
Kaina 
0,51 Eur 

L I E T U V O S  K U R Č I Ų J Ų  D R A U G I J O S  M Ė N R A Š T I S

Nr. 9 (370)
2016 m. lapkritis

R. Jankaus atkaklumas 
ĮVEIKĖ VISUS DRAUDIMUS

Roko įspūdžiai iš 
KELIONĖS PO EUROPĄ 

Kurčiųjų vadovų diena NRD

Spalvomis išsiliejęs 
SKAISTĖS 
FANTAZIJŲ PASAULIS

AR IŠLIKS SVEIKATINGUMO 
TRENIRUOTĖS, 
priklausys nuo kurčiųjų aktyvumo

GERBIAMI SKAITYTOJAI!
Užsiprenumeruokite “Akiratį ” 2017 metams!

Laikraščio „Akirati s“ (indeksas 0002) 
prenumeratos kaina

10 mėn. – 10 Eur, 6 mėn. – 5 Eur

Užsiprenumeruoti  laikraštį  galite visuose 
“Lietuvos pašto” skyriuose. Laikraštį  galite 

užsisakyti  ir Kauno bei Vilniaus kurčiųjų 
reabilitacijos centruose. Čia metų „Akiračio“ 

prenumerata  - 9 Eur.



2016 M. LAPKRITIS2

  AKTUALIJOS
2 Trumpai apie mus
4  Konferencijoje kurtieji norėjo jaustis lygūs
5 Kurčiųjų vadovų diena NRD 
 KULTŪRA 
6  Tylos pasaulyje skamba muzika
6 Kauniečių kultūrinės veiklos naujos galimybės ir 
 siekiai 
7 Uostamiestyje kurčiuosius kviečia spektaklis „Vėjas  
 gluosniuose“  

 MŪSŲ ŽMONĖS 
8  Nauja LKD diktorė į gyvenimą žiūri pozityviai
9 R. Jankaus atkaklumas įveikė visus draudimus
10  Roko įspūdžiai iš kelionės po Europą 
12 Tris dešimtmečius – ištikimai su kurčiaisiais

 UGDYMAS
14  Spalvomis išsiliejęs Skaistės fantazijų pasaulis

 JAUNIMO ŽINGSNIAI
15 Baltijos kurčiųjų jaunimo festivalis Rygoje

  SPORTAS
16  Ar išliks sveikatingumo treniruotės, priklausys nuo  
 kurčiųjų aktyvumo
17 Tarptautinis kurčiųjų veteranų tinklinio turnyras

  KURTIEJI PASAULYJE
18  „Išgirsk mane“: ką reikia išgirsti apie naują filmą,   
 pasakojantį kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų gyvenimo   
 istorijas
19 E. Laborit: „Kurčiųjų kultūra yra labai trapi“

 MES IR VISUOMENĖ
20 Kurčiųjų meno pasaulis

KONKURSAS „SUPERMIESTAS“. Lietuvių 
gestų kalbos vertėjų asociacija (LGKVA) kartu 
su Lietuvos kurčiųjų draugija gruodžio 4 d.  
organizuoja konkursą „Supermiestas“. Jame 
varžysis penkios komazndos iš didžiųjų Li-
etuvos miestų (Kauno, Klaipėdos, Panevėžio, 
Šiaulių, Vilniaus). Komandas sudarys kurčiųjų, vertėjų bei socialinių 
darbuotojų atstovai, kurie stengsis kuo geriau pasirodyti ir laimėti „su-
permiesto“ titulą. Konkursas vyks Kauno „Tautos namuose“, Vytauto 
pr. 79. Organizatoriai visus kviečia aktyviai dalyvauti  ir palaikyti savo 
komandas.

Priminsime, kad nemažai metų LGKVA rengė geriausio gestų kalbos 
vertėjo konkursą. Pastarasis vyko Klaipėdoje, ten LKD ir LGKVA vadovai 
susitarė kartu rengti panašų renginį. Taip gimė naujasis konkursas „Su-
permiestas“.

LKJA GENERALINĖ ASAMBLĖJA. Lapkričio 26 d. Vilniaus kurčiųjų 
reabilitacijos centro salėje vyks Lietuvos kurčiųjų jaunimo asociaci-
jos (LKJA) Generalinė asamblėja! Jos metu bus renkamas naujas LKJA 
prezidentas, keturi tarybos nariai ir trys kontrolės komisijos nariai. 
Plačiau apie asamblėją skaitykite gruodžio mėnesio „Akiratyje“.

KEISIS KLAUSOS APARATŲ SKIRSTYMO IR KOMPENSAVIMO TVAR-
KA. Nuo 2017 m. keičiasi klausos aparatų skirstymo ir kompensavimo 
tvarka. Bendrija PAGAVA yra labai susirūpinusi, nes naujoje tvarkoje ne-
numatyta kompensuojama suma. Kompensacijos dydis nustatytas va-
dovaujantis paskutinio centralizuoto pirkimo metu pasiūlytomis kaino-
mis, kurios yra labai žemos. Siekdama pagerinti susidarančią situaciją, 
PAGAVA dar kartą raštiškai kreipėsi į Sveikatos apsaugos ministeriją bei 
Vyriausybę dėl kitų metų klausos aparatų kompensavimo tvarkos ir 
valstybės kompensuojamos sumos dydžio nustatymo.

NRD NAUJŲ PATALPŲ ATIDARYMO ŠVENTĖ. Nuo spalio 10 d. 
Neįgaliųjų reikalų departamentas persikėlė į naujas patalpas, Švitrigailos 
g. 10, Vilniuje. Šia proga spalio 17 d. surengta naujų patalpų atidarymo 

šventė, kurios metu buvo galima apžiūrėti re-
konstruotas patalpas. Svečiai buvo supažindinti 
su departamento istorija, klausėsi neįgaliųjų na-
cionalinio orkestro „Spalvų muzika“ melodijų, 
apžiūrėjo parodą, kūrybines dirbtuves.

BALTIJOS ŠALIŲ KURČIŲJŲ ASOCIACIJŲ 
VADOVŲ SUSITIKIMAS. Spalio 16 d. Rygoje vyko Baltijos šalių - Es-
tijos, Latvijos, Lietuvos kurčiųjų prezidentų ir asociacijų atstovų 
(viceprezidentų, valdybos narių) susitikimas. EUD susitikimuose 
nuspręsta, kad būtina atkurti Baltijos šalių vadovų ir lyderių susitikimus 
ir atgaivinti šią tradiciją. Pirmasis susitikimas įvyko, ir vadovai ir toliau 
sieks Baltijos šalių bendradarbiavimo, patirties pasidalijimo, politikos 
stiprinimo, bendrų projektų bei renginių. Po susitikimo asociacijų vado-
vai dalyvavo Baltijos kurčiųjų jaunimo festivalyje Rygoje.

VAGKVC – 15 METŲ. Jau 15 metų kaip įkurtas Vilniaus apskrities 
gestų kalbos vertėjų centras. Ta proga lapkričio 23 d. centras surengė 
konferenciją „Gestų kalbos vertėjo profesijos raida ir perspektyvos“. 
Joje perskaityti pranešimai: „Gestų kalbos vertėjo reikšmė kurčiųjų 

Šiame numeryje

Trumpai 
APIE MUS
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gyvenime (pranešėja I. Pečiulytė-Silaeva)“,  
„Gestų kalbos vertėjų rengimas“ (doc. dr. 
D. Kučinaitė-Vrubliauskienė), „Gestų kalbos 
vertėjo profesijos aktualijos Lietuvoje ir sve-
tur“ (R. Leonavičienė), „Vilniaus gestų kalbos 
vertėjų centro veiklos istorija ir perspektyvos“ 
(D. Dragūnienė).    

DALYVAUK! STEBĖK! VEIK! Spalio 25 d. Kaune 
vyko seminaras „Dalyvauk! Stebėk! Veik!“ LKD 
socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems 
bendruomenėje projektų stebėtojams. Jie 
stebės ir užtikrins, kad savivaldybėse projek-
tai būtų vertinami skaidriai. Šiais metais LKD 
turi septynis stebėtojus aštuoniose Lietu-
vos savivaldybėse. Jų laukia sunkus, tačiau 
neįgaliųjų organizacijoms naudingas darbas! 

IŠSIPILDĖ KURČIŲJŲ SVAJONĖ. Jau greitai 
Kauno, Vilniaus, Klaipėdos, Šiaulių, Panevėžio 
kurčiųjų bendruomenes pasieks dideli 
kokybiškos raiškos televizoriai. Jie bus patal-
pinti kurčiųjų reabilitacijos centrų atvirose 
erdvėse. Čia kurčiųjų bendruomenės nariai per 
TV ekranus galės matyti LKD teikiamas aktuali-
jas, informaciją lietuvių gestų kalba, skelbimus, 
organizuoti filmų peržiūras, žiūrėti varžybas ir 
kitas naujienas. Ši kurčiųjų svajonė įgyvendinta 
bendradarbiaujant LKD ir Ievos Lolat paramos 
ir labdaros fondui.

ŠAKIŲ KURČIŲJŲ PIRMINĖS ORGANIZACI-
JOS PIRMININKO T. ČESNAIČIO DEBIUTAS. 
Spalio 21 d. tradicinis Kauno apskrities tarpra-
joninis kurčiųjų renginys vyko Šakiuose. Jame 
dalyvavo bendruomenės nariai iš Raseinių, Kau-
no rajono, Prienų, Vilkaviškio, Marijampolės, 
Jonavos, Šakių, Kėdainių ir Kaišiadorių. LKD 

viceprezidentas Kęstutis Vaišnora pasveikino 
bendruomenę su Tarptautine kurčiųjų diena 
bei linkėjo, kad puoselėtume savo tradicijas, 
kultūrą, o šaknys (kurtieji ir kurčiųjų organi-
zacijos) tvirtai laikytų medį - Lietuvos kurčiųjų 
draugiją! Renginyje dalyvavo ir Šakių rajono 
savivaldybės atstovai, kiti svečiai. LKD vadovai 
sveikina Šakių kurčiųjų pirminės organizacijos 
pirmininką Tautvydą Česnaitį, debiutuojantį 
organizuojant tokio masto renginį: „Tau ir Tavo 
komandai pavyko! Sveikinimo kalbos, Šakių ra-
jono pristatymas, meninė programa, dailiųjų 
amatų būrelių narių parodėlės ir šiltas ben-
dravimas - tai įsimintos šventės akimirkos!“

EDUKACINĖ KELIONĖ. Spalio 31 d. Panevėžio 
kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pagrindinės 
mokyklos mokytojai kartu su „Sraigių sodo“ 
įkūrėju Gintautu Šimkumi vyko į edukacinę 
kelionę. Svarbiausias tikslas – aplankyti 
Krekenavos regioninį parką, karaimų kap-
ines ir šiaudinius statinius Naujamiestyje. Ke-
lionei vadovavo mokyklos direktorė Danutė 
Kriščiūnienė. Pakeliui į kapines aplankyta 
šiaudinė trobelė Naujamiestyje. Su karaimų 
laidojimo papročiais supažindino karaimų 
tautybės vietos gyventojai Joana Samulevičiūtė ir 
Jonas Samulevičius. Žvakių ant savo artimųjų kapų 
karaimai nedegina. Lankydamiesi kapinėse jie 
kapą paliečia savo nosine – taip stengiasi išlaikyti 
ryšį su mirusiais giminaičiais. Meldžiasi stovėdami 
už paminklo (galvūgalyje), kad nemestų šešėlio 
ant kapo. Artimieji uždega žvakę namuose atmin-
dami mirties dieną ir liepos mėnesį, kai minima 
mirusiųjų pagerbimo diena.

Ant seniausių paminklų karaimų kapinėse 
užrašai hebrajiški, o ant naujesnių rašoma 
lotyniškomis raidėmis. Namie Joana ir Jonas kalba 
karaimų kalba. Nuostabu, kad dar kunigaikščio Vy-
tauto atvežti karaimai į Lietuvą išlaikė savo kalbą 
ir tradicijas. Ekskursantai karaimus išmokė keletą 
lietuviškų gestų.

PAGAVOS MOKYMAI JAUNIMUI. Lapkričio 
19-20 d. bendrija PAGAVA organizavo kurtiems 
ir neprigirdintiems jaunimo mokymus. Kurtieji 
ir girdintys lektoriai skaitė paskaitas bei mokė, 
kaip savarankiškai priimti sprendimus, planuoti 

savo laiką ir atsakingai žiūrėti į savo žodžius bei 
veiksmus. Mokymų metu kalbėta ir apie sveiką 
gyvenimo būdą, kuris turi būti neatsiejama 
šiuolaikinio žmogaus gyvenimo dalis. Jauni-
mas išklausė ne tik įdomias paskaitas, bet ir 
atliko aktyvias užduotis, dirbo komandoje su 
bendraamžiais.

„RUDENS PARADO“ SAVAITĖ PKNPM. 
Projekto „Rudens paradas“ sumanyto-
jos Panevėžio kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų 
pagrindinės mokyklos (PKNPM) pradinių 
klasių mokytojos Laima Lazdauskienė, Gita 
Gižienė, Irena Matuzevičienė ir Rita Palšienė 
pravedė netradicinių pamokų ciklą, skirtą 
visiems drauge pasidžiaugti rudens derliumi 
ir spalvomis. Projekto savaitė kasdien turėjo 
savo vardą. Pirmoji diena puikavosi pavadin-
imu „Medžiai.“ Šios dienos paradui vadovavo 
mokytoja G. Gižienė. Vaikai ne tik pakartojo 
medžių pavadinimus, bet ir turėjo pasakyti jų 
vaisius, sužinojo apie jų naudą. Susiskirstę į ke-
turias komandas, nuoširdžiai triūsdami,  drauge 
sukomponavo „medžių alėją“. Antroji diena 
– „Paukščiai.“ Mokytojos R. Palšienės vadovau-
jami mūsų mažieji prisiminė, kokie paukšteliai 
lieka žiemoti Lietuvoje, kaip mes galime 
palengvinti jų sunkią dalią, kuo neturėtume les-
inti šaltą žiemą. Trečioji projekto diena – „Ru-
dens gėrybės“ dalyvių laukė mokyklos salėje. 
Padeklamavę eilėraštuką, kad atėjo rudenėlis, 
ketvirtokai Justina ir Benas nustebę dairėsi, 
jog rudenėlio nematyti. Rudenėlis – mokytoja 
L. Lazdauskienė -  atėjo ir popietė prasidėjo. 
Rudenėlis padėjo vaikams susiskirstyti į 
,,Obuoliukų“, ,,Riešutų“ ir ,,Moliūgų“ koman-
das. Norėdamas įsitikinti, kaip vaikai pažįsta 
rudens gėrybes, siūlė ragauti džiovintų vaisių 
ir daržovių.Ketvirtoji diena – „Javai.“  Kur ger-
iau pajusi grūdo dvelksmą, jeigu ne malūne. 
Vaikai vyko į Ramygalos senąjį malūną, o ten 
dalyvavome edukacinėje programoje „Grūdo 
virsmas“. Susipažinome su malūnu, grūdų per-
dirbimo technologijomis ir javų rūšimis. Penk-
toji projekto diena – „Gamtos grožis.“ Ruduo 
dovanoja ne tik pilnas kraites rudens gėrybių, 
bet ir džiugina mūsų akis žėrinčiomis spal-
vomis. •

AKTUALIJOS
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Pirmieji žingsniai
Idėją, kad konferencija būtų verčiama į gestų kalbą, pasiūlė kurčiųjų 

bendruomenės narė D. Čekanavičiūtė. Ji prieš penkerius metus Vilniu-
je dalyvavo „Vilti es festi valyje”, kuris taip pat buvo verčiamas į gestų 
kalbą. „Kai sužinojau, jog į Lietuvą atvyksta Nikas Vujičičius – žmogus, 
kuris mane traukė pozityviu požiūriu į gyvenimą, norėjau, kad šis reng-
inys būtų suprantamas ir kurti esiems“, - pasakojo D. Čekanavičiūtė. Pa-
sak jos, kurti eji dažnai skundžiasi blogu gyvenimu ir nepastebi pozityvių 
dalykų. Šiandien ji labai dėkoja Lietuvos kurčiųjų draugijai (LKD) ir gestų 
kalbos vertėjams, kurie atliko didelį darbą. „Manau, kad čia yra visų 
mūsų nuopelnas – buvome sti pri komanda siekiant ti kslo“, - prisiminė 
D. Čekanavičiūtė.

Bendradarbiavimas
D. Čekanavičiūtės prašymą išgirdo LKD. Pasak LKD prezidento V. Piv-

oro, gavę prašymo raštą, jie nusprendė kreipti s į renginio organizatorius. 
Derybos vyko gana ilgai, kol buvo pasiektas rezultatas. Konferencijos or-
ganizatoriai suti ko pritaikyti  kurti esiems renginį gestų kalba. Bendradar-
biauti  neprieštaravo ir Lietuvos gestų kalbos vertėjų asociacija (LGKVA). 

LKD kartu su konferencijos organizatoriais tarėsi dėl kokybiško 
renginio pritaikymo. Buvo sutarta naudoti  technines priemones ir gestų 
kalbos vertėjus rodyti  per televizijos ekranus, esančius salėje. Dėl to, kad 
šios technikos nuoma yra brangi, organizatoriai kėlė reikalavimą – reng-
inyje turėjo dalyvauti  kuo didesnis kurčiųjų skaičius.

Kaip teigė V. Pivoras, likus nedaug laiko iki renginio pradžios paaiškėjo, 
kad bilietus į renginį nusipirko mažai kurčiųjų. Tuomet organizatoriai 
pasiūlė kurti esiems skirti  vietas arčiau scenos, ant kurios stovėtų gestų 

kalbos vertėjas. Tačiau LKD vis ti ek siekė, kad gestų kalbos vertėjas būtų 
matomas geriau – per didelius televizijos ekranus. Norint pritraukti  kuo 
daugiau kurčiųjų, renginys ne kartą buvo reklamuojamas  feisbuke. Taip 
pat LKD Tarptauti nės kurčiųjų savaitės proga dovanojo bilietus aktyviaus-
iems ir labiausiai nusipelniusiems kurčiųjų bendruomenės nariams. 

Kurti eji jautėsi įkvėpti 
Motyvacijos konferencijos labiausiai laukiamas momentas – australo 

N. Vujičičiaus pranešimas. Vyras, kuris gimė be rankų ir be kojų, savo kalba 
įkvėpė visus žiūrovus. „Jo žodžius dėjausi giliai į širdį. Ne ti k dėl savęs, bet ir 
dėl kitų – planuoju ateityje Niko pasakojimu pasidalyti  su kitais kurčiaisiais“, 
- sakė D. Čekanavičiūtė. 

N. Vujičičius konferencijoje pasakojo savo gyvenimo istoriją: nuo patyčių, 
kurias patyrė mokykloje, iki šiandienos, kai jis yra laimingas ir populiarus vy-
ras. Niko skati no visus mylėti  gyvenimą, kad ir koks jis būtų. Jis pats niekada 
nekeistų savo gyvenimo į jokį kitą. 

Verti mo įspūdžiai
 V. Pivoras, pats dalyvavęs motyvacijos konferencijoje, šiandien džiaugiasi 

jo įspūdžiais. Pasak prezidento, toks pritaikymas, kai dideliame renginyje 
gestų kalbos vertėjas rodomas per televizijos ekranus, pasiektas pirmą kartą. 

Renginį stebėjusi D. Čekanavičiūtė pabrėžia, kad viešas verti mas į gestų 
kalbą per didelius televizijos ekranus turi ir kitų pranašumų. „Džiaugiausi, kad 
ti ek  žmonių matė gestų kalbos vertėjus. Tai buvo puiki gestų kalbos reklama, 
nes žmonės suvažiavo iš visos Lietuvos“, - pasakojo D. Čekanavičiūtė. 

Tačiau renginyje buvo ir organizavimo trūkumų. Konferencijoje dalyva-
vusi G. Valaitytė teigia, kad ekrane rodomas vertėjas buvo sunkiai matomas 

– verti mo langelis buvo mažas. Todėl reikėjo 
žiūrėti  labai įdėmiai, greitai pasijautė nuovargis. 
Kai kurie kurti eji šiuo klausimu kreipėsi į organi-
zatorius ir buvo perkelti  į geresnes vietas. 

LKD prezidentas V. Pivoras šią problemą 
žino. Pasak jo, nepatogumų galėjo kilti  dėl to, 
kad organizatoriai pirmą kartą susidūrė su 
tokia situacija ir nežinojo, kaip geriausiai pritai-
kyti . Tačiau renginio metu buvo galima matyti  
pokyčius. Paskui, kai kurti eji išsakė nusiskundi-
mus organizatoriams, gestų kalbos vertėjo 
langelis po truputį  didėjo. 

Kurtieji nuolat siekia lygių teisių ir vis dažniau būna išgirsti. Tai parodė ir 
motyvacijos konferencija „No limits“ („Be ribų“): ji buvo verčiama į lietuvių 
gestų kalbą. Šis renginys, į kurį susirinko 9000 klausytojų, suvienijo visus: 

sveikuosius, neįgaliuosius ir sutrikusios klausos žmones. Konferencija į gestų 
kalbą buvo verčiama net aštuonias valandas. Rugsėjo 30 d. kurtieji stebėjo 
įvairių lektorių kalbas ir juos įkvėpė Niko Vujičičiaus – žmogaus, gimusio be 

rankų ir be kojų – motyvacinė kalba. 

Indrė MIKALAUSKAITĖ

 Konferencijoje kurti eji norėjo jausti s lygūs

Sveikiname DANUTĘ RAMONIENĘ 
Susikaupė širdy ir išminti s, ir patyrimas,
Ir nueitų dienų graži rimti s.
Tai, kas praėjo, kas jau buvo –
Kaip kraiti s, dovana arba lemti s.
O būsimieji metai tegul būna
Praėjusių brandus ir ilgas tęsinys!

Kauno teritorinės valdybos prezidiumo narių ir
kurčiųjų bendruomenės vardu sveikina 

pirmininkė Jūratė Pugačiauskienė

Susikaupė širdy ir išminti s, ir patyrimas,
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Skaitytojams priminsime, kad spalio 19 d. Vyriausybės posėdyje 
pritarta naujai suformuoti Neįgaliųjų reikalų tarybą, atsižvelgiant 
į Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių komiteto rekomendacijas. 
Įgyvendinant Vyriausybės patvirtintus Neįgaliųjų reikalų tarybos 
nuostatus, bus sudarytos teisinės prielaidos geriau organizuoti ta-
rybos darbą. Siūloma patvirtinti 20 narių tarybos sudėtį: valstybės 
institucijoms atstovautų 10 narių, neįgaliųjų asociacijoms - 9 atsto-
vai, į tarybą būtų įtrauktas ir vienas akademinės bendruomenės at-
stovas. 

Ryti nis pasitarimas
Pirmojo susiti kimo metu buvo sprendžiamas klausimas dėl naujų 

Neįgaliųjų reikalų tarybos formavimo principų. Buvo siūloma pat-
virti nti  20 narių tarybą. Joje būtų 10 atstovų iš valstybės insti tucijų, 
9 - iš neįgaliųjų NVO, o vienas narys atstovautų akademinei ben-
druomenei. Tarybos pirmininkas būtų socialinės apsaugos ir darbo 
(SADM) ministras. Tikimasi, kad  tokios sudėti es taryba bus patvirti nta 
iki gruodžio mėnesio. 

Pasak LKD prezidento V. Pivoro, LKD planuoja kviesti  kurčiųjų aso-
ciacijas į konsultacijas. Tokios asociacijos kaip LKSK, LKJA, PAGAVA bus 
konsultuojamos dėl atstovavimo kurčiųjų bendruomenei. „Tikimės, 
kad naujoji taryba dirbs efektyviau“, - sako V. Pivoras.

Šio susiti kimo metu taip pat buvo pristatytas SADM priemonių 
planas, siekiant įgyvendinti  Jungti nių Tautų neįgaliųjų teisių komiteto 
rekomendacijas. Pastebėta, kad planas buvo parengtas nesitariant su 
neįgaliųjų asociacijomis ir neatsižvelgiant į mūsų pateiktas pastabas.

Popieti nis susiti kimas
Antrajame susiti kime dalyvavo LKD prezidentas V. Pivoras, vi-

ceprezidentas K. Vaišnora, NRD direktorė A. Kandratavičienė, vyr. 
specialistė R. Grigaliūnienė ir LKD penkių didžiųjų miestų teritorinių 
valdybų pirmininkai: I. Minkevičienė (Vilnius), J. Pugačiauskienė (Kau-
nas), N. Kaminskienė (Klaipėda), K. Prudnikienė (Šiauliai), A. Juciuvienė 
(Panevėžys). 

Susiti kimo metu buvo išdėstytos dvi pagrindinės problemos. Pir-
moji – nepritaikyta komunikacinė-informacinė aplinka pirmininkų 
darbo vietoje. Pirmininkams trūksta gestų kalbos vertėjų, kurie nuo-
lat būtų  su jais darbo vietoje. Antroji problema – prastos darbo 
sąlygos socialinės reabilitacijos paslaugų teikimo srityje. Susiti kimo 
dalyviai pabrėžė, kad šios problemos turi įtakos kokybiškų paslaugų 
teikimui kurčiųjų bendruomenei. Be to, sunku išlaikyti  gerus special-
istus, nes nėra užti krintos socialinės garanti jos. Buvo akcentuojama, 
kad problemų priežasti s –  nepakankamas projektų fi nansavimas. 
Remianti s Latvijos kurčiųjų draugijos pati rti mi aptarta galimybė rengti  
kitokį fi nansavimo projektą. Būtų siekiama įgyvendinti  modelį, kurio 
ti kslas – geresnis paslaugų teikimas, darbas su žmonėmis.

Aptarus problemas buvo nuspręsta, kad LKD organizuos teritorinių 
valdybų pirmininkų ir vertėjų centrų vadovų susiti kimą. Pasak V. Pivo-
ro, šio susiti kimo metu bus aptariamos galimybės, kaip 2017 m. ger-
inti  gestų kalbos verti mo paslaugą pirmininkų darbo vietoje. Be to, 
iti n svarbu ieškoti  fi nansavimo galimybių, kad būtų nuolat vykdoma 
Surdologijos centro veikla. Skaitytojams primenama, kad Surdologi-
jos centras tam ti kromis valandomis teikia verti mo paslaugas. •

Lapkričio 7 d. Lietuvos kurčiųjų draugijos atstovai turėjo du svarbius susitikimus Neįgaliųjų reikalų 
departamente (NRD). Ryte kartu su neįgaliųjų nevyriausybinių organizacijų (NVO) atstovais buvo 
kalbama dėl naujų Neįgaliųjų reikalų tarybos formavimo principų. Popiet LKD atstovai susitiko su 

NRD vadovais ir tarėsi dėl kurčiųjų teritorinių valdybų pirmininkų darbo sąlygų gerinimo. 

Indrė MIKALAUSKAITĖ

Kurčiųjų valdžios atstovų diena NRD

Patarimai ateičiai
 Ką ir kaip kurti eji turėtų daryti , norėdami renginiuose gauti  verti mą 

į gestų kalbą? LKD prezidentas V. Pivoras teigia, kad pirmiausia svarbu 
pateikti  ti nkamą prašymo formą. „Įvairūs fi lmukai feisbuke nėra ofi cialus 
prašymas. Nors žinome apie juos, svarstyti  negalime. Todėl būti na, kad 

kurti eji parašytų ofi cialų prašymo raštą“, - pabrėžė prezidentas. Pasak jo, 
gauti  prašymai svarstomi ir atsižvelgiama į visas galimybes. Tam, kad būtų 
viešas verti mas dideliame renginyje, svarbu, jog jame dalyvautų kuo 
daugiau kurčiųjų. Tik tuomet naudinga bendradarbiauti  su organizato-
riais ir gestų kalbos vertėjais. •

Popietinio susitikimo dalyviai.

Būti s - ti k sapnas, buvo - ir sudie...
Praeina viskas, gęsta net žvaigždė.

Žmogus lyg dulkė, vėjo atnešta,
Bet skausmas jo - gilus kaip visata.

Dėl mylimo TĖVELIO mirti es nuoširdžiai 
užjaučiame Panevėžio kurčiųjų ir 

neprigirdinčiųjų pagrindinės mokyklos 
direktoriaus pavaduotoją ugdymui Liną 
Bartnykienę, jos šeimą ir arti muosius.

PKNPM bendruomenė
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KULTŪRA

Muzika – neatsiejama girdinčio žmogaus gyvenimo dalis. Sutrikusios klausos vaikams muzika ir jos meninė 
vertė yra taip pat svarbi. Kurčias vaikas linkęs muzikuoti kaip ir kiti vaikai. Tačiau dėl pažeistos klausos jis neturi 
galimybės išgirsti muziką taip, kaip ją girdi neturintys klausos sutrikimų. Reikia tiesiog prasiskverbti per klausos 

negalią ir padovanoti jiems tą stebuklą.
Bendrijos PAGAVA informacija

Kauno kurčiųjų reabilitacijos centras (KKRC) šiais 
metais daug dėmesio skyrė bendruomenės kultūrinei 
integracijai. Tam tikslui įgyvendinti net keturi projektai. 
Jie suteikė galimybę specialistams kelti kvalifi kaciją, 

naujoviškai spręsti kurčiųjų nedarbo klausimą, 
populiarinti kurčiųjų kultūrą ir ugdyti kūrybiškumą.

Gintautė SINKEVIČIENĖ

Tylos pasaulyje skamba muzika

Kauniečių kultūrinės veiklos 
naujos galimybės ir siekiai 

Jau daugiau kaip penkiolika metų bendrija 
PAGAVA sėkmingai bendradarbiauja su B. Dvari-
ono muzikos mokykla. Bendrijos pastangomis čia 
veikia muzikos terapijos būrelis klausos negalios 
vaikams. Muzikos būrelio užsiėmimuose sutri-
kusios klausos vaikai susipažįsta su muzika, natų 
raštu, lavina klausos likučius, suvokimą, emocin-
ius ir socialinius įgūdžius, smulkiąją ir stambiąją 
motoriką. Be to, dalyvaudami užsiėmimuose 
vaikai plečia savo akiratį , susipažįsta su muzikos 
instrumentais, naujomis sąvokomis, muzikos 
renginiais. 

Bendrijos PAGAVA iniciatyva vyko seminarai 
„Nordoff -Robbins muzikos terapija neįgaliųjų 
muzikiniame ugdyme“, juos vedė svečias iš 
Amerikos žymus muzikos terapeutas dr. Clive‘as 
Robbinsas. Pasak jo, sutrikusios klausos vaiko 
muzikalumo laipsnis priklauso ne ti ek nuo klau-
sos praradimo, kiek nuo sistemingo ir krypti ngo 
darbo. Muzika ti esiogiai susijusi su kalba,  ben-
dravimu ir mąstymu, su kūno raiška ir šokiu.

Dalis muzikos pamokėlių vyksta B. Dvariono 
dešimtmetėje muzikos mokykloje – čia vaikai turi 
galimybę susipažinti  su pianinu, fortepijonu, da-
lyvauti  ritmikos užsiėmimuose. Kurti  vaikai ypač 

mėgsta mušamuosius instrumentus - jie padeda 
vaikams pajusti  vibraciją. Kita pamokėlių dalis 
vyksta Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ug-
dymo centre, čia mokomasi groti  pučiamaisiais 
muzikos instrumentais. Vyksta ti ek individualūs, 
ti ek grupiniai užsiėmimai. 

Muzikos moko ir su vaikais dirba pro-
fesionalios muzikos mokytojos. Daug metų 
muzikos pamokas vedė šių užsiėmimų sumany-
toja Jelena Augaiti enė ir jos kolegė Nadiežda  
Dambrauskienė. Buvo parengti  koncertai „Ker-
inti  muzikos galia“, muzikinio veiksmo spektak-
lis „Alisa gėlių šalyje“, muzikinė improvizacija 
„Lapkričio valsas“, garsų ir judesio kompozicija 
pagal P. Čaikovskio baleto „Miegančioji gražuolė“ 
muziką. Pasiteisino bendri sutrikusios klausos 
vaikų ir girdinčių mokinių muzikiniai projektai. 
Koncerte-žaidime „Trimiti ninkų bei jų draugų 
kelionė traukinuku į gamtą“ bendrą muzikinį 
žaidimą kūrė B. Dvariono mokyklos mokiniai, 
grojantys trimitais, ir vaikai, turintys įvairią 
negalią. 

Dabarti nė būrelio vadovė Daina 
Gutauskienė, padedama kurčios savanorės Ievos 
Augaitytės, moko vaikus muzikinio rašto, pritaiko 

programą kiekvienam vaikui individualiai. Vaikai 
ne ti k išmoksta groti  tam ti krais instrumentais 
nesudėti ngus kūrinius, bet ir susipažįsta su jų 
pavadinimais, mokosi skaityti  natas. Užsiėmimai 
padeda vaikams lavinti  balsą bei klausos likučius. 
Specialūs muzikos ir ritmikos užsiėmimai ypač 
svarbūs neprigirdinti ems vaikams ir vaikams, 
turinti ems kochlearinius implantus. Jie duoda 
apčiuopiamos naudos ir palengvina šių vaikų 
muzikos pamokas bendrojo lavinimo mokyklose, 
ugdomas sutrikusios klausos vaikų meninis 
skonis, mokoma naujų sąvokų ir bendravimo. 

Džiaugiamės galėdami suteikti  galimybes 
su muzika arti miau susipažinti  sutrikusios klau-
sos vaikams. Siekiame, kad blogai girdintys 
vaikai pati rtų muzikos džiaugsmą ir dvasiškai 
praturtėtų.  Mūsų bendruomenės vaikams muzi-
ka ir jos meninė vertė yra taip pat svarbi kaip ir 
klausos sutrikimų neturinti ems vaikams. Kurčias 
vaikas linkęs muzikuoti  kaip ir visi kiti . Muzikinė 
veikla papildo jų klausos patyrimą ir sti muliuoja 
naudoti s klausos likučiais. 

Vaikų dalyvavimą muzikos būrelio veikloje 
fi nansuoja Vilniaus miesto ir Vilniaus rajono 
savivaldybės. •

Būrelio vadovė D. Gutauskienė moko vaikus muzikinio rašto, pritaiko programą 
kiekvienam vaikui individualiai.

Kurti vaikai ypač mėgsta mušamuosius instrumentus.

Projektus iš dalies fi nansavo Lietuvos 
kultūros taryba.

→
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Kokybiškos kultūros veiklos paslaugos 
kuriamos keliant specialistų kvalifi kaciją. 
Projektas „Kvalifi kacijos kėlimas: specializuotų 
kultūros paslaugų kūrimas kurti esiems“ sudarė 
galimybes specialistams, dirbanti ems su 
kurčiaisiais, gilinti  turimas žinias ir įgyti  naujų, 
siekiant kokybiškai organizuoti  kultūrines veiklas. 
Buvo surengti  trijų dienų mokymai. Jų dalyviai 
mokėsi nustatyti  klausos negalios žmonių poreiki-
us kultūros paslaugoms gauti . Lektoriai pristatė 
interaktyvias edukacines veiklas, kurias pritaikius 
darbo prakti koje labai pagerėtų paslaugų kokybė. 
Diskusinio forumo metu specialistai pasidalijo 
savo sukaupta gerąja pati rti mi ir stebėjo bei anali-
zavo užsienio šalių pati rtį  įgyvendinant kultūrines 
veiklas kurti esiems. 

Konferencija dar kartą sukvietė specialistus 
kelti  savo kvalifi kaciją, lektoriai iš visos Lietuvos 
savo pranešimuose perdavė ilgametę kultūrinės 
veiklos organizavimo pati rtį . Neformali diskusinė 
erdvė kvietė pasidalyti  mokymuose gautų žinių re-
alizavimo pati rti mi, susti printi  bendradarbiavimo 
ryšius.

Kurčiųjų nedarbo problemos sprendi-
mas per kūrybą. Projektu „Per meną – į darbą“ 
siekta pritaikyti  meno terapiją kurti esiems, kad 
jie galėtų per meno terapijos metodą pažinti  save 

ir pasiruoštų įsidarbinti , 
profesinei integracijai. 
Meno terapija yra vienas 
metodų, kurie sti prina pozityvų savęs verti nimą, 
kūrybiškumą, spontaniškumą, atsivėrimą pa-
sauliui, ir tai puikiai pritaikoma klausos negalią 
turinti ems asmenims, jie gali jausti s lygiaverčiais 
grupės dalyviais. Projektą įgyvendinant vyko 
dailės, fotografi jos ir tapybos ant vandens grupin-
iai užsiėmimai. Siekiant įverti nti  individualius 
pokyčius, pasiektus terapijos kurso metu, dalyvių 
asmeninės savybės ir gebėjimai buvo įverti nami 
darbo pradžioje ir pabaigoje. Uždarose grupelėse 
dirbdami kurti eji, ti esiogiai bendraudami gestų 
kalba, išmoko atsipalaiduoti , atsiskleisti , prisistaty-
ti , pasiti kėti  savimi.

 „Mažasis princas“ atgimė gestų kalba. 
KKRC antrus metus iš eilės, glaudžiai bendradar-
biaudamas su Kauno kurčiųjų ir neprigirdinčių 
ugdymo centru, įgyvendina vaikams ir jaunimui 
skirtą projektą, kurio ti kslas - sukurti  ti nkamas gal-
imybes jiems įsitraukti  į kultūros ir meno procesus, 
užti krinti  jų aktyvų dalyvavimą puoselėjant savo 
kultūrą bei realizuojant kūrybiškumo potencialą. 
Tęsti nis projektas „Kurčiųjų kultūros puoselėjimas 
elektroninėje erdvėje“ vėl subūrė vaikus sukurti  
sceninio meno produktą pasitelkiant gestų kalbą: 

imituojamąja daina, kurčiųjų poezija, šokiu bei vai-
dinimu. Interaktyvaus kūrybinio meno ir edukaci-
jos seminaro veiklos įkvėpė pasirinkti  apsakymą 
„Mažasis princas“ ir jį inscenizuoti . Projekto 
rezultatų ilgaamžiškumą ir prieinamumą užti krins 
sukurtas naujas interneti nės komunikacijos įrankis 
– interneto svetainė, kurioje bus saugomi kurčiųjų 
poezijos įrašai atviroje duomenų bazėje.

Teatras, įtraukianti s ne ti k kurčiuosius, bet 
ir girdinčiuosius. „Kū-ry-ba! Būk mano mūza“ 
– tokiu šūkiu pradėtas spektaklio „Tyla?! - Nieko 
baisaus…” statymas. Suburta gausi įvairių specialistų 
komanda (profesionalus teatro veiklos atstovas, 
scenografas-dailininkas, kosti umų meistras, gestų 
kalbos konsultantas bei gestų kalbos vertėjai) visą 
vasarą aktyviai kūrė spektaklį, kuris dedikuotas 65 
kartą minimai Tarptauti nei kurčiųjų dienai. Spek-
taklis atskleidė, kokia galinga ir svarbi yra gestų 
kalba. Kurčiam žmogui - tai įrankis, atverianti s visus 
kelius ir griaunanti s visus barjerus. Paprastas, bet 
labai emocingas spektaklis kvietė klausos negalios 
žmones išgyventi  prisiminimus, o girdinčiuosius 
susipažinti  su kurčiųjų bendruomene ir rasti  būdų, 
kaip prisidėti  prie jų  integracijos didinimo.•

KULTŪRA

Diskusijos dalyviai.

Tądien pristatytas Antano Gluskino režisuotas spektaklis, sukurtas pa-
gal K. Grahame‘o knygą „Vėjas gluosniuose“. Linksmas ir nuotaikingas vai-
dinimas skirtas vaikams nuo 4 iki 14 metų, bet jį mielai žiūrėjo ir tėveliai. 

Kad ir kaip būtų gaila, pasigesta kurčiųjų bendruomenės aktyvumo. 
Galimybe pasižiūrėti  spektaklį gestų kalba pasinaudojo nedaug kurčiųjų 
žmonių, nors buvo kvieti mai socialiniuose ti nkluose, įstaigose pakabinti  

reklaminiai plakatai. Spektakliai vyko spalio 23, lapkričio 4 d. Tikimės, kad 
gruodžio 4 d. į spektaklį, skirtą Tarptauti nei neįgaliųjų dienai paminėti , at-
eis daugiau sutrikusios klausos žiūrovų. Tik nuo kurčiųjų bendruomenės 
aktyvumo priklausys, ar ši idėja bus plėtojama toliau:  jei jos nariai aktyviai 
lankysis, numatoma toliau bendradarbiauti  su Klaipėdos dramos teatru ir į 
gestų kalbą versti  kitus spektaklius. 

Tad gruodžio 3 d. 12 val. laukiame jūsų Klaipėdos dramos teatro spek-
taklyje „Vėjas gluosniuose“! •

Spalio 23 d. Klaipėdos dramos teatre vaikams buvo 
rodomas spektaklis „Vėjas gluosniuose“ su vertimu į gestų 
kalbą. Tai Klaipėdos apskrities gestų kalbos vertėjų centro 

(KAGKVC) direktorės Nijolės Kaubrienės iniciatyva 
organizuota ir gestų kalbos vertėjų V. Galdikienės, 

S. Rimkutės, V. Rimkuvienės, L. Palskytės įgyvendinta 
dovana uostamiesčio kurčiųjų bendruomenei.

Uostamiestyje kurčiuosius kviečia 
spektaklis „Vėjas gluosniuose“

Kristina RIMKIENĖ

Įgyvendinant projektą „Per meną – į darbą“ vyko dailės, fotografi jos ir tapybos ant 
vandens grupiniai užsiėmimai.

 Spektaklio „Tyla?! - Nieko baisaus…” akimirka.
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MŪSŲ ŽMONĖS Nauja LKD diktorė
į gyvenimą žiūri 

POZITYVIAI
Jau kurį laiką su kurčiaisiais LKD tinklapyje sveikinasi nauja 

diktorė –  Daiva Čekanavičiūtė. Jos pirmieji reportažai feisbuke 
sulaukė daug pagyrų. Kurtieji džiaugiasi sklandžia diktorės gestų 

kalba ir visaip ją palaiko. Daivai tokia kurčiųjų bendruomenės reakcija 
yra svarbi, skatina ją tobulėti ir įžiebia kūrybinę ugnelę širdyje. Tiesa, 
kūrybiškumo šiai šiltai ir aktyviai asmenybei tikrai netrūksta. Taigi, kas 

ta jauna moteris, kuri neišsigando darbo prieš kamerą? 

 D. Čekanavičiūtę kalbina „Akiračio“ korespondentė Indrė Mikalauskaitė.

Sugrįžkime į jūsų vaikystę. Kokie prisimini-
mai užplūsta?

Gimiau girdinti, bet mano gyvenimas 
pasikeitė, kai man suėjo dešimt metų. Patyriau 
stiprią galvos traumą, teko gulėti ligoninėje. Po 
šio įvykio maždaug metus reikėjo labai saugotis, 
kad nebūtų jokių galvos smūgių. Tačiau vieną 
dieną susipykome su geru draugu. Berniukas 
įniršęs trenkė man per galvą portfeliu. Šis smūgis 
sukėlė meningitą – smegenų uždegimą. Teko 
rinktis – arba mirtis, arba vaistai, kurie gali sukelti 
visokių komplikacijų. Ir štai vieną rytą ligoninėje 
pabudau nieko negirdėdama. Buvo didelis šokas 
tiek man, tiek mano šeimai. 

Netekus klausos, prasidėjo naujas mano 
gyvenimo etapas. Pradėjau mokytis Kauno 
kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų internatinėje 
mokykloje. Čia tapau kurčiųjų bendruomenės 
dalimi, mokiausi gestų kalbos, pažinau kurčiųjų 
pasaulį. Pradžia buvo sunki, tačiau susiradau 
draugų, išmokau gestų kalbą ir pamažu ap-
sipratau. Šioje mokykloje mokiausi iki dešimtos 
klasės.

Baigusi dešimt klasių pradėjau moky-
tis Kauno tekstilininkų mokykloje. Vėliau buvo ir 
kiti mokslai: floristės kursai, Vilniaus kurčiųjų ir 
neprigirdinčiųjų reabilitacinis mokymo centras, 
Kauno suaugusiųjų mokymo centras. Tuomet 
mano šeimoje buvo sunkūs laikai. Viena mama 
turėjo išlaikyti šeimą ir jaunesnį broliuką. Todėl 
mokiausi, kad įgyčiau amatą ir galėčiau pati 
dirbti. 

Šiandien neakivaizdžiai studijuoju privačiame 
Teologijos institute Vilniuje. Šis institutas nėra 
oficiali aukštoji mokykla. Tačiau ateityje dar tu-
riu planų studijuoti ir aukštojoje mokykloje. Turiu 
įgijusi daug profesijų, bet geriausia mokykla – 
gyvenimo patirtis.

Pasikalbėkime apie laisvalaikį ir darbą. Kuo 
šiandien gyvenate?

Mano pomėgiai išties paprasti. Laisvalaikiu 
pasineriu į knygų skaitymą – tai tikras mano hobis. 
Be to, mėgstu keliauti, džiaugtis gamtos grožiu, 
sportuoti. 

Vis dėlto daugiausia laiko praleidžiu dirbdama. 
Šiuo metu turiu tris darbus. Pagrindinis darbas – 
Kauno kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centre 
mokytojos padėjėjos pareigos. Šio darbo labai 
norėjau. Be to, dirbu Jonavos kurčiųjų pirminėje 
organizacijoje projekto vykdytoja. Galiausiai turiu 
ir trečią darbą – tai LKD diktorės pareigos. Yra dar 
viena svajonė  – būti tikybos mokytoja.

Kaip pradėjote dirbti LKD diktore? 
Anksčiau pagarbiai stebėdavau savo draugus, 

dirbančius šį darbą. Ir niekada neįsivaizdavau, 
kad pati turėsiu tokias pareigas. Galima sakyti, 
kad ne aš susiradau darbą, bet darbas susirado 
mane. Kažkas rekomendavo mane, vėliau gavau 
pasiūlymą dirbti. 

Ilgai dvejojau, buvo neramu, ar suspėsiu 
tinkamai atlikti darbą. Jausdama didelį LKD prezi-
dento V. Pivoro ir viceprezidento K. Vaišnoros 
palaikymą sutikau. Pradėjau dirbti rugsėjo mėnesį 
ir šiandien džiaugiuosi, kad einu šias pareigas. Esu 
labai dėkinga žmonėms, kurie mane pasiūlė šioms 
pareigoms ir paskatino jų imtis. Juk kartais reikia 
tiek nedaug – pastebėti kitų žmonių gebėjimus ir 
juos tarsi stumtelėti tikslo link.

Kokie šio darbo privalumai?

Išties man patinka šios pareigos – jos įdomios 
ir aktyvios. Anksčiau namie filmuodavausi prieš 
telefono kamerą, tačiau LKD diktorės darbas – 
kitoks. Čia svarbu perteikti tikslią informaciją, 
nenusijuokti, išlikti ramiai. Šis darbas – didelė 
atsakomybė kurčiųjų bendruomenei. Tačiau su-
laukusi didelio kurčiųjų palaikymo mokausi ir 
tobulėju. 

Labai įdomu šiame darbe imti interviu – toki-
os akimirkos yra jaudinančios ir turiningos. Tenka 
susipažinti ir bendrauti su naujais žmonėmis. La-
bai smagu, kai nuvažiuoju į kitus miestus ir sutinku 
nepažįstamų kurčiųjų, kurie mane atpažįsta. Jie 
visada pasisveikina, pasako, kad mane matė per 
LKD vaizdo naujienas. Sulaukiu ir pagyrų – tuomet 
dar ilgai šypsausi.

Be to, dirbdama šį darbą nuolat esu įvykių cen-
tre. Dalyvauju įvairiuose renginiuose, susipažįstu 
su įvairių miestų kurčiųjų bendruomene, sužinau 
naujienas. 

Su kokiais sunkumais susiduriate šiame 
darbe?

Sunkiausia darbo dalis – prisiminti informaciją, 
kurią reikia perteikti žiūrovams. Tuomet tenka 
mokytis atmintinai tekstą. Taip pat kartais būna 
daug įvairių minčių galvoje, bet reikia nesiblaškyti 
ir susikaupti prieš kamerą.

Kartais šiek tiek sunku suderinti šį darbą 
su kitais darbais. Gyvenu Jonavoje, tačiau dėl 
darbų tenka važiuoti į Kauną ir Vilnių. Kelionės 
atima daug laiko, todėl stengiuosi viską iš anksto 
kruopščiai susiplanuoti. Vis dažniau kyla minčių 
įsigyti automobilį arba persikelti gyventi į Kauną.

Tačiau šie sunkumai man nėra svarbūs. Viską 
galima susitvarkyti, išspręsti. Darbo privalumai ir 
įspūdžiai padaro šiuos sunkumus nereikšmingus. 
Svarbiausia – džiaugtis ir vertinti tai, ką turime. •

R. Jankaus atkaklumas 
įveikė visus draudimus
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Papasakok, kokia buvo pradžia?
Pirmiausia kreipiausi į šeimos gydytoją, kad 

gaučiau sveikatos pažymą, jog galiu vairuoti  C ir 
D kategorijų transporto priemones. C kategorija 
apima sunkvežimius be priekabos, D kategorija – 
autobusus. Žinoma, gydytoja pasakė, kad kurti eji 
negali vairuoti  šių transporto priemonių, nes taip 
nurodyta įstatymuose. Man buvo sunku suprasti , 
kaip galima priimti  tokius įstatymus, kas juos tvir-
ti na? 

Po ilgo pokalbio su šeimos gydytoja gavau 
siunti mą į Kauno klinikas. Ten man atliko klau-
sos tyrimą – audiogramą. Teko vėl kalbėti s su 
gydytojais, įrodinėti , kad galiu vairuoti . Šie poka-
lbiai buvo nelengvi. Galiausiai grįžau vėl pas savo 
šeimos gydytoją, ir ji man išdavė leidimą mokyti s 
C ir D kategorijų transporto priemonių vairavimo. 
Mokiausi apie metus ir 2012 metais sėkmingai 
išlaikiau egzaminus.

Išduok paslaptį , kaip pavyko įrodyti  gydy-
tojams, kad gali vairuoti ?

Kaip ir sakiau, pokalbiai su gydytojais buvo 
gana sunkūs. Man buvo užduota nemažai 
klausimų, teko į juos atsakyti . Manęs klausė, 
kaip galiu vairuoti , jei nematau ir negirdžiu, kas 
yra gale už mano sunkvežimio. Atsakymas pa-
prastas – juk visiems vairuotojams svarbiausia 
yra regėjimas. Jie žiūri į veidrodėlius ir gali matyti  
užpakalinį vaizdą. Gydytojai pateikiau pavyzdį, 

ar kas nors pasikeis, jei girdin-
ti s  žmogus atbulomis vairuos 
sunkvežimį ir atsitrenks į gatvės 
šviestuvą. Juk gatvės šviestuvas pats nešauks, 
neperspės, taigi vairuotojas bet kokiu atveju at-
sitrenks. Nesvarbu, ar tai bus kurčias, ar girdinti s 
vairuotojas.

Gydytojai uždavė ir kitų klausimų: kaip 
išgirsiu, jei sprogs rato padanga? Bet juk girdėti  
nebūti na, kurti eji lengvai pajaučia sprogimą 
– vibraciją. O jei padanga prakiurs, ir pamažu 
pradės išsileisti , kaip tuomet girdėsiu? Tačiau 
juk ir ne visi girdintys vairuotojai tai išgirsta – kai 
kurie klausosi muzikos. Išsileidusią padangą taip 
pat galiu pajusti  – sunkvežimis pradeda važiuoti  
į šoną. Tuomet reikia sustoti , išlipti  ir pati krinti  
ratų padangas. Po šių pokalbių gydytojai suprato 
ir pradėjo ti kėti , kad galiu vairuoti . 

Kokių dar kategorijų vairavimo teises turi?
Kai išlaikiau egzaminus ir gavau C ir D 

kategorijų vairuotojo pažymėjimą, nusprendžiau, 
kad noriu mokyti s vairuoti  CE ir DE kategorijų 
transporto priemones. CE kategorija leidžia 
vairuoti  sunkvežimius su priekaba, DE katego-
rija apima autobusus su priekaba. Nuėjęs pas 
gydytoją, sužinojau, kad po C ir D kategorijų 
egzamino gydytojai paskambino „Regitros“ 
darbuotojai. Jie gydytojos klausė, kaip ji galėjo 
išduoti  sveikatos pažymą, kuri leidžia vairuoti , 

jei įstatymuose tai  draudžiama. 
Gydytoja, išsigandusi tokio „Re-
gitros“ darbuotojų skambučio, vėl 
nenorėjo man duoti  pažymos, kad 
galiu vairuoti  CE ir DE kategorijų 
transporto priemones.

Tuomet kartu su gestų 
kalbos vertėja kreipiausi į  „Re-
gitros“ įstaigą. Paklausiau, ar jie 
patys leistų kurti esiems vairuoti ? 
Atsakė, kad leistų, svarbiausia – 
gydytojos sprendimas. Taigi kodėl 
jie kišosi į gydytojos sprendimą? 

Po ilgo pokalbio „Regitros“ darbuotojai suti ko 
paskambinti  gydytojai ir perspėti , kad ji gali 
man suteikti  pažymą, leidžiančią vairuoti . Taigi 
pradėjau mokyti s ir 2013 m. išlaikiau CE ir DE 
kategorijų vairavimo egzaminus bei įgijau teisę 
vairuoti .

Kodėl nusprendei siekti  tokio ti kslo? Ar tai 
buvo tavo svajonė?

Ne, ti krai tai nebuvo nei mano svajonė, 
nei mano ti kslas. Man pati nka dirbti  pačius 
įvairiausius darbus. Kurti eji visada kalbėjo, kad 
neįmanoma gauti  tokių kategorijų vairavimo teis-
es. Tai turbūt norėjau įrodyti  – viskas įmanoma.

Kaip gautą galimybę vairuoti  pritaikai 
gyvenime?

Gavęs visas vairuotojo pažymėjime esančias 
kategorijas, nusprendžiau ieškoti  darbo. Kreipiau-
si į Lietuvoje siūlomas darbovietes sunkvežimių 
vairuotojams. Tačiau ten reikalavo mažiausiai 
dviejų metų vairavimo pati rti es. O aš ti k nese-
niai buvau gavęs vairavimo teises. Tačiau kaip 
man įgyti  tą pati rtį ? Negi turėčiau nusipirkti  savo 
sunkvežimį ir jį vairuoti ? Taigi nepavyko susitarti  
su darbdaviais.

Tuomet išvykau į Švediją. Pradėjau mokyti s 
švedų gestų kalbos, atlikau sunkvežimių vairavi-
mo prakti ką ir gavau leidimą vairuoti . Sužinojau, 
kad Švedijoje yra 61 kurčias žmogus, kurie vairuo-
ja sunkvežimius. Bandžiau įsidarbinti , tačiau 
darbdaviams neti ko mano lietuviškas vairuo-
tojo pažymėjimas. Teko tvarkyti s dokumentus ir 
neseniai gavau švedišką vairuotojo pažymėjimą. 
Šie visi dokumentų tvarkymo rūpesčiai labai 
užsitęsė. Šiuo metu esu grįžęs į Lietuvą, bet po 
savaitės vėl išvykstu į Švediją. Tuomet vėl bandy-
siu gauti  sunkvežimio vairuotojo darbą. Tai yra 
mano vienintelis ti kslas, todėl jo būti nai sieksiu.

Ačiū už pasidalytą pati rtį . R. Jankui linkime 
sėkmės siekiant užsibrėžto ti kslo. •

Raimundas Jankus yra žinomas kaip aktyvus ir nepailstantis 
kovotojas už kurčiųjų teises. Dvidešimt aštuonerių metų jaunuolis 
savo užsispyrimu ir drąsa pasiekė ir tai, ko nepavyko pasiekti nė 
vienam Lietuvos kurčiajam. Vaikinas įgijo teisę vairuoti net 15 

skirtingų kategorijų transporto priemonių. Kaip jam pavyko padaryti 
tai, kas kurtiesiems Lietuvoje yra draudžiama?

Su Raimundu Jankumi kalbasi „Akiračio“ korespondentė Indrė Mikalauskaitė.

R. Jankaus atkaklumas 
įveikė visus draudimus

MŪSŲ ŽMONĖS 

Profesionalus vairuotojas R. Jankus.
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Kodėl nusprendei keliauti? Kaip kilo ši 
idėja?

2014-aisiais kartu su Tomu Kuzminskiu 
dviračiais apvažiavome visą Lietuvą. Šios kelionės 
metu atradau savo aistrą nuotykiams, jai pasibai-
gus svajojau patirti dar ką nors įsimintino. Tačiau 
taip atsitiko, kad kitais metais buvau užsiėmęs 
orientaciniu sportu, tad savo svajonių įgyvendinti 
nepavyko. 2016-ieji buvo laisvesni, vasarą 
neturėjau planų, ją praleisti Lietuvoje atrodė nuo-
bodu, tad pamąsčiau, jog tai puikus metas nu-
veikti ką nors nutrūktgalviško. Kelionė po Europą 
atrodė puiki idėja.

Tą vasarą baigiau mokyklą. Planavau išvažiuoti 
kitą dieną po savo paskutiniojo egzamino, bet šis 
planas neišdegė - kelionę teko atidėti mėnesiui. 

Turiu  brolį, su kuriuo sieja bendro tėvo krau-
jo ryšys.  Jam per 40 metų ir jis gyvena Italijoje. 
Niekada nebuvau jo sutikęs, tad sumaniau per 
Europą nuvykti pas jį į Italiją. Kelionės ilgai nepla-
navau, buvo  svarbu aplankyti vietas, kurias jau 
seniai norėjau pamatyti.

Mano kelionė truko 64 dienas, nuo liepos 12 
dienos iki rugsėjo 12-osios, aplankiau aštuonias 
Europos šalis: Lenkiją, Čekiją, Slovakiją, Austriją, 
Vengriją, Kroatiją, Slovėniją ir galiausiai - Italiją. 

Ar nebijojai keliauti vienas? 
Turėjau keliauti su draugu, bet dėl jo šeimos 

problemų likau vienas. Tačiau baisu tikrai nebu-
vo - norėjau įveikti šį iššūkį ir prisiėmiau riziką. Juk 
bailūs gyvenime pralaimi, o drąsūs visados laimi. 

Mama, žinoma, jaudinosi dėl mano sumany-
mo keliauti vienam. Kai kelionę atidėjau mėnesiui, 
mačiau, jog mamai tai suteikė vilčių, kad galbūt 
išvis neišvyksiu. Tačiau esu užsispyręs: jeigu jau 
suplanavau, vadinasi, važiuoju. 

Kokie buvo įsimintiniausi nuotykiai iš kelio-
nės?

Jų buvo daugybė! Puikiai atsimenu vieną 

įvykį Lenkijoje. Tą dieną jaučiausi prastai: 
stipriai skaudėjo nuo ėjimo pūslėtas pėdas, 
buvo šalta, prastas oras, lijo. Buvau tin-
gus ir mieguistas, nes prieš tai visą parą 40 
kilometrų ėjau be miego. Taip jau atsitiko, 
jog Varšuvoje neradau kur apsistoti, o iš kitų 
vietų, kur norėjau prisiglausti, buvau išvytas. 

Atsidūręs netoli Čekijos sienos troškau 
rasti vietą, kur galėčiau pamiegoti. Susiradau 
didelį prekybos centrą, kuriame buvo poil-
sio zonų su sofutėmis. Palaimingai priguliau 
pailsėti ant vienos jų ir svarsčiau, ką daryti 
toliau, kur rasti nakvynę.  

Besiilsint ten prie manęs priėjo trys 
žmonės. Kai pradėjome bendrauti, pasirodė, 
kad jie yra alpinistai. Jie pasiūlė pernakvoti pas 
save, taip pat aprodė miestą, davė pavalgyti. 
Buvau toks laimingas, kad viskas taip gerai 
baigėsi! Toji diena man prasidėjo siaubingai, 
nebežinojau, ką daryti toliau, o išsigelbėjimas 
nukrito tarsi iš dangaus. 

Buvau pakliuvęs ir į pavojingas situaci-
jas. Prie Slovakijos sienos naktį susistabdžiau 
pakeleivingą mašiną. Tądien vėl nežinojau, 
kur nakvoti, tad mašinos vairuotojų pora 
pasiūlė nakvoti palapinėje kempinge kartu su 
jais. Kai atvykome į nakvynės vietą, išvydau 
daugybę palapinių, bet tai nebuvo jauki vi-
eta – visur aplinkui buvo geriantys ir rūkantys 
žmonės. Kai išlipome, pamačiau, kad ir mūsų 
automobilio vairuotoja išsitraukė narkotinių 
miltelių pakelį ir juos čia pat suvartojo. Buvau 
sutrikęs ir išsigandęs, bet viskas baigėsi gerai: 
pernakvojau nuošaliau nuo visų ir ryte pabu-
dau gyvas, sveikas ir su visais daiktais, tačiau 
matyti vaizdai man giliai įsirėžė į atmintį.

Į pavojingas situacijas vėliau kelionėje bu-
vau pakliuvęs dar ne kartą: man buvo įkandęs 
šuo; važiavau automobiliu, lekiančiu 200 km 

„Mano vardas Rokas, esu kurčias”, - kukliai prisistato mūsų 
pašnekovas Rokas Koveckis. Iš tiesų tai išskirtinė asmenybė - Rokas 

yra aktyvus gyvūnų teisių gynėjas, pasisakantis prieš jų žudymą, 
gamtos mylėtojas, veganas (žmogus, kuris nevalgo to, kas kilę iš 

gyvūnų), ekstremalių pojūčių mėgėjas ir keliautojas. 
Šią vasarą devyniolikmetis palangiškis apkeliavo dalį Europos. Ši 

kelionė buvo nepaprasta: Rokas keliavo visiškai vienas, tik su didžiule 
kuprine ant pečių, pėsčiomis nuėjo 500 km, o autostopu - net 5000 

kilometrų. Ši jo kelionė sulaukė nemažo Lietuvos žiniasklaidos 
susidomėjimo. 

Rasa BUIKAUSKAITĖ

Roko įspūdžiai iš kelionės po Europą 
MŪSŲ ŽMONĖS
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per valandą greičiu, taip pat mašina, kurią 
vairavo gerianti s žmogus. Teko bendrauti  su 
įtarti nais žmonėmis, susidurti  su policija, 
lipti  nuo 2000 km aukščio kalno stačiu šlaitu, 
kur vienas neti kslus žingsnis galėjo kainuoti  
gyvybę...

Žinoma, buvo daug ir pozityvių pati rčių. 
Suti kau puikių žmonių, pamačiau nuostabių 
vietų.

Labai įsiminė apsilankymas „Rainbow“ 
susiti kime („Rainbow gatherings“), kuris vyko 
Slovėnijos ir Italijos pasienyje. Tai nepaprastai 
įdomus reiškinys: šie susiti kimai vyksta kas-
met apie du mėnesius vis skirti ngose šalyse, 
gamtos prieglobstyje. Šiuose susibūrimuose 
vyrauja ypati ngos taisyklės: visi čia valgo 
vegetariškai, gyvena be elektros, nenaudoja 
jokių technologijų ir vieni kitus vadina bro-
liais, seserimis. Ten elgiamasi ir rengiamasi 
taip, kaip pati nka: kai kurie net vaikšto nuogi, 
ir niekam tai neatrodo keista. Ten nebuvo 
jokio smurto ar pykčio, pilna šypsenų, gėrio 
ir ryšio su gamta. Tas tris ten praleistas die-
nas jaučiausi taip, tarsi būčiau pakliuvęs į kitą 
pasaulį. 

Po visų nuotykių galų gale pasiekei 
Italiją. Ar pavyko įgyvendinti  kelionės ti kslą 
– susiti kti  su broliu?

Deja, ne. Prieš kelionę ir jos metu dažnai 
susirašinėjome. Tačiau man artėjant Italijos 
link žinių iš jo vis mažėjo. Galiausiai, man 
esant jau visai netoli, gavau iš jo žinutę, kad 
susiti kti  nepavyks – jis su šeima ir vaikais 
išvyksta pas tėvus į kitą miestą, esantį  kitame 
Italijos krašte.

Nusivyliau tokiu jo poelgiu – jaučiu, kad jis 
turėjo kokių nors vidinių priežasčių, dėl kurių 
nenorėjo su manimi susiti kti . Tačiau ką pa-
darysi, nors su broliu susiti kti  ir nepavyko, dėl 
pati rtų nuotykių ir aplankytų vietų vykti  į šią 
kelionę buvo ti krai verta.

Kaip jauteisi grįžęs namo, į Lietuvą?
Grįžus į Lietuvą nuotykiai dar nesibaigė. Iš 

Kauno oro uosto namo į Palangą nusprendžiau 
vykti  autostopu. Ramiai žingsniavau šalia ke-
lio degalinės link, kol staiga priešais mane 
sustojo automobilis, iš jo išlipo žmogus ir ėmė 
eiti  link manęs. 

Iš pradžių labai sutrikau, o kai atpažinau, 
kas šis žmogus, negalėjau pati kėti  savo akimis. 
Tai buvo Mindaugas Jurkša, neprigirdinti s 
mano draugės vaikinas. Jis kaip ti k tuo pačiu 
metu iš Kauno vyko į Klaipėdą. Tai buvo nepa-
prastas, laimingas atsiti kti numas, taigi sma-
giai parvažiavau į namus.

Grįžti  namo buvo keista. Aišku, pirmiau-
sia apkabinau mamą, buvau jos pasiilgęs, 
bet įėjus į savo kambarį viskas atrodė kitaip. 

Ten niekas nepasikeitė, tačiau mano akys 
jį pradėjo matyti  kitokiomis spalvomis – jis 
atrodė visai nepažįstamas. 

Pasakojai, kad kelionės metu suti kai 
daug žmonių. Galbūt buvai suti kęs kurčiųjų 
kitose valstybėse?

Šios kelionės metu neišleidau nė cento, 
nes suti kti  žmonės suteikdavo nakvynę, 
maisto, aprodydavo apylinkes, net duodavo 
pinigų arba daiktų, drabužių, batų. Šių dalykų 
ir pinigų pakako visą kelionę, kai grįžau namo 
į Lietuvą, man iš dovanotų pinigų buvo likęs 
1 euras. 

Kelionės pradžioje daugiausia miego-
davau lauke. Tačiau kuo toliau, tuo daugiau 
kartų nakvodavau pas žmones: nakvynės 
vietas susirasdavau per Couchsurfi ng.com 
ti nklapį. Šiame ti nklapyje žmonės siūlo 
nemokamai priimti  į savo namus keliautojus, 
duoti  jiems nakvynės vietą, aprodyti  miestą 
mainais už pokalbius ir draugiją. 

Taip pat buvau nusifi lmavęs ir įkėlęs 
fi lmukų į feisbuko grupes, kur yra daug 
užsienio kurčiųjų. Papasakodavau apie save, 
ir atsirasdavo žmonių, norinčių su manimi 
susiti kti , pabendrauti , o kartais jie ir priim-
davo pernakvoti . 

Ar po kelionės pasikeitė tavo gyvenimas 
ir pasaulėžiūra?

Taip, jaučiu pasikeiti mus. Kelionėje bu-
vau laimingas, jaučiau ryšį su žmonėmis, 
džiaugiausi gauta pati rti mi, kurią jie man 
suteikė. Suti kau daug šviesių žmonių, tad 
mano mintys buvo beveik vien pozityvios. 

Tačiau grįžęs į Lietuvą pajutau, kad 
žmonės čia kitokie. Pastebėjau, jog susiti kę 
jie daugiausia kalba apie negatyvius dalykus. 
Tai jiems atrodo normalu. Man taip pat 
anksčiau tai atrodė įprasta. Grįžęs iš kelionės 
jaučiu, kad negatyvas  nereikalingas, jis ken-
kia sveikatai. Susiti kęs su žmonėmis kalbu 
apie gerus dalykus, stengiuosi duoti  kiti ems 
pavyzdį, juos pakeisti .

Tikrai vyksiu į panašią kelionę dar kartą. 
Planuoju pirma apkeliauti  Europą, o tada – visą 
pasaulį.

Esi veganas. Kodėl pasirinkai tokį gyven-
imo būdą?

Iš pradžių dėl sveikatos priežasčių buvau 
vegetaras. Mano skrandis sunkiai virškino 
mėsą, žuvį, todėl teko jų atsisakyti . Vėliau 
pradėjau domėti s internete, sužinojau, 
kas yra veganizmas, ir pajaučiau įkvėpimą. 
Tapau veganu todėl, kad esu prieš gyvūnų 
žudymą, išnaudojimą ir dėl aplinkos saugojimo.

Nuo to laiko, kai tapau vegetaru, o ne-
trukus – ir veganu, praėjo jau beveik dveji me-
tai. 

MŪSŲ ŽMONĖS

→ Sustabdytos R. Koveckio kelionės akimirkos.
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Prieš trisdešimt metų Kauno kurčiųjų teritorinės valdybos pirmininkė, 
šviesaus atminimo Ona Kudrevičienė pakvietė ją padirbėti  su kurčiaisiais 
ti k tris vasaros mėnesius. Nuo tol V. Liukenskienė kurčiųjų sistemoje dar-
buojasi jau tris dešimtmečius. Atėjusi trumpam, o likusi ilgam, ji tvirti no 
niekada nesigailėjusi šio savo sprendimo. ,,Džiaugiuosi savo darbu,  kole-
ktyvu, direktore, žmonėmis, su kuriais esu ti ek metų kartu“, – sakė Vilma. 

Tiesa, tos trys dešimtys metų skyla į dvi dalis – 17 metų dirbo Kauno 
kurčiųjų teritorinėje valdyboje ir 13 metų (nuo pat įsikūrimo) – Kauno 
apskriti es gestų kalbos vertėjų centre.

Pasiūlymas padirbėti  per vasarą buvo lemti ngas. Grįžkime 
tais trimis dešimtmečiais atgal, kad praskleidę dalelę šios moters gyven-
imo pamatytume ir suvoktume jos atsidavimą, išti kimybę savo darbui. 
Pasak KAGKV centro direktorės Ramunės Leonavičienės, ,,nors dabar 
apie tai nekalbama, būtų nepadoru apsimesti , kad sovietmečiu kurčiųjų 
sistemoje nieko nevyko, ir nepastebėti  žmonių, kurie tuo metu dirbo, 
įnašo“. 

V. Liukenskienės pažinti s su kurčiaisiais, galima sakyti , prasidėjo dar 
vaikystėje. Ji augo Kaune, Kulvos gatvėje esančiame name, kuriame 
gyveno kurti eji. Butą čia gavo jos tėti s, tuometi nio Kauno kurčiųjų kom-
binato (dabar UAB „Atropa“) darbuotojas. Tiesa, Vilmai nedaug teko 
bendrauti  su kurčiais bendraamžiais, nes daugelyje kurčiųjų šeimų augo 
girdintys vaikai.

Baigusi vidurinę mokykla apie darbą su kurčiaisiais ir gestų kalbą ji 
taip pat nesvajojo. Vilma pasirinko skaičiavimo technikos specialybę ir 
įstojo į  Kauno technologijos insti tutą. Tačiau, kaip ji pati  sakė, jau pirmai-
siais studijų metais suprato, kad ši specialybė jai ne prie širdies.  Mergina 
metė studijas ir nusprendė rudenį stoti  kitur. 

Tuometi nei Kauno kurčiųjų teritorinės valdybos  pirmininkei 

Galbūt norėtum ką nors perduoti  mūsų 
skaitytojams?

Pastebėjau, jog kurti eji mėgsta apkalbėti  
žmones, kurie yra išskirti niai, kitokie. Jie 
pradeda pavydėti  tam žmogui ir nori jį paver-
sti  tokiu pačiu, kokie yra jie patys. Nesupran-
tu, kam to reikia. Juk kurčiųjų bendruomenė 
yra maža, ir jeigu visi pyksimės ir nebūsime 
draugiški vieni kiti ems, mes niekada 
nebūsime sti prūs, ir girdinti eji nežiūrės į mus 
rimtai. Kurti esiems reikia išmokti  suprasti  ir 
priimti  kitus, o jeigu kyla pavydas, pasižiūrėti  
į save ir pagalvoti  - kodėl aš pavydžiu ir ap-
kalbu? Jeigu suti nkate žmones, kurie yra ki-
tokie, ne iš karto vadinkite juos blogais, ger-
iau pasidomėkite jų mąstymu.

Reikia išmokti  žiūrėti  į tai, kas yra svarbu, 
o ne kreipti  dėmesį į smulkmenas. Jeigu kur-

ti eji tai suprastų, mes būtume labai sti pri 
bendruomenė. 

Mes per daug rūpinamės materialiais da-
lykais: norime prabangių daiktų, pinigų. Bet 
juk sakoma, kad žmonės, kurie atrodo taip, 
tartum turėtų viską, viduje būna tuštutėliai. 
Todėl raginu visus kuo daugiau domėti s, 
mokyti s ir puoselėti  savo dvasią ir asmenybę. 

Taip pat didžiuokitės savo dideliu turtu 
- gestų kalba ir kurčiųjų kultūra. Nereikia 
smerkti  kurčiųjų, kurie prastai moka lietuvių 
kalbą. Jie gi puikiai kalba gestais! Girdin-
ti esiems juk dar blogiau – jie išvis nemoka 
gestų kalbos, ti k lietuvių kalbą. 

Kai susiti ksite su girdinčiaisiais, nesist-
enkite kalbėti  lietuviškai, geriau atsakykite 
jiems gestų kalba. Tegu jie supranta, jog 
mes esame lygūs ir turime teisę vartoti  savo 

kalbą. Nors girdinti eji nesupras, ką sakome, ir 
iš pradžių jiems bus keista, vėliau jie pradės 
domėti s ir suvoks, kokia svarbi mums yra 
gestų kalba.

Grįžęs iš kelionės sulaukei didelio 
žiniasklaidos susidomėjimo: apie tave rašė 
keli naujienų portalai, dalyvavai LNK laido-
je. Kaip jauti esi dėl savo populiarumo?

Na, manau, jeigu būčiau niekuo 
neišsiskirianti s arba pasirinkęs neti nkamą 
gyvenimo būdą, tuomet man nevertėtų būti  
populiariam, nes nerodyčiau gero pavyzdžio 
kiti ems. Tačiau jeigu esu ypati ngas ir įdomus, 
tuomet noriu būti  populiarus, nes kiekvien-
am žmogui galiu būti  pavyzdys, pakeisti  ne ti k 
jo gyvenimą, bet ir pasaulį.

Ačiū už atsakymus! •

Tris dešimtmečius – išti kimai su  kurčiaisiais 
Susitikti su Kauno apskrities gestų kalbos vertėjų centro 
(KAGKVC) vertėja Vilma Liukenskiene nebuvo paprasta. 
Jos diena sustyguota kruopščiai, mat, be darbo centre, 

Vilma dar yra Surdologijos centro 
samdoma gestų kalbos vertėja Kaune. Tačiau vėlų 

vakarą paskyrusi pokalbiui, ji džiugiai kalbėjo: ,,Kol esu 
reikalinga, džiaugiuosi gyvenimu.“ Pašnekovė neslėpė, 

kad kurčiųjų prašymas, kad jiems vertėjautų Vilma, 
paglosto širdį ir įkvėpia dar labiau stengtis. 

Laima LAPĖNIENĖ

KAGKVC vertėja V. Liukenskiene kurčiųjų sistemoje darbuojasi jau tris dešimtmečius.
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O. Kudrevičienei reikėjo specialistės 
darbui su rajono kurčiaisiais. 
Pirmininkė puikiai pažinojo Vilmą, 
nes mergina su jos dukra Rasa 
buvo geriausios draugės. Taigi 
1986 m. gegužės 12 d. Vilma, 
tuo metu neturėdama net mint-
ies, kad tai taps jos profesija ir 
didele gyvenimo dalimi, pradėjo 
darbą kurčiųjų sistemoje. Greitai 
prabėgo vasara, darbas pati ko, ir  
prie kolektyvo puikiai pritapusi 
mergina pamiršo norą studijuoti .

 Išmokti  gestų kalbą 
ti krai buvo verta. V. 
Liukenskienė su didžiausia pa-
garba prisimena savo pirmąją 
lietuvių gestų kalbos mokytoją 
Mariją Razumovą. Pirmuosius 
gestus mergina iš jos  išmoko per 
pietų pertraukas, ti esiog kalbėdamasi. ,,Aš augau kurčiųjų name, todėl 
man gestų kalba nebuvo kas nors keista ar antgamti ška“, – pasakojo 
Vilma. Marija ją gyrė, kad jos gestai gražūs, rankos imlios, siūlė mokyti s 
toliau sakydama,  jog ką gali žinoti , galbūt ateityje tai pravers. Kadangi 
gestų kalba vis labiau domino, o  ir buvo naudinga darbe su kurčiaisiais, 
Vilma baigė ir tuo metu organizuotus gestų kalbos kursus. Nuo 2000 
metų ji jau buvo ofi cialiai paskirta į vertėjos pareigas. 

Vėlyvose studijose įgyti  bakalauro ir magistro laipsniai. 
V. Liukenskienė sakė, jog kelerius metus ti kėjosi, kad Kauno kolegijoje 
bus patvirti nta lietuvių gestų kalbos programa, ir ji galės įgyti  ofi cialų 
išsilavinimą. Tačiau laikas bėgo, o tokios programos vis nebuvo. ,,Ilgai 
laukusios su kolege Jūrate Pugačiauskiene (Kauno kurčiųjų reabilitaci-
jos centro direktorė – red. past.), nutarėme, kiek gi galime būti  be 
išsilavinimo, ir abi įstojome į Kauno Vytauto Didžiojo universitetą – į 
edukologijos specialybę“, – prisiminimais dalijosi pašnekovė.  2006 
m. įgijusi bakalauro diplomą, Vilma tais pačiais metais įstojo į Kauno 
technologijos universitetą ir 2009 m. įgijo  edukacinės technologijos 
magistro laipsnį. 

Kurti esiems mokykloje vertėtų daugiau dėmesio skirti  
lietuvių kalbai. Tais pačiais metais V. Liukenskienė gavo pasiūlymą 
dalyvauti  2009-2012 m. ES lėšomis fi nansuojamame projekte ,,Dar-
bo link“. Ji dirbo įdarbinimo tarpininke žmonėms, turinti ems klausos 
negalią. Per tuos trejus metus Vilma sakė  pamačiusi, kaip pasikeitė 
kurti eji. Žmonės daug lengviau ėmė įsilieti  į darbo rinką, integruoti s į 
visuomenę. Per tą laikotarpį ji sakė patyrusi, jog kurti esiems integruoti s 
būtų daug lengviau, jei jie mokykloje daugiau dėmesio skirtų lietuvių 
kalbai, ypač rašybai. Jei kurti eji rašytų taisyklingiau, jiems būtų daug 
lengviau bendrauti  su darbdaviu, o tai būtų didžiulis pliusas. ,,Būdavo 
atvejų, kad darbdavys nesuprasdamas, ką nori pranešti  kurčiasis, 
persiųsdavo žinutę man, o aš ją, jau iššifruotą, nusiųsdavau atgal. 
Dialogas vyktų daug greičiau, jei darbdavys suprastų, kas parašyta“, 
-  įsiti kinusi Vilma. Girdinti esiems ji pataria nebijoti  kurčiųjų. Žmones 
dažnai sukausto baimė: jie nežino, kaip bendrauti , kaip reaguoti  į kurčią 
žmogų.

Vertėjo profesija reikalauja didelės atsakomybės ir nuo-
lati nio tobulėjimo. Pasak V. Liukenskienės, pastaruoju metu pasikeitė 
gestų kalbos vertėjo darbo specifi ka, prisidėjo daugiau atsakomybės. 
,,Suvokiu, kad turiu nuolat tobulėti . Džiaugiuosi, kad turėjau gerą 

mokytoją M. Razumovą, mačiau, 
kokia turi būti  vertėjo laikysena, 
bendravimas. Reikia tvirtai žinoti , 
kad esu ti k vertėja, o ne socialinė 
darbuotoja“, – apie vertėjos 
darbą kalbėjo Vilma.

Didžiulę pati rtį  dirbdama su 
klausos negalios žmonėmis tu-
rinti  specialistė daug kartų karto-
jo, kad per tuos metus ji niekada 
nesigailėjo pasirinkusi tokį kelią. 
,,Gestų kalbos vertėjo profesija 
įdomi tuo, kad neleidžia stovėti  
vietoje: reikia sekti  visas teisines 
naujienas, orientuoti s politi ko-
je, pagaliau kinta ir pati  gestų 
kalba, todėl visada turiu gebėti  
paaiškinti  kurčiam žmogui naujų 
žodžių reikšmę. Taip pat tenka 
perprasti  ir naujas technologijas, 

dabar verčiant naudojamasi „Skype“ programa, vaizdo skambučiais“, – 
pasakojo V. Liukenskienė. Negana to, pasak jos, dirbant šį darbą, poka-
lbio metu  reikia gebėti  valdyti  situaciją, išlaikyti  konfi dencialumą. Kaip 
pavyzdį ji prisiminė situaciją teisme, kur vyko skyrybų procesas. Kurčia 
moteris bėgiojo  nuo savo vertėjos prie vyrui verčiančios vertėjos, 
norėdama sužinoti , ką kalba kita pusė. Tai ir yra tas atvejas, kai vertėja 
turi likti  neutrali. ,,Jei pradėtum mėtyti s informacija, nepadirbtum šio 
darbo nė dienos“, - pabrėžė V. Liukenskienė. Ji dar sykį akcentavo, kaip 
svarbu vertėjai laikyti s profesionalumo bei darbo eti kos kodekso.  Taip 
pat vertėja turi turėti  ir psichologijos žinių, nes tenka dirbti  su skirti ngo 
amžiaus žmonėmis.

Lygindama klausos negalią turinčių žmonių galimybes bei teises 
sovietmečiu ir šiuo metu, ilgametė kurčiųjų sistemos specialistė sakė: 
,,Per ti ek metų matau, kaip viskas pasistūmėjo į priekį: vyksta daugybė 
renginių, į lietuvių gestų kalbą verčiamos televizijos laidos. Viskas juda pi-
rmyn, ir tai yra šaunu. Akivaizdu, kiek daug naudos davė Neįgaliųjų teisių 
konvencija.“

Laiminga darbe ir šeimoje. Paprašyta papasakoti  daugiau apie 
save, Vilma drąsiai ir džiugiai pati kino: ,,Esu laiminga, džiaugiuosi gyven-
imu.“ Per tuos tris dešimtmečius ji su vyru Artūru išaugino dukrą Pauliną, 
kuri dabar derina darbą su studijomis Kauno technologijos universiteto 
Chemijos fakultete. Mergina studijuoja maisto technologiją ir inžineriją. 

Nors ir visa širdimi atsidavusi mėgstamam darbui, Vilma pabrėžia, jog 
pati  didžiausia vertybė gyvenime  jai yra šeima. Moteris taip pat be galo 
myli gamtą, gyvūnus. Jų namuose visada yra auginti nių. 

Rudenį savaitgalius su šeima  ji leidžia grybaudama, o vasaros 
atostogų neįsivaizduoja be jūros. ,,Turiu net ir svajonę – senatvėje gyven-
ti  prie jūros“, – juokėsi pisipažindama Vilma.  Gyvenime ji laiko save op-
ti miste. Jei išti nka kokia nesėkmė ar bėda, vadovaujasi posakiu ,,Visada 
taip nebus“.

Šeimoje laikomasi tradicijos: Kalėdų, Velykų šventes praleisti  visiems 
kartu. Per atostogas taip pat derinama, kad nors keletą dienų pavyktų 
pabūti  visiems drauge.

Paprašyta apibūdinti  save V. Liukenskienė sakė esanti  reikli sau ir ki-
ti ems. Esanti  griežta, bet teisinga. Iškilus nesusiprati mui, mėgstanti  viską 
išsiaiškinti  atvirai, nelaikanti  pykčio širdyje. Visada opmisti škai žvelgianti  
į pasaulį, nuoširdi ir geranoriška Vilma turi Dievo dovaną - sutelkti  
kolektyvą į bendrą ratą. •

Vilma iškyloje su dukra Paulina.
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Dailės, keramikos, pynimo ir kitų meno sričių Skaistė mokėsi Moksleivių 
namuose. Mergina didžiuojasi dviem personalinėmis parodomis: kera-
mikos darbų ir piešinių paroda ,,Besikeičiantys medžiai“. Šiemet spalio 
5 d. mokykloje surengta trečioji asmeninė nauja technika sukurtų tapybos 
darbų paroda „Mano ateiti es planeta“.

Mergina domisi ir sportu. Nuo ketverių iki aštuonerių metų ji 
užsiėminėjo karatė ir iškovojo baltąjį, geltonąjį, oranžinį ir pusę žaliojo diržo. 

Vilniečių dėmesį traukė neįprasta technika nutapyti  paveikslai. Šiais 
metais pirmą kartą Sosti nės dienų metu Vilniuje, Katedros aikštėje, vyku-
sioje respublikinėje neįgaliųjų šventėje „Tau, Vilniau!“ surengtoje parodoje-
mugėje buvo pristatyti  naujausi jos tapybos darbai. Spalvingi, neįprasta 
technika atlikti  darbai ne ti k sulaukė mugės svečių dėmesio, bet ir du iš jų 
buvo nupirkti . Toks susidomėjimas jos paveikslais Skaistę dar labiau įkvėpė 
kūrybai. Taip gimė dvi didžiausias mokyklos erdves užėmusi paroda.

Tapyti  purškiamais aerozolio dažais išmoko savarankiškai. Paklaus-
ta, kokia tai technika ir kur jos išmoko, Skaistė sakė, jog tai aerozoliu 
purkšti  tapybos darbai. Šia technika ji susidomėjo vasarą atostogaudama 
Šventojoje. Čia matė tokiu būdu ti esiog gatvėje menininko kuriamus dar-
bus. Tiesa, norimo kūrinio pajūryje ji nenusipirko, bet merginą tai įkvėpė 
išmokti  matytos technikos ir imti s tapybos. 

Grįžusi namo Skaistė kuo skubiausiai įsigijo dažų, pasiruošė popieriaus 
ir ėmėsi darbo. ,,Pirmas blynas nepavyko, du lapus subjaurojau ir išmečiau, 
o paskui ėmė sekti s“, – pasakojo mergina. Ji pažymėjo, kad dirbant šia tech-
nika reikia labai susikaupti , viską iš anksto apgalvoti , nes purškiami aerozo-
lio dažai išdžiūsta per kelias akimirkas, tad ką nors pataisyti  nėra galimybės. 
,,Imu baltą popieriaus lapą ir purškiu dažus vienus ant kitų. Tada speciali-
omis lentelėmis raižau – taip išgaudama tam ti kras fi gūras. Norėdama 
išgauti  dar kitokių formų, vietoj lentelių naudoju suglamžytą popierių, o 
kartais abi tas priemones kartu“, -  kūrybos procesą atskleidė mergina.

Paveiksluose nuostabiomis spalvomis išsiliejęs jos fantazijų pasaulis: 
išplaukusios nenusakomo grožio kosmoso platybės, planetos, žvaigždės, 
pašvaistės, fantasti ški miestai, namai, medžiai. Beje, medis, kaip leitmo-
tyvas, dominuoja visoje merginos kūryboje: tapyboje, piešiniuose, kera-
mikoje. ,,Negaliu atsakyti , kodėl piešiu medžius, ti esiog jie man labai arti mi, 
įdomūs ir daug sakantys“, - bandė aiškinti  ji.

Gabumai –  iš močiutės, palaikymas – iš mamos. Kaip minėta straip-
snio pradžioje,  Skaistė pradėjo piešti  nuo penkerių metukų. Matyda-
mos mergaitės gabumus, tai daryti  ją skati no mama, močiutė, darželio 
auklėtojos, mokytojai. Moksleivių namuose daug dėmesio jai  skyrė žinoma 
dailininkė Elena Salnik. Mama ir močiutė iki šiol yra didžiausias merginos 
ramsti s. Ji juokavo, kad namuose,  kuriuose gyvena trys moterys, karali-
auja dailė ir gausybė gėlių. Gabumus menui Skaistė mano paveldėjusi iš 
močiutės, kuri taip pat labai gražiai piešia. 

Bendrojo lavinimo mokykla paliko slogius prisiminimus. S. Cibulskaitė 
PKNPM mokosi nuo 5 klasės. Keturias klases ji baigė bendrojo lavinimo 
mokykloje. Deja, pasak Skaistės mamos Ritos Cibulskienės, jai ir dukrai apie 
šią mokyklą yra išlikę labai slogūs prisiminimai, o savo pradinių klasių moky-
tojos mergaitė nenorinti  nė prisiminti . 

Moti nos teigimu, Skaistei, kuri serga gydymui atsparia epilepsijos forma 
ir dėl to jai sutrikusi klausa,  bendrojo lavinimo mokykloje (mokykla redakci-
jai žinoma – aut. past.) teko pati rti  daug bendraamžių patyčių. Padėti s 
nepagerėjo net pakeitus klasę. ,,Problema buvo ir tai, jog mokytoja mane 
išklausydavo ir pritardavo, o iš ti esų nepripažino, kad Skaistė serga epilep-

UGDYMAS

Spalvomis išsiliejęs 
SKAISTĖS FANTAZIJŲ PASAULIS

Panevėžio kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų 
pagrindinės mokyklos (PKNPM) devintos klasės 

mokinės Skaistės Cibulskaitės 
apdovanojimai, diplomai, padėkos jau nebetelpa 

stalo stalčiuje. Visi šie įvertinimai – tai aktyvios 
veiklos atspindys. Nuo penkerių metų ji jau buvo 

įvairių dailės konkursų dalyvė ir laureatė.

Laima LAPĖNIENĖ

PKNPM devintokė S. Cibulskaitė ir jos nauja technika sukurti tapybos darbai.

Mokykloje per Kaziuko mugę Skaistės keramikos dirbiniai sulaukia didžiausio 
lankytojų susidomėjimo.
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UGDYMAS / JAUNIMO ŽINGSNIAI 

sija. Man išėjus iš klasės, ji atvirai sakydavo, jog 
aš išsigalvoju, o dukrai liepdavo neapsimeti nėti “, 
- pasakojo R. Cibulskienė. 

Kadangi mergaitė dažnai sirgo, kartojosi 
priepuoliai, jai buvo skirtas namų mokymas. 
Nepaisydama ligos, Skaistė daug mokėsi, skaitė, 
stengėsi lankyti  įvairius būrelius, dalyvavo 
konkursuose. Net ir mokanti s namie, mokslas 
sekėsi gerai. Mergaitė ketvirtoje klasėje dalyva-
vo lietuvių kalbos konkurse ,,Kengūra“ ir iš 200 
taškų surinko 199. Tačiau ir čia vietoj džiaugsmo 
ir pasveikinimo jos laukė didžiulis nusivylimas. 
Mokytoja atsisakė Skaistės gautą diplomą  pa-
kabinti  šalia kitų vaikų diplomų ir teigė, jog 
mergaitė neverta jo, nes mokėsi namie. ,,Skaistė 
dėl to labai išgyveno, ir tai matyti  buvo ne-
paprastai skaudu“, – sakė R. Cibulskienė. Ji 
pabrėžė, kad šis akibrokštas ir pastūmėjo priimti  
rimtą sprendimą keisti  mokyklą.

Saugumą ir puikias 
sąlygas mokyti s rado 
kurčiųjų mokykloje. Apie 
PKNPM, kurioje Skaistė 
mokosi jau ketvirtus metus, 
ti ek ji pati , ti ek mama at-
siliepia ti k pačiais geriausi-
ais žodžiais. ,,Man čia gera, 
ramu, saugu, labai maloni 
atmosfera“, - džiaugėsi 

mergaitė. Jai pritarė ir mama sakydama, jog 
mokydamasi bendrojo lavinimo mokykloje 
dukra net nenorėdavo eiti  į Rugsėjo 1-osios 
šventę. Vien prakalbus apie mokyklą, jai nuolat 
kas nors imdavo skaudėti : tai galva, tai pilvas, 
ranka ar koja. ,,Dabar net sergančios negaliu jos 
užlaikyti  namie – taip veržiasi į mokyklą. O prieš 
Rugsėjo 1-ąją, Mokytojo dieną, kitas šventes jau 
iš anksto suskaičiuoja visus mokytojus, mokyklos 
darbuotojus, kad visiems būtų nupirkta po gėlės 
žiedą ir  nė vieno neliktų nepasveikinto“,- sakė R. 
Cibulskienė. Moteris prisipažino, kad ji su baime 
laukia momento, kai Skaistė baigs 10 klasių, nes 
nežinia, ar kitoje mokymo įstaigoje jos dukra 
ras panašias sąlygos mokyti s, kokios sudarytos 
šioje mokykloje. ,,Po to, ką patyrėme buvusioje 
mokykloje, šioje  jaučiamės tarsi rojuje“, – ti kino 
R. Cibulskienė ir net keletą kartų pabrėžė, kad 
taip teigdama ji nėmaž neperdeda. 

Moti na džiaugėsi, jog dukra labai daug 
skaito, todėl savo branda bei mąstymu lenkia 
daugelį bendraamžių. ,,Skaistė nori būti  lydere. 
Ji labai džiaugėsi šiais metais tapusi mokyklos ta-
rybos nare. Po balsavimo skubėjo tuo pasidalyti  
su manimi“, – pasakojo R. Cibulskienė.

Iš kitų mokinių išsiskiria kūrybiškumu 
ir geranoriškumu. Parodos ati darymo proga 
S. Cibulskaitę sveikindama mokyklos direktorė 
Danutė Kriščiūnienė pažymėjo, jog tai labai 
kūrybinga mergaitė, išsiskirianti  iš kitų mokinių 
įvairiomis kompetencijomis. ,,Skaistė labai 
smalsi ir imli naujovėms, tad nenuostabu, kad 
ji susidomėjo šia neįprasta tapybos technika. 
Žaviuosi jos darbais ir džiaugiuosi, kad būdama 
labai emocinga didžiąją dalį savo emocijų sude-
da į kūrybinius sumanymus“, -  sakė direktorė. 
Ji pabrėžė, jog tai, ką mergina pasiekė, yra ir 
didžiulis mamos indėlis. Mokyklos vadovė tvirti -
no esanti  įsiti kinusi, kad mamos ir dukros suvie-
nytos jėgos ateityje Skaistei garantuos puikius 
rezultatus.

Įvairiomis priemonėmis savo meninius ga-
bumus gražiai skleidžianti  mergina įsiti kinusi, 
kad menas ją lydės visą laiką, tačiau profesiją 
planuoja rinkti s grožio srityje, nes puikiai su-
pranta ir įverti na realybę, jog iš meno pragyventi  
nėra lengva. •

Festi valio organizatoriai šauniai padirbėjo: buvo nemažai įdomių 
pranešimų, kuriuos skaitė lektoriai ne ti k iš Balti jos, bet ir tolimesnių šalių 
- Ispanijos, Vokieti jos, Jungti nės Karalystės. Tarp lektorių buvo pasaulio 
kurčiųjų įžymybės: įdomių istorijų pasakotojas Hulusi Bati  („Deaf News 
and Story“), taip pat šmaikščioji ispanų aktorių pora MALOES. Renginio 
ati darymo metu žiūrovai turėjo galimybę videoekrane pamatyti  dar dau-
giau žinomų veidų, kurie sveikino visus atvykusiuosius. 

Festi valio pagrindinę programą sudarė įvairūs kurčiųjų bendruomenės 
narių pranešimai. Jų temos buvo skirti ngos ir įrodančios, kad kurti eji gali 
siekti  vienodų ti kslų kaip ir girdinti eji, o mūsų pasaulis - toks pat platus ir 
įvairus. 

Stebėjome tarptauti ne gestų kalba pasakojimus Esti jos kurčiojo mok-
slininko Mareko Köllo (šiuo metu jis gina mokslų daktaro disertaciją), 
kuris su dideliu džiaugsmu sakė, jog “mokslas yra gražus”. Daug įdomaus 
sužinojome iš Latvijos teatro aktorės Jolantos Znotlinos, Esti jos nuotykių 
ieškotojo Grett elo Murdo, kuris su draugais išmaišė Pietryčių Aziją, Latvi-
jos savanorės Lauros Klasupos įspūdžių Kenijoje ir autostopu keliautojų 

po Europą estų Jaano-Raulio Ojastu ir Jaano Hellermanno. Apie trans-
seksualus kalbėjo vokietė Svantje Marks, o ispanė Aleluya Casas pasakojo 
apie tai, kas yra „Frontrunners“ kurčiųjų studijos Danijoje. 

Pranešimus festi valyje pristatė ir trys lietuviai: Laura Valytė pasidalijo 
per daugelį metų surinkta įdomia informacija sekso tema, dizaineris Gie-
drius Šarkauskas pristatė savo kūrybą, jos istoriją, o Raimundas Jankus 
atskleidė savo pati rtį : kaip išmoko valdyti  parasparnį ir netgi tapo instruk-
toriumi. 

Visą dieną trukusią programą užbaigė indiški šokiai ir padėkos visų 
trijų Balti jos šalių kurčiųjų draugijų ir jaunimo asociacijų prezidentams 
bei renginio metu pagelbėjusiems savanoriams, kurių buvo didelis būrys. 

Džiugu, kad lietuvių į šį festi valį sugužėjo nemažai - per 100, tuo 
džiaugėsi ir LKJA prezidentė Monika Kumžaitė. 

Balti jos kurčiųjų jaunimo festi valio organizavimo estafetė perduota 
Esti jai. Tikimės, kad po dvejų metų jie surengs tokį pat puikų renginį, o 
jame vėl parodysime, koks aktyvus ir smalsus yra lietuvių jaunimas. •

Balti jos kurčiųjų jaunimo festi valis Rygoje
Spalio 15 d. Rygoje vyko Baltijos kurčiųjų jaunimo festivalis. Organizatorė - Latvijos kurčiųjų 

jaunimo asociacija džiaugėsi dideliu susidomėjimu: į festivalį suvažiavo net 370 žmonių iš Lietuvos, Latvijos ir Estijos. 
Pirmasis toks festivalis prieš dvejus metus vyko Kaune.

Rasa BUIKAUSKAITĖ

„Tau, Vilniau!“ surengtoje parodoje-mugėje naujausius Skaistės tapybos darbus 
pristatė PKNPM paviljono šeimininkai. Prima iš kairės - Skaistės mama R. Cibulskienė.
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Įgyvendinta idėja
Trenerė L. Voroneckaja prisimena, kaip 

praėjusiais metais į ją kreipėsi Vilniaus kurčiųjų 
sporto klubo „Gestas“ pirmininkas A. Kubaiti s. 
Jis žinojo, kad mergina yra įgijusi sporto peda-
gogikos bakalauro laipsnį. Todėl kvietė ją ben-
dradarbiauti  ir teikti  idėjas projektui. Tuomet 
Larisa išsakė savo pastabas, kad kurti esiems 
trūksta fi zinio pasirengimo. Buvo pasiūlyta pro-
jekto idėja – sveikati ngumo mankštos. Kai buvo 
laimėtas projektas ir gautas fi nansavimas iš 
Neįgaliųjų reikalų departamento, ši idėja virto 
realybe. 

Kartu sportuoti – smagiau 
Kadangi mankštas veda kurčia trenerė, kur-

ti eji gali su ja bendrauti  gestų kalba. Dėl to kur-
ti eji gali jausti s patogiau. Jie visada gali trenerei 
užduoti  klausimų apie treniruotes, fi zinę sveikatą 
ir taip sužinoti  daugiau apie save. „Be to, dažnai 

žmonės namie ti ngi mankšti nti s, o čia visiems 
kartu smagiau: gali pabendrauti , didėja moty-
vacija sportuoti “, - aiškino trenerė. Taigi mankštų 
ti kslas – skati nti  kurčiųjų aktyvumą, įtraukti  
juos į sporti nę veiklą. Tačiau svarbu paminėti , 
kad šios mankštos neti nka ti ems, kurie nori nu-
mesti  svorio. Pasak L. Voroneckajos, tokiu atveju 
būti na derinti  sporti nę veiklą su maisto režimu.

Nauda sveikatai
Trenerė pabrėžia, kad mankštų metu pra-

ti mai nėra sudėti ngi, tačiau apima viso kūno 
treniravimą. Dažnai dėl pasyvaus gyvenimo 
būdo susti ngsta sąnariai, įsitempia raumenys. 
O mankšta gerina stuburo, sąnarių lankstumą, 
atpalaiduoja raumenis. L. Voroneckaja prisi-
mena kurčiąjį, kuris turėjo problemų dėl nu-
garos skausmo. Trenerė jam skyrė specialius 
mankštos prati mus, ir nugaros skausmai išnyko. 
Šis rezultatas nustebino ti ek patį  kurčiąjį, ti ek 

ir trenerę. Tačiau dabar šis kurčiasis nebegali 
lankyti  mankštų, todėl šiuos prati mus atlieka 
savarankiškai namie. 

Žvilgsnis į ateitį
„Prasidėjus treniruotėms susirinkdavo 

nemažai kurčiųjų, o dabar liko vos keli akty-
viausi lankytojai”, - apgailestavo L. Voroneckaja. 
Pasak jos, anksčiau mankšta vykdavo du kar-
tus per savaitę. Kai sumažėjo žmonių skaičius, 
pasikeitė ir treniruočių laikas. Dabar jos 
vyksta ti k vieną kartą per savaitę iki gruodžio 
mėnesio pabaigos. O vėliau? L. Voroneckaja 
teigia, kad kitais metais jos laukia olimpiada. 
Todėl jai reikia dėmesį sutelkti  į šį svarbų ir 
atsakingą pasirengimą. Tačiau jei atsirastų 
nemažai kurčiųjų, norinčių lankyti  mankštas, 
trenerė svarstytų galimybę jas ir toliau vesti . 
Ji sakė, kad jai labai pati nka vesti  treniruotes, 
mokyti  kurčiuosius sporto paslapčių. L. Voro-

SPORTAS

Ar išliks sveikati ngumo treniruotės, priklausys 
nuo kurčiųjų aktyvumo

 „Mankšta gerina nuotaiką, fi zinę sveikatą, stiprina kūną“, - tvirtina trenerė Larisa Voroneckaja. Ji 
jau nuo kovo mėnesio kviečia kurčiuosius į nemokamas mankštos treniruotes. Jas gali lankyti visi, 
treniruotės nėra skirtos profesionaliems sportininkams. L. Voroneckaja mankštos pratimus pritaiko 

kiekvienam žmogui pagal jo individualius poreikius. Treniruotės vyksta Vilniaus kurčiųjų reabilitacijos 
centro salėje trečiadieniais nuo 17.30 iki 19 val.

Indrė MIKALAUSKAITĖ

Sveikatingumo mankštų trenerė  L. Voroneckaja ir mūsų bendruomenės nariai, kurie neabejingi savo sveikatai ir nepripažįsta pasyvaus gyvenimo būdo. 
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A. Kubaiti s pasakoja, kad grįžę į Lietuvą jie 
kreipėsi į Vilniaus vicemerą L. Kvedaravičių. 
Kurti eji prašė ti nklinio turnyrui skirti  savivaldy-
bei priklausančią sporto salę. L. Kvederavičius 
suti ko bendradarbiauti , leido nemokamai nau-
doti s sale, esančia Vilniaus sporto mokykloje 
„Tauras“. Tuomet prasidėjo turnyro organizavi-
mas, buvo siunčiami kvieti mai visoms Europos 
valstybėms. Į veteranų ti nklinio turnyrą  savo 
sporti ninkus atsiuntė ti k  penkios valstybės: 
Lietuva (Vilnius), Ukraina (Kijevas), Rusija 
(Maskvos sriti s ir Sankt Peterburgas), Esti ja 
(Talinas), Baltarusija (Minskas). Moterų ir vyrų 
komandas sudarė po 6 žaidėjus. 

Lapkričio 5 d. vyko turnyro apdovano-
jimai ir uždarymo ceremonija. Moterų 
komandų grupėje pirma vieta ati teko Min-
skui (Baltarusija), antrą  – Kijevui (Ukraina), 
trečia – Maskvos sričiai (Rusija). Vilnietės liko 
paskuti nėje vietoje. Vyrų komandų grupėje 
pirmavo Maskva (Rusija), antrą vietą laimėjo 
Sankt Peterburgo (Rusija) komanda, trečią – 
Minsko (Baltarusija). Vilniaus komanda liko 
penktoje vietoje.

 Susirinkimo metu turnyre dalyvavusių 
valstybių atstovai  įkūrė neofi cialią Tarptauti nę 
kurčiųjų veteranų ti nklinio organizaciją 
(IODVV). Buvo išrinkti  pirmieji laikini penki 

tarybos nariai, vienas iš jų Lietuvos atstovas 
– A. Kubaiti s. Taryba ir laikinas prezidentas 
įsipareigojo per vienus metus patvirti nti  or-
ganizacijos įstatus ir dokumentus, kad or-
ganizacija taptų ofi ciali. Susirinkime taip pat 
buvo nuspręsta, kad kitais metais tarptauti nis 
kurčiųjų veteranų ti nklinio turnyras vyks Bal-
tarusijos sosti nėje Minske.

Vilniaus kurčiųjų sporto klubas „Gestas“ 
džiaugiasi ir dėkoja turnyro rėmėjams ir part-
neriams:. VAGKVC, Tinklinio akademijai, UAB 
„Neptūno vandenys“ ,Vilniaus miesto saviv-
aldybei, sporto mokyklai „Tauras“, LKSK, VKRC, 
LKD.

neckaja turi svajonę ateityje dirbti  kūno 
kultūros mokytoja ir skati nti  vaikus 
sportuoti , siekti  sporto laimėjimų.

Taigi šių treniruočių ateiti s – 
neaiški. Dėl sumažėjusio lankytojų 
skaičiaus kyla klausimas, ar sveikat-
ingumo mankštų kurti esiems reikia ir 
kitais metais? Nors šios mankštos - pui-
ki nemokama galimybė sti printi  savo 
sveikatą, kurčiųjų bendruomenė vis dar 
abejinga tam. •

SPORTAS

Tarptauti nis kurčiųjų veteranų ti nklinio turnyras
Lapkričio 3-5 d. Vilniaus sporto mokykloje „Tauras“ vyko tarptautinis kurčiųjų veteranų tink-

linio turnyras. Praeitais metais Estijoje vykusio turnyro tradiciją pratęsė Vilniaus kurčiųjų sporto 
klubas „Gestas“. Tuomet jie, nuvykę ir sudalyvavę Estijoje, sužinojo, kad kiekvienais metais 

vyksta tarptautinis kurčiųjų veteranų tinklinio turnyras. Lietuviams iškart buvo pasiūlyta kitais 
metais organizuoti šį turnyrą Lietuvoje. 

Indrė MIKALAUSKAITĖ

„Nuo to laiko, kai pradėjau lankyti s 
Larisos vedamose mankštose, iki šiandie-

nos džiaugiuosi jomis. Man labai pati nka 
šios mankštos, nes jas veda kurčia trenerė 
Larisa. Galime laisvai bendrauti  gestų kalba, 
o jei iškyla kokių problemų, Larisa visada 
paaiškina. Trenerė puikiai išmano savo 
darbą, turi daug žinių apie žmogaus kūną, 
pavyzdžiui, kaip dirba sąnariai, kaulai ir pan. 
Man labai gaila, kad kitais metais šių   mank-

          štų nebeliks. Norėčiau ir toliau jas    
     lankyti . Šios mankštos – nemo-
          kamos ir labai naudingos.“

„Man visuomet pati ko sportas 
ir mankšta. Pradėjus lankyti  šias mank-
štos treniruotes, kartais būna dienų, kai 
ti ngiu į jas nueiti . Bet visada sugalvoju 
priežastį , kodėl turėčiau nepraleisti  šių 
mankštų. Šiandien esu įsiti kinusi, kad 
sportas man suteikia jėgų, jaučiuosi 
susti prėjusi, labiau pasiti kinti  savimi ir  
      sveikesnė.“

Ona:

Jolita:

Lietuvos moterų kurčiųjų veteranių komanda. Lietuvos vyrų kurčiųjų veteranų komanda. 



2016 M. LAPKRITIS18

Olga, Nikita, kuo skiriasi jūsų fi lmas nuo kitų kino fi lmų apie kurčius 
žmonės?

Olga: Žiūrint fi lmus apie kurčius žmones, mane apima liūdesys, nes ju-
ose visada pateikiama viena ir ta pati  istorija: kaip sunku kurčiam žmogui, 
kaip sunku gestų kalbos vertėjams, logopedams. Ekrane tarsi nuolat rodo-
mas medicinos kabinetas. Mes manėme, jog šiame fi lme būti na parodyti  
„priešingai“, t. y. kurti eji neturi būti  pristatomi kaip nuolati niai pacientai, ku-
riais tereikia manipuliuoti , ir ti ek. Norėjosi šiuos žmonės parodyti  visai kitu 
aspektu.

Nikita: Jeigu apie tai, ką mes darome, kalbėtume profesionalų kalba, 
tai vadinasi „poveikio darymas“ per dokumenti nį kiną. Tokį formatą ne mes 
išradome - tai geriausia pasaulinė prakti ka, kurią mes diegiame Rusijoje. 

Poveikis – kas tai?
Olga: Poveikis – tai kokybiškas aplinkos, kurioje gyvename, keiti mas. Tai 

apima teisės aktų, švieti mo, viešosios nuomonės ir įvairių sričių pokyčius. 
Siekdami to ti kslo ir sukūrėme šį fi lmą – jis pateks ant valdininko stalo, bus 
rodomos didžiuosiuose ekranuose ir mažuose kino klubuose, aptariamas 
paskaitose, seminaruose, socialiniuose ti nkluose.

Kaip konkrečiai fi lmas darys poveikį kokybiškam aplinkos keiti mui? 
Nikita: Žinoma, negalime pakeisti  visko, įskaitant didžiųjų visuomeninių 

organizacijų veiklą, valstybės ir visuomenės, tačiau mes kuriame...
Olga: Tai proga pabendrauti .
Nikita: ...instrumentą, kad toliau dirbtų būtent šios insti tucijos. Vadina-

si, kai, keičiant teisės aktus, į darbo grupę bus įtrauktas, pavyzdžiui, Rusijos 
kurčiųjų draugijos prezidentas Valerijus Ruchledevas, poveikis jau bus padar-
ytas. Ir svarbu, kad prieš ką nors svarbaus spręsdami įstatymų leidėjai susėstų 
prie stalo ir pažiūrėtų šį fi lmą. Nes tai yra galimybė koncentruotai, per pu-
santros valandos, pamatyti , kaip viskas veikia iš ti krųjų, kokie tai žmonės ir 
kuo jie gyvena. Ir jau po to, emociškai „įsikrovę“, jie sėstų rengti  įstatymų. 

O jeigu jūsų žinutės visgi nesupras? Gali būti , kad prie fi lmo bus 
pridedamas dokumentų rinkinys su išvardytais pasiūlymais, kaip galima 
pagerinti  kurčiųjų gyvenimą?

Nikita: Mes neleisime jokio specialaus lanksti nuko, bet ti kimės, kad 

visuomeninės organizacijos ne ti k  padės fi lmo diską ant stalo, bet ir sufor-
muluos teisės aktų pakeiti mus. Tuomet viskas veiks kompleksiškai ir pajudės 
į gerąją pusę. 

Kokių teisės aktų pakeiti mų jūs ti kitės?
Olga: Šiuo metu yra vienas kitą neati ti nkančių įstatymų ir situacijų, kurias 

galima apibūdinti  – dešinė ne visada žino, ką daro kairė, tai yra kai pasirašomi 
dokumentai, kurie teisiškai kertasi. Pavyzdžiui, buvo panaikinti  apribojimai 
kurti esiems įsidarbinti , tačiau pagal galiojančias sanitarines normas jiems vis 
ti ek neleidžiama dirbti . Atrodytų, pasiektas laimėjimas, bet realiai žmonėms 
niekas nepasikeitė. 

Nikita: Yra dalykų, kurie man visiškai netelpa galvoje: kurti esiems dažnai 
draudžiama dirbti  triukšmingose gamyklose. Jų paslaugų atsisako motyvuo-
dami tuo, kad jie gali apkursti , o juk yra atvirkščiai, kaip ti k ten ir reikia leisti  
dirbti  žmonėms, turinti ems klausos negalią.

Olga: Taip yra todėl, kad pagrindinė emocija „santykiuose“ su kurčiaisiais 
yra paternalizmas ir kolonializmas: „Mes turime visų šių žmonių likimą paimti  
į savas profesionalų rankas. Mes viską už juos nuspręsime ir padarysime.“

 Su tuo taip pat kovojame, todėl reikia kurti esiems suteikti  progą papa-
sakoti  apie save, o ne nuolat žiūrėti  fi lmus, kur girdintys profesionalai, kurie 
dirba su kurčiaisiais, vis ką nors sprendžia už kurčiuosius, tarsi šie būtų maži 
vaikai. 

Kokia ti kslinė šio fi lmo auditorija? Jis skirtas valdininkams ar specialis-
tams, dirbanti ems su kurčiaisiais, kurti esiems, girdinti esiems – kam?

Olga: Filme yra „mokslo populiarinimo“ dalis, skirta žmonėms, nie-
ko nežinanti ems apie kurtumą. Kalba specialistai ir ekspertai, įskaitant 
surdopedagogę, sutrikusios klausos vaikų kalbos formavimo, kalbinės klau-
sos lavinimo bei sakyti nio bendravimo unikalios sistemos autorę Emilija 
Leongard, patį  Nikitą Tichonovą-Rau, kuris yra Fiodoro Rau, prakti škai laiko-
mo Rusijos surdopredagogikos įkūrėju, provaikaiti s, ir daugelis kitų. Kiti  spe-
cialistai aiškina, kas tai yra klausos negalia, kaip girdi žmonės, kurių skirti ngi 
klausos sutrikimo lygiai. Atskira fi lmo dalis skirta kochlearinei implantacijai, 
taip pat reabilitacijai, yra ir paprastų žmonių istorijų. Drįstu ti kėti s, kad fi lmą 
pavyko padaryti  populiaraus formato.   

Pokalbis su fi lmo „Išgirsk mane“ generaliniu prodiuseriu ir režisieriumi Nikita Tichonovu-Rau ir 
režisiere statytoja, prodiusere Olga Arlauskas.

Iš rusų kalbos vertė Ieva LUKOŠEVIČIENĖ

KURTIEJI PASAULYJE

„IŠGIRSK MANE“: ką reikia išgirsti  apie 
naują fi lmą, pasakojantį  kurčiųjų 

ir neprigirdinčiųjų gyvenimo istorijas

Filmo „Išgirsk mane“ generalinis prodiuseris ir režisierius N. Tichonovas-Rau ir režisierė statytoja, prodiuserė O. Arlauskas.
N

uo
tr.

: w
w

w
.a

si.
or

g.
ru



2016 M. LAPKRITIS 19

KURTIEJI PASAULYJE
Jeigu nieko apie kurčiuosius nežinanti s 

žmogus pažiūrėtų šį fi lmą, jam daug kas 
paaiškėtų?

Olga: Taip, daug kas paaiškėtų. O jeigu jam 
kiltų noras sužinoti  kokių nors detalių ir subti lybių, 
reikėtų ieškoti s papildomos medžiagos ir ją stud-
ijuoti . 

Kai dirbi prie tokių fi lmų, labai sunku išlaikyti  
pusiausvyrą tarp pramoginės ir mokslinės dalies. 
Vis dėlto ne viską galima rodyti  ekrane. Mūsų 
užduoti s - paaiškinti , bet pernelyg neapkrauti  
žiniomis žiūrovo.

Kas dar dalyvavo fi lmuojant „Išgirsk mane“?
Olga: Filmavosi ir girdinti eji, ir kurti eji – 

populiarūs atlikėjai ir visuomenininkai, Rusijos 
kurčiųjų draugijos prezidentas, gestų kalbos 
vertėja ir daugelis kitų.

Kaip fi lmas bus pritaikytas kurčiųjų audi-
torijai?

Nikita: Filmas bus rodomas su ti trais. 
„Išgirsk mane“ – tai visos Rusijos kurčiųjų ir 
neprigirdinčiųjų bendruomenės atspindys. 
Žinoma, norėtume, kad jis būtų rodomas ir ki-

tose šalyse, tarptauti niuose festi valiuose, todėl 
jį išversime ir į anglų kalbą, tai padaryti  mums 
padeda „CinePromo“ kompanija. Angliška ver-
sija turėtų pasirodyti  po fi lmo premjeros praėjus 
maždaug mėnesiui.

Kas žiūrovų laukia per premjerą?
Nikita: Filmo premjera vyks vienu metu 

40-tyje šalies miestų. Ji susijusi su Tarptauti ne 
kurčiųjų diena, tai mums leidžia atkreipti  dėmesį 
į šią temą. 

Premjeros dieną fi lmas bus parodytas ir Bil-
bao, Ispanijoje. Ten gyvena ir teatro mokykloje 
dėsto Olgos tėvas  Algis Arlauskas. Šią dieną fi lmą 
bus galima pažiūrėti  su sinchroniniu verti mu į 
ispanų kalbą.

Kas su fi lmu vyks toliau, po pirmųjų 
peržiūrų?

Nikita: Po rugsėjo 25 dienos fi lmas bus akty-
viai demonstruojamas ir prieinamas vis naujiems 
žiūrovams. Mes sąmoningai pirmajame etape 
nesiūlėme fi lmo televizijos kanalams ir neplati -
nome jo internete. Toks buvo mūsų prodiuse-
rinis sprendimas. Norime, kad viskas būtų pa-

daryta ti nkamai: pirma projektas turi „išgyventi “ 
ofi cialių pristatymų ciklą, ti esioginį kontaktą su 
žiūrovais, vėliau jis būtų rodomas festi valiuose ir 
galiausiai – per televiziją.

Filmą pristatyti  planuojama maždaug 2–3 
metus nuo premjeros dienos. Šiuo laikotarpiu 
fi lmas taip pat bus prieinamas socialiniuose ti n-
kluose. Kino fi lmas – tai didelės apimti es forma, 
todėl iš pradžių plati nsime atskirus fragmentus, 
kuriais lengva dalyti s tarpusavyje, parsisiųsti . La-
bai norime, kad žmonės turėtų galimybę apie tai 
kalbėti , komentuoti  ir pateikti  klausimus.

Projekto feisbuke paskyra – Услышьменя. Ši 
erdvė skirta ne ti k didelėms vertybėms skleisti , 
bet ir aktualioms problemoms spręsti .

Tai bus labai ilga istorija, kuri galiausiai turėtų 
lemti  teigiamų kokybiškų pokyčių, prisidėsiančių 
prie geresnio Rusijos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų 
gyvenimo. •

Šalti nis:
htt ps://www.asi.org.ru/artc-

cle/2016/09/23/140612-2/ 

Kas pasiekta nuo tada, kai 1993 m. 
jūs gavote Moljero premiją, o publika 
pirmą kartą ant scenos išvydo aktorę, 
dėkojančią gestų kalba?

2005 m. priimtas įstatymas, kuriuo 
pripažįstama gestų kalba ir pažymima, kad 
visiems mokiniams, kuriems to reikia, turi 
būti  užti krintas gestų kalbos mokymas. 
Dabar reikia ti k taikyti  šį įstatymą ir iš ti esų 
skleisti  gestų kalbą. Pažiūrėkite, kiek gestų 
kalbos yra televizijoje: ti k keletas laidų su verti mu į gestų kalbą. Iš ti esų gestų 
kalbos beveik nematyti .

Tuo požiūriu Prancūzija labai atsilieka nuo kitų šalių. Pavyzdžiui, 
Jungti nėse Valsti jose amerikiečių gestų kalba yra trečia valstybinė kalba 
šalyje. Vertėjų yra visur, viskas sistemingai ti truojama, yra universitetų kur-
ti esiems, o Prancūzijoje to nėra. Tai keista, nes būtent Prancūzijoje 1760 m. 
abatas de l’Épée padėjo pirmuosius pamatus kurčiųjų mokymui. JAV taip pat 
veikia centrai, kur vertėjai dirba 24 valandas per parą. Ir kurti eji už tai nieko 
nemoka. Prancūzijoje bandyta tai padaryti , bet prieita prie išvados, kad šios 
paslaugos kurti esiems būtų mokamos, o tai juk neįmanoma! 

Internati onal Visual Theatre (IVT) veikia nuo 1976 m. Ar galima būtų 
sakyti , kad kurti esiems kultūra yra labiau pasiekiama?

Kurčiųjų kultūra yra labai trapi todėl, kad nėra vietų, kur rodyti  spektak-

lius. Reikia pažymėti , kad Prancūzijoje IVT yra 
unikali įstaiga, kitos tokios nėra. O ir Europoje 
– tai teatras Norvegijoje ir Švedijoje, iš viso es-
ame trys teatrai. Taigi mūsų užduoti s - palaikyti  
jaunus veiklius kolektyvus, sudaryti  galimybes 
jiems tobulėti .

Pernai Comédie-Française pastatė 
spektaklį „Tylos vaikai“, jame trupės aktoriai 
vaidino kurčiuosius. Tai labai šokiravo kurčiųjų 
bendruomenę. Kokia buvo jūsų reakcija?

Man tai buvo simbolis – Comédie-Française (šis teatras įkurtas 1680 m. 
ir vienintelis Prancūzijoje turi nuolati nę arti stų trupę - vert. past.) spektak-
lyje pamatyti  gestų kalbą, ir aš labai gerbiu režisierės (Anne-Marie Eti enne) 
sprendimą kurčiojo vaidmeniui parinkti  girdintį  aktorių (François Gillard‘as). 
Tačiau suprantu ir kurčiųjų reakciją, man sakė: „Dabar, kai yra vaidmuo būtent 
mums, mus visiškai išstūmė!“

Mums reikia pradėti  kalbėti s, būtent todėl organizavau trijų dienų deba-
tus (dalyvaus A. M. Eti enne ir F. Gillard‘as): ar galime mes visi vaidinti ? koks 
yra kurčiųjų menininkų kelias? kur yra jų vieta? 

Esu pasirengusi aptarti  visus šiuos klausimus. •   

      .Šalti nis:
htt ps://informati ons.handicap.fr/art-laborit-theatre-sourd-989-9160.php

E. Laborit: „Kurčiųjų kultūra yra labai trapi“
 Emmanuelle Laborit yra pirmoji kurčia aktorė, apdovanota Moljero premija, ją gavo už vaidmenį spektaklyje 

„Tylos vaikai“ („Les enfants du silence“). Emmanuelle vadovauja International Visual Theatre, šis teatras šiemet 
mini veiklos 40-metį.

Iš rusų kalbos vertė Ieva LUKOŠEVIČIENĖ
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E. Laborit yra pirmoji kurčia aktorė, apdovanota Moljero premija.
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MES IR VISUOMENĖ

Lapkričio 3 d. Vilniaus kurčiųjų reabilitacijos centro salėje surengta mūsų keturių dailininkų – 
Ievos Augaitytės, Silvanos Hacking, Lino Podiriakos ir Vytauto Vanago - paroda. 

„Akiračio“ inf. 

Kurčiųjų meno pasaulis
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Balandžio 9 d. startavęs parodų ciklas „Kurčiųjų meno pasaulis – pamatykime ir susipažinkime“ savo kelionę 
baigė Vilniuje. Per septynis mėnesius minėtų dailininkų parodos buvo surengtos Ukmergėje, Panevėžyje, 

Ignalinoje, Zarasuose ir Vilniuje. Apie jas buvo rašoma balandžio ir gegužės mėnesio „Akiratyje“. Su mūsų 
dailininkų kūryba susipažinti  padėjo VKRC vykdomas projektas   „Kurčiųjų meno pasaulis – pamatykime ir 

susipažinkime“. Jį  iš dalies fi nansavo Lietuvos kultūros taryba ir  Kultūros ministerija. •


