą... Ir tik meilė yra 
pajėgi sulaužyti šį baimės, tylos ir pasyvumo kalėjimą. 

Pjesės autorius, hiperbolizuodamas aplinkybes ir siužeto veiksmą 
perkeldamas į egzotišką, nuošalų kalnų kaimelį, iš esmės kalba apie šiuo 
metu itin aktualias problemas. Žmonės kasdien pilte užpilami karo, ligų, 
terorizmo, gamtos stichijos,  nedarbo ir kitomis grėsmėmis. Šio projekto 
vykdytojai kviečia prisiminti popiežiaus Jono Pauliaus II dvasinį palikimą, 
kuris gali būti apibūdinamas žodžiu „Nebijokite“. Lankydamasis Lietu-
voje ir susitikęs su Vilniaus universiteto bendruomene popiežius sakė: 
„Nebijokite, bičiuliai, atverti durų Kristui! Jis pažįsta žmogaus širdį ir 
moka atsakyti į skaudžiausius jo nerimo klausimus. Jis kviečia mus kartu 
darbuotis ir kurti tikrai laisvą, vieningą žmoniją.“ 

Negaliu	tylėti
Spektaklio pagrindinė mintis glaudžiai susisieja su Ievos parodos 

tematika, kuri siunčia visuomenei žinutę - „negaliu tylėti“. Jaunoji daili-
ninkė išsiveržė iš savo baimių, tylos ir pasyvumo kalėjimo dėl didžiulės 
tėvų, artimųjų meilės ir palankių gyvenimo sąlygų. Tai trečioji Ievos per-
sonalinė paroda. Savo darbus ji eksponavo respublikinėse bei tarptauti-
nėse parodose: Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Lenkijoje, Estijoje, Vengrijo-
je, Kroatijoje. 

J. Miltinio dramos teatro direktorius ir premjeros „Lavina“ režisie-
rius L. M. Zaikauskas sakė, kad atsiliepimai apie parodą labai šilti ir gra-
žūs. „Puiki paroda, puiki menininkė. Baisu būti kurčiam vaikui muzikantų 
tėvų, todėl labai vertinu mergaitės drąsą, jos sugebėjimą nepasiduoti, 
norėjimą būti gyvenimo sūkuryje ir nebijoti savo negalios. Negalių fiziš-
kai negalima įveikti, tačiau labai svarbu, kaip mes psichologiškai kovoja-
me su jomis“, - Ievos pasiekimais ir drąsa žavėjosi režisierius.  

„Lavina“ yra pirmasis projekto „Panevėžys vienija ir taškas“ spekta-
klis, kuriame aktoriai vartojo gestų kalbą, pamokyti gestų klabos vertė-
jų. „Viskas taip gražiai sutapo. Spektaklio ir parodos tematikos panašios, 
dailininkė sako negalinti tylėti, o spektaklis -  kaip nugalėti baimę savyje. 
Spektaklio scenografijoje labai daug kilimų, o teatro fojė taip pat teksti-
lės darbai – gobelenai“, – parodos ir spektaklio vienybę, sujungtą gestų 
kalba, akcentavo režisierius. 

„Per premjerą salė lūžo nuo žmonių, žiūrovai susidomėjo gestais, 
paskui klausinėjo jų reikšmės. Tai nauja patirtis, gal ateityje ir mūsų mo-
kyklos vieną kitą moksleivį įtrauks į spektaklį“, - apie projekto perspekty-
vą kalbėjo jo partnerė Panevėžio kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pagrindinės 
mokyklos direktorė D. Kriščiūnienė. 

Ievos	tekstilės	darbai
Oficialus parodos „Negaliu tylėti“ atidarymas vyko rugsėjo 5 d. Į jį 

gausiai susirinko PKNPM moksleivių, jiems Ieva pristatė visus savo sep-
tynis parodoje eksponuojamus darbus.  

1. Gobelenas „Prisilietimas.	Negaliu	tylėti“. „Išaudžiau save, sakan-
čią gestų kalba frazę: „Man gyvenime visų svarbiausia yra tobulėti.“ Au-
džiau jį 10 mėn. Mano „kalbančios“ rankos – tai ne tik rankos, kuriomis 
aš galiu bendrauti gestų kalba, bet tai ir tekstilininkės rankos, kuriomis 
galiu reikšti savo mintis medžiagoje.“ 

2. „Įprasminimas“ – Skaitmeninė spauda ant medžiagos. „Su pirštų 
abėcėlės pagalba parašyta frazė „Tekstilė bravo“. Tai nufotografuotos 
pirštų abėcėlės raidės.“

3. „Sąskambiai“	– skaitmeninė spauda ant medžiagos, siuvinėjimas.  
„Čia užfiksuoti rankų judesiai, jie lyg ištirpsta, lieka šešėliai, kurie žaidžia 
su kavos dėmėmis, trupiniais, vandens purslais ir kitais paprastais bui-
tiniais daiktais. Vis dėlto rankos švelniai, subtiliai su mumis bendrauja.“ 

4. Miniatiūra „Vilnius	–	mano	miestas“ atliktas klasikinio gobeleno 
technika. „Audžiau plonais siūlais. Tai daug kruopštumo reikalavęs dar-
bas.“

5. „Tekstilės	 šviesa“ ir „Atspindžiai“ - tradicinis gobelenas jungia-
mas su naujomis technologijomis, LED lemputės. „Gobeleną jungiu su 
šviesa. Miesto žiburių atspindžiai vandenyje nardina mus į nakties ste-
buklą. Šviesa, slėpdamasi naktyje, įkvepia tamsą spindėti.“ Taip meni-
ninkė įveikia „tylinčią“ tamsą. 

6.	 „Mano	 laimės	 receptas“	 - vėlimas. „Laimės receptas kiekvienu 
laikotarpiu vis kitoks. Tuo metu mano laimė buvo studijuoti tekstilės 
meną Dailės akademijoje.  Sunkiai įskaitoma gydytojo rašysena recepte 
surašytas tekstas – 2012 m. rudens semestro VDA Tekstilės katedros 
užduotys, kurias išrašo darbų vadovė – „gydytoja“ Eglė Ganda Bogda-
nienė.“  

7.	„Vandenyne“	– kamšytinis kilimas.•

„Sąskambiai“

„Atspindžiai“ 

Parodos autorė su PKNPM moksleiviais, direktore ir tėveliais.
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Tradicinė Lietuvos kurčiųjų meno šventė, šiemet pavadinta „Pabūkime kartu“, liepos 2 d. kurčiųjų 
bendruomenę sutelkė Šiauliuose, miesto kultūros centre. Šis renginys - ne ti k kurčiųjų menininės 

saviraiškos ir kultūrinių poreikių tenkinimo diena, bet ir seniai matytų draugų bei pažįstamų apkabinimo 
laikas, bendravimo džiaugsmas. Ne kitaip buvo ir šiemet, kai renginio šeimininkais tapo 

Šiaulių kurčiųjų reabilitacijos centras.
Nijolė KRASNIAUSKIENĖ

KURČIŲJŲ	KULTŪRINĖS	PRAMOGOS	ŠIAULIUOSE

Šeimininkų	 pasididžiavimas	 –	
medžio	drožiniai	ir	vėliniai

Šiaulių kultūros namų hole stalai buvo nu-
kloti šiauliečių, kauniečių ir kėdainiečių rank-
darbiais. Pirmiausia stabtelime prie šeimininkų 
ekspozicijos. Šiauliuose gerai žinomas 75-me-
tis tautodailininkas Vaclovas Kastutis Onaitis 

į parodą atvežė naujausią savo drožinį – du 
išskleistais sparnais angelus ir daugybę savo 
ankstesnių darbų nuotraukų. Žmonėms gražu, 
prieina, kalbina medžio drožėją, klausinėja vi-
sokių dalykų. O tautodailininkui taip pat gera: 
kad ir kaip mėgtum savo užsiėmimą, kartais 
reikia ir pasižmonėti. Šiaulių kurčiųjų reabili-
tacijos centro direktorė Kristina Prudnikienė 
draugiškai pataria, ko reikėtų paklausinėti ži-
nomą menininką, kaip kuo daugiau sužinoti 
apie jo kūrybą. Vyriausioji renginio šeimininkė 
neslepia, kaip Šiaulių kurčiųjų bendruomenė 
labai didžiuojasi savo iškiliu ir dosniu nariu. Jo 
gausiai dovanotos medžio skulptūros kurčių-
jų reabilitacijos centre išdėliotos taip, kad bet 
kuriame kabinete iš karto patraukia lankytojų 
žvilgsnį. 

Čia pat įvairiaspalves veltas pirštines, ko-
jines, skaras, vazas, dvi įspūdingas lėles eks-

ponuoja tik pora metų už drožėją jaunesnė 
Monika Lekavičienė. Moteris ketverius metus 
lanko Šiaulių KRC veikiantį amatų būrelį, o jos 
darbai akivaizdžiai rodo, kiek daug gali išmok-
ti žmogus, kai turi noro ir negaili pastangų. 
Monika sako, kad į centrą ją atvijo naujų po-
tyrių, veiklos poreikis. Anot jos, sėdėti namie 
nuobodu, traukia į žmonių būrį. Kad būtų 
už ką pirkti vėliniams žaliavos, moteris savo 
rankdarbius pradėjo pardavinėti mugėse. 
Tačiau nei stengiasi, nei nori prasigyventi iš 
šio laisvalaikio užsiėmimo, jai tai pirmiausia 

– malonumas, atgaiva sielai, o tik 
paskui papildomas euras. M. Le-
kavičienė labai skrupulinga, tad 
ties kiekvienu rankdarbiu palinks-
ta ilgam, ypač ilgai jai užtrunka 
nuvelti lėlę. Matyt, todėl jos itin 
traukia akį, tikri kūrybos kūdikiai.

Nuo kauniečių ir kėdainiškių 
rankdarbių asortimento net akys 
raibsta: karpytos gėlės, iš įvairių 
medžiagų sumeistrautos segės, 
karoliai, dar padėkliukai arbatos 
puodeliams, mezginiai, nėriniai – 

ko tik tądien čia nebuvo. 

Latvių	kūryba
Tarp parodos dalyvių -  ir kaimynų latvių 

šeima. Tai tėvų – Santos ir Roberto Kesenfeldų 
bei jų sūnaus Rūdolfo dailės ir drožybos darbai, 
nuotraukos. Svečiai ne tik pasakoja apie save, 
bet ir stengiasi pristatyti Latvijos kurčiųjų dai-
lininkų sąjungą, kuriai visi, įskaitant renginyje 
nedalyvavusią dukrą Paulą, jai atstovauja. Kai-
mynai atskleidžia, kad norėtų užmegzti glau-
desnius ryšius su lietuviais dailininkais, mąsto 
apie bendras parodas, sąskrydžius. Menininkų 
šeimą bei dainų imitatorių porą į renginį atlydė-
jo pats Latvijos kurčiųjų draugijos prezidentas 
Edgaras Vorslovas ir Rygos kultūros namų direk-
torė Mara Lasmane. E. Vorslovui svetingai ranką 
tiesia LKD prezidentas Vytautas Pivoras. Tad dar 
pagrindinei, meninei, renginio daliai neprasi-
dėjus, jau mezgasi kontaktai, atsinaujina seni 
ryšiai, naujienomis dalijasi draugai ir pažįstami, 
glėbesčiuojasi, gėrisi menininkų ir amatininkų 
kūryba, negali atsidžiaugti vienas kito draugija.

Saviveiklos	virtuozų	darbai
Meno kolektyvų pasirodymus pradeda Vil-

niaus liaudies teatras „Mimika“. Vilniečiai,  va-
dovaujami režisierės  Janinos Mažeikienės, 
parengė premjerą pasakos „Jūratė ir Kastytis“ 
motyvais. Tai tragiška meilės istorija, kur myli-
muosius išskyrė kultūriniai skirtumai ir žmonių 
netolerancija. Kaip visada vilniečiai nenuvylė: 
savo meilės istorijos versiją scenos kalba pa-
sakojo jaudinamai, įtikinamai, išradingai. Ir, be 
abejo, prikaustė žiūrovų dėmesį, pelnė pačių 
geriausių atsiliepimų. 

Pasigėrėjimo ir aplodismentų tądien nu-
sipelnė visos atliktos imituojamosios dainos, 
kurių buvo beveik dvi dešimtys. Tai ir kaunie-
čių imituojamoji daina-šokis „Baltas lino gy-
venimas“, „Nauja daina“, „Apkabink dar“, „Kol 
kartu“. Romantišką nusiteikimą keitė greitesnis 
tempas, atkeliavęs kartu su panevėžiečių imi-
tuojamosiomis dainomis ir šokiais „Aukso nak-

jines, skaras, vazas, dvi įspūdingas lėles eks-Įspūdingas lėles parodoje eksponavo šiaulietė M. Leka-
vičienė.

Tradicinėje meno šventėje surengtoje parodoje šiaulietis 
V. K. Onaitis pristatė naujausius savo drožinius - išskleistais 
sparnais angelus. 

Dainų imitatorių porą į meno šventę atlydėjo pats Latvijos kurčiųjų draugijos 
prezidentas Edgaras Vorslovas (kairėje) ir Rygos kultūros namų direktorė 
Mara Lasmane.
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Šiemet Latvijos kurčiųjų dailininkų sąjunga „Viltis“ mini 25 metų veiklos sukaktį. Apie organizaciją – 
atsiradimą, istoriją, veiklą ir jos narius mūsų skaitytojams pasakojo jos įkūrėjai ir aktyvūs nariai Robertas 
ir Santa Kesenfeldai. Juos su sūnumi Rūdolfu sutikome Lietuvos kurčiųjų meno šventėje, kuri šiemet vyko 

Šiauliuose.
Nijolė KRASNIAUSKIENĖ

Pažintis	su	Latvijos	kurčiųjų	kūrėjų	organizacija	

Šventėje Latvijos menininkai dėmesį patraukė nuoširdžiom šyp-
senom ir spinduliuojančia šiluma. Paprastai ir be žodžių tarsi kvietė 
prieiti, pakalbinti, pasigrožėti atvežtais savo šeimos kūrybos darbais, 
daugiau sužinoti apie jų viešnagės tikslą.

„Mūsų organizacijos narius vienija vienas bendras dalykas – vi-
si esame Rygos vidurinės taikomosios dailės mokyklos auklėtiniai“, 
-  pažinties pradžioje pasakė S. Kesenfeld. – Beje, dalis dabartinių 
narių dar buvo visai maži ar negimę, kai jų tėvų galvose ėmė suktis 
mintis apie vienijamąsi. Idėja už-
gimė 1989 m. Torunėje (Lenkija). 
Tuomet mes, kurtieji latviai, ten  
Tarptautiniame kurčiųjų meno 
festivalyje eksponavome savo 
paveikslus ir keramikos darbus. Ir 
kaip niekad pajutome, kad mūsų 
meno kalba būtų įtikinamesnė, 
jei kalbėtume organizacijos var-
du, o ne po vieną.“

Tačiau nuo idėjos iki jos įgy-
vendinimo dar turėjo praeiti šiek 
tiek laiko. 1990-aisiais  Estijoje,  
Baltijos šalių kurčiųjų dailininkų festivalyje, latviai kūrėjai savo me-
džio bei keramikos darbus dar eksponavo kaip individualūs asmenys. 
Kitąmet Estijoje, kurčiųjų meno renginyje, prie latvių keramikų ir 
medžio skulptorių prisidėjo grafikai ir tapytojai. Tad kūrybinės latvių 
jėgos stiprėjo, jų ryšiai tapo vis glaudesni, jie vieni apie kitus nema-
žai žinojo, bet vis dar neturėjo bendros platformos.  Ir net po poros 
mėnesių, Baltijos šalių kurčiųjų meno parodą „Ryga-91“ surengę sa-
vo tėvynėje, latviai vis dar prisistatė kaip individualūs kūrėjai. Tik tų 
pačių 1991-ųjų pabaigoje, gruodžio  6 d., Latvijos kurtieji dailininkai 
paskelbė kuriantys kūrybinį klasterį „Viltis“, arba, kaip vadinasi ofici-
aliai, Latvijos kurčiųjų menininkų sąjungą. „Į ją įstojo 17 labai kūry-
bingų, talentingų žmonių. Tikslus jau buvome susidėlioję anksčiau. 

Tad tereikėjo sutvarkyti formalumus. Ketinome siekti geriau pažinti 
vienas kito kūrybą,  kartu spręsti mums tekusius iššūkius“, - prisiminė  
S. Kesenfelds, kuri organizacijai vadovauja nuo 2015 m.

Tarptautinė	„Vilties“	kelionė. 1992 m. dalyvauti 1-ojoje 
tarptautinėje kurčiųjų dailininkų parodoje Maskvoje „Vilties“ nariai 
išvyko jau kaip organizacija. Ten savo kūrybą pristatė dvi šeimos: 
Santa ir Roberts Kesenfeldai bei Guna ir Robertas Painai. Taip prasi-
dėjo tarptautinė „Vilties“ kelionė. 

Paskui turbūt nebuvo metų, 
kad latviai nedalyvautų įvairiuo-
se tarptautiniuose dailininkų 
sąskrydžiuose, festivaliuose, par-
odose ar neorganizuotų jų savo 
šalyje. „Vilties“ nariai ne kartą 
skynė laurus tarptautiniu ir ša-
lies mastu, pelnė nominacijų ir 
pripažinimą. Ir šiemet Latvijoje 
organizuotame dailininkų plene-
re jų organizacija pelnė antrąją 
vietą šalyje.

Dabar, pasak pašnekovės, kur-
čiųjų dailininkų sąjunga didžiausias viltis sieja su 15 jaunųjų daili-
ninkų, baigusių, kaip kažkada Santa ir Robertas Kesenfeldai, Rygos 
vidurinę dailės mokyklą. Į Šiaulius rygiečiai taip pat atvyko neatsi-
tiktinai. Jie ieško erdvės savo organizacijos narių saviraiškai, nori 
megzti draugystės ryšius, artimiau susipažinti su savo kaimynų me-
nine veikla, keistis patirtim ir idėjomis, galbūt kartu rengti kūrybines 
stovyklas. 

„Viltis“ turi susikūrusi interneto svetainę	www.Insceriba.lv. Or-
ganizacijos paskyra yra ir socialiniuose tinkluose „Twiterr“ bei „Fa-
cebook“ ir net atskira - rusų kalba. Čia galima plačiau susipažinti su 
organizacijos veikla, nariais ir kiekvieno jo kūryba.

→

tys“, „Raganų puota“, „Gyvenu“, „Pasakyki mylimoji“, „Mūsų linksmas 
gyvenimas“. O su Klaipėdos saviveiklininkais atsivežtus kūrinius kartu imi-
tavo ir centro direktorė Nijolė Kaminskienė. Tad imituojamosios dainos, 
tokios kaip „Išversk man pasaulį“, „Nebijok“, „Aš mažas“, „skambėjo“ dar 
įspūdingiau. Po renginio žiūrovai prisipažino, kad vilniečiui imituojant dai-
ną „Armija“ po kūną net lakstė šiurpuliukai – tokia ji buvo įtikinama. 

Juoko bangos ošė stebint kauniečių pantomimą moterų bokso tema. 
Ne mažiau visiems patiko ir šiauliečių suvaidinta komedija „Pagyvenusio 
vyro svajonės“. 

Didžiosios	scenos	debiutantės	
Įprasta, kad kurčiųjų meno šventėje savo sugebėjimus demonstruoja 

penkių didžiųjų miestų kurtieji saviveiklininkai. Šiemet tradicija sulaužyta 
– prie įprasto būrio prisidėjo ir vienas rajonas. „Panorome išmėginti abu 
vaidmenis: ir žiūrovų, ir atlikėjų“, - dalijosi sumanymu Kėdainių kurčiųjų 
pirminės organizacijos pirmininkė Veronika Gilienė. Trys kėdainiškės ben-
druomenės narės: Dana Morozovienė, Viktorija Mockutė, Ramutė Bur-
dienė – ilgai repetavusios parengė šventei dvi dainas apie mamą. Žiūrovai 
labai palankiai sutiko scenos naujokes, kai kurie net susigraudino. Reikia 
tikėtis, kad sėkmės padrąsintos moterys į didžiąją sceną kops dažniau.

Beveik tris valandas trukusi šventė baigėsi padėkomis, linkėjimais, 
įteiktais rankų darbo atminimo suvenyrais bei simboliniu renginio es-
tafetės perdavimu. Kitąmet	tradicinis	meno	renginys	keliauja	į	Pane-
vėžį.•

Į Šiaulius rygiečiai atvyko 
neatsitiktinai. Jie ieško 

erdvės savo organizacijos narių 
saviraiškai, nori megzti draugystės 

ryšius, artimiau susipažinti su 
savo kaimynų menine veikla, keistis 

patirtim ir idėjomis, galbūt kartu 
rengti kūrybines stovyklas. 
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Robertas tikino, kad, įkūrus svetainę, 

kurtiesiems dailininkams tapo daug papras-
čiau prisistatyti, eksponuoti savo darbus, 
pasiūlyti virtualios svetainės lankytojams jų 
įsigyti.  S. Kesenfeld  ir lietuvius maloniai ra-
gino apsilankyti svetainėje ir daugiau sužinoti 
apie kaimyninės šalies kurčiųjų kūrybą.

Pasak pašnekovų, šiemet gruodžio 6 d. 
ketvirčio amžiaus kūrybinės veiklos sukaktį 
organizacija žada paminėti iškilmingai ir gar-
siai, kad apie ją sužinotų ne tik Latvijoje, bet 
ir kaimyninėse šalyse.

Kesenfeldų	 šeima	 iš	 arčiau. „Vil-
ties“ įkūrėjas R. Kesenfeldas yra baigęs Ry-
gos meno mokyklą, o Rygos dailės akade-
mijoje įgijo medžio dizaino specialybę. Jis 
organizacijai vadovavo nuo pirmų dienų iki 
2014 m., yra jos logotipo kūrėjas. Į Šiaulius 
jis atvežė savo kūrybos medžio darbų.

Dukra Paula baigė Rygos amatų moky-
klą, taip pat Tarptautinę fotografijos dizaino 
mokyklą, ji yra multimedijų specialistė. Jos 
nuopelnas į „Vilties“ aruodą – sukurta inter-
netinė sąjungos svetainė.

Kol kas čia jokiu indėliu dar negali pasi-
girti tik sūnus Rūdolfas. Mat jis tik pradeda 
savarankišką kūrybinį kelią. Dabar savęs ieš-
ko Rygos amatų mokykloje (metalo dirbinių 
dizainas). Tačiau Šiauliuose, viešėjęs kartu 
su tėvais ir paklaustas apie perspektyvas, nė 
akimirkos nedvejodamas pareiškė, kad tie-
siai iš mokyklos planuoja pasukti į Rygos dai-
lės akademiją. Seks tėčio pėdomis, nors  dėl 
tikslios studijų krypties dar nėra apsispren-
dęs.

O štai 2015 m. iš vyro perėmusi Latvijos 
kurčiųjų dailininkų sąjungos vairininkės par-
eigas Santa iš visų šeimos narių turi daugiau-
sia diplomų. Pirmiausia ji įgijo trikotažo mo-
deliavimo meistrės specialybę, tada Latvijos 
pedagoginiame universitete apgynė namų 
ūkio priežiūros specialybės bakalauro, vėliau 
istorijos mokytojo bei socialinio darbo ma-
gistro darbus. 

Santa atskleidė, kad artimiausiuose jos 
kūrybiniuose planuose – tapybos ant šilko 
darbų kolekcija. Taip pat norėtų atnaujinti 
keletą savo dailės darbų. Mat neseniai jos 

akis užkliuvo už ankstesnių tapybos darbų ir 
ji pasigedo juose šviesos, ryškumo ir džiuges-
nės nuotaikos. Tad nusprendė pakeisti rėme-
lius. Ketina juos perdažyti geltonai. „Išgyvenu 
grynos spalvos, pavasario ilgesio periodą“, 
- svajingai šypsojosi pašnekovė. Ir paaiškino, 
kad jos kūryba daugiausia taikomojo pobū-
džio, skirta namų interjerui puošti. 

„Kūryba mūsų šeimai yra viskas: prasmė, 
tvirtybė, gyvenimo džiaugsmas, mūsų darnių 
santykių pagrindas“, - teigė pašnekovė. Šalia 
stovintys sūnus ir vyras šypsenomis tik patvir-
tino tokią nuomonę.•

Latvijos menininkų šeimyna (iš kairės): Rūdolfas,  Santa ir Roberts Kesenfeldai.

Rugsėjo 10-11 d. Panevėžyje vyko 2-asis Lietuvos katalikų esperanti ninkų suvažiavimas, į kurį 
prasmingai įsiliejo ir Panevėžio kurčiųjų bendruomenė.

Laima LAPĖNIENĖ       

Panevėžyje	vyko	Lietuvos	katalikų	esperantininkų	suvažiavimas

Dvi dienas trukęs renginys prasidėjo šv. 
Mišiomis Kristaus Karaliaus katedroje bei Šv. 
Apaštalų Petro ir Povilo bažnyčioje bei sakra-
linės muzikos koncertais. Oficialioji suvažia-
vimo dalis vyko Panevėžio kurčiųjų ir nepri-
girdinčiųjų pagrindinėje mokykloje (PKNPM): 
buvo apžvelgtas katalikų esperantininkų judė-
jimas pasaulyje ir Lietuvoje, atidarytos espe-
rantininkų dailininkų parodos: šviesaus atmi-
nimo tapytojos Audronos Šidlauskienės ,,In 
memoriam“ ir grafiko Povilo Šiaučiūno ,,Tik 
varnos“. Meninę programą suvažiavimo daly-
viams parodė PKNPM ir Panevėžio moksleivių 
namų moksleiviai (vadovė Regina Liutkevičie-

nė), Panevėžio kurčiųjų reabilitacijos centro 
meno mylėtojai (vadovė Genovaitė Sipavičie-
nė) bei jaunieji akordeonininkai iš Naujamies-
čio (vadovė Janina Mikalkevičienė).

Po meninės dalies suvažiavimo dalyvius iš 
įvairių Lietuvos miestų ir miestelių bei svečius 
iš užsienio PKNPM direktorė Danutė Kriščiū-
nienė supažindino su mokykla, jos istorija ir 
veikla. Pranešė svarbų faktą, kad Panevėžio 
esperanto klubo „Revo“ pirmininkė Vida Kuli-
kauskienė mokyklai perdavė esperanto gestų 
kalbos pirštų abėcėlę ir suteikė viltį dalyvau-
ti kurtiesiems pasauliniuose esperantininkų 
renginiuose. 

Kuo katalikai esperantininkai susiję su 
PKNPM, kad jiems reikšmingas renginys vy-
ko būtent čia? Atsakydama į klausimą viena 
iš šio suvažiavimo organizatorių, PKNPM  di-
rektorė D. Kriščiūnienė, kuri yra ir Lietuvos 
katalikų esperantininkų tarybos narė, sakė, 
jog su esperantininkais mokykla kontaktuoja 
jau dešimt metų. Šia kalba buvo susidomėję  
daug mokinių. Mokykloje trejus metus veikė 
esperantininkų būrelis. 2005 m. vykusiame 
90-ajame  tarptautiniame esperantininkų 
kongrese Vilniuje, be D. Kriščiūnienės, daly-
vavo PKNPM mokytojai Vilius Glušokas ir Rita 
Kasparienė. 2015 m. direktorė lankėsi su Lie-
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KULTŪRA
tuvos esperantininkų grupe 100- ajame esperantininkų kongrese Lilyje 
(Prancūzija).

Antras labai svarbus motyvas, kodėl buvo pasirinkta ši mokykla – tai, 
kad PKNP mokykla nuo 1995 m. yra katalikiškos krypties.

 ,,Kadangi į suvažiavimą atvyko ne tik esperantininkų iš visos Lietu-
vos, bet ir iš Prancūzijos, Latvijos, Rusijos ir kt.,  mums tai puiki proga vi-
suomenei pristatyti savo mokyklą, skleisti informaciją apie lietuvių gestų 
kalbą (suvažiavimo metu vyko lietuvių gestų kalbos pamokėlės – aut. 
past.), pristatyti kurčiųjų kultūrą. Neabejoju, kad toks reikšmingas ren-
ginys mūsų bendruomenės nariams buvo prasminga patirtis ir akiračio 
plėtimas“, - pažymėjo mokyklos direktorė.

Dar viena įdomi žinia, kuri paskelbta per parodos atidarymą: espe-
rantininkų gretas oficialiai papildė dailininkas Povilas Šiaučiūnas. Tiesa,  
buvusį PKNPM dailės mokytoją, auklėtoją kolegos dažnai matydavo var-
tantį esperanto kalbos žodynėlį, ir tai jau nieko nebestebindavo, tačiau 
tai, kad jis įsiliejo į esperantininkų gretas, buvo naujiena.

Dailininko	prisiminimai	
Pasak P. Šiaučiūno, esperanto kalba jis jau domisi 42 metus, bet tik 

šiais metais, paskatintas direktorės D. Kriščiūnienės, išdrįso dalyvauti 
Baltijos esperantininkų dienose, kurios vyko Birštone. Dailininkas tikino, 
jog pats buvo maloniai nustebintas supratęs, kad gali laisvai kalbėtis su 
įvairių tautybių žmonėmis, kurie šia kalba jau bendrauja daugelį metų. 

Baltijos esperantininkų dienose, kurios vyko liepos mėnesį, buvo per 
300 dalyvių iš 30 pasaulio šalių. Dailininkas sakė, kad jam teko bendrauti 
su įvairių tautybių esperantininkais, o artimiau susipažino su dalyviu iš 
Pietų Korėjos Young-Long Kimu, žurnalistu iš Pakistano Mian Salamu, in-
žinieriumi iš Vengrijos Vilhelmo Tothu. Dabar su kai kuriais jų bendrauja 
per feisbuką. ,,Man tai reikšminga galimybė tobulinti esperanto kalbą, 
bendraujant tiesiogiai”, - pažymėjo dailininkas.

Įdomi P. Šiaučiūno pažintis, o gal, tiksliau, impulsas, susidomėti es-
peranto kalba įvyko 1967 metais, jam įstojus į Kauno Stepo Žuko taiko-
mosios dailės technikumą. ,,Man visada visko buvo per mažai, o ypač 
žinių”, - teigė dailininkas. Todėl sužinojęs, kad viena jo kurso draugė  mo-
kosi esperanto, panoro  daugiau  sužinoti  apie šią kalbą. Taip, anot jo, 
susipažinęs su  labai įdomiu žmogumi, kuris jam parodė, kas tai yra 
valia, sąžinė, užsispyrimas, tikslo siekimas.  Tai buvo septynias kalbas 
mokėjęs Sorbonos universiteto auklėtinis Stasys Pleškūnas. Sovietmečiu 
jis dėstė užsienio kalbas Kauno politechnikos institute, tačiau kai miesto 
Komunistų partija sužinojo, kad šis eruditas gieda Katedros chore, buvo 
atleistas iš darbo kaip didžiausias tamsuolis, be galimybės įsidarbinti 
pagal savo išsilavinimą. 

Dailininkas iki šiol mena savo pirmojo esperanto kalbos mokytojo as-
ketišką būstą, kuriame didžiausias turtas buvo tiesiog nuo grindų iki pat 
lubų sudėtos įvairiausios knygos ir prirašyti popieriaus lapai. Netekęs 
darbo, šis žmogus vertėsi dirbdamas korepetitoriumi: mokė studentus 
lotynų, anglų, prancūzų, vokiečių ir kitų užsienio kalbų. Esperanto kal-
bos, kaip pažymėjo P. Šiaučiūnas, S. Pleškūnas mokė nemokamai – buvo 
šios srities fanatikas. Dailininkas prisimena matęs ant jo stalo iškarpą iš 
tuo metu ėjusio laikraščio ,,Tiesa”. Joje buvo parašyta, jog sovietų šalyje 
leidžiama mokyti esperanto kalbos.  

,,Vykdamas į Baltijos esperantininkų dienas tikėjausi sužinoti apie šio 
kadaise atsidavusio esperanto kalbai žmogaus likimą. Deja, kiek domė-
jausi, Kauno esperantininkai nieko apie šį žmogų nežinojo. Žinau, kad 
S. Pleškūnas buvo į esperanto kalbą išvertęs A. Baranausko ,,Anykščių 
šilelį”, tačiau šiuo metu publikuojamas kito autoriaus vertimas”, - apgai-
lestavo P. Šiaučiūnas. Jis pabrėžė, jog yra dėkingas likimui, kad jam teko 
sutikti šį mažo ūgio dvasios milžiną.•

Esperantininkų suvažiavimo dalyviai.

Koncertuoja PKRC saviveiklininkai.

PKNPM esperantininkai - mokyklos direktorė D. Kriščiūnienė ir auklėtojas P. Šiaučiūnas.
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2016 m. vasara Lietuvos kurti esiems sporti ninkams buvo gausi tarptauti nių varžybų ir medalių. Iš 
pasaulio ir Europos čempionatų iš viso parsivežta 17 įvairios spalvos sporto trofėjų. Turime tris naujus 

pasaulio čempionus: vieną - individualioje įskaitoje ir du -  komandinėje. Larisa Voroneckaja auksą pelnė 
disko meti mo rungtyje. Birutės Aleknavičiūtės ir Ingos Milkintaitės duetas aukščiausios prabos medaliais 
pasidabino paplūdimio ti nklinio planetos pirmenybėse. Garbingiausiais apdovanojimais pasipuošė stalo 

tenisininkų vyrų komanda. Lyderius ima vyti s jaunimas. Du aukso medalius Europos kurčiųjų jaunimo 
lengvosios atleti kos čempionate pelnė Mažvydas Paurys. Apie lietuvių pergales pasakoja Lietuvos 
kurčiųjų sporto komiteto generalinis sekretorius Marius Minkevičius, įspūdžiais dalijasi kai kurie 

sporti ninkai ir jų treneriai.
Nijolė KRASNIAUSKIENĖ

GAUSUS	VASAROS	MEDALIŲ	LAIMIKIS

Larisos triumfas. 2015 m. pabaiga ir 2016 
m. vasara L. Voroneckajai (33 m.) kaip reta 
ypatinga. Iš pradžių gimė sūnus, o paskui, jai 
atnaujinus treniruotes, vos po septynių mė-
nesių (treneris Mantas Jusis) birželio 25 - lie-
pos 3 d. pasaulio lengvosios atletikos čempi-
onate Stara Zagoros mieste (Bulgarija) spor-
tininkė šeštuoju bandymu diską pasiuntė prie 
47,48 m žymos. Šiuo rezultatu lengvaatletė 
pagerino savo asmeninį rekordą. Taip pat šio 
rezultato pakako, kad Larisa taptų pasaulio 
čempione. Planetos pirmenybėse aukso me-
daliu mūsų lengvaatletė pasidabino pirmą-
kart per savo karjerą. Už lietuvės šioje rung-
tyje liko Čekijos atstovė L. Matouškova (45,38 
m) ir ukrainietė N. Uršulenko (44,97 m). 

Rutulio stūmimo rungtyje L. Voronecka-
jai, nustūmusiai įrankį13,18 m, visai nedaug 
pritrūko iki prizinės vietos. Į priekį lietuvė 
praleido rusę S. Biziakiną, ukrainietę N. Uršu-

lenko ir rusę A. Mamliną.
M. Minkevičius Larisai medalį prognozuo-

ja ir kitąmet liepą vyksiančiose kurčiųjų žaidy-
nėse. Nenorėdamas nubaidyti sėkmės, me-
dalio spalvos nekonkretina, bet mielai pade-
da skaičiuoti L. Voroneckajos apdovanojimų 
kraitį nuo pat jos karjeros pradžios 2003 m. ir 
džiaugiasi, kad motinystė Larisai išėjo į naudą. 
Europos čempionatuose lengvaatletė yra pel-
niusi šešis apdovanojimus (3 disko metimo, 3 
rutulio stūmimo rungtyse), pasaulio čempio-
natuose – tris medalius (2 ir 1), kurčiųjų olim-
pinėse žaidynėse – penkis medalius (3 ir 2).   

2 vicečempionai ir prizininkas. Lietuviai 
vaikinai iš pasaulio kurčiųjų lengvosios atle-
tikos čempionato taip pat negrįžo tuščiomis. 
Vytenis Ivaškevičius (24 m.) rutulį nustūmė 
16,36 m ir vos 4 cm atsiliko nuo šių varžybų 
čempiono ruso D. Kalnykovo. Ir tai tik dar kar-
tą įrodo, kad sporte ne paskutinį vaidmenį 
vaidina sėkmė. Juk šiemet kovą per Europos 

kurčiųjų uždarų patalpų lengvosios atletikos 
čempionatą trenerio Sigito Liepinaičio auklė-
tinis tą patį varžovą pranoko. 

Trečią rezultatą varžybose pademonstra-
vo kitas lietuvis Mindaugas Jurkša (23 m.) – 
15,98 metro. Disko metimo sektoriuje mūsų 
pasiuntiniai liko be apdovanojimų. Mindaugas 
buvo 6-as, Vytenis – 7-as. Čia pergalę šventė 
rusas, ukrainietis ir iranietis. 

Iš lengvaatlečių įspūdžiais pasidalyti suti-
ko Mindaugas. Jis papasakojo, kad treniruotes 
disko metimo ir rutulio stūmimo sektoriuose 
pradėjo lankyti prieš šešerius metus. 2011 
- 2013 m. didesnių pergalių pasiekti nepavy-
ko, nors stabiliai laikėsi pirmajame septintu-
ke – tiek Europoje, tiek pasaulyje. Pergalės 
skonį pirmąkart pajuto 2015 m., kai Europos 
lengvosios atletikos čempionate disko meti-
mo rungtyje iškovojo trečią vietą. O štai 2016 
m. sporto deivė jam šypsojosi dukart – kovą 
Europos uždarų patalpų čempionate ir jau 
minėtame pasaulio čempionate. Abu kartus 
jis tapo prizininku rutulio stūmimo rungtyje. 
Ketverius metus Mindaugas treniravosi Kaune 
pas Leoną Maleckį. Dabar jau porą metų gy-
vena Klaipėdoje, ten jam fizinę formą stiprinti 
padeda treneris Edvardas Šauklys, o rutulio 
stūmimo ir disko metimo techniką gludina 
treneris Valerijus Murašovas. 

Ketvirtasis lengvaatletis Lietuvai atstova-
vęs, bet šiuo metu Anglijoje gyvenantis ir ten 
besitreniruojantis bėgikas Donatas Tumaitis 
iškovojo sidabro medalį 10 000 m bėgime, į 
priekį praleido rusą Aleksejų Elnikovą. Trečia 
vieta atiteko Alžyro atstovui Yahia Guendouz.  
Kitoje 5000 m bėgimo rungtyje Donatas liko 
devintas. Šioje rungtyje visas prizines vietas 
iškovojo Kenijos atstovai. •

SPORTAS

4 planetos	pirmenybių	
medaliai

4 lengvaatlečiai	– 

L. Voroneckaja su treneriu M. Jusiu.

Pasaulio kurčiųjų lengvosios atletikos čempionate V. Ivaške-
vičius, rutulį nustūmęs 16,36 m,  iškovojo sidabro medalį.
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Kurtieji, kaip rodo faktai, yra ne tik sportui 
atsidavę, bet ir labai drąsūs žmonės. Jų skry-
džio į pasaulio čempionatą išvakarėse Turkijoje 
bandyta įvykdyti perversmą. Tad nenuostabu, 
kad kitądien, liepos 16 d., tiesioginis skrydis 
iš Vilniaus į Turkiją buvo atšauktas. Užuot su-
sitaikiusi su aplinkybėmis, lietuvių delegacija 
apsisprendė žūtbūt pasiekti užsibrėžtą tikslą ir 
leidosi į kelionę aplinkiniais padangių keliais. 
Jų neatbaidė net tai, kad persėdimo stotyje, 
Frankfurte prie Maino, skrydžio į Turkiją teko 
laukti 13 valandų. Dviem parom vėliau pasie-
kę kelionės tikslą, sportininkai iš karto pasiėmė 
raketes ir stojo prie teniso stalų.

Ir vyrams sekėsi. Trenerio Algirdo Majoro-
vo  treniruojama komanda - Gintautas Juchna, 
Deividas Takinas, Viktoras Narkevičius ir Kęs-
tutis Žižiūnas  - tapo pasaulio stalo teniso  ko-
mandinės rungties čempionais. Jie už savęs 
paliko Kazachstano (2 vieta) bei Turkijos ir Bul-
garijos tenisininkus (pasidalijo trečią vietą). Iki 
pat finalo lietuviai nukeliavo be pralaimėjimų. 
Įdomu tai, kad grupės varžybose jie vos 3:2 nu-
galėjo Kazachstaną, o finale tą pačią varžovų 

komandą įveikė be didesnio vargo 3:1.
Vienetų varžybose Gintautas Juchna 

(40 m.) pasiekė finalą, bet čia turėjo pripažinti 
slovako T. Keineso pranašumą, o trečioje vie-
toje liko komandos draugas D. Takinas. Beje, 
kelią į finalą pusfinalyje Deividui pastojo bū-
tent Gintautas. Deividas su slovaku M. Tutura 
pasidalijo trečias vietas. Vienetų varžybos vyko 
vieno minuso sistema, kiti du mūsų komandos 
atstovai iš tolesnės kovos iškrito jau po pirmų-
jų dvikovų.

Dvejetų varžybose G. Juchna ir D. Takinas 
vėl prasimušė į finalą. Deja, lemiamoje dviko-
voje nusileido slovakų tandemui - T. Keinesui ir 
M. Tuturai.

Komandos lyderis, nors ir pasiekęs bran-
džią sportininkui amžiaus ribą, vis dar yra 
G. Juchna. Jo atėjimas į kurčiųjų sportą 2010–
2011 m. turėjo lemiamos reikšmės Lietuvos 
stalo tenisininkų rezultatams. Ypač jo žvaigždė 
ryškiai sužibėjo 2011 m., kai Europos kurčiųjų 
stalo teniso čempionate jis pelnė net 3 aukso 
medalius – asmeninėse, komandinėse ir dve-
jetų varžybose. Šiandien Gintauto sąskaitoje 

šeši Europos čempionatuose (3 aukso, 1 sida-
bro, 2 bronzos), šeši pasaulio čempionatuose 
(3 sidabro, 3 bronzos), du kurčiųjų žaidynėse 
(1 aukso, 1 bronzos) pelnyti medaliai. Dabar 
Gintautas ir pats yra stalo teniso treneris, taip 
pat stalo teniso subtilybių moko individualiai. 

Nuolat Gintautui ant kulnų lipa kitas pers-
pektyvus stalo tenisininkas Deividas Takinas 
(26 m.). Duodamas interviu „Akiračiui“ jis pa-
sakojo, kad stalo tenisą žaidžia jau 15 metų. 
Būdamas septyniolikos, pirmąkart tapo Euro-
pos kurčiųjų vicečempionu, o iš viso jo sąskai-
toje 13 medalių, tarp jų 4 aukso, pelnyti Euro-
pos, pasaulio čempionatuose bei kurčiųjų žai-
dynėse vienetų, dvejetų ir komandinėse varžy-
bose. Nuo 2008 m. vaikiną treniruoja Algirdas 
Majorovas. Bet Deividas nepamiršta ir yra 
dėkingas ankstesniems treneriams, davusiems 
visus reikalingus pagrindus: G. Orlai, V. Kiselio-
vienei, L. Pakalniškiui. Stalo tenisininkas dešimt 
metų atstovauja Kelmės girdinčiųjų komandai 
ir jos gretose rungtyniauja aukščiausiojoje ša-
lies lygoje. Šiemet jo komanda iškovojo antrą 
vietą. •

SPORTAS

Stalo	tenisininkų	sąskaitoje	–	
pagaliau	ir	pasaulio	čempionų	ti	tulas

Pirmą planetos pirmenybių aukso medalių komplektą į savo sąskaitą 
įsirašė ir paplūdimio tinklininkės Birutė Aleknavičiūtė  (29 m.), Ingri-
da Milkintaitė (29 m.). Beje, čempionių titulą merginos apgynė kovoje 
prieš ruses, kurių pora lietuvaites įveikė grupės varžybose (J. Elizova ir 
A. Liazina). Trečios liko čekės O. Židkova ir I. Votipkova. „Manau, kad 
rungtynių baigtį mūsų atveju lėmė psichologiniai dalykai. Grupės varžy-
bose nesusidorojau su jauduliu, o finale – jau viskas buvo kitaip“, - aiški-
no Birutė. 

Merginai teko įveikti ne tik psichologinį barjerą. Jai gerai pažįstamas 
fizinis skausmas. Nuo tada, kai patyrė peties traumą B. Aleknavičiūtė  
nuolat galynėjasi su skausmu. Nuo 2010 m. Birutei atliktos dvi sudėtin-
gos operacijos. Jų padarinius sportininkė jaučia iki šiol, nuolat kartoja 
reabilitacijos kursą.  „Daugelis mane „nurašė“, liepė pamiršti sportą,- 
neslėpė pašnekovė. – Bet noras sportuoti ir artimųjų palaikymas buvo 
stipresni.“ 

Nuo 13 metų tinklinį žaidžianti mergina įsitikinusi, kad ši sporto šaka 
– jau jos genuose. Mat tinklinį žaidė seneliai ir sportininkės mama. Anot 
jos, šis sportas – pilnas staigmenų. Kad ir kiek daug sužinotum techninių 
subtilybių, tavęs priekyje vis tiek laukia dar daug neatrastų dalykų. Štai 
šitai be galo ir žavi paplūdimio tinklininkę. Jos sąskaitoje, pradedant 
2007 m., yra po vieną pasaulio ir Europos čempionatų sidabro medalį, 
po vieną sidabro ir bronzos medalį Kurčiųjų olimpinėse žaidynėse

Šiemet prisidėjo pasaulio čempionato auksas. 

Paplūdimio	ti	nklinis:	
per	skausmą	į	žvaigždes

→

    Trenerio Algirdo Majorovo  treniruojama komanda - Gintautas Juchna, Deividas Takinas, Viktoras Narkevičius ir Kęstutis Žižiūnas - tapo pasaulio stalo teniso komandinės rungties čempionais. 
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Ingrida Birutės porininke tapo tik 2010 m., kai ankstesnė 
partnerė S. Lukošiūtė atsisveikino su sportu ir išvyko gyventi 
į Vokietiją. Tad Ingridos sąskaitoje pora medalių mažiau: pa-
saulio čempionato bei Kurčiųjų olimpinių žaidynių sidabras, o 
dabar ir planetos pirmenybių auksas.

Nuo 2010 m., kai merginos kartu ėmė treniruotis Kaune, 
varžyboms jas rengė Jolita Virbickienė. Nors Jolita yra salės tin-
klinio trenerė, klausos negalią turinčioms sportininkėms ji nie-
kada negailėjo savo asmeninio laiko, įdėjo daug pastangų, svei-
katos ir padėjo gerus pamatus ateičiai, tai dėkingai prisimena 
merginos. 2013 m. tinklininkės persikėlė treniruotis į Vilnių, pas 
žinomus trenerius Marių Vasiliauską ir Tadą Duonėlą. Tačiau 
šiemet dėl didelio darbo krūvio treneriai negalėjo pakankamai 
skirti dėmesio pasaulio čempionatui besirengiančioms spor-
tininkėms. Tad Birutės ir Ingridos treneriu birželį tapo Paulius 
Matulis. •

Titulai. Birželio 24 – liepos 2 d. Salonikuo-
se (Graikija) surengtas Europos kurčiųjų krep-
šinio vyrų ir moterų čempionatas. Mūsų mer-
ginos tapo Seno žemyno vicečempionėmis, o 
vyrai - prizininkais. Justina Burbaitė-Mačiulienė 
ir Robertas Puzinas buvo išrinkti į čempionato 
geriausių žaidėjų simbolinį penketą.

Moterys. Oro uoste pasitiktos krepšinin-
kės nedžiūgavo dėl rezultatų. „Vienas dalykas 
finale pralaimėti amerikietėms pasaulio čem-
pionate, o kitas dalykas - likti antroms Europos 
pirmenybėse, - apgailestavo vyriausioji trenerė 
Lina Dambrauskaitė. – Manau, kad merginoms 
pritrūko psichologinio stabilumo, fizinio pasi-
rengimo ir šiek tiek sėkmės.“ Jai pritarė ir tre-
nerės asistentė Živilė Mikalauskaitė. Strategė iš 
sportininkių dvyliktuko išskyrė  žaidėjas Justiną 
Burbaitę-Mačiulienę ir Jurgitą Navickaitę – už 
nuolatinį darbą aikštėje ir pasiaukojamas pa-
stangas.  

O štai komandos lyderė Justina šiame 
turnyre ypač pasigedo dviejų startinio pen-
keto žaidėjų, kurios dėl asmeninių ar šeiminių 
priežasčių negalėjo dalyvauti čempionate. Vis 
dėlto krepšininkė nelinkusi pasiduoti. Ji tiki, 
kad kitąmet vyksiančiose Kurčiųjų olimpinėse 
žaidynėse šios merginos jau dalyvaus, ir lietu-
vių žaidimas bus kovingesnis.

Varžybas internete stebėję sporto aistruo-
liai Justiną ypač gyrė už žaidimą pusfinalyje. 
Tose rungtynėse ji drąsiai ėmėsi lyderės vai-
dmens, prie komandos rezultato prisidėjo net 
37 taškais. O štai finale ryškios vedlės neatsi-
rado, ir lietuvės aikštės šeimininkėms nusileido 
rezultatu 41:52. Beje, graikės buvo vienintelės 
čempionato varžovės, kurioms mūsų krepši-
ninkės pralaimėjo dukart – grupės varžybose 
ir finale.  

Tačiau kiek kitaip nei trenerei ir rinktinės 

senbuvėms viskas turėjo atrodyti Linai Agintai-
tei, kurčiųjų moterų krepšinio veteranei, dar 
visai neseniai buvusiai vienai iš rinktinės lyde-
rių. Ji oro uoste pasitiko savo 17-metę dukrą 
Elizą Dobilaitę, krepšinio rinktinės debiutantę, 
kuri iš karto tapo Europos vicečempione.

Vyrai. Dar tylesni buvo krepšininkai. Vis 
dar pasaulio čempionų titulą turintys lietuviai 
sunkiai slėpė apmaudą dėl paskutinę pusfina-
lio rungtynių sekundę išsprūdusios galimybės 
(68:69) kautis dėl Europos čempionų vardo.  
Nors, kaip sakoma, po varžovo nepataikyto 
baudos metimo nuo lanko atšokęs kamuolys 
pats ir vėl jį susirado, lietuviams buvo sunku 
save pateisinti dėl to, kad taip apmaudžiai ne-
sugebėjo „užtverti“ metimo.

Kovoje dėl trečios 
vietos mūsų krepši-

ninkai rezultatu 86:51 sutriuškino slovėnus. 
„Kokia likimo ironija – vicečempionais tapo 
ukrainiečiai, kurie mums per grupės rungtynes 
pralaimėjo 34 taškų skirtumu“, - fortūnos stai-
gmenom neatsistebėjo strategas Algimantas 
Šatas. O jo asistentas Algirdas Jurkša, slėpda-
mas tikrus jausmus, juokavo, kad pats laikas į 
kurčiųjų krepšinio istoriją įnešti medalių įvai-
rovės. Iš tiesų, pastaruoju metu krepšininkai 
vyrai dabinosi vien aukso medaliais. Ir dėl to 
trečioji vieta kai kam ėmė atrodyti ne pakan-
kamai garbinga. O iš tiesų kiek daug turnyro 
komandų būtų labai norėjusios atsidurti lietu-
vių vietoje. •

Perdėti		ir	ti	kri	krepšininkų	
išgyvenimai	dėl	rezultatų

SPORTAS

Planetos pirmenybių aukso medalį iškovojusios paplūdimio tinklininkės B. Alekna-
vičiūtė, I. Milkintaitė ir treneris P. Matulis bei komandos vadovas M.Minkevičius.

Salonikuose (Graikija) surengtame Europos kurčiųjų krepšinio vyrų ir moterų čem-
pionate mūsų merginos tapo vicečempionėmis, o vyrai iškovojo bronzos medalius.
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Rugpjūčio 26–31 d. Olomouce (Čekija) vyko Europos kurčiųjų 
orientavimosi čempionatas, kuriame dalyvavo šeši mūsų sportinin-
kai (du vyrai ir keturios moterys). Ilgametis orientacininkų rinktinės 
narys Tomas Kuzminskis (treneris Jurgis Mertinas) ilgoje trasoje 
iškovojo bronzos medalį, į priekį praleido Rusijos atstovus Vikto-
rą Dinges ir Pavelą Novikovą. Sandra Lukošienė (treneris Laimis 
Drazdauskas), dėl motinystės atostogų praleidusi visą praeitų metų 
sezoną, vidutinėje trasoje iškovojo bronzos medalį. Ją aplenkė Ru-
sijos atstovė Marina Rosink (pirma vieta) ir ukrainietė Tetiana Bida 
(antra vieta). Moterų estafetės varžybose Gedvilė Diržiūtė, Judita 
Volungevičienė ir Rasa Kaunelytė (visų trijų sportininkių treneris 
Laimis Drazdauskas) iškovojo antrą vietą, pralaimėjusios tik ukrai-
nietėms. Mišrių estafečių varžybose Tomas Kuzminskis, Mantas 
Volungevičius, Gedvilė Diržiūtė ir Sandra Lukošienė iškovojo bron-
zos medalius, praleido į priekį Rusijos ir Ukrainos atstovus. Visa 
orientacininkų rinktinė namo parsivežė keturis medalius.•

Rugpjūčio 25-27 d. Karlsrūhėje (Vokietija) vykusiame 3-iaja-
me Europos kurčiųjų jaunimo lengvosios atletikos čempionate 
dalyvavo ir keturi lietuviai. Čia varžybos rengtos pagal amžiaus 
grupes – U18, U20 ir U23. 

Geriausiai iš visų pasirodė U18 grupėje rungtyniavęs Maž-
vydas Paurys. Jis rutulio stūmimo  (15,29 m) ir disko metimo 
(38,23 m) rungtyse iškovojo pirmąsias vietas. Šarūnas Zdanavi-
čius (U20) rutulį nustūmė 13,19 m ir buvo antras. Bėgikas Jaros-
lavas Vasiukas (U20) 800 m distancijoje buvo ketvirtas, 400 m 
– šeštas ir 200 m – šeštas. Toje pat amžiaus grupėje Arturas Pu-
riaska  800 m bėgimo rungtyje liko penktas, 400 m - aštuntas. •

Šiemet liepos 18-24 d. Turkijos mieste Samsune 
tuo pat metu vyko net trijų sporto šakų varžybos 
(lietuviai varžėsi paplūdimio tinklinio ir stalo teniso 
sporto šakose). LKSK generalinis sekretorius čia vykusius startus pavadino miesto ir tuo metu besivaržiusių kurčiųjų sportininkų generaline repe-
ticija prieš šioje pat vietoje 2017 m. liepos 18 d. prasidėsiančias Kurčiųjų olimpines žaidynes. Dalyvaujant ir lietuviams, Samsune buvo paleistas 
laikrodis, kuris laiką pradėjo skaičiuoti atbuline eiga nuo 365 dienų. Tai reiškia, kad nuo tada kasdien mažėja parų, liekančių iki svarbiausio pasaulio 
kurčiųjų sporto renginio. •

SPORTAS / KURTIEJI PASAULYJE

Orientacininkų	pasiekimai

Kokį	laiką	skaičiuoja	Samsuno	laikrodis?		

Europos kurčiųjų orientavimosi čempionate dalyvavę mūsų 
orientacininkai, treneris ir vadovas.

Rutulio stūmimo ir disko metimo rungtyse pirmasias vietas užėmęs 
Mažvydas Paurys.

 R. Šinkūno archyvo nuotr.

Paskuti nis balandžio sekmadienis yra paskelbtas Kurčių mamų, tėvų 
diena. Tai diena, kai viso pasaulio KODA (CODA – Kids of Deaf Adults 

(Kurčių tėvų vaikai) prisimena ir sveikina savo kurčius tėvus.
Iš anglų kalbos vertė Ieva LUKOŠEVIČIENĖ

KURČIŲ	MAMŲ,	
TĖVŲ	DIENA

1994 m. vykusioje tarptautinėje KODA 
konferencijoje jos nariai vienbalsiai priėmė 
rezoliuciją, skelbiančią, kad pagerbiant savo 
tėvus, padovanojusius ypatingą kalbą ir kul-
tūrą, turi būti nustatyta ir kasmet švenčiama 
Kurčių mamų, tėvų diena. Pirmasis oficialus 
šios dienos minėjimas vyko 1996 m.

Kaip	turėtų	būti	minima	ši	diena?	
Nėra nurodoma kaip turėtų būti švenčia-

ma ši šventė. Žinoma, jūs norėsite paskam-

binti savo tėvams ar juos aplankyti, kad galė-
tumėte pasakyti kaip stipriai jie paveikė jūsų 
gyvenimą. Galite savo mamoms ir tėčiams 
padaryti rankų darbo atvirukus, skirtus šiai 
progai. Ši diena atspindi mūsų dvikultūrę pa-
tirtį. Girdinčiųjų kultūroje panašaus pobūdžio 
šventės (Motinos ar Tėvo diena) yra ramios 
šeimos šventės. Kurčiųjų kultūroje šventės, 
kaip jau įprasta, yra bendruomeninės. 

Ar	 kurčiųjų	 bendruomenė	 žino	

apie	šią	dieną?
Mes (CODA International organizacija) de-

dame daug jėgų ir „stiprią“ reklamą, kad ši 
šventė būtų žinoma kuo plačiau. Siunčiame 
elektroninius laiškus kurčiųjų organizacijoms.

Ar	girdintieji	žino	apie	šią	dieną?
Esame siuntę informaciją pagrindinėms 

žiniasklaidos priemonėms ir žymiems politi-
kams. Ir toliau stengsimės skleisti šią žinią.

→

Jaunųjų	
sporti	ninkų	startai
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Kochlearinių implantų ir kitų technologijų išradimas daugeliui 
kurčių ir neprigirdinčių vaikų bei suaugusiųjų suteikė galimybę 

girdėti . Kaipgi tuomet su gestų kalba?
Iš anglų kalbos vertė Ieva LUKOŠEVIČIENĖ

Kalbėti	gestais	ar	ne?	Šis	klausimas	
svarbus	kurtiems	vaikams

Kai pasaulis tampa pernelyg garsus – dėl 
fejerverkų ar šiaip norisi tylios pertraukėlės sa-
vaitgalį, aštuonmetė Sofija žino, ką reikia da-
ryti. „Kai būna tikrai per daug garsu, aš tiesiog 
nusiimu magnetą“, – sako ji.

Mergaitė yra kurčia ir jau nuo vienų me-
tų nešioja kochlearinį implantą, kuris padeda 
jai girdėti. Tačiau ji žino, kad nuėmusi ritę su 
magnetu ji gali „sutrukdyti“ aparatui perduoti 
garsą.

Jungtinėse Valstijose daugiau nei 1 iš 500 
vaikų gimsta kurčias arba neprigirdintis, ir tai 
yra dažniausiai pasitaikantis sensorinis sutri-
kimas šalyje. Technologinė pažanga, tokia, 
kaip, pavyzdžiui, Sofijos turimas kochlearinis 
implantas, šiandien suteikia daugeliui vaikų ga-
limybę nuo pat kūdikystės girdėti ir bendrauti 
šnekamąja anglų kalba.

Sofijos mama Samanta tikina, kad buvo la-
bai sunku priimti sprendimą dėl kochlearinės 
implantacijos dukrai, juolab kad tam reikalinga 
chirurginė operacija.

„Niekada nenorėjome, kad mūsų dukra 
manytų, kad yra „brokuota“ ar kad jai kas nors 
negerai, – aiškina Samanta. – Tai išties labai 
puiki technologija, ir jeigu kurčias vaikas yra 
tinkamas kandidatas ir jam kuo anksčiau bus 
atlikta operacija, tai jis įgauna galimybę girdėti 
garsus ir gali naudotis savo balsu, jei nuspręs 
kalbėti.“

Daugeliui kurčių ir neprigirdinčių bendruo-
menės narių gestų kalba yra labai svarbi ben-
dravimo priemonė. Sofija dabar gali girdėti ir 
pati priimti sprendimą, kaip jai bendrauti. Nors 
tėvai bendrauja su ja gestais, Sofija jiems atsa-
ko šnekamąja anglų kalba. Kai jos mama klau-
sia, kodėl ji taip daro, Sofija atsako, kad tėvai 
gali girdėti, todėl ji nori kalbėti. Mama Saman-
ta sako norinti, kad jos dukra, kuri lanko Pensil-
vanijos kurčiųjų mokyklą, turėtų galimybę pati 
apsispręsti dėl savo tapatybės.

„Galų gale vaikas išaugs ir išsiaiškins, kas ji 
yra, pati galės nuspręsti: būti girdinčiai ar kur-
čiai, – svarsto mama. – O mes sutinkame su 
tuo, kad Sofija šiuo metu laiko save kurčiąja, 
mus tai tenkina, ji norėtų mokytis kurčiųjų uni-

versitete, Gallaudete, ir mes tuo didžiuoja-
mės.“

Kurti	vaikai	mokosi	
be	gestų	kalbos
Kiti kurti ar neprigirdintys vaikai eina ki-

tokiu mokymo keliu, kai gestų kalba kur kas 
mažiau matoma. Clarke klausos ir kalbos 
mokyklose (Clarke Schools for Hearing and 
Speech), kurių Amerikoje yra penkios, vi-
si vaikai naudoja garso stiprinimo aparatus, 
įskaitant kochlearinius implantus ir klausos ap-
aratus. Šiose mokyklose vaikai mokosi girdėti 
ir kalbėti sakytine kalba, bet nesimoko gestų 
kalbos. Vaikai turi klausos ir kalbos lavinimo 
pamokas, o šio mokymo tikslas – kad vaikai 
galėtų sėkmingai mokytis bendrojo lavinimo 
mokyklose kartu su girdinčiais bendraamžiais. 

Karolinos septynmetis sūnus Tedis gimė 
kurčias, dabar jis yra su kochleariniu implan-
tu. „Mes visada auginome Tedį taip pat, kaip 
ir kitus savo vaikus“, – tvirtina Karolina. Tedis 
nemoka gestų kalbos, nemoka jos ir jo šeimos 
nariai. Mama pasakoja, kad Tedis nuo šešerių 
metų mokosi bendrojo lavinimo mokykloje, o 
prieš tai jis lankė Clarke klausos ir kalbos mo-
kyklą, 

„Gestų kalba yra graži kalba, – aiškina mo-
teris, – bet mes norime, kad mūsų vaikas ga-
lėtų girdėti ir kalbėti. Mūsų šeimoje bendravi-
mas vyksta šnekamąja, o ne gestų kalba, todėl 
jautėme, kad toks ryšys ir toks bendravimas 
yra labai svarbūs.“ 

Ji dažnai mąsto, kaip būtų buvę, jeigu jos 
berniukas būtų gimęs prieš dešimtmetį ar du, 
ir apie tai, kokį vaidmenį jo gyvenime vaidina 
technologijos.

„Be kochlearinio implanto, Tedis dar turi 
FM sistemą, kuria naudojasi mokykloje, – pa-
sakoja Karolina. – Šios sistemos dėka mokytojo 
žodžiai „patenka“ tiesiai į sūnaus implantą, pa-
šalinant kitus aplinkinius garsus.“  Tai padeda 
berniukui susikoncentruoti net ir tada, kai vai-
kai aplinkui triukšmauja arba koks bendraklasis 
garsiai atstumia savo kėdę. Žadama, kad tech-
nologijos tobulės, aparatai taps dar mažesni, 

mažiau pastebimi. Taigi gali būti, jog vieną die-
ną jūs kalbėsitės su kurčiu žmogumi ir net ne-
pastebėsite, kad jis naudoja klausą stiprinantį 
įrenginį. 

Gestų	kalba	ir	tapatybė
Vis dėlto nemaža kurčiųjų bendruomenės 

dalis pabrėžia, kad gestų kalba yra labai svarbi.  
Ronui gestų kalba yra pagrindinė komunika-

vimo priemonė. Jis nenešioja kochlearinio im-
planto ir sako, kad gestų kalba yra jo tapatybės 
dalis. „Aš labai didžiuojuosi kurčiųjų kultūra ir 
kurčiųjų istorija. Mano tėvai yra kurtieji. Nuo 
pat gimimo galėjau bendrauti nepatirdamas 
sunkumų“, – sako Ronas.

Jo nuomone, gestų kalba (ASL – amerikiečių 
gestų kalba) padeda susiformuoti kurčių vaikų 
tapatybei ir savigarbos jausmui. „Gestų kalba 
galima bendrauti įvairiomis temomis: matema-
tikos, mokslo, istorijos, meno, kultūros. Nėra jo-
kių apribojimų, kalbant gestų kalba, – aiškina jis. 
– Šiandien ir tėvai supranta, kad gestų kalba yra 
tikra nepriklausoma kalba, kuri kartu „atsineša“ 
ir savo kultūrą.“  

Ronas sako netikintis, kad ASL „susilpnės“ 
dėl technologijų tobulėjimo. Pasak jo, progra-
mos „FaceTime“, arba vaizdo skambučių, popu-
liarėjimas padės žmonėms mokytis gestų kal-
bos. Yra technologijų, palaikančių gestų kalbos 
vartojimą, pavyzdžiui, pirštinės, kurios verčia 
gestų kalbą į rašytinę ar šnekamąją kalbą. Pirš-
tines sukūręs Vašingtono universiteto studentas 
sako, kad jos yra lengvos, gana ergonomiškos 
ir gali būti naudojamos kasdien, panašiai kaip 
klausos aparatai ar kontaktiniai lęšiai. •

Šaltinis:
http://www.newsworks.org/index.php/local/

the-pulse/93692-to-sign-or-not-to-sign

KURTIEJI PASAULYJE Keletas	idėjų,	kaip	paminėti	Kurčių	
mamų,	tėvų	dieną:

* pasidalykite šeimos fotografijomis;
* padarykite šiai progai skirtų atvirukų ir 

padovanokite juos savo tėvams;
* nupaišykite piešinį ar padarykite koliažą 

tema „Būti KODA“;
* atsineškite ir pasidalykite patiekalu, 

kuris buvo (yra) jūsų šeimos mėgstamiausias;
* pasižiūrėkite filmą/vaizdo reportažą, 

nufilmuotą KOD’ų ar apie KOD’as;
* paprašykite kurčiųjų tėvų pasidalyti 

patirtimi apie jų girdinčius vaikus;
* suorganizuokite apskritojo stalo diskusiją 

tema „Ką reiškia būti KODA“;
* surenkite parodą knygų, parašytų KOD’ų ar 

apie KOD’as.
Šaltiniai:

https://www.coda-international.org/MFDDay	
http://www.deafed.net/publisheddocs/

sub/97c41.htm
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Džodi lydi laimingi prisiminimai – ji buvo 
vidurinis vaikas šeimoje, kurios beveik visi na-
riai buvo girdintys, šventes ir vasaros atostogas 
mergaitė praleisdavo su šeima, žaisdavo įvairius 
žaidimus su vaikais. Nors jos tėvai nevartojo ges-
tų kalbos (dėl to jie apgailestauja), tarp šeimos 
narių buvo stiprus ryšys. „Mokytis pradėjau In-
dianos kurčiųjų mokykloje, kai man buvo ketveri 
metai (1963–1979 m.). Pradinėse klasėse ma-
ne mokė tarti žodžius ir lavino klausą, o vėliau, 
vidurinėse klasėse, buvo „totalinio“ komunika-
vimo ir amerikiečių gestų kalbos (ASL) mišinys. 
Jeigu kalbėtume apie mano socialinį-emocinį 
vystymąsi ir augimą su kurčiais bendraamžiais, 
tai pirmoji kalba buvo gestų – ji išlavino mano 
mąstymą. Bet jei kalbėtume apie žaidimus su 
broliu ir seserimis, kaimynų vaikais ir pusbroliais 
grįžus į namus, tai būdavo mišinys: gestikulia-
vimas, skaitymas iš lūpų ir supaprastinta kalba. 
Savaitgaliais žaisdavome su sviediniu, šokinėda-
vome, sėdėdavome verandoje, važinėdavome 
dviračiais ir eidavome į biblioteką“, – pasakoja 
Džodi. 

Jos sesuo Dženi buvo metais vyresnė, ji tu-
rėjo vidutinį klausos sutrikimą ir mokėsi sakyti-
nės kalbos. Trejais metais vyresnė sesuo Džulija 
virtuvėje „žaisdavo mokyklą“ ir taip padėdavo 

Džodi mokytis matematikos ir anglų kalbos, o 
Džodi, savo ruožtu, mokė ją gestų kalbos. Džodi 
dar turėjo jaunesnį brolį, kuriam buvo samdo-
ma auklė Dženifer; ši patirtis labai padėjo augi-
nant savo pačios keturis sūnus. „Vaikystė buvo 
išties smagus laikas. Be to, šeimos įvairiapusiš-
kumas žadino mano smalsumą – kodėl ir kaip 
buvo priimami vienokie ar kitokie sprendimai 
ir elgesio modeliai, tai vertė mane mąstyti, kai 
auginau savo keturis sūnus ir kūriau santykius 
su savo vyru Rusty“, – sako Džodi.

Ji susitiko savo būsimą vyrą Rusty Gallaude-
to universitete. Nors Rusty buvo kilęs iš Kentu-
kio, jį išsiuntė gyventi su tėvo seneliais į Meri-
landą, kad galėtų mokytis pavyzdinėje kurčiųjų 
mokykloje. Taigi jis augo kaip „vienintelis vaikas 
šeimoje“. 

Pora susituokė 1984 m. „Mūsų patirtis apie 
šeimos gyvenimą labai skyrėsi, o visa kita mus 
jungė. Vestuvės buvo tikrai įsimintinos, nes jos 
buvo pirmas didelis renginys, kuriame švęsti 
kartu turėjo kurtieji ir girdintieji. Muzika grojo 
garsiai, maisto ir gėrimų buvo daug, o bendra-
vimo būdą kiekvienas galėjo pats pasirinkti“ , 
– prisimena Džodi. 

Tėvai džiaugėsi gimus pirmam sūnui RJ, bet 
kai vaikeliui buvo 8 savaitės, jam buvo diagno-
zuotas abiejų akių vėžys. Vieną akytę teko pa-
šalinti iš karto, kitai buvo paskirtas radiacijos ir 
chemoterapijos kursas. Deja, vėžys nesitraukė, 
ir kai vaikui buvo dveji su puse metų, teko paša-
linti antrą akį. „Šis nelauktas įvykis pažadino ma-
no supratimą ir pasiryžimą, kaip svarbu suprasti 
ir padėti tėvams jų kelionėje, kad būtų stiprūs ir 
vaiką mylintys tėvai, ar jis būtų kurčias, ar aklas“, 
– sako Džodi.

Kai RJ buvo ketverių su puse, gimė antras 
sūnus Taileris, jis buvo kurčias. Taigi šeimoje au-
go du sūnūs – aklas ir kurčias. Taileris mokėsi 
kurčiųjų mokykloje, kuri vadovavosi dvikalbiu 
metodu. Kai Taileriui buvo ketveri, gimė dar du 
sūnūs – dvynukai Kodis ir Koltonas. Abu jie buvo 
kurti. Beveik tuo pat metu tėvai sužinojo, kad 
antrasis sūnus taip pat turi piktybinį akies navi-

ką. Vis dėlto medicina buvo pažengusi gerokai į 
priekį ir šiam sūnui po gydymo pavyko išsaugoti 
akis. Abu vyresni berniukai baigė kurčiųjų mo-
kyklą ir šiuo metu (2015 m. birželis) studijuoja 
Gallaudeto universitete. 

Visi šeimos nariai vartoja jiems patogiausią 
kalbą. RJ naudoja klausos aparatus, bendrauja 
sakytine kalba, Brailio raštu ir ASL. Kiti sūnūs 
vartoja ASL. Sudėtingiau būna per pietus, kai 
bendrauja visa šeima. Kadangi mama ir tėtis – 
Džodi ir Rusty – būdami vaikai mokėsi sakytinės 
kalbos, su RJ jie bendrauja sakytine kalba, o šis 
atsakinėja gestais. „Vyras ir aš perėmėme savo 
tėvų bruožą išlaikyti šeimos artumą, tai yra di-
džiausia mūsų laimė. Man labai svarbi patirtis, 
kurią įgavau augindama vyriausiąjį sūnų, nes jis 
yra aklas ir kurčias, bei patirtis su antruoju sū-
numi; ji sutvirtino mano tikėjimą, kaip svarbu 
palaikyti šeimos ryšį ir gerbti vaiko individualu-
mą. Meilė yra jėga, kuri gydo. Jeigu paklausite 
mano artimiausių draugų ir šeimos narių, kokie 
svarbiausi mano bruožai, jie atsakys: gailestin-
gumas ir jautrumas, artimų žmogiškų santykių 
formavimas padedant augti kitiems. Visa tai, 
be abejo, perduodu ir šeimoms, kurioms teikiu 
paslaugas kaip ankstyvojo ugdymo specialistė“, 
– sako moteris.

Nuo 1989 m. Džodi teikia įvairias paramos 
paslaugas šeimai. Ji pažymi, kad pagrindinės 
kurčių vaikų problemos kyla iš to, kad jiems stin-
ga visaverčio bendravimo, trūksta nuoširdžių 
pokalbių su tėvais ir broliais bei seserimis. Nuo 
2009 m. Džodi dirba Amerikos kurčių vaikų or-
ganizacijoje American Society for Deaf Children 
(ASDC). Džodi dalyvauja daugelyje konferencijų, 
susitikimų, yra parengusi lankstinukų, straips-
nių. Savo darbe ji visada pabrėžia, kad tėvai yra 
labai vertingi žmonės kurčių vaikų gyvenime, ir 
labai svarbu, jog vaikai turėtų jiems prieinamą 
kalbą. •

    Šaltinis:
http://www.deafpeople.com/dp_of_month/

JodeeCraceDPY.html	

KURTIEJI PASAULYJE

KURČIŲ	VAIKŲ	KALBOS	TEISIŲ	GYNĖJA	-		DŽODI	KREIS  
„Prisitaikymas. Lankstumas. Priėmimas. Pergalė! Šie keturi žodžiai lydi kiekvieną mano pasirašytą elek-
troninį laišką. Esu žmogus, linkęs į apmąstymus, ir peržvelgdama savo, kaip kurčio vaiko, išgyvenimus ir 
pati rtį  – kurčio vaiko, kuris gimė girdinčių tėvų šeimoje, mokėsi internati nėje kurčiųjų mokykloje, studija-
vo kurčiųjų universitete ir dirba kurčių žmonių sveikatos gerinimo srityje – pasirenku būtent šiuos keturis 
žodžius, kurie man nuolat primena, kodėl visada esu kelyje“, -  taip rašo Džodi Kreis, kuri yra nenuilstanti  

kurčių kūdikių ir vaikų kalbos teisių gynėja.
Iš anglų kalbos vertė Ieva LUKOŠEVIČIENĖ

www.deafpeople.com nuotr.

Džodi Kreis.
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Jau dvylika sezonų skaičiuojanti kurčiųjų 
vaikų vasaros stovykla „Tylioji pasaka“ 
šiemet buvo ypatinga. Pirmą kartą ją 

kartu su Lietuvos kurčiųjų draugija 
organizavo Lietuvos kurčiųjų jaunimo 
asociacija. Žengtas svarbus žingsnis 
Lietuvos kurčiųjų istorijoje - tai buvo 

pirmoji vaikų stovykla, kurioje visi 
vadovai buvo kurtieji. 

Rasa BUIKAUSKAITĖ

Šių metų stovyklos vadovai - Larisa Voroneckaja kartu su draugu Ka-
zimieru Dauskurtu, Indrė Mikalauskaitė, Ada Zabulionytė ir Erika Jočytė. 
Stovyklai pasirengti padėjo Ramunė Triušytė (pasirūpino viešaisiais ry-
šiais) ir Karolis Simaitis (sukūrė naują stovyklos logotipą). Organizavimo 
patirtimi pasidalijo ir su dokumentacija naujuosius vadovus supažindino 
Lietuvos kurčiųjų draugija. 

Stovykla vyko rugpjūčio 1-5 dienomis Prienų rajone, joje dalyvavo 
beveik keturios dešimtys 12-17 metų  vaikų. Stovyklos tema - “Kas aš?”, 
o tikslas - padėti vaikams atrasti savo identitetą, geriau pažinti save, kaip 
kurčiųjų bendruomenės narį, suprasti, kas yra kurčiųjų kultūra. Kad tiks-
las būtų pasiektas, vaikai stovykloje ne tik pramogavo ir žaidė įvairius 
žaidimus, bet ir dalyvavo paskaitose, grupėse sprendė įvairias užduotis, 
kurios padėjo ugdyti komandinio darbo įgūdžius, geriau įsigilinti į pas-
kaitų temas. Tokia programa taip pat buvo naujovė, jos pavyzdys buvo 
paimtas iš Europos kurčiųjų jaunimo asociacijos (EUDY) rengiamų tarp-
tautinių vaikų stovyklų. 

Šias paskaitas ir užsiėmimus vesti taip pat buvo pakviesti kurčiųjų 
bendruomenės atstovai. Apie gestų kalbą ir jos istoriją vaikams pasa-
kojo Tomas Ivanauskas, apie kurčiųjų kultūrą - Ieva Pečiulytė-Silaeva, su 
kurčiųjų identitetu ir kurčiųjų vertėjų darbu supažindino Arūnas Bra-
žinskas. Taip pat vaikai daugiau sužinojo ir apie kurčiųjų organizacijų 
darbą: LKD veiklą pristatė Kęstutis Vaišnora, o LKJA - Monika Kumžaitė.  
Lektoriais buvo ir patys vaikai bei vadovai: įspūdžiais iš šiemet vykusios 
EUDY vaikų stovyklos Norvegijoje pasidalijo stovyklos dalyviai Justas, 
Faustas ir Aistė, o apie jaunimo stovyklą Švedijoje papasakojo vadovės 
Indrė ir Erika. 

Šiemet vadovai stengėsi įvesti ir naujų, netradicinių pramogų, kurių 
vaikai dar nebuvo išbandę: čiuožė ant vandens, žaidė žaidimus, tokius 
kaip kurčiųjų mafija, buvo daug nuotykių, konkursų. Erika, viena sto-
vyklos vadovių, stebėjosi neišsenkama vaikų energija - jie vis prašė dar 
žaidimų, niekada neatrodė pavargę. 

Atrodo, kad šios naujovės pasiteisino - apklausti vaikai labai džiaugė-
si stovykla, teigė sužinoję daug naujo ir puikiai praleidę laiką žaisdami 
bei pramogaudami. Ne vienas minėjo, jog 5 dienos buvo per mažai, 
taip pat visi vaikai teigė esantys laimingi, kad jų vadovai buvo kurtieji, 
nes jautėsi turintys stipresnį ryšį, galėdami su jais kalbėtis savo gimtąja 
kalba. Dėl šios priežasties daugelis jų kitąmet vėl mielai grįžtų į stovyklą. 

Stovykloje buvo ir garbingų 
svečių - susidomėjusi, kaip kurtie-
siems patiems sekasi vadovauti 
nemažai vaikų grupei, atvyko 
Neįgaliųjų reikalų departamento 
direktorė Asta Kandratavičienė. Ji 
buvo nustebinta ir sužavėta, kad 
vaikai itin teigiamai atsiliepė apie 
šią iniciatyvą. 

Paklausta, ar netrūko girdinčių-
jų pagalbos, stovyklos pagrindinė 
vadovė Larisa teigė, kad jos visiškai 
neprireikė. „Juk tai - kurčiųjų stovy-
kla, visi vaikai buvo mokantys gestų 
kalbą, lektoriai taip pat buvo kur-
tieji. Su jais susirašydavome žinutė-
mis, jeigu būtų prireikę paskambin-
ti, būtume paprašę sodybos šeimi-
ninko. O su visomis kitomis užduo-
timis puikiai susidorojome ir patys. 
Juk nesame kitokie negu girdintys.“ 
Tai buvo reikšminga iniciatyva, kuri, 
tikimės, tęsis ir toliau.•

JAUNIMO ŽINGSNIAI

„Esu čia jau trečią kartą, ir ši 
stovykla man labiausiai patiko. 
Visi buvo draugiški, buvo labai 
smagu, įdomu. Buvo tik vienas 

minusas - stovykla buvo per 
trumpa.“

Faustas

„TYLIOJOJE	PASAKOJE“	-	
KURTIEJI	VADOVAI
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JAUNIMO ŽINGSNIAI

„Tyliojoje pasakoje“ buvau pirmą 
kartą. Daug žaidėme, maudėmės, 

teko pabūti modeliais. Taip pat 
buvo paskaitos apie LKJA, LKD. O 

paskutinį vakarą vadovai pasakojo 
siaubo istorijas. Buvo labai 

smagu.“

„Šiemet buvo labai lengva 
bendrauti su vadovais. Per 5 

dienas nuveikėme be galo daug ir 
kasdien, pavargę po nuotykių, 

labai saldžiai miegojome.“

„Dalyvavau pirmą kartą, 
man labai patiko. Buvo labai 

daug įdomių pramogų, vaikai buvo 
draugiški, o maistas skanus. 

Linkiu kitais metais visiems daly-
vauti, o pati būsiu, jeigu bus kurtieji 

vadovai.“

Simona

JustasEmilija

„Man labai patiko, kad mūsų 
vadovai buvo kurtieji. Ne tik 

žaidėme, bet ir sužinojome daug 
naujo. „Tyliojoje pasakoje“ daly-
vauju jau trečią kartą, ir tai buvo 

geriausia stovykla iš visų.“

Šarūnas
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BENDRIJOS	PAGAVA	VASARA
Šeimų, auginančių kurčius ir neprigirdinčius vaikus, bendrija 

PAGAVA kiekvieną vasarą suburia bendruomenės narius atos-
togas leisti prasmingai, laisvalaikį - turiningai, o kartu ir ko nors 
išmokti. Ne išimtis ir ši vasara – ji buvo kupina nuotykių mažie-
siems ir įspūdžių suaugusiems šeimos nariams. 

Kasmetinė vaikų stovykla „Pagaviukas“ šią vasarą vyko prie 
Baltijos jūros, Šventojoje, vasaros poilsio bazėje „Energetikas“. 
Kaip ir kiekvienais metais, susirinko gausus būrys stovyklautojų, 
kurti ir neprigirdintys vaikai bei jų broliai ir seserys suvažiavo iš 
įvairių Lietuvos miestų ir miestelių.

Nuo pirmojo saulėlydžio, stebėto atvykimo dieną, iki atsisvei-
kinimo su jūra išvykimo dieną vaikai kartu su vadovais linksmai ir 
turiningai leido laiką. Dalyviai laikėsi stovyklos tradicijų, pasiskirs-
tė būriais ir atsakomybe. Stovykloje nuolat buvo įvairios veiklos: 
vyko sporto varžybos, meniniai edukaciniai užsiėmimai, aktyvūs 
žaidimai lauke, smėlio pilių statymo varžybos, maudynės jūroje, 
pažintinės turistinės išvykos ir dar daug įdomių dalykų... Visose 
veiklose buvo užtikrintas vertimas į gestų kalbą. Gausus vaikų 
būrys iš stovyklos namo parsivežė daugybę įspūdžių ir prisimini-
mų.•

Jau 18 metus iš eilės bendrija PAGAVA tęsia dar vieną gražią tradici-
ją – šeimų, auginančių kurčius ir neprigirdinčius vaikus, vasaros poilsio 
stovyklą „Bėgant iš tylos pasaulio...“, kuri suburia šeimas iš visos Lietuvos. 
Šiais metais į pajūrį susirinko daugiau nei 250 žmonių. Šios vasaros šeimų 
susitikimas buvo išskirtinis – apsilankė svečių iš Ukrainos. Svečiai atvyko 
parengę savo šalies pristatymą ir maloniai nustebimo savo kultūriniu pa-
sirodymu. 

Stovykloje vyko tradiciniai renginiai, be kurių stovykla būtų sunkiai 
įsivaizduojama: atidarymas, sporto, Neptūno šventės. Drauge smagiai 
poilsiaudami stovyklautojai dar ir mokėsi ne tik iš specialistų, bet ir vieni 
iš kitų – vyko tėvų konsultacijos, teminiai seminarai, užsiėmimai 
vaikams, prie kurių organizavimo prisidėjo vyresnieji vaikai ir sa-
vanoriai. 

Gausus stovyklautojų būrys savo gera nuotaika, aktyviu dalyva-
vimu ir nuoširdžiu bendravimu praturtino vasariškus renginius. •

Paskutinio vasaros mėnesio pradžioje bendrija PAGAVA savo na-
riams organizavo dar vieną aktyvų savaitgalį gamtoje. Kurtieji ir ne-
prigirdintys vaikai su šeimomis ir jaunuoliai įveikė maršrutą plaustais 
Merkio upe Varėnos apylinkėse. Plaukdami visi mėgavosi Merkio kraš-
tovaizdžiu. Vakare stovyklavietėje patys statė palapines, gamino tu-
ristinę vakarienę ant laužo, mėgavosi buvimu gamtoje. Antrąją dieną 
papusryčiavę gamtoje stovyklautojai toliau leidosi į kelionę upe. Žygis 
pareikalavo fizinių jėgų, ištvermės, drąsos, tačiau dalyviams suteikė 
smagių prisiminimų ir įspūdžių. •

JAUNIMO ŽINGSNIAI

Vaikų	vasaros	poilsio	stovykla	
„Pagaviukas“	

Šeimų	vasaros	poilsio	stovykla	
„Bėgant	iš	tylos	pasaulio...“

Turisti	nis	žygis	plaustais	
Merkio upe

Linksmai nusiteikę „pagaviukai“.

Šeimų poilsio stovyklos „Bėgant iš tylos pasaulio...“ vasarotojai.

Lietingi savaitgalio orai nesutrukdė mėgautis ir džiaugtis buvimu kartu gamtoje.
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JAUNIMO ŽINGSNIAI

Bendrija PAGAVA įgyvendina Užsienio reikalų ministerijos iš dalies fi nansuojamą Vystomojo 
bendradarbiavimo ir paramos demokrati jai programos projektą „Kurčių vaikų atskirti es mažinimas“. 

Projektas skirtas Ukrainos ir Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčių jaunuolių pilieti škumui sti printi , kultūros 
paveldui puoselėti . 

PAGAVOS inf.

Vasarai artėjant prie pabaigos, partneriai iš 
Bulgarijos pakvietė būrelį bendrijos PAGAVA 

narių – kurčių ir neprigirdinčių jaunuolių dalyvauti  
jaunimo mainų vizite, įgyvendinant bendrą 

tarptauti nį projektą ERASMUS+. 
PAGAVOS inf.

Lietuvos	ir	Ukrainos	kurčių	vaikų	atskirties	mažinimas

Kurčių	ir	neprigirdinčių	jaunuolių	viešnagė	Bulgarijoje

Vykdant projektą buvo organizuotas bendrijos PAGAVA ekspertų 
vizitas į Lvovą (Ukraina). Ten buvo aplankyta specialioji Marijos Pokro-
vos mokykla kurtiesiems bei surengti mokymai kurtiems jaunuoliams 
ir mokymai tėvams bei specialistams. Jų metu supažindinome užsienio 
partnerius su Lietuvos padėtimi kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų integraci-
jos srityje, vystomojo bendradarbiavimo politika, tikslais, pagrindiniais 
principais. 

Liepos pabaigoje ir rugpjūčio pradžioje partneriai iš Ukrainos lankėsi 
Lietuvoje. Jie dalyvavo Lietuvos šeimų, auginančių kurčius ir neprigir-
dinčius vaikus, sąskrydyje „Bėgant iš tylos pasaulio... 2016“. Sąskrydyje 
buvo organizuota Ukrainos ir Lietuvos diena: svečiai pristatė savo šalį, 
surengė ukrainietiškų tautinių šokių pasirodymą, supažindino su savo 
šalies kultūra. Taip pat buvo surengtas Lietuvos ir Ukrainos kurčiųjų jau-
nuolių susitikimas bei susitikimas tėvams ir specialistams. Džiugu, kad 
šie susitikimai sulaukė didelio dalyvio susidomėjimo, o bendravimas 
tarp jaunimo ir tėvų vyko ir pasibaigus renginiams. 

Po sąskrydžio ukrainiečiai lankėsi ir Vilniuje, susipažino su miesto 
kultūros paveldu. Be pažintinės ekskursijos po Vilnių, partneriams iš 
Ukrainos buvo surengtas susitikimas su Vilniaus technologijų mokymo 
ir reabilitacijos centro direktore. Ji papasakojo apie profesinį kurčiųjų ir 
neprigirdinčiųjų ugdymą, supažindino su jų centre rengiamomis speci-
alybėmis.  

Projektas padėjo kurtiesiems jaunuoliams pažinti Ukrainos ir Lie-
tuvos kultūros paveldą, jie išmoko tautinių šokių, sustiprėjo bendra-
darbiavimas tarp šalių partnerių. Bendradarbiavimas su Ukraina, per-
duodant neįgaliųjų integracijos patirtį Lietuvoje, padėjo stiprinti abiejų 
šalių jaunimo pilietiškumą, neįgaliųjų pasitikėjimą savimi ir tikėjimą savo 
teisėmis.•

Pagal nustatytus kriterijus atrinkti dalyviai turėjo galimybę įspūdin-
gai užbaigti vasarą kurortiniame kalnų miestelyje Bulgarijoje. Čia susirin-
ko kurti ir neprigirdintys jaunuoliai iš Ispanijos, Lenkijos, Lietuvos ir Bul-
garijos. Kartu dalyviai aktyviai leido laiką įspūdingos gamtos apsuptyje, 
per interaktyvius žaidimus mokėsi bendravimo įgūdžių, komandinės at-
sakomybės. Įgijo teorinių bei praktinių žinių turizmo ir ekologijos srityje. 
Jaunuoliai aplankė daug iki šiol nepažintų Bulgarijos gamtos stebuklų. 

Dalyviai iš Lietuvos pristatė savo šalį, tautos išskirtinumą, susipažino 
su kitų dalyvavusių šalių kultūra, istorija ir jos ypatybėmis. Be to, susi-
rado draugų ir bendraminčių iš skirtingų pasaulio vietų, įgijo naudingos 
patirties, kuri pravers ateityje keliaujant užsienyje, parsivežė bagažą ži-
nių.

Aktyvaus poilsio, pažintiniai, turistiniai, mokomieji vasaros renginiai 
ne tik sukuria gražių vasaros prisiminimų. Dalyvavimas juose stiprina 
bendruomenę ir padeda atsirasti naujiems draugystės ryšiams. Taip pat 
padeda visuomenės nariams susipažinti su kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų 
bei jų šeimų problemomis, poreikiais. Vasara jau baigėsi, tačiau bendrija 
PAGAVA savo narius jau kviečia į naujus renginius.•

Bendraudami kurtieji jaunuoliai pažino Ukrainos ir Lietuvos kultūros paveldą, išmoko 
tautinių šokių, sustiprino bendradarbiavimą tarp šalių partnerių.

Įspūdingos gamtos apsuptyje.
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MES IR VISUOMENĖ

Rugsėjo 13 d. XVI tarptautinio kurčiųjų magijos festivalio atgarsiai pasiekė 
ir Seimą. Parlamento stiklinėje tarpinėje galerijoje buvo atidaryta panevėžie-
tės Joanos Stumbrienės siuvinių paroda „Pirštų magija“, kurioje mūsų auksa-
rankė eksponavo spalvingus didelio formato siuvinėtus rankdarbius. Daugu-
moje jų išsiuvinėta skirtingų šalių rankų abėcėlės. Parodos globėjas - Seimo 
narys Povilas Urbšys.

Paroda skirta XVI pasaulio kurčiųjų magijos festivaliui ir Pasaulio kurčiųjų 
magų asociacijos 30-mečio sukakčiai paminėti. Parodą organizavo Panevėžio 
kurčiųjų kultūros centro prezidentas iliuzionistas Vilius Glušokas.

Plačiau apie parodos autorę J. Stumbrienę skaitykite kitame „Akiračio“ 
numeryje.•

„Akiračio“ inf.

„Pirštų	magija“	pasiekė	ir	Seimą

Parodos autorė Joana Stumbrienė.

Parodos globėjas Seimo narys P. Urbšys ir Joana su šeima.


