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NRT NEĮGALIESIEMS ATSTOVAUS IR MŪ-
SŲ ATSTOVAI. Lietuvos kurčiųjų draugijos 
prezidentas V. Pivoras ir Lietuvos kurčiųjų 
sporto komiteto generalinis sekretorius 
M. Minkevičius atstovaus neįgaliesiems 
Neįgaliųjų reikalų taryboje prie Socialinės 
apsaugos ir darbo ministerijos. Sveikiname ir linkime sėkmingo atsto-
vavimo neįgaliesiems.

VRK IR  SEIMO PIRMININKO  PADĖKA K. VAIŠNORAI.  Vyriausiosios 
rinkimų komisijos (VRK) atstovas ir naujai išrinktas  Seimo pirmininkas 
V. Pranckieti s įteikė padėkos raštą LKD viceprezidentui K. Vaišnorai už 
bendradarbiavimą siekiant užti krinti  Seimo rinkimų prieinamumą kurti e-
siems. Sveikiname.

EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJA. Lapkričio 23 d. Europos Parla-
mente patvirti nta rezoliucija, raginanti  pripažinti  gestų kalbas kaip ofi ciali-
as Europos Sąjungoje bei sti printi  gestų kalbos vertėjo profesiją. Tai mūsų 
ir visos Europos laimėjimas! Būti na Europoje ir Lietuvoje užti krinti  gestų 
kalbos verti mo, subti travimo, balso konvertavimo į tekstą paslaugas.

IŠRINKTA NAUJA KĖDAINIŲ KURČIŲJŲ 
PIRMINĖS ORGANIZACIJOS VADOVĖ.  
Lapkričio 17 d. Kėdainiuose LKD prezidentas 
V. Pivoras ir viceprezidentas K. Vaišnora stebėjo 
neeilinį Kėdainių kurčiųjų pirminės organi-
zacijos ataskaitų ir rinkimų suvažiavimą. Bu-

vusi pirmininkė Veronika Gilienė pristatė organizacijos nuveiktus darbus 
2016 m., buvo  išrinkta nauja pirmininkė Viktorija Mockutė.

KALĖDINIŲ GIESMIŲ KONCERTAS SU VERTIMU Į GESTŲ KALBĄ. 
Bendrija PAGAVA informuoja, kad tradicinis Kalėdinių giesmių koncertas 
su verti mu į gestų kalbą šiemet vyks gruodžio 30 d. 19 val. Bernardinų 
bažnyčioje. Kviečiame ateiti  ir kartu pajusti  stebuklingą Kalėdų dvasią.

TEATRŲ FESTIVALIS-KONKURSAS „BEGASAS“. Lapkričio 29 d. Vilniaus 
KRC liaudies teatras „Mimika“ su Vilniaus Maironio progimnazijos mok-
sleiviais dalyvavo VI neįgaliųjų teatrų festi valyje-konkurse „Begasas“ ir už 
muzikinę miniati ūrą „Jūratė ir Kastyti s“ (rež. J. Mažeikienė) buvo apdo-
vanoti  II vietos diplomu. Sveikiname.

DĖL BPC NUMERIO 112 PRIEINAMUMO. LKD darbo grupė dėl BPC 
numerio 112 prieinamumo klausos negalią turinti ems asmenims siunčia 
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gerą žinią: jau greitai BPC  112 aplikacijose 
turėsite galimybę išsikviesti  pagalbą naudo-
damiesi vaizdine informacija (piešinėliais). 
Neįgaliųjų reikalų departamentas prie SADM 
skyrė lėšų ir buvo paskelbęs viešą konkursą 
dėl piešinėlių dizaino sukūrimo BPC 112 ap-
likacijoje klausos negalią turinti ems asmenims. 
Darbo grupės nariai: V. Pivoras, K. Vaišnora, 
R. Leonavičienė, I. Minkevičienė, A. Bražinskas.

KAUNO IR RYGOS DRAUGYSTĖS VAKARAS. 
Lapkričio  14 d.  Kauno kurčiųjų reabilitacijos 
centre vyko Lietuvos ir Latvijos – Kauno ir Ry-
gos – draugystės vakaras. Kauniečiai išvydo 
Latvijos regionų (rajonų) kurčiųjų meninius pa-
sirodymus, vyko apskritojo stalo diskusija, ku-
rios metu dalytasi darbo pati rti mi, aptarta šalių 
situacija politi niais ir socialiniais klausimais. Tai 
bus naudinga siekiant bendradarbiavimo.

VISUOMENĖS ŠVIETIMO PASKAITA APIE 
KURČIUOSIUS. Paskaitoje „Visuomenės 
švieti mas apie kurčiuosius“ dideli ir maži vis 
daugiau sužino apie lietuvių gestų kalbą ir 
kurčiųjų kultūrą. Lapkričio 3 d. Mykolo Rome-
rio universiteto ikiteisminio tyrimo studentai, 
krašto apsaugos darbuotojai sužinojo, kaip 
reikėtų uždėti  antrankius kurčiam žmogui, kad 
nebūtų pažeistos jo teisės, kaip turi būti  vykdo-
ma apklausa, dalyvaujant lietuvių gestų kalbos 
vertėjui, mokėsi gestų kalbos bei susipažino su 
kurčiųjų kultūra. O mažieji iš Jonavos lopšelio-
darželio „Pakalnutė“ sužinojo, kad kurti eji kalba, 
tačiau jų kalba kitokia - tai lietuvių gestų kalba!

Rekordinis dalyvių skaičius  –  344  moks-
leiviai – dalyvavo visuomenės švieti mo apie 
kurčiuosius paskaitoje, kuri vyko Panevėžio 
„Vilti es“ progimnazijoje! Jie sužinojo apie gestų 
kalbą, kurčiųjų kultūrą, mokėsi gestų kalbos. 
Mokyklos administracija pasidžiaugė, kad 
užsiimama moksleivių švieti mu apie kurčiuosius, 
nes tai mažina baimes ir nežinojimą. LKD atsto-
vai dėkoja Panevėžio apskriti es lietuvių gestų 
kalbos vertėjų centro direktorei S. Kemeraiti e-
nei už tarpininkavimą ir pagalbą organizuojant 
šią veiklą: „ Jūsų veiksmai ir bendradarbiavimas 
įrodo, kad galima jumis pasiti kėti  ir dirbti  kartu!“ 

Lapkričio pabaigoje konferencija „Vienybėje 
- sti prybė: mes ir klausos negalią turinti s 
žmogus“ vyko Kauno miesto savivaldybėje,  
Kauno kurčiųjų reabilitacijos centre. Konferen-

cijoje dalyvavo Kauno miesto savivaldybės dar-
buotojai, atstovai iš Kauno Panemunės senelių 
namų, Kauno miesto socialinių paslaugų centro, 
Kauno „Kartų namai“, Maltos ordino, Kauno 
apskriti es viešosios bibliotekos, Kauno miesto 
greitosios medicinos pagalbos stoti es, policijos 
ir kt. Aktyviai dalyvavo ir mūsų bendruomenės 
nariai. Konferencijoje kalbėta, kas yra kurčias 
žmogus,  apie lietuvių gestų kalbą, kurčiųjų 
kultūrą, lietuvių gestų kalbos verti mo paslau-
gas, kurčiųjų poreikius savivaldybės lygmeniu 
ir kurčiųjų padėtį  Europoje, o  Kauno kurčiųjų 
reabilitacijos centras pristatė įgyvendinamus 
projektus. Konferencijos pabaigoje garbingo ju-
biliejaus proga buvo pasveikinta D. Ramonienė. 
Ji  yra ilgametė LKD narė, kuri savo darbais ir 
veikla prisidėjo prie Lietuvos kurčiųjų draugi-
jos judėjimo. Po konferencijos vyko diskusija, 
kokiais konkrečiais darbais savivaldybė galėtų 
prisidėti  keičiant esamą padėtį  klausos negalią 
turinčių asmenų atžvilgiu.

GESTŲ KALBOS PAMOKĖLĖ – SVARBIAU-
SIA LENKIJOS NEPRIKLAUSOMYBĖS DIENOS 
MINĖJIMO DALIS. Lapkriti s – tai mėnuo, 
kai  į Panevėžio kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų 
pagrindinę mokyklą paminėti  Lenkijos 
nepriklausomybės dienos suguža ne ti k kurčiųjų  
bei miesto bendruomenė, bet ir gausi svečių 
delegacija. Šiemet jau septi ntą kartą iškilmingai 
paminėta ši garbi diena. Koncertavo vokalinis 
ansamblis „Barwy podwileńskie” iš Lavoriškių 
(vad. L. Vlasenko) ir  šokių ansamblis „Iskry” 
(vad. B. Bužynska) iš Mickūnų,  tauti nių šokių 
ansamblis „Grandinėlė“ (vad. Z. Rimkuvienė), 
Panevėžio kurčiųjų reabilitacijos centro meno 
trupė “Virpesys” (vad. G. Sipavičienė). Sulaukta 
ir garbių svečių: Kėdainių lenkų bendruomenės 
pirmininkės I. Duchovskos, Panevėžio miesto 
savivaldybės tarybos narės J. Gaidžiūnaitės, 
Panevėžio žydų bendruomenės pirmininko 
G. Kofmano ir kitų. Renginį į lietuvių gestų 
kalbą vertė 9 klasės mokinė E. Lunskytė. 
Buvo vedama lietuvių gestų kalbos pamokėlė, 
kuria ypač susidomėjo renginio svečiai. Po 
pamokėlės – Lenkijos nepriklausomybės dienai 
paminėti  mokyklos  „Sraigių sode“ pasodintas 
migdolas, dovanotas mokyklos gėlyno globėjo 
ir rėmėjo G. Šimkaus. 

TARPTAUTINĖ VYRŲ DIENA PANEVĖŽYJE. 
Lapkričio 19 d. panevėžieti s Rimantas Indrelė 
suorganizavo Tarptauti nės vyrų dienos minė-
jimą,  šventėje dalyvavo 21  Panevėžio ir jo ra-
jono vyras.

„Naršiau po internetą ir pastebėjau, kad 
lapkričio mėnesį minima Tarptauti nė vyrų die-
na. Susimąsčiau, kodėl niekas jos nešvenčia. Jau 
rugsėjo mėnesį pasiraitojau rankoves ir ėmiausi 
organizuoti .  Man truputį  padėjo draugė Oti lija 
Kolodenskytė. Pasiruošėme ir sukvietėme daug 
vyrų“, - prisiminimais dalijosi Rimantas.

Šventėje dalyvavo 21 vyras, visi  buvo 
pasipuošę gražiais marškiniais, kaklaraiščiais, 
kosti umais.  Pradžioje visi buvo pavaišinti  duo-
nos riekelėmis ir taure šampano. R. Indrelė 
vyrams papasakojo istoriją, iš kur atsirado vyrų 
diena,  aptarė šventės kitąmet aprangą, organi-
zatorius ir  juos išsirinko.  Taip pat smaguriavo 
savo pagamintas vaišes, žaidė, juokavo. Pasak 
Rimanto,  buvo smagu!

Skaitytojams priminsime, kad pirmąjį lapkri-
čio šeštadienį švenčiama Tarptauti nė vyrų die-
na. 1999 m. šią šventę inicijavo buvęs SSRS 
prezidentas Michailas Gorbačiovas, todėl lie-
tuviai gana skepti škai žiūri į šią šventę. Tačiau 
Tarptauti nė vyrų diena švenčiama visame pa-
saulyje, nes M. Gorbačiovo pasiūlytą šventę pat-
virti no Jungti nių Tautų organizacija Vienoje. Tie-
sa, įvairiose šalyse Vyrų diena minima ir kitokiu 
laiku. Pvz., Indijoje – lapkričio 19 d., Ukrai-
noje – vasario 23 d., Lenkijoje ir Slovėnijoje 
– kovo 10 d., Brazilijoje – liepos 15 d. •

AKTUALIJOS

Tarptautinės vyrų dienos organizatorius R. Indrelė.
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Apžvelkite, ką LKD nuveikė šiais 2016 me-
tais?

Reikėtų pradėti  nuo to, kad balandžio 
mėnesį LKD kartu su Neįgaliųjų forumu 
Ženevoje (Šveicarijoje) pristatė ataskaitą 
Neįgaliųjų teisių komitetui. Šis komitetas ste-
bi, kaip šalys laikosi Jungti nių Tautų neįgaliųjų 
teisių konvencijos – tarptauti nio susitarimo. 
Todėl buvo pirmą kartą parengta Lietuvos 
ataskaita, kurioje nušviesta neįgaliųjų žmonių 
situacija Lietuvoje, aplinkos pritaikymas. 
Neįgaliųjų teisių komitetas verti no, kaip Lie-
tuva užti krina neįgalių žmonių teises, pateikė 
išvadas ir rekomendacijas. 

Gavus rekomendacijas LKD pradėjo rem-
ti s Neįgaliųjų teisių konvencija, gindama 
kurčiųjų teises. Buvo siekiama ti nkamo in-
formacijos prieinamumo kurti esiems. LKD, 
Lie-tuvos kurčiųjų jaunimo asociacijos (LKJA) 
ir Lietuvos gestų kalbos vertėjų asociacijos
(LGKVA) atstovai susiti ko su Vyriausiąja rinkimų 
komisija (VRK) ir prašė pritaikyti  informaciją 
kurti esiems apie artėjančius Seimo rinkimus. 
VRK suti ko bendradarbiauti  ir buvo sutarta, 
kad bus subti truojama arba verčiama į gestų 
kalbą visa informacija apie rinkimus. Taip pat 
pirmą kartą buvo verčiami į gestų kalbą visi 
kandidatų į Seimo narius debatai.

Kitas LKD pasiektas ti kslas – 112 
skambučio pritaikymas kurti esiems. Šiuo 
metu jau yra mobilioji programėlė, kuria 
galima išsikviesti  pagalbą. Tačiau kol kas 
yra trūkumas – joje daug teksto. Todėl ši 
programėlė neti nka kurti esiems, kurie silpnai 
moka lietuvių kalbą. Keblumų gali atsirasti  ir 
vaikams bei papildomų sutrikimų turinti ems 
žmonėms, kurie sunkiai skaito. LKD siekė šią 
programėlę kuo labiau pritaikyti  kurti esiems ir 
tekstą pakeisti  paveikslėliais. Bendradarbiau-
jant su Neįgaliųjų reikalų departamentu (NRD) 

pavyko susitarti  ir arti miausiu metu 112 
programėlė bus atnaujinta.

LKD vienas iš pagrindinių ti kslų – infor-
macijos pritaikymas. Kaip dar buvo pritai-
kyta informacija?

Labai džiaugiamės, kad į LKD kreipėsi 
„Tauti škos giesmės aplink pasaulį“ organiza-
toriai. Jie liepos 6 d. proga kasmet organizuoja 
„Tauti škos giesmės“ giedojimą. Jų pagrindinis 
ti kslas – suvienyti  kuo daugiau žmonių, todėl 
jie norėjo įtraukti  ir kurčiuosius. Bendradarbi-
aujant buvo pasiektas rezultatas – kurti esiems 
buvo pritaikytas renginys Trakuose. Buvo 
verčiamas himnas į gestų kalbą, kurti eji, stebin-
tys renginį, prisidėjo kartu imituodami. Tikiu, 
kad šis renginys išliks tradicinis, ir kitąmet kur-
ti eji vėl bursis.

Taip pat didžiuojamės, kad šių metų dainų 
konkursas „Eurovizija“ buvo pritaikytas Lie-
tuvos kurti esiems. Iš pradžių organizatoriai 
klausė, ar visi kurti eji supras tarptauti nę gestų 
kalbą. Mūsų atsakymas buvo toks: ar visi girdin-
tys supranta anglų kalbą? Nebūti na suprasti  
dainų turinio, svarbiausia – pajausti  muziką. 
Dėl šio konkurso daug girdinčių žmonių pradėjo 
domėti s gestų kalba ir kurčiaisiais.

Be to, jau seniai norėjome kurčiųjų rea-
bilitacijos centruose pagerinti  informacijos 
prieinamumą – įrengti  televizorius. Šie televi-
zoriai galėtų rodyti  įvairius skelbimus, reklamą 
gestų kalbą, nereikėtų lentos su popierini-
ais skelbimais. Bendradarbiaujant su Ievos 
Lolat labdaros ir paramos fondu, ši svajonė 
įgyvendinta. Jau arti miausiu metu į kurčiųjų 
reabilitacijos centrus bus pristatyti  nauji tel-
evizoriai.

Vyko du svarbūs suvažiavimai. Ką jie davė 
kurčiųjų bendruomenei ir jums kaip vadovui?

Pirmiausia reikia prisiminti  LKD suva-
žiavimą, kuriame buvo pristatyta 2015 me-

tų veiklos ataskaita ir nutarimas panaikinti  
sprendimą parduoti  LKD pastatą. Svarbu 
paminėti , kad iki suvažiavimo buvo prasidėję 
konfl iktai kurčiųjų bendruomenėje. Tačiau 
pristačiau nutarimą, kad pastato parduo-
ti  nereikėtų, nes nebuvo išbandytos visos 
galimybės jį išsaugoti . Šį nutarimą patvirti no 
suvažiavimas ir buvo nuspręsta pastato nepar-
duoti . Džiaugiuosi, kad šis sprendimas suvieni-
jo kurčiųjų bendruomenę, ir konfl iktai nurimo.

Olandijoje vyko Europos kurčiųjų sąjungos 
(EUD) suvažiavimas, kuriame dalyvavo du LKD 
delegatai – aš ir delegatė Alina Juciuvienė. 
Supratau vieną svarbų aspektą – EUD 
suvažiavimuose  visada turėtų dalyvauti  du 
delegatai – vienas nuolati nis, o antras galėtų 
keisti s. Tai svarbu dėl to, kad nuolat dalyvau-
janti s žmogus gali lengviau užmegzti  kontaktus 
su EUD politi kais. Šiame suvažiavime  dalyvauju 
trečią kartą ir ti k neseniai man pavyko užmegzti  
ryšį. 

Kokiuose renginiuose 2016 m. galėjo da-
lyvauti  kurti eji?

Vienas didžiausių renginių - Tarptauti nė 
kurčiųjų savaitė, kurią surengėme bendra-
darbiaudami su LKJA ir LGKVA. Šios savaitės 
veiklos buvo skirti ngos – ti ek vaikams, ti ek 
suaugusiesiems, ti ek senjorams. Buvo or-
ganizuojami politi niai susiti kimai, informa-
ciniai ir pramoginiai renginiai visoje Lietu-
voje. Ši savaitė suformavo sti prų kurčiųjų 
bendruomenės įvaizdį – mes esame atviri, 
daug galintys. 

Be to, visus metus vyko ir projektas „Vie-

Baigiantis 2016 metams susėdome su LKD prezidentu 
V. Pivoru apžvelgti praėjusių veiklų, pasiekimų ir pokyčių. Šie 
metai – ypač aktyvūs ir dosnūs. Kurčiųjų bendruomenė tapo 
labiau matoma, daugiau atsižvelgiama į jos poreikius. Kokių 

džiaugsmų ir nesėkmių patyrė LKD 2016-aisiais?

Su LKD prezidentu V. Pivoru kalbasi „Akiračio“ korespondentė Indrė 
MIKALAUSKAITĖ.

2016 m. – kurčiųjų teisių 
gynimo metai

AKTUALIJOS

LKD prezidentas V.Pivoras.
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AKTUALIJOS / GESTŲ KALBA

Konferenciją atidarė ir visus pasveikino konferencijos moderatoriai - 
Vilniaus kolegijos Pedagogikos fakulteto dekanė Vaiva Juškienė ir gestų 
kalbos dėstytojas Tomas Ivanauskas. Pasak dekanės, konferencijos tiks-
las – didinti gestų kalbos galimybes, gilintis į gestų kalbą ir ją puoselėti. 
T. Ivanauskas priminė, kad Lietuvoje yra dvi oficialios kalbos – lietuvių 
ir lietuvių gestų. 

 Sveikinimo žodžius tarė Vilniaus kolegijos direktorius dr. Gintautas 
Bražiūnas, Neįgaliųjų reikalų departamento vyriausioji specialistė Rasa 
Grigaliūnienė ir LKD prezidentas Vytautas Pivoras. 

Gestų kalbos statusas
Pirmąjį pranešimą pristatė Pasaulio kurčiųjų federacijos (WFD) ta-

rybos narė ir Suomijos kurčiųjų asociacijos prezidentė Kaisa Alanne. 
Ji apžvelgė gestų kalbos statusą visame pasaulyje. Pasak jos, tiksliai 
nesuskaičiuota, kiek iš viso pasaulyje yra gestų kalbų, tačiau jų visų sta-
tusas skiriasi. Kalbėdama apie Suomiją ji pabrėžė, kad šioje šalyje yra 
dvi gestų kalbos. Jos įtvirtintos šalies Konstitucijoje. Tačiau K. Alanne 
teigė, kad valdžia šį įstatymą dažnai ignoravo, todėl siekta parengti 

naują gestų kalbos įstatymą. Didžiausiomis pastangomis pavyko pasiek-
ti šį tikslą - Suomijoje priimtas naujas gestų kalbos įstatymas. Pranešėja 
skatino visus kovojančius dėl gestų kalbos statuso nuolat bendradarbi-
auti su valdžia ir įrodyti gestų kalbos vertę.

 Apie gestų kalbos politiką kalbėjo Airijos Trinity koledžo dėstytojas 
dr. Johnas Bosco Conama. Jis teigė, jog kartais kurčiųjų bendruomenės 
poreikiai neatitinka valstybės galimybių juos įgyvendinti. Tačiau svarbu 
nuolat atlikti tyrimus ir nustatyti naujausius kurčiųjų bendruomenės 
poreikius.

Kurtieji Čekijoje
Čekijos universiteto atstovė Radka Novakova pristatė čekų gestų 

kalbos ir informacijos prieinamumo situaciją Čekijoje. Ji priminė, kad 
čekų gestų kalba teisiškai įtvirtinta 1998 m. Po 15 metų, 2013 m., buvo 
įkurtas Kurtumo studijų institutas. Jame galima įgyti kurtumo studijų 
bakalauro ir magistro laipsnius. Kalbėdama apie čekų gestų kalbą 
R. Novakova pažymėjo, kad Čekijos gestų kalbos sistemai priklauso tik-
roji gestų kalba ir kalkė, tai yra pažodinis vertimas. 

Kas yra kurtumo dovana? Kaip gyvena kurčias jaunimas Lietuvoje? Į šiuos ir kitus klausimus mėginta 
atsakyti tarptautinėje konferencijos „Lietuvių gestų kalbos ateitis“, kuri lapkričio 25 d. vyko Vilniuje. 
Konferenciją organizavo Vilniaus kolegija bendradarbiaudama su LKD ir vertėjų centrais. Pirmoje 
konferencijos dalyje savo pranešimus pateikė užsienio lektoriai, o kita dalis buvo skirta lietuvių 

pranešėjams. 
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Kas laukia lietuvių gestų kalbos po 
dešimt metų?

nybėje – stiprybė: mes ir klausos negalią 
turintis žmogus“. Šį projektą globoja Seimo 
narė R. Popovienė, o organizuoja Lietuvos 
savivaldybių asociacija, LKD ir LGKVA. Projekto 
tikslas – konferencijų ciklas įvairiuose mies-
tuose ir rajonuose. Vyko pranešimai apie tai, 
kas yra kurčias žmogus, gestų kalbos vertėjas, 
kokia užsienio šalių patirtis ir t. t. Šios konfer-
encijos – labai naudingos, nes tiek kurčiųjų 
bendruomenė, tiek girdintys žmonės daugiau 
sužinojo apie kurčiuosius.

 Ar buvo skiriama dėmesio patiems 
mažiausiems kurčiųjų bendruomenės nariams?

Taip, tikrai buvo. Džiaugiuosi vasarą veikusia 
vaikų stovykla „Tylioji pasaka“. Ši stovykla buvo 
organizuojama bendradarbiaujant su LKJA. Mes 
buvome atsakingi už administracinius reikalus, 
finansavimą, o LKJA organizavo stovyklos veiklas. 
Rezultatas buvo puikus – vaikai labai džiaugėsi 
šia stovykla. Be to, pirmą kartą visi stovyklos va-
dovai buvo kurtieji. Tikimės, kad ir toliau bendra-

darbiausime su LKJA organizuojant kasmetines 
stovyklas.

O ko nepavyko įgyvendinti 2016-aisiais?
Norėjome gerinti LKD įmonių darbą. Jau 

buvo parengta analizė, bet dar nespėjome su 
valdyba patvirtinti priemonių plano. Taip pat 
planavome redaguoti LKD įstatus, tačiau įstatų 
keitimas kol kas sustojęs.

Gal galėtumėte pasidalyti 2017 m. planais?
Ir toliau ginsime kurčiųjų teises, sieksi-me 

geresnio informacijos pritaikomumo ir ko-
kybiškesnio gestų kalbos vertimo. Nemaloni 
situacija dabar yra su Vilniaus apskrities gestų 
kalbos vertėjų centru (VAGKVC). Šiuo metu  
VAGKVC nėra linkęs bendradarbiauti su kur-
čiaisiais, neklausia ir neatsižvelgia į jų poreiki-
us. Buvo situacijų, kai VAGKVC pats priėmė 
sprendimus, neklausė, ar yra toks poreikis. Juk 
kurtieji geriausiai žino, ko jiems reikia. O kaip 
dirbti – žinoma, sprendžia vertėjų centrai. Tokia 
situacija, kai neįmanoma bendradarbiauti, pasi-

taikė pirmą kartą. Todėl būtinai spręsime šią 
problemą.

Pabaigoje - linkėjimai kurtiesiems artė-
jančių švenčių proga?

Linkiu gražių švenčių, tikėjimo artimaisi-
ais ir savo bendruomenės žmonėmis, taip pat 
žmonėmis, kurie imasi darbų siekdami apginti 
kiekvieno mūsų žmogiškąjį orumą, galimybes 
kiekvienam save lygiavertiškai išreikšti. Tik 
mūsų bendros pastangos, žmonių palaiky-
mas pakeis mūsų ateitį. Linkiu, kad nerealios 
svajonės išsipildytų. Artimųjų palaikymas ir 
vienybė - tai svajonių išsipildymo pamatas. 
Šventų Kalėdų dieną padėkokime artimiesiems 
už kantrybę ir supratimą, draugams - už buvimą 
kartu, kolegoms - už kantrybę ir tikėjimą, ben-
druomenei - už pasitikėjimą ir galimybę dirbti jų 
labui. 

Linkiu, kad 2017-ieji pasižymėtų kaip mūsų 
teisių, vienybės ir savo galimybių realizavimo 
metai. •

Popietinio susitikimo dalyviai.

→
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Šioje valstybėje ypač pabrėžiamas platus 
požiūris į gestų kalbą. Taigi palaikomos įvairios 
gestų kalbos formos.

Kitoje pranešimo dalyje pristatyta infor-
macijos prieinamumo situacija. Šiuo metu 
visuomeninėje Čekijos televizijoje yra subti -
truojama 70 proc. laidų. Be to, visomis savaitės 
dienomis transliuojamos naujienos čekų gestų 
kalba, jas pristato kurti eji diktoriai. Gestų kalbos 
verti mo paslaugos kurti esiems teikiamos gestų 
kalba ir raštu. Tačiau kurti eji Čekijoje vis dar 
siekia geresnio prieinamumo ti ek televizijoje, 
ti ek gestų kalbos verti mo paslaugų.

Gestų kalbos vertėjai
Gestų kalbos verti mo paslaugas Lietuvoje 

ir Didžiojoje Britanijoje lygino gestų kalbos 
vertėjų koordinatorė Lina Kankevičiūtė.  Pa-
sak jos, Didžiojoje Britanijoje gestų kalbos 
verti mo paslaugų spektras – platus. Pas-
laugos teikiamos ne ti k kurti esiems, bet ir 
kurčneregiams – pritaikyta britų gestų kalba. 
Be to, vertėjai gali paslaugas teikti  ne ti k gestų 
kalba, bet ir raštu. Tai ypač svarbu studentams, 
kurie nespėja tuo pačiu metu žiūrėti  į vertėją 
ir konspektuoti . Be to, yra specialūs vertėjai 
apkurtusiems asmenims, kurie nemoka gestų 
kalbos. Jiems gestų kalbos vertėjas verčia ne ti k 
gestų kalba, bet ir aiškiai arti kuliuodamas.

Buvo pateikta ir Lietuvos gestų kalbos ver-
ti mo paslaugų analizė. Čia nėra kurčneregių 
vertėjų, verti mas neteikiamas raštu. Lietu-
voje verti mo paslaugos yra nemokamos, bet 
trūksta vertėjų ir etatų. Pranešimo pabaigoje 
L. Kankevičiūtė linkėjo, kad po dešimti es metų 
kurčiųjų sistemoje dirbtų ti k kurti eji – jie ge-
riausiai žino kurčiųjų poreikius.

Kitą pranešimą pristatė LKD preziden-
tas V. Pivoras. Jis pateikė JT Neįgaliųjų teisių 
komiteto rekomendacijas Lietuvai. Skaityto-
jams primename, kad apie šias rekomendacijas 
jau buvo rašyta „Akiratyje“.

Dešimtmečio planai
Vilniaus kolegijos dėstytojas Andrius 

Barisevičius pristatė šviečiamąjį leidinį „LGK 
ateiti es vizija ir vystymo gairės per ateinančius 
10 metų“. Buvo pateikti  įvairūs pasiūlymai 
pokyčiams. Visų pirma reikia ieškoti  ti nkamo 
būdo, kad kurti eji pripažintų gestų kalbą. Šiuo 
metu LGK nėra pripažįstama kaip lygiavertė 
lietuvių kalbai.  Taip pat siūloma vesti  daugiau 
gestų kalbos kursų girdinti ems.  Be to, svarbu 
ir kurti esiems organizuoti  seminarus apie gestų 
kalbą, kurčiųjų kultūrą, tapatumą. Turėtų būti  
plečiami ir gestų kalbos tyrimai – svarbu skirti  
dėmesį LGK žodynui, mokymo priemonėms. 

Pranešime buvo kalbama ir apie gestų 
kalbos verti mo paslaugas. Ateiti es vizija – gestų 
kalbos verti mas visą parą, septynias dienas per 
savaitę visoje Lietuvoje. Anot A. Barisevičiaus, 
geriausia išeiti s – mobilioji programėlė, kuria 
būtų galima susisiekti  su gestų kalbos vertėjais 
visą parą. Būti na gerinti  ir gestų kalbos paslaugų 
kokybę, teikti  paslaugas kurčneregiams. 

Gestų kalba -  trimatė
Kitą pranešimą apie kalkinės kalbos ir LGK 

skirtumus pristatė LGK lingvistas, Vilniaus ko-
legijos dėstytojas Mantrimas Danielius. Jis kėlė 
klausimą – LGK jau įtvirti nta,  ar reikia įtvirti nti  
kalkinę kalbą? Pasak jo, šiuo metu kalkinę gestų 
kalbą daugiausia vartoja mokyklų pedagogai. 
M. Danielius tvirti no, kad  LGK ateiti s turėtų 
būti  bendrinė kalba, kuri yra sunorminta ir 
įtvirti nta. Tai būti na padaryti  kuo greičiau, nes 
daugėja kochlearinių implantų naudotojų.

Apie kurtumo dovaną kalbėjo Arūnas 
Bražinskas. Pranešimo pradžioje jis uždavė 
klausimą – kas yra normalus žmogus? Ar kur-
ti eji – nenormalūs? Pasak jo, kurtumo dova-

nos sąvoka atskleidžia, kokių pranašumų turi 
gestų kalba ir kurtumas. Jis teigė, kad gestų 
kalba – trimatė. Joje matoma erdvė, kryptys, 
judesiai. Todėl kurti eji turi ypač išvystytus vi-
zualinius ir kalbos smegenų centrus. Jie greičiau 
sprendžia labirintus, dėlioja dėliones.

Kurčiųjų jaunimas
Paskuti nius pranešimus pristatė LKJA pre-

zidentė Monika Kumžaitė ir UAB DIZI atstovas 
Juozas Markauskas. LKJA prezidentė bandė 
atsakyti  į klausimą – ar gera kurčiųjų jaunimui 
gyventi  Lietuvoje? Ji pateikė du LKJA atliktus 
tyrimus, atskleidžiančius gestų kalbos vertėjų 
ir LRT televizijos pritaikymo problemas. Pasak 
jos, šiuolaikinis jaunimas siekia aktyviai ginti  
savo teises, kad galėtų dalyvauti  visuomeninėje 
veikloje. Tai iti n svarbu studentams, kurie nori 
jausti s lygiaverčiai. Anot M. Kumžaitės, kurčiųjų 
mokykloje trūksta bilingvizmo – mokytojai 
nemoka gestų kalbos. Atliktas tyrimas parodė, 
kad dauguma kurčių vaikų tėvų taip pat nemo-
ka gestų kalbos. M. Kumžaitė iškėlė ir dar vieną 
problemą – daug kurčiųjų baigė aukštąsias 
mokyklas, o ar gavo darbus? Dauguma jų dir-
ba ne pagal savo specialybę, kiti  – emigruoja. 
„Taigi ar matome savo ateitį  čia? Paliekame 
jums pati ems atsakyti  į šį klausimą“, - baigdama 
pranešimą kalbėjo M. Kumžaitė.

Konferenciją užbaigė J. Markausko prane-
šimas. Jis pristatė mobiliųjų technologijų tai-
kymo galimybes viešosiose erdvėse. Pasak jo, 
naujos technologijos gerina aplinkos pritaikymą 
ir gyvenimo kokybę. •

Ateities vizija – gestų 
kalbos vertimas visą 

parą, septynias 
dienas per savaitę 
visoje Lietuvoje. 

Ateities vizija – gestų 

Gestų kalbos vertėjų koordinatorė L. Kankevičiūtė.

Konferencijos moderatoriai - Vilniaus kolegijos Peda-
gogikos fakulteto dekanė V. Juškienė ir gestų kalbos 
dėstytojas T. Ivanauskas.

Pasaulio kurčiųjų federacijos tarybos narei K. Alannei 
padėkojo T. Ivanauskas.

Airijos Trinity koledžo dėstytojas dr. J. Bosco Con-
ama.
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Diskusijos dalyviai.

Nauja direktorė. Jau daugiau nei metus Surdologijos cen-
trui vadovauja  J. Radzevič. Ji pakeitė ankstesnę direktorę Nijolę 
Krasniauskienę, dirbusią  nuo įstaigos įsikūrimo.

 Kaip prasidėjo J. Radzevič kelias į kurčiųjų bendruomenę? Jolanta 
studijavo Vytauto Didžiojo universitete (VDU) ir mokėsi gestų kalbos 
kaip pasirenkamo dalyko. Tuomet jai buvo pasiūlytas darbas Kauno 
apskriti es gestų kalbos vertėjų centre. Kai baigė studijas, J. Radzevič 
gyveno Šalčininkuose. Reikėdavo kasdien važinėti  į Kauną dirb-
ti  – tai nebuvo iti n patogu. Sužinojusi, kad Surdologijos centras ieško 
darbuotojų, įsidarbino gestų kalbos vertėja ir projekto vykdytoja. Pir-
mieji darbo žingsniai šiame centre prasidėjo dar 2010 m. Po ketverių 
metų J. Radzevič išėjo moti nystės atostogų. Kol jos nebuvo, įvyko daug 
permainų Surdologijos centre.  Grįžus iš atostogų  2015 m. naujas LKD 
prezidentas Vytautas Pivoras, pasitaręs su LKD valdyba, jai pasiūlė 
direktorės pareigas. 

Ar buvo sunku apsiprasti  einant naujas pareigas? J. Radzevič teigia, 
kad pradžia nebuvo lengva. Ji neturėjo vadovaujamo darbo pati rti es. 
Reikėjo išmokti  naujų dalykų, o ir pareigos – labai atsakingos. 

Gestų kalbos kokybės užti krinimas. Dauguma kurčiųjų 
nežino, dėl ko įkurtas viešoji įstaiga Surdologijos centras  ir kokios jo 
veiklos. Pasak J. Radzevič, Surdologijos centrą 1991 m. įsteigė Lietuvos 
kurčiųjų draugija. LKD pati kėjo šiam centrui saugoti , turti nti  ir populiar-
inti  gestų kalbą . Jis vykdo ir koordinuoja gestų kalbos mokymo progra-
mas įvairioms vartotojų grupėms. Centro ti kslai: įtvirti nti  gestų kalbą 
kaip kurčiųjų gimtąją kalbą visuomenėje, kurčiųjų bendruomenėje, vi-
sose su kurčiųjų veikla bei reikmėmis susijusiose srityse; gerinti  gestų 
kalbos verti mo paslaugų kokybę; didinti  informacijos prieinamumą 
visuomenėje gestų kalba. 

 Svarbiausias aspektas – visa tai daryti  kokybiškai. Gestų kalbos 
kokybė – vis dar pagrindinis Surdologijos centro ti kslas. 

Ką veikė šis centras? Visų pirma organizavo gestų kalbos kur-
sus – mokė gestų kalbos ti ek girdinčiuosius, ti ek kurčiuosius. Buvo 
vedami mokymai kurti esiems senjorams – plečiamas jų gestų kalbos 
žodynas. Taip pat buvo rengiamos konsultacijos įvairiais klausimais, 
susijusiais su gestų kalba. Visi galėjo siųsti  klausimus Surdologijos cen-
trui ir į juos būdavo parengiami atsakymai ti ek raštu, ti ek gestų kalba. 
Be to, rengiama metodinė medžiaga, šviečiamieji leidiniai gestų kalba ir 
knygos. Galiausiai labai svarbus yra ir gestų kalbos vertėjų kvalifi kacijos 
verti nimas. 

 Atsirado konkurentai. J. Radzevič priminė, kad kasmet 
iki 2013 m. Surdologijos centras rengdavo projektus ir gaudavo 
fi nansavimą. Už šiuos pinigus buvo vykdomos veiklos, išmokami at-
lyginimai darbuotojams. Nuo 2013 m. pasikeitė tvarka: buvo skel-

biamas viešas konkursas, laimėtojas gaudavo fi nansavimą. Konkursą 
laimėdavo  įstaiga, kuri pasiūlydavo mažiausią kainą. Iki šių metų Sur-
dologijos centras buvo vienintelė įstaiga, kuri siūlydavo gestų kalbos 
mokymo pobūdžio veiklas. Tačiau šiais metais tokias pat veiklas pasiūlė 
ir leidybos įmone UAB DIZI kartu su Vilniaus kolegija. Jie ir laimėjo šį 
konkursą.

Šių metų veiklos. Šiais metais Surdologijos centras vykdomoms 
veikloms fi nansavimą gavo iš laimėtų projektų. Vienas mažas projek-
tas – Patrik Nordell ir Tomas Kold Erlandsen knygos „Audism / Deaf-
hood“ verti mas į lietuvių ir lietuvių gestų kalbas. Šis verti mas turėtų būti  
pristatytas dar iki šių metų pabaigos.

Kita veikla – teikiamos gestų kalbos verti mo paslaugos. Šiuo metu 
Surdologijos centras turi septynis gestų kalbos vertėjų etatus. Vil-
niuje dirba trys gestų kalbos vertėjai, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose ir 
Panėvežyje – po vieną. Šie vertėjai dirba laisvu grafi ku, kuris priklauso 
nuo kurčiųjų užsakymų. Surdologijos centro gestų kalbos vertėjus kur-
ti eji gali užsisakyti  ir vakarais, savaitgalį ar švenčių dienomis.

Darbuotojai. Šiuo metu centro darbuotojų komandą sudaro 
šeši asmenys, iš jų – vienas kurčiasis ir vienas neprigirdinti s. J. Radzevič 
pabrėžė, kad Surdologijos centre turi dirbti  kurti eji. „Kurti eji – privalo-
ma komandos dalis. Aš esu girdinti , moku gestų kalba, tačiau kurti e-
siems gestų kalba – gimtoji. Taigi norint užti krinti  gestų kalbos kokybę 
reikia kurčiųjų darbuotojų. Tačiau nebegavę pagrindinio fi nansavimo 
negalėjome išlaikyti  visų savo darbuotojų“, - sakė J. Radzevič. Praėjusiais 
metais centre iš 8 darbuotojų 3 buvo kurti eji.

Surdologijos centrui šie metai– ypač sunkūs. Baigus vykdyti  projek-
ti nes veiklas, tai yra 2017 m. pradžioje, centre liks ti k du darbuotojai 
– direktorė ir buhalterė. 

Anot direktorės, 2017 m. bus bandoma teisiškai užsiti krinti  nuolati nį 
fi nansavimą, o šio ti kslo siekti  padės LKD atstovai. “Kurčiųjų draugi-
ja  - mūsų steigėja, todėl ji mums padeda ir kovoja kartu”, - pabrėžė 
J. Radzevič.

Ar reikia Surdologijos centro? „Per ketvirtį  amžiaus Surdo-
logijos centras atliko didelį darbą, įvykdė daug veiklų, parengė daug 
verti ngos medžiagos. Nesinori uždaryti  tai, ką ti ek metų statėme“  - teigė 
J. Radzevič. Anot jos, ti kimasi, kad kiti  metai – ti k laikinas Surdologi-
jos centro veiklų sustabdymo etapas. Vėliau, jei pavyks gauti  nuolati nį 
fi nansavimą, bus renkama nauja darbuotojų komanda. 

Planuojama, kad Surdologijos centro likimas turėtų paaiškėti  
pirmąjį 2017 m. pusmetį . J. Radzevič teigė, kad kitų metų pagrindinis 
ti kslas – įtraukti  Surdologijos centro veiklas į naują Lietuvių gestų kalbos 
vertėjų paslaugų teikimo priemonių planą. Tai būti na, norint užsiti krinti  
nuolati nį fi nansavimą. •

Beveik prieš 25 metus Lietuvos kurčiųjų draugija įsteigė Surdologijos centrą. Jo paskirtis buvo sau-
goti, puoselėti ir skleisti gestų kalbą. Neginčijama, kad centro veiklos – būtinos ir naudingos kurčiųjų 
bendruomenei. Tačiau šiandien ši įstaiga išgyvena sunkų laikotarpį. Ar pavyks Surdologijos centrui 

įveikti iškilusias kliūtis ir tęsti savo veiklas? Apie tai kalbame su Surdologijos centro direktore 
Jolanta Radzevič. 

Indrė MIKALAUSKAITĖ

Ar išliks Surdologijos centras?

Popietinio susitikimo dalyviai.
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Lapkričio 23 d. Vilniaus apskrities gestų kalbos 
vertėjų centras (VAGKVC) sukvietė kolegas ir 

partnerius į konferenciją „Gestų kalbos vertėjų 
raida ir perspektyvos“, skirtą centro 15 metų 
sukakčiai paminėti. Joje buvo kalbama apie 
gestų kalbos vertėjus: jų reikšmę, rengimą, 

istoriją ir ateitį.
Indrė MIKALAUSKAITĖ.

Konferencijos svečiai - Seimo narys A. Sysas, NRD direktorė 
A. Kandratavičienė, Vilniaus kolegijos (VIKO) Pedagogikos fakulteto 
Filologijos katedros vedėja doc. dr. D. Kačinaitė-Vrubliauskienė, Lietuvos 
gestų kalbos vertėjų asociacijos (LGKVA) prezidentė R. Leonavičienė, 
Vilniaus kurčiųjų reabilitacijos centro (VKRC), PAGAVOS, Lietuvos 
kurčiųjų neprigirdinčiųjų ugdymo centro (LKNUC), Lietuvos sutriku-
sios klausos vaikų ikimokyklinio ugdymo centro atstovai ir gestų kalbos 
vertėjai.

Kurčiųjų svajonė – nuosavas vertėjas
 Pirmąjį pranešimą perskaitė VAGKVC vertėja-ekspertė I. Pečiulytė-

Silaeva. Ji kėlė klausimą, kokia yra gestų kalbos vertėjo reikšmė, pateikė 
pagrindinius reikalavimus gestų kalbos vertėjui. Lektorė pabrėžė, kad 
vertėjas privalo puikiai mokėti  dvi kalbas – lietuvių šnekamąją ir gestų. 
Taip pat turi gebėti  versti  įvairiose situacijose, o kai kurių situacijų ver-
ti mui rengti s iš anksto. Be to, versdamas kurčiojo gestų kalbą, vertėjas 
turi perteikti  ne ti k prasmę, bet ir turti ngą žodyną, nuotaiką, intonaciją. 
Savo pranešimą I. Pečiulytė- Silaeva užbaigė kurčiųjų išsakyta svajone: 
„Kiekvieno kurčio žmogaus svajonė – nuosavas, nuolati nis gestų kalbos 
vertėjas.“

Gestų kalbos vertėjų rengimas ir pareigos
Pranešimus skaitė ir VIKO Pedagogikos fakulteto Filologijos kat-

edros vedėja doc. dr. D. Kačinaitė- Vrubliauskienė, LGKVA prezidentė 
R. Leonavičienė. Doc. dr. D. Kačinaitė- Vrubliauskienė peržvelgė gestų 
kalbos vertėjų rengimo istoriją. Pasak jos, gestų kalbos vertėjai Vilniaus 
kolegijoje pradėti  rengti  ti k 2002 m. Iki tol gestų kalbos vertėjais dirb-

davo CODA – kurčiųjų tėvų girdintys vaikai. Nuo to laiko, kai atsirado 
gestų kalbos programa, šias studijas baigė apie 180 studentų. 

LGKVA prezidentė R. Leonavičienė pristatė lietuvių gestų kalbos 
vertėjų Eti kos kodeksą, kuris buvo patvirti ntas 2014 m. Buvo aptarti  
kodekso punktai, pateikiami pavyzdžiai. 

VAGKVC praeiti s ir ateiti s
VAGKVC praeitį  apžvelgė ir ateiti es perspektyvas pristatė centro 

direktorė D. Dragūnienė. Pasak jos, 2001 m. vasario 22 d. įsteigus 
VAGKVC, jame dirbo 10 darbuotojų. Darbuotojų skaičius pamažu 
didėjo,  šiandien jau dirba 29 vertėjai: 26 – Vilniuje ir 3 – Alytuje. Taip pat 
neseniai įvesta naujovė – nuotolinio verti mo paslaugos. D. Dragūnienė 
pabrėžė, kad vertėjai dirba dviem pamainomis. Paslaugos teikiamos 
kasdien nuo 7.30 iki 21 valandos.

Direktorė pristatė ir ateiti es viziją. Planuojama įdarbinti  daugiau 
profesionalių vertėjų, įrengti  naujas darbo patalpas, plėsti  verti mo pa-
slaugas.

Padėkos žodžiai
Renginio pabaigoje padėkota visiems prisidėjusiems prie VAGKVC 

veiklos. Nepamirštos ir įverti ntos  ilgametės gestų kalbos vertėjos, 
kurios dirbo nuo VAGKVC ati darymo pradžios.  Padėkota ir aktyviems 
gestų kalbos vertėjams. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos vardu 
pasveikino ir padėkos raštus įteikė NRD direktorė A. Kandratavičienė. 
Sveikinimo žodžius tarė įstaigų, organizacijų atstovai. •

Pirmajam gestų vertėjų centrui -  15 metų 

Gruodžio 4-ąją Kaune, Tautos namuose, Lietuvos kurčiųjų pasaulį garsiai sudrebino naujas 
renginys – geriausio Lietuvos miesto konkursas „Super miestas“,  kuris pakeitė kasmet rengiamą 

gestų kalbos vertėjų konkursą.

Rasa BUIKAUSKAITĖ

Šauniausios „Super miesto“ komandos vardą 
laimėjo Panevėžys 

→

Konferencijos „Gestų kalbos vertėjų raida ir perspektyvos“ dalyviai.



2016 M. GRUODIS 9

 Konkurso organizatoriai - Lietuvos kurčiųjų 
draugija (LKD)  ir Lietuvių gestų kalbos vertėjų 
asociacija (LGKVA) sujungė  jėgas tam, kad 
išsiaiškintų, kurio miesto komanda, sudaryta 
iš gestų kalbos vertėjų, kurčiųjų reabilitaci-
jos centrų darbuotojų, socialinių darbuotojų 
ir  kurčiųjų bendruomenės narių,  yra pati  
šauniausia Lietuvoje.

Renginio organizatoriai, vedėjai, 
komisija, dalyviai...

Pirmojo „Super miesto“ renginio vedėjais 
suti ko būti  kurčiųjų bendruomenei gerai 
pažįstama žavinga pora – Dovilė Matulienė 
ir Arnoldas Matulis. Viso renginio metu jų 
gestų kalbą į lietuvių vertė Rūta Šavirienė ir 
Vytautas Valiauga. Renginio pradžioje į sceną 
pakilę LKD prezidentas Vytautas Pivoras ir 
LGKVA prezidentė Ramunė Leonavičienė 
išreiškė didelę padėką renginį padėjusiai or-
ganizuoti  darbo grupei: Kęstučiui Vaišnorai, 

Jolantai Gudalevič, Miglei Jaskūnienei ir Myko-
lui Balaišiui.  Kad viskas sklandžiai vyktų, jiems 
teko dirbo net nakti mis.  Jų dėka renginys išti es 
pavyko: nors lauke ir spaudė žvarbus šaltukas, 
viduje buvo šilta nuo gerų emocijų bei šypsenų. 

Išrinkti  geriausią Lietuvos miestą buvo 
pati kėta penkiems komisijos nariams: Sei-
mo narei Ramintai Popovienei,  Neįgaliųjų 
reikalų departamento (NRD) atstovei Rasai 
Grigaliūnienei, LKD valdybos nariui Arūnui 
Bražinskui, LGKVA valdybos narei Astai 
Zinkevičiūtei ir naujajai Lietuvos kurčiųjų jauni-
mo asociacijos (LKJA) prezidentei Erikai Jočytei. 

Pirmajame „Super miesto“ konkurse  daly-
vavo penkios Lietuvos komandos – Klaipėdos, 
Kauno, Vilniaus, Šiaulių ir Panevėžio. Kiekv-
iena komanda buvo sudaryta iš penkių to 
miesto gyventojų. Renginio pradžioje V. Pivo-
ras ir R. Leonavičienė žaismingai juokaudami 
traukė burtus, kurie lėmė, kad miestų pa-
sirodymai vyko tokia eilės tvarka – pirmieji 

pasirodė Klaipėdos, antrieji – Panevėžio, to-
liau – Šiaulių, Vilniaus ir galiausiai šeimininkų 
miesto – Kauno,  atstovai.

Pirmoji konkurso užduoti s
Konkursą sudarė trys užduotys. Pirmoji  

– savo miesto pristatymas. Kauno ir Vilniaus 
komandos pasirinko atlikti  imituojamąsias 
dainas, fone dideliame ekrane keičianti s jų 
miestų peizažams. Vilnius parodė esanti s 
draugiškas miestas – savo daina siuntė žinutę 
„Vilnius myli visą Lietuvą“, o štai Kauno atsto-
vai, ti kri savo miesto patriotai, dainavo apie 
„Mano Kauną, mylimą Kauną“. Šiaulių koman-
da prisistatymui taip pat pasirinko imituoti  
dainas –  gestų kalba buvo sudainuoti  tokių 
pasaulyje garsių dainų kaip „Show must go 
on“ ir „We are the champions“ fragmentai. 

O štai Klaipėdos ir Panevėžio koman-
dos pasirinko kitokias prisistatymo idėjas. 
Klaipėda pasirengė iš anksto – žiūrovams 
parodė videofi lmuką apie savo miestą, 
didžiuodamiesi jūra, keltais, gražia panorama, 
laivais bei jaukiu senamiesčiu. Jie pakalbino 
net miesto merą Vytautą Grubliauską. Šis tarė 
daug nepaprastai šiltų žodžių apie Klaipėdą 
ir parodė, jog klaipėdiečiams jų miestas – tai 
širdies dalis. 

Panevėžys atvežė smagų vaidinimą – le-
gendą apie savo miesto istoriją. Pasirodo, 
kad Panevėžio miesto upės kadaise garsėjo 
vėžių gausa – juos kasdien gaudydavo mies-
to žmonės. Tačiau vieną dieną vėžiai ėmė 
ir pradingo. Kad ir kiek ieškojo, gyventojai 
neberado nė vieno vėžio. Tad jie pradėjo 
šaukti : “Nėr vėžių, nėr vėžių!“ Taip ir kilo mies-
to pavadinimas – Panevėžys. 

GESTŲ KALBOS VERTĖJAI

→

Konkurso komisija: A. Bražinskas, E. Jočytė, A. Zinkevičiūtė, R. Grigaliūnienė, R. Popovienė.

Konkurso organizatorių atstovai -  LGKVA prezidentė R.Leonavičienė ir LKD prezidentas V.Pivoras.

Žavieji renginio vedėjai - A. Matulis ir D. Matulienė.
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Antroji užduoti s  - protų 
mūšis

Antroji užduoti s privertė da-
lyvius smegenis pakruti nti . Tai 
buvo protų mūšis, sudarytas iš 
trijų etapų. Pirmajame etape buvo 
užduoti  penki sukti  klausimai, į 
juos atsakyti  dalyvių komandos 
turėjo po 30 sekundžių. Šie klausi-
mai privertė pamąstyti  ir žiūrovus 
– daugelis mūsų turbūt kasdien 
naudojamės „Google“ paieškos 
programa. Tačiau ar pastebėjome, 
kuri  jos logoti po raidė yra žalios spalvos? Visi 
žinome, kaip atrodo vaivorykštė. O ar žinote, 
kokia spalva yra jos viršuje? Tai buvo ti k dalis 
klausimų.

Antrasis protmūšio etapas – vaizdo klausi-
mai. Čia dalyviai ir žiūrovai galėjo pasiti krinti , 
ar daug žino apie Lietuvos kurčiųjų istoriją. 
Ekrane V. Pivoras klausė, koks buvo pirma-
sis LKD pavadinimas ir kas buvo pirmieji šios 
draugijos įkūrėjai? R. Leonavičienė domėjosi, 
ar dalyviai žino, kiek laiko praėjo nuo LGK 
įtvirti nimo? Surdologijos centro direktorė 
Jolanta Radzevič klausė, kas įkūrė Surdologi-
jos centrą. Lietuvos kurčiųjų sporto komiteto 
prezidento Aleksas Jasiūnas klausė, kada 
įkurtas LKSK, o buvusi LKJA pirmininkė Mo-
nika Kumžaitė išmėgino dalyvių pastabumą 
pažerdama šūsnį su neįgaliaisiais ir kurčiaisiais 
susijusių organizacijų pavadinimų trumpinių, 
tokių kaip KRC, LKD, NRD,  LGKVA bei panašių, 
ir liepdama parašyti  pilnus pavadinimus. 

Trečiasis etapas buvo sudarytas iš vaizdo 
klausimų – dalyviai turėjo atspėti , kaip va-
dinasi ekrane pavaizduoti  gyvūnai, vien iš akių 
formos atspėti , koks tai įžymus žmogus, taip 
pat iš nuotraukų pasakyti  kurčiųjų pasaulyje 
nusipelniusių žmonių pavardes.

Trečioji - monstro konstravimas
Atgaivinę savo žinias, o kai kas gal ir suži-

noję kai ką naujo, dalyviai priėjo prie paskuti -
nio konkurso turo, kuris pareikalavo kūrybinių 
idėjų bei komandinio darbo – monstro kon-
stravimo. Kiekviena komanda per 5 minutes 
turėjo iš savo kūnų suraizgyti  monstrą, kuris 
stovėtų ant 5 kojų, mojuotų 2 rankomis, žiūrėtų 
4 akimis ir dėvėtų kepurę bei šaliką, pasiskolin-
tus iš salės žiūrovų.  Taip pat šie monstriukai 
turėjo rodyti  įdomias veido išraiškas. Atliekant 
šią užduotį  buvo akivaizdu, kokios skirti ngos 
yra komandos. Vienos iškart ėmėsi veiksmų 
ir jau po minutės stovėjo pasiruošusios mon-
striuko pozoje, o kitoms reikėjo beveik visų 
penkių minučių, kad susitartų, kokia poza 
stovės. Tačiau galiausiai visos komandos susi-
dorojo su užduoti mi.

Per pertraukėles tarp užduočių magijos 
pasirodymus žiūrovams atliko jaunasis iliuzi-
onistas Gyti s Pigaga, kuris žiūrovus privertė 
aikčioti  nuo savo rankų miklumo. 

Komisijos sprendimas
Galų gale komisijai teko išrinkti , kuri gi 

komanda yra pati  geriausia. Komisijos narė, 
Seimo narė R. Popovienė sakė, jog tai buvo 

labai sunki užduoti s, nes visos 
komandos – puikios. Kiekviena 
padarė didelį darbą pristatydama 
savo miestą ir parodydama, kokia 
graži yra Lietuva, taip pat visos spin-
duliavo draugyste ir nuoširdumu. 
Jai pritarė ir NRD atstovė R. Gri-
galiūnienė. Ji išreiškė viltį , jog 
tokios iniciatyvos tęsis ir toliau bei 
dėkojo visiems už vienybę. Puikiai 
pavykusiu renginiu džiaugėsi ir Lie-
tuvos miestų kurčiųjų reabilitacijų 
centrų bei vertėjų centrų vadovai, 

jie dėkojo konkurso organizatoriams. 
Ir štai – salėje smarkiai trypiant bei plo-

jant buvo paskelbtas nugalėtojas – Panevėžys, 
vos vienu tašku atsiplėšęs nuo antroje vietoje 
likusios Klaipėdos. Trečias liko Kaunas, ketvir-
tas – Vilnius, o penktąją vietą užėmė Šiauliai. 

Nugalėtojų komandai R. Leonavičienė 
ir V. Pivoras perdavė medinį graviruotą 
raktą, kaip simbolį, kad kitais metais konkur-
sas „Super miestas“ keliauja į Panevėžį.  
R. Leonavičienė juokavo, jog tokiam dideliam 
konkursui Panevėžio mieste teks statyti  naują 
salę. 

Šis konkursas buvo ne ti k puikiai organi-
zuotas, pasižymėjo rėmėjų gausa, bet ir ne-
paprastai šiltas. Jame daug dėmesio skirta 
gestų kalbos vertėjams, buvo akivaizdus siekis 
bendradarbiauti . Be to, kaip minėta, laimėjo 
draugystė – juk tarp žiūrovų ir dalyvių buvo 
žmonių, suvažiavusių iš visos Lietuvos, ir visi 
jie kartu puikiai leido laiką.  

Nesumeluotume sakydami, kad šiųme-
ti niai konkurso organizatoriai aukštai iškėlė 
kartelę. Tikimės, kad Panevėžys dar kartą pa-
rodys, ko yra vertas, ir kitais metais organizuos 
tokį pat puikų, o gal net dar šaunesnį „Super 
miestą“. •

Šventę lydėjo puiki dalyvių ir žiūrovų nuotaika.

Iliuzionistas Gytis Pigaga vertė salę aikčioti.

GESTŲ KALBOS VERTĖJAI

Linos Cankas nuotr.
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Trejus metus Lietuvos kurčiųjų jaunimo asociacijai 
(LKJA) vadovavusi prezidentė Monika Kumžaitė ir 
taryba lapkričio 26 d. baigė savo kadenciją. Tądien 

LKJA Generalinėje asamblėjoje išrinktas naujas 
prezidentas ir taryba, o Padėkos vakarą prisiminti tie, 

kurie buvo kartu visus tuos metus. 
Indrė MIKALAUSKAITĖ

2013 m. gruodžio mėnesį Kaune buvo įkurta Lietuvos kurčiųjų 
jaunimo asociacija. Nuo to laiko niekam nežinoma jauna organizacija 
tapo sti pri ir atkakli kovoje už kurčiųjų teises. LKJA aktyvistai praplėtė 
kurčiųjų jaunimo veiklos erdves, juos pastebėjo politi kai, žurnalistai. 

Susiti kimai ir stovyklos
Generalinėje asamblėjoje buvo pristatytos pastarųjų metų veiklos. 

Pastaraisiais metais LKJA buvo darbinga ir aktyvi. Pasak LKJA prezidentės 
M. Kumžaitės, įvairios veiklos vyko ti ek Lietuvoje, ti ek užsienyje. Jauni-
mo kurčiųjų atstovai dalyvavo susiti kimuose su politi kais, teikė pagalbą 
ir mokymus nevyriausybinėms organizacijoms (NVO): Vilniaus, Kauno, 
Klaipėdos kurčiųjų jaunimo organizacijoms. Taip pat dalyvavo Europos 
kurčiųjų jaunimo sąjungos organizuojamuose mokymuose, stovyklose. 
Prisimintas ir didelis LKJA įdarbis organizuojant vaikų stovyklą „Tylioji 
pasaka“. 

LKD prezidentas V. Pivoras, išklausęs veiklos ataskaitą, pabrėžė, kad 
visi mato įvykdytas veiklas, bet nemato, kiek daug darbo ir pastangų 
reikėjo joms padaryti . Pasak jo, labai svarbu visiems bendradarbiau-
ti  – ir LKJA, ir LKD, ir senjorams – mus visus jungia gestų kalba.

Rinkimai
Kadenciją baigianti  M. Kumžaitė pasiryžo pareigas perleisti  kitam 

jaunimo lyderiui. Į prezidentus  kandidatavo du asmenys: Erika Jočytė 
ir Mantas Radavičius. Kandidatams LKJA delegatai uždavė klausimų. 

M. Radavičius teigė, kad jo pagrindinis ti kslas – lygios kurčiųjų ir girdinčių 
asmenų galimybės bei teisės. E. Jočytė pristatė ti kslą – ginti  kurčiųjų ir 
kurčneregių teises. Pasak jos, būti na padėti  kurčneregiams integruo-
ti s į kurčiųjų bendruomenę. Susumavus delegatų balsus paaiškėjo, kad 
naująja LKJA prezidente tapo E. Jočytė! Ji turėtų vadovauti  ateinančius 
trejus metus. E. Jočytė dėkojo visiems už pasiti kėjimą ir pažadėjo 
stengti s nenuvilti  visų. 

Buvo renkama ir nauja LKJA taryba, kurią sudarys šeši jaunimo 
atstovai. Antrai kadencijai išrinkta Indrė Mikalauskaitė ir keturi nauji 
nariai: Arnoldas Matulis, Loreta Pilipavičiūtė, Mantas Radavičius ir 
Ada Zabulionytė. Taryboje be rinkimų liko Ramunė Triušytė, nes anoje 
kadencijoje ji išdirbo ti k dvejus metus. Arti miausiu metu tarybos nariai 
turės pasiskirstyti  vidaus reikalų, viešųjų ryšių, fi nansų ir veiklų koordi-
natoriaus pareigybėmis.

Išrinkta ir  nauja LKJA trijų asmenų kontrolės komisija.  Ją sudarys 
kadenciją pratęsęs Mykolas Balaišis ir nauji nariai - Kęstuti s Vaišnora,  
LKJA savanorė Emilija Kisnieriūtė. 

Generalinės asamblėjos pabaigoje buvo priimtas ir dar vienas svar-
bus sprendimas: M. Kumžaitė vienbalsiai paskelbta LKJA garbės prezi-
dente. Lietuvoje dabar bus du kurčiųjų jaunimo garbės vadovai – nese-
niai garbės pirmininku paskelbtas buvęs Kauno kurčiųjų jaunimo 
organizacijos pirmininkas M. Balaišis.

Padėkos vakaras
Pasibaigus LKJA Generalinei asamblėjai, vakare buvo sukviesti  

savanoriai, žmonės, kurie palaikė LKJA, įsiklausė į kurčiųjų jaunimo 
poreikius. Renginyje dalyvavo LKD prezidentas Vytautas Pivoras, NRD 
direktorė Asta Kandratavičienė, Seimo narė Raminta Popovienė, 
Panevėžio apskriti es vertėjų centro direktorė Sandra Kameraiti enė, 
PAGAVOS pirmininkė Rima Sitavičienė, Surdologijos centro direktorė 
Jolanta Radzevič, VKRC direktorė Inga Minkevičienė, kurčiųjų jaunimo 
atstovai ir savanoriai.

Visiems susirinkusiems buvo dėkojama už bendrą darbą, palaikymą, 
pagalbą. NRD direktorė A. Kandratavičienė aktyviausiems LKJA atsto-
vams įteikė padėkos raštus Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 
vardu. Svečiai dėkojo LKJA prezidentei M. Kumžaitei už pasiaukojantį  
darbą, ryžtą ir pasiekimus. Buvo sveikinama nauja LKJA prezidentė 
E. Jočytė ir taryba.•

Išrinkta nauja LKJA 
prezidentė ir taryba

Naujoji LKJA prezidentė E. Jočytė (kairėje) kartu su kadenciją baigusia 
M. Kumžaite.

JAUNIMO ŽINGSNIAI
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Naujoji LKJA taryba kartu su buvusiais jos nariais.
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JAUNIMO ŽINGSNIAI

Data simboliška, nes lygiai prieš 10 metų tą pačią lapkričio 18 d. buvo 
žengti  pirmieji žingsniai KKJO istorijoje. Per visą šį laikotarpį KKJO vado-
vavo pirmininkas Mykolas Balaišis,  kuris kas trejus metus buvo naujai 
išrenkamas. Šiemet jo kadencija baigėsi. Tad po veiklų ir fi nansų ataskaitų 
vyko KKJO naujojo pirmininko rinkimai. Nauja pirmininke išrinkta Dovilė 
Matulienė. Ji du kartus buvo KKJO tarybos narė ir beveik metus yra socia-
linio projekto neįgaliesiems vykdytoja.

Vėliau buvo renkami tarybos nariai. Jais tapti  norėjo trys asmenys, 
išrinkti   du: Martynas Lankuti s ir Paulius Jurjonas. Ne mažiau svarbūs 
buvo revizijos komisijos narių rinkimai. Iš keturių kandidatavusių išrinkti  
trys – Birutė Aleknavičiūtė, Mykolas Balaišis ir Deimantė Tamulionytė. 
Šios naujai sudarytos komandos laukia trijų metų savanoriškas darbas 
Kauno kurčiųjų jaunimo organizacijoje. •

Pokyčiai Kauno kurčiųjų jaunimo organizacijoje

Jaunimo lyderės neišgąsdino lietuvių kalba

Lapkričio 18 d. vyko Kauno kurčiųjų jaunimo organizacijos (KKJO) dešimtasis ataskaitų ir rinkimų 
susirinkimas. 

Dovilė MATULIENĖ

Naują KKJO pirmininkę D. Matulienę sveikina buvęs ilgametis pirmininkas M. Balaišis.

Monika Kumžaitė ( 29 m.) – jaunosios kurčiųjų kartos 
vedlė. Kurčiųjų bendruomenė ją pažįsta kaip Lietu-
vos kurčiųjų jaunimo asociacijos (LKJA) prezidentę ir 

aktyvistę, kuri drąsiai kovoja už kurčiųjų teises. 
Tačiau ne visi žino, kad pastaruosius metus 

mergina studijavo universitete. Ji kurčiųjų istorijoje 
bus pirmoji, kuriai įteiktas pedagogikos, lietuvių 

fi lologijos bakalauro diplomas. Tad pokalbis - apie 
du besibaigiančius jaunos merginos gyvenimo 
etapus: studijas ir LKJA prezidentės kadenciją.

Su  M. Kumžaite kalbasi „Akiračio“ korespondentė Indrė 
MIKALAUSKAITĖ.

Tavo gimtoji kalba – gestų kalba. Kaip kilo 
minti s studijuoti  lietuvių kalbą?

Iš ti esų buvo labai sunku apsispręsti , ką 
norėčiau studijuoti . Kilo daug abejonių. Žinojau, 
kad kurti eji, kurie baigia universitetus, ne-
turi aiškios ateiti es, susiduria su daug kliūčių 
įsidarbinant. Todėl iš bėdos įstojau į pradinį 
ugdymą. Tačiau internete ėmiau domėti s kito-
mis studijų programomis. Taip apti kau ir lietuvių 
fi lologijos studijų programos aprašymą. Tuo-
met pajutau susidomėjimą šiomis studijomis ir 
nusprendžiau į jas perstoti .

 Tačiau tai buvo sudėti nga. Komisija gana 
kriti škai verti no mano galimybes studijuoti , 
nes anksčiau kurti eji dar nebuvo studijavę 
šios specialybės.  Jie nesuprato, kaip kurčias 
žmogus galėtų studijuoti  lietuvių kalbą. Tačiau 
aš pasirinkau neakivaizdines studijas, tad jie man 
leido pabandyti . Buvau pirmoji kurčioji, įstojusi 
studijuoti  lietuvių fi lologiją.

O kaip sekėsi studijuoti  – turbūt viskas 
buvo nauja?

Tikrai taip. Kadangi mokiausi kurčiųjų mokyklo-
je, universitete susidūriau su daug naujovių. 

Visų pirma, buvo kitokia ugdymo programa. 
Kurčiųjų mokykloje programa, vadovėliai yra 
palengvinti  ir pritaikyti  kurti esiems. Universitete 
viskas buvo kitaip: daug sudėti ngesnė programa, 
literatūra, knygos. Buvo sunku, nes turėjau pa-
sivyti  girdinčius studentus. Reikėdavo pasiimti  
girdinčiųjų mokyklų vadovėlius ir skaityti  tai, ką 
jie mokėsi mokykloje. Tik tuomet galėdavau su-
prasti , ko mane moko universitete. 

Girdinti ems studentams šios studijos taip 
pat nebuvo lengvos. Kaip ne visi kurti eji puikiai 
moka lietuvių gestų kalbą, taip ne visiems girdin-
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ti ems sekasi mokyti s lietuvių kalbos. Mano dvi 
bendrakursės nutraukė studijas, nes buvo per 
sunku. 

Buvo ir kitų naujovių, ko anksčiau nežinojau. 
Pavyzdžiui, kad girdinčių mokykloje moko lietuvių 
kalbos tarmės, akcentologijos. Apie tai yra daug 
įvairios literatūros ti ek Europoje, ti ek pasaulyje. 
Be to, sužinojau apie pedagogiką – kaip reikia 
mokyti . Gavau ir psichologijos žinių. Šios studijos 
buvo ti krai įdomios. Mokiausi ir kitų kalbų – man 
labai pati ko lotynų kalba. Labai norėjau mokyti s 
ir italų, prancūzų kalbų, bet jų galėjo mokyti s ti k 
dieniniame skyriuje studijuojantys studentai. 
Taigi neakivaizdžiai studijuojantys susiduria su 
tam ti krais apribojimais. 

Ar nesigailėjai pasirinkusi tokią sunkią 
specialybę?

Šios studijos ti krai nebuvo lengvos, ne kartą 
norėjosi jas mesti . Atrodė, kad lietuvių kalba – tai 
girdinčiųjų kalba, čia jų studijos. Jie gali univer-
sitete įgytas žinias pritaikyti  ateityje. O aš ti k dalį 
žinių galėčiau pritaikyti  kurčiųjų mokykloje, bet 
ti krai ne viską. Studijų metu mane labai palaikė 
arti mieji, draugai. Jų dėka jaučiausi sti presnė ir 
baigiau universitetą. 

O ar studijos buvo naudingos?
Žinoma, studijos mane išmokė ir daug ko gero. 

Buvau nustebinta, kokia ištyrinėta yra lietuvių 
kalba, kokia turti nga yra lietuvių kalbos istorija! 
Palyginti  su ja, gestų kalba yra dar jauna, mažai 
paliesta. Taigi ti ek sužinojusi apie lietuvių kalbą, 
ėmiau ją labiau gerbti . Pradėjau stengti s tai-
syklingai rašyti , nevartoti  jokių išgalvotų žodžių, 
žargono. Patobulėjau ne ti k žiniomis, bet ir kaip 
asmenybė. 

Šiandien džiaugiuosi, kad mano lietuvių kalbos 
žodynas tapo turiningesnis. Galiu lengviau rašyti , 
reikšti  savo minti s, susirašinėti  su kitais. Be to, 
lengviau sekasi  kurti  įvairius tekstus. Šias žinias 
pritaikau ir dirbdama gestų kalbos vertėja, kai 
tenka lietuvių kalbos tekstą versti  į gestų kalbą. 

Kokie tavo ateiti es planai? Ar sieji savo 
ateitį  su įgyta specialybe?

Ateitį  norėčiau sieti  su bilingvizmo tyrinėjimu. 
Lietuvių gestų kalba yra patvirti nta ugdymo pro-
gramose, o kokia realybė? Ar iš ti krųjų kurčiųjų 

mokykloje yra bilingvizmas? 
Tačiau tai ti k ateiti es planai, o šiandien turiu 

kitų planų. Po Naujųjų metų išvykstu į Australiją. 
Ten pasirinkau sporto ir rekreacijos studijas. Lais-
valaikiu galėsiu plaukioti  banglente, tai mano 
sena svajonė. O vėliau? Kol kas planuose – ti k 
kelionės. 

Kokių patarimų galėtum duoti  kurti esiems, 
kurie nemėgsta lietuvių kalbos?

Kai buvau maža, taip pat labai nemėgau lietuvių 
kalbos. Mokykloje nebuvo vartojama gestų 
kalba, visi mokytojai kalbėdavo ti k lietuvių kalba. 
Kai lietuvių kalbos pamokų metu reikėdavo 
skaityti  įvairius tekstus, prašydavau mokytojos 
pagalbos. Tačiau jai paaiškinus vis ti ek nesupras-
davau. Taip būdavo dėl to, kad mokytoja kalbėjo 
ti k šnekamąja lietuvių kalba. 

Tačiau mamos dėka radau ryšį su skaitymu. 
Kai po mokyklos grįždavau namo, lietuvių kalba 
parašytą tekstą mama man paaiškindavo gestų 
kalba. Ji man aiškindavo ne vadinamąja kalkine, 
o ti krąja gestų kalba, duodavo įvairių pavyzdžių. 

Taigi manau, kad svarbu jau nuo pat vaikystės, 
kai vaikams yra 2-3 m., kurčiųjų vaikų tėvams 
skaityti  kartu su vaikais. Girdintys tėvai visada 
skaito savo mažiesiems įvairias pasakas. Kodėl to 
negali daryti  kurti eji? Tuomet vaikai pradėtų sieti  
gestų kalbą su lietuvių kalba ir geriau ją suprasti .

Pastaruosius metus buvai ne ti k studentė, 
bet ir LKJA prezidentė. Baigiasi kadencija. Ko-
kios mintys dabar? 

Šie treji metai, kai buvau prezidente, prabėgo 
neįti kėti nai greitai. Man pavyko pasiekti  visus 
ti kslus, kuriuos buvau išsikėlusi prieš trejus 
metus. Be to, ši pati rti s man leido tobulėti  
įvairiose srityse. Visų pirma, sužinojau daugiau 
apie politi ką. Buvo daug susiti kimų su politi kais, 
išmokau, kaip su jais kalbėti s. Taip pat susti prėjo 
mano organizaciniai įgūdžiai. Galiausiai išmokau 
dirbti  komandoje. Visi LKJA tarybos nariai – labai 
skirti ngi, skiriasi jų požiūriai, bet sugebėdavome 
susitarti , rasti  kompromisą. Nepasitaikė jokių 
rimtų konfl iktų, nepagarbos. Buvo ti k sti prus 
bendradarbiavimas, ryšys, palaikydavome vieni 
kitus. 

Anksčiau buvo sunku įrodyti , kad LKJA yra rei-

kalinga ir būti na. Tai buvo nauja organizacija, kuri 
neturėjo sti praus įvaizdžio. Šiandien džiaugiuosi, 
kad kartu su taryba įrodėme – Lietuvos kurčiųjų 
jaunimo asociacijos mums visiems reikia!

Kaip manai, ką LKJA davė kurčiųjų ben-
druomenei?

LKJA atvėrė platesnius kelius jaunimui. Tiek vai-
kai, paaugliai, ti ek jauni suaugę gali važiuoti  į Eu-
ropos kurčiųjų stovyklas, mokymus. Taip pat jie 
gali dalyvauti  politi nėje veikloje – yra kviečiami 
į Seimą. Didelis pokyti s – šiais metais stovykloje 
„Tylioji pasaka“  buvo ti k jauni kurti eji vadovai. 
Jau keičiasi požiūris į kurčiuosius, kad kurti eji 
daug ko negali. Kadangi visi LKJA aktyvistai – kur-
ti eji, jie parodė, kad daug gali.  

Ko norėtum palinkėti  būsimam LKJA prezi-
dentui ir naujai tarybai?

Svarbiausia – daug kantrybės, užsispyrimo ir 
bendradarbiavimo. Be to, ti ek LKJA preziden-
tas, ti ek taryba turėtų nepamiršti  savo kurčiųjų 
identi teto ir jo laikyti s. Taip pat norėčiau, kad 
LKJA tęstų pradėtus darbus ir skleistų informaciją 
apie kurčiųjų teises. Dauguma jaunų žmonių 
nežino savo teisių ir nemoka pakovoti  už save. O 
LKJA svarbiausias ti kslas – ginti  Lietuvos kurčiųjų 
jaunimo teises. 

Jau tuoj baigsis 2016 m., linkiu pamiršti , kas 
buvo bloga, tačiau savo svajonių nepamirškite, 
juk jos kartais pildosi. Pabūkite su šeima, 
atleiskite vieni kiti ems. Prisidėkite prie to, kad 
visi gyventume geriau.  Tikėkite, kad 2017 me-
tai bus geresni. Gražių ir šiltų švenčių! •

JAUNIMO ŽINGSNIAI

Nenuilstantys kovojai už kurčiųjų teises - LKJA prezidentė M. Kumžaitė, LKD 
prezidentas V. Pivoras ir viceprezidentas K. Vaišnora. 

M. Kumžaitės rankose - pedagogikos, lietuvių fi lologijos bakalauro diplo-
mas, ta proga ją pasveikino LKD viceprezidentas K. Vaišnora.

Jaunimo lyderė M. Kumžaitė.
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„Lino mūza“ – tai rankų darbo lininiai 
drabužiai, skirti  moterims, vyrams ir vaikams. 
Kurdama Justi na dažnai prisimena dizainerio 
Christi ano Dioro posakį: „Paprastumas, puikus 
skonis ir kruopštumas yra trys gero drabužio 
ramsčiai.“ Kūrybinių idėjų klausos negalią 
turinti  moteris semiasi iš praeiti es istorijos, 
kultūros, mūsų tradicijų.

Skaitytojams priminsime, kad J. Žebelienė 
prieš kurį laika buvo Utenos kurčiųjų ir 
neprigirdinčiųjų pirminės organizacijos pirmi-
ninkė, jai vadovavo trejus metus. „Mėgau 
tą veiklą, ir man joje sekėsi labai gerai, nes 
tuo pačiu metu buvau ne ti k pirmininkė, bet 
ir informantė-konsultantė, amatų būrelio 
vadovė. Per tuos metus spėjau pristatyti  
kurčiųjų darbus parodoje-mugėje Utenos 
kraštotyros muziejuje, dalyvauti  įvairiose 
kalėdinėse labdaros akcijose. Gaila, kad teko 
išeiti . Priežasčių buvo daug... Tačiau nebūna 
to, kas neišeitų į gera. Jei nebūčiau išėjusi, 
nebūtų buvę ir „Lino mūzos“, - prisiminimais 
dalijosi Justi na.

J. Kulbačiauskaitė-Žebelienė gimė ir augo 
Tauragnuose. Utenos kolegijoje baigė kos-
ti umo dizaino ir technologijų studijas, dve-
jus metus Justi na dirbo pas meistrę Jurgitą 
Pilypavičienę, vėliau Vilniuje mokėsi drabužių 
konstravimo, sukirpimo, modeliavimo. Jau 
studijų metais Justi na savo kūrybiniu talentu 
ne kartą garsino Utenos vardą dalyvaudama 
parodose, konkursuose. 

Dabar J.  Žebelienė – dizainerė, drabužių 
technologė, „Lino mūzos“ steigėja, siuvimu 
užsiimanti  dešimtmetį . Prie „Lino mūzos“ 
kūrybos prisideda ir judėjimo negalią turinti  
Vilma Varati nskaitė, kuri gražiai neria ir mezga. 
„Ateityje norėčiau, kad į šią veiklą įsitrauktų ir 

daugiau negalios žmonių. Bet nėra taip pa-
prasta rasti  žmonių, kurie mėgtų tai, ką daro“, 
- apie perspektyvas kalbėjo Justi na.

 Visus sukauptus darbus, idėjas Justi na 
„apgyvendino“ autorinių darbų interneto 
puslapyje www.linomuza.lt. Tad apsilanky-
kite ir susipažinkite su klauso negalios kūrėjos 
rankų darbo kūriniais iš lino ir vilnos. Tuo pačiu 
pavadinimu (Lino mūza) sukurtas ir jos darbų 
prekės ženklas. 

Justi na dėkoja vyrui, šeimai ir arti miaus-
iems draugams, kurie per visą jos kūrybos 
laikotarpį buvo šalia ir palaikė ją.

Kelias iki „Lino mūzos“
• 2004–2005 m. Pirmosios personalinės 

grafi kos parodos Utenos Dauniškio gimnazi-
joje, Utenos kolegijoje, Utenos kraštotyros 
muziejuje.

• 2006 m. Jaunųjų dizainerių madų šou 
(Kaunas), pristatyta kolekcija „Pasivaikšč-
iojimas dviese“, II vieta.

• 2007 m. Respublikinis konkursas „Mano 
idėja Europai“, III vieta.

• 2007 m. Utenos regiono kūrybinių indus-
trijų forumas-konkursas „Bobų vasara 2007“, 
kolekcija „Pasivaikščiojimas dviese“ pelnė dvi 
nominacijas: „Kūrėjo iššūkis“ ir „Grand Prix“ 
- I vieta. Komisijos pirmininkas – dizaineris 
Aleksandras Pogrebnojus. 

• 2008 m. Tarptauti nė paroda „Balti jos 
teksti lė ir oda“, pristatyta autorinė papuošalų 
ir drabužių kolekcija „Pasivaikščiojimas 
dviese“.

• 2009 m. Perkurta drabužių kolekcija 
„Pasivaikščiojimas dviese“ papuošė Utenos 
vokalinę grupę „Vivo“ dalyvaujant Tarptauti -
niame kon-kurse „Popkopėčios 2009“.

• 2011 m. „Lino mūzos“ sukurtais drabu-
žiais vilkėjo roko grupė „Thundertale“ (Kau-
nas), dalyvaudami  televizijos projekte, ren-

kant pinigus onkologine liga serganti ems 
vaikams.

• 2011-2012 m. Kartu su Utenos ra-
jono kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų organizacija 
surengtos parodos- mugės Utenos kraštotyros 
muziejuje, Kukti škių bibliotekoje, Tauragnų 
muziejuje.

• 2015 m. Sukurta ir pasiūta drabužių 
kolekcija Utenos kultūros centro mėgėjų te-
atrui „Žaliaduoniai“ muzikiniam poezijos 
spektakliui „Undeniu, ugniu, žalynais“. 

• 2015 m. Sukurta  ir pasiūta drabužių 
kolekcija Utenos kultūros centro vokali-
nei grupei. Festi valyje „Rusnė 2015“ šiais 
kosti umais pasipuošusi grupė pelnė ti tulą 
„Gražiausia, sti lingiausia grupė“.

Taip pat grupė (pasivadinusi „Solo“) 
pasipuošė „Lino mūzos“ drabužiais daly-
vaudama televizijos laidoje „X Faktorius“ 
(2015 m.).

• 2015–2016 m. Sukurta ir pasiūta 
drabužių kolekcija Švenčionėlių kultūros cen-
tro sutarti nių kolektyvui „Lakiūtė“. •

Draugystė su linu atvėrė 
Justi nai kūrybines erdves

Lapkričio 2-26 d. Utenos kraštotyros muziejuje buvo surengta Justinos  
Žebelienės  paroda „Lino mūza“. 

„Visi darbai yra saviti ir man be galo brangūs. Visada dirbu iš širdies ir su meile. 
Juk tik dirbant, kuriant atsiranda naujos idėjos, iššūkiai. O dalyvavimas įvairiose 
parodose mane žavi tuo, kad drabužį galiu pateikti kaip meno kūrinį“, - apie 

savo kūrybą sakė Justina. 

Genė KARKLIENĖ

KULTŪRA

 Grupė „Solo“ pasipuošė „Lino mūzos“ drabužiais da-
lyvaudama televizijos laidoje „X Faktorius“ (2015 m.).

Kūrybinių idėjų J. Žebelienė semiasi iš praeities istorijos, 
kultūros, mūsų tradicijų.

Draugystė su linu atvėrė Draugystė su linu atvėrė Draugystė su linu atvėrė 
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Kad spektaklis būtų pritaiky-
tas mūsų vaikams. Nuo idėjos iki jos 
įgyvendinimo – netrumpas kelias. Pirmiau-
sia – kokius spektaklius parinkti ? Iš pradžių 
pagrindinis atrankos kriterijus – kad spek-
taklis būtų įdomus, spalvingas, aiškus, kad 
jame būtų ne per daug veikėjų ir muzikos. 
Toliau – susitarti  su teatru, įti kinti  režisierių 
ir aktorius, kad toks spektaklis reikalin-
gas. Surasti  gestų kalbos vertėjus, gauti  
spektaklio tekstą, kuris kartais jau būna 
„nusėdęs“ teatro archyvuose arba dar ga-
luti nai neparengtas, kai vyksta spektaklio 
premjera. Susitarti  dėl papildomų repeti cijų, o 
tai padaryti  ne taip lengva, kai aktoriai dirba 
keliuose darbuose. Suderinti , kurioje scenos 
vietoje stovės vertėjas, kad netrukdytų akto-
riams ir kad jį kuo geriau matytų žiūrovai. De-
rinti  su režisieriumi, ar vertėją aprengti  kokiu 
nors teatro kosti umu, kad būtų tarsi spektak-
lio dalyvis, ar atvirkščiai –  kad vertėjai būtų 
apsirengę juodai, tokios spalvos fone išryškėja 
rankos ir gestai, ar paryškinti  juos kokia nors 
detale. Tarti s su apšvieti mo specialistu, kad 
„nepagailėtų šviesos“ vertėjui. Aktoriams 
irgi tenka šiek ti ek prisitaikyti  prie tylinčios 
ir negirdinčios publikos – juos prašome kiek 
sulėti nti  tempą. Pasirūpinus, kad spektak-
lis būtų kuo geriau pritaikytas negirdinti ems 
vaikams, dar reikia derinti  spektaklio rodymo 
laiką, kad jį galėtų pamatyti  ne ti k vilniečiai 
ar kauniečiai, bet ir kitų miestų kurti  vaikai, 
bendrauti  su kitų miestų tėvų bendrijomis ir 
kurčiųjų mokyklomis, kad kuo daugiau vaikų 
atvažiuotų ir pamatytų spektaklį. 

Spektakliai, gestų vertėjai, te-
atrai. Pirmoji PAGAVOS vaikų ir jaunuolių 
pažinti s su teatru įvyko 2005 m. Tuomet 

kurti eji vaikai žiūrėjo lėlių spektaklį „Našlaitė 
Elenytė ir Joniukas aviniukas“ Vilniaus teatro 
„Lėlė“ mažojoje salėje. Lėlių veiksmus ko-
mentavo du pasakotojai – „ti kras“ aktorius ir 
aktore tapusi kurčioji bendrijos narė Gražina 
Vosylienė. Vaikų akys degė susižavėjimu ir 
smalsumu, todėl pasiryžome stengti s, kad tea-
tro šventė juos aplankytų kasmet. 

Šiemet jau dvylikti  metai, kai PAGAVA 
pažindina kurčius vaikus su stebuklingu tea-
tro pasauliu. Per tuos metus vaikai pamatė 
įvairiausių spektaklių: „Našlaitė Elenytė ir 
Joniukas aviniukas“, „Mano senelis buvo 
vyšnia“, “Trys paršiukai”, „Karalaitė ir Princas 
Krabas“, „Peliukas gitaroje“, „Sniego pasaka“, 
„Paika pelytė“, „Grybų karas“, „Šeimynėlė iš 
Didžiosios girios“, „Sniego karalienė“, „Tiktakti -
ka“, „Spragtukas“, „Daktaras Dolitlis“, „Pasaka 
apie karalius“, „Eglė žalčių karalienė“, o šiemet 
dar laukia „Dainuojanti s ir šokanti s mergaitės 
vieversėlis“.

Per tą laiką spektaklius į gestų kalbą 
vertė ne vienas Vilniaus ir Kauno gestų 
kalbos vertėjas – jiems teko ne ti k versti , bet 
ir komentuoti  spektaklių veiksmą, atkreipti  

dėmesį į vieną ar kitą svarbų momentą, 
kad žiūrovai nepasimestų. Vertėjams teko 
stovėti  ir scenos priekyje, ir šone, kartais 
vaikščioti  kartu su aktoriais, sėdėti  scenos 
viduryje, o kartais – ir ant scenos atbrai-
los. Pirmieji spektakliai buvo be muzikos, 
o vėliau ėmėmės ir spektakliukų su muzika 
bei dainomis. Todėl vertėjams teko versti  
ir daineles, perduoti  jų nuotaiką. Be abe-
jo, žiūrovams labai pati ko ir didelį įspūdį 
paliko, kai šalia puikių teatro aktorių jie 
matydavo kurčiuosius – vaidinančius ir 
improvizuojančius gestais. Tai buvo, kai 

spektaklius vertė Gražina Vosylienė ir Vytau-
tas Pivoras. Abu jie puikiai atliko nelengvą, 
bet kūrybišką tarpininko misiją tarp aktorių ir 
kurčiųjų žiūrovų. 

Kiek Vilniaus, o ir Kauno teatrų per 
tuos metus aplankė Lietuvos kurti eji vai-
kai, susipažino su naujomis kultūrinėmis 
erdvėmis! Tai Vilniaus teatras „Lėlė“ (mažoji 
ir didžioji salė), Keistuolių teatras, Vilniaus 
mažasis teatras, Stalo teatras, kuris vaidino 
Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejaus 
salėje bei Menų spaustuvėje, Kauno valstybi-
nis lėlių teatras, Valstybinis jaunimo teatras 
(salė 99), Lietuvos nacionalinis dramos teatras 
(mažoji salė). 

PAGAVOS organizuojami spektakliai atvėrė 
duris į profesionalų teatrą kurti ems žiūrovams 
– nuo darželinukų, kuriems paliekamos vietos 
pirmoje eilėje ir kuriuos rūpesti ngai atveda 
auklėtojos arba tėveliai, iki studentų, kurie 
taip pat mielu noru eina į teatrą.  Spektaklius 
su verti mu į gestų kalbą pamatė ne ti k vilniečiai, 
į juos atvažiuodavo panevėžiečių, kauniečių, 
tauragiškių, šiauliečių ir net klaipėdiečių, taip pat 
žiūrovų iš atokesnių Lietuvos vietovių. 

Kaip kurti eji vaikai atranda 
teatrą - PAGAVOS pati rti s

Vaikystėje teatras mums atrodo šventovė – neatskleista paslaptis, kai 
kam galbūt tikras stebuklas. Todėl Lietuvos šeimų, auginančių kurčius 
ir neprigirdinčius vaikus, bendrijos PAGAVA tėvai stengiasi, kad jų kurti 
vaikai teatre taip pat galėtų patirti kai ką nepaprasto, o ne tik sėdėtų 

beveik nieko nesuprasdami. Norėjome, kad kurti vaikai pamatytų 
jiems pritaikytus spektaklius. Ir maži stebuklai įvykdavo – PAGAVOS 

iniciatyva kurtieji vaikai ir jaunuoliai prieš dvylika metų gavo galimybę 
sužinoti, kas yra profesionalus teatras, ir patirti jo teikiamą džiaugsmą. 

PAGAVOS inf.

KULTŪRA

→

Spektaklių akimirkos.
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Kartu dirbo ir kūrė kurčiųjų liaudies teatro 
„Mimika“ ir Vilniaus Maironio progimnazijos 
teatro studijos „Akimirka“ aktoriai. Moksleiv-
iai susipažino su kurčiųjų teatru, jo ypatumu: 
ypač ryškia kūno ir mimikos kalba. Teatrų 
darbą sujungė ir jam vadovavo režisierė Janina 
Mažeikienė.

Ši graži kūrybinė iniciatyva į gyvenimą 
išleido spektaklį „Gyvenimas už sti klo sien-
os“ (režisierė J. Mažeikienė). Spektaklis pa-
sakoja apie kurčiųjų pasaulį, apie žmones, 
gyvenančius tyloje, supažindina žiūrovą 
su kurčiųjų bendruomene, turinčia savitą 
kultūrą. O svarbiausia -atskleidžia tai, kad klau-
sos negalios žmonių gimtoji gestų kalba griau-
na sienas, skiriančias kurčiųjų ir girdinčiųjų 
pasaulius. 

Projekto partnerėmis suti ko būti  trys 
Lietuvos mokyklos – Panevėžio kurčiųjų 
ir neprigirdinčiųjų pagrindinė mokykla, 
Klaipėdos Litorinos mokykla, Vilniaus Mai-
ronio progimnazija. Tad šių ugdymo įstaigų 
auklėti niai galėjo pirmieji pamatyti  spektaklį, 
susipažinti  ir pabendrauti  su aktoriais. Vilniaus 
kurčiųjų bendruomenės nariams spektaklis 
buvo pristatytas  Tarptauti nės kurčiųjų dienos 
minėjimo metu. •

KULTŪRA

Teatras suvienijo dvi bendruomenes 
Šiemet Vilniaus kurčiųjų reabilitacijos centras vykdė projektą „Teatro dirbtuvės – žodis ir gestas“, 
kuris bendrai veiklai sutelkė girdinčiųjų ir kurčiųjų bendruomenes. Jis padėjo atskleisti jų kūrybinį 

potencialą, supažindino su kultūrinėmis ypatybėmis. 
”Akiračio” inf.

Į nemokamus spektaklius kurčius vaikus 
kviečiame su tėveliais, broliukais, sesutėmis ir 
gerais draugais – kad grįžus į namus būtų su 
kuo pasidalyti  įspūdžiais...

Puota vaikų sielai ir akims. Pagal 
projektus gaunamos lėšos nedidelės – jų vos 
pakanka teatro salei išsinuomoti , sumokėti  
honorarą aktoriams ir užsakyti  autobusą iš 
rajonų atvykstanti ems vaikams, bet renginio 
nauda keleriopai pranoksta ir fi nansines, ir en-
ergijos sąnaudas. Perpildytos salės ir mažųjų 
žiūrovų reakcija rodo, kad tokie spektak-
liai – ti kra puota vaikų sielai ir akims, didelė 
šventė visiems. Tikimės, kad spektakliai su 
verti mu į gestų kalbą padeda mažiesiems 
kurti ems žiūrovams pažinti  unikalų ir 
nepakartojamą teatro pasaulį... Pamatyti , kaip 
čia pat akyse viena dekoracija virsta kita, kaip 

vienas veikėjas tampa kitu, kaip virvės tampa 
medžio šakomis, o iš nuotraukų galima sukurti  
nuostabią istoriją... Pati kėti , kad gali atsiti kti  
daug keistų dalykų: kad vyšnia kvėpuoja, o 
į širdį kartais duria keistas dyglys.... Pamažu 
suprasti , kad nors paikoji pelytė vyksta ieškoti  
draugų kažkur toli, bet ti krieji draugai, pasiro-
do, yra šalia... Džiūgauti  iš smagumo, kad trys 
paršiukai narsiai ginasi nuo pikto, bet kvailo 
Vilko ir greitai atspėja jo suregztą klastą... 
Po spektaklio prisiliesti  prie kedro medžiu 
kvepiančio Peliuko – ypati ngos plasti kos 
lėlės, kurią sukūrė Sibiro lėlių meistras... Kad 
kartu su Kaukučiais iš Didžiosios girios jie pa-
juto, kas yra atsakomybė rūpinti s mažesniais 
ir silpnesniais... Jei teatras padėjo mažiesiems 
žiūrovams pajausti , kad pasaulis nėra ti k juo-
das ar baltas, geras ir blogas, kad pasaulyje 

yra skaudžių ir paslapti ngų dalykų, kad reikia 
labai mylėti  arti mus žmones ir branginti  drau-
gus, – bendrijos PAGAVA pastangos ir įdėtas 
darbas pasiteisino, tėvų iniciatyva daug kurčių 
vaikų pirmą kartą apsilankė ir sužinojo, kas 
yra teatras, pamatė „ti krus” aktorius, mokėsi 
padėkoti  gėle už padovanotą šventę. Gal taip 
gimsta jauna teatro gerbėjų auditorija, kuri 
drąsiau žengs pro šiandien kurti esiems vis 
plačiau atveriamas Lietuvos teatrų duris? At-
radusieji teatrą ti esiog jau negali atsispirti  jo 
traukai.

Įgyvendinti  PAGAVOS tėvų ir vaikų sva-
jones dažniausiai padeda Neįgaliųjų reikalų 
departamentas prie SADM, Lietuvos kultūros 
ministerija, Lietuvos kultūros taryba bei 
privatūs rėmėjai. •

Akimirkos iš spektaklio „Gyvenimas už stiklo sienos“.
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Tiesa, toks įproti s formavosi nuo vaikystės, 
nes moteris augo kurčiųjų šeimoje. ,,Kai 
kalbėdavau su girdinčiaisiais ir neversdavau 
į gestų kalbą, tėvelis manydavo, kad iš jo 
juokiamės. Nors jam įrodinėdavau, kad taip 
nėra, jis jausdavosi nemaloniai. Todėl man 
ti esiog į kraują įaugę, kad jei šalia yra kurčias 
žmogus, visada viską verčiu į gestų kalbą. Ne-
diskriminuoju, leidžiu girdėti  ir kurčiajam“, 
– sakė Z. Palepšienė. Ji pabrėžė,  kad aplinka, 
kurioje ji augo, ir gauta pati rti s leidžia jai ger-
iau pajausti  ir suprasti  kurčią žmogų.

Tėvai apkurto kūdikystėje. Grįž-
tant prie Zitos vaikystės, ji pasakojo, jog  abu  
tėvai gimė girdintys. Mama apkurto būdama 3 
metukų, iškritusi iš lovelės. Tėti s, kurio vaikystė 
prabėgo Sibire, (tėčio mama (Zitos močiutė) 
su arti maisiais buvo ištremta iš Lietuvos, nes 
senelis buvo parti zanas.– aut. pastaba), ap-
kurto 2,5 metukų, persirgęs meningitu. Jo pi-
rmoji kalba buvo rusų gestų kalba, o tėvams 
grįžus į Lietuvą, išmoko lietuvių gestų kalbą. 

Pirmoji Zitos išmokta kal-
ba – gestų. Z. Palepšienės ir jos jaunesnio-
jo brolio pirmoji kalba taip pat buvo gestų, 
būtent tą tvirti ndavo jų mama. Lietuvių kalbą 
jie išmoko bendraudami su seneliais. Kadangi 
tėvai dirbo pamainomis, o vaikų nenorėjo 
leisti  į darželį, Zita su jaunesniuoju broliuku 
dažnai būdavo Šeduvoje pas mamos tėvus. 
,,Sulaukę mokyklinio amžiaus, per mokslo me-
tus gyvenome su tėveliais Kaune, o per vasa-
ros atostogas – vėl pas senelius“, - pasakojo 
Z. Palepšienė. Anot jos, seneliai juos griežtai 
prižiūrėjo. Per mokslo metus mamos tėti s  
dažnai atvykdavo į Kauną pasidomėti , kaip 
vaikaičiams  sekasi mokykloje. ,,Kontrolė buvo 
sti pri“, – dabar jau šypsodamasi pripažino Zita. 
Tiesa, kurčių tėvų vaikai mokykloje neišvengė 
patyčių: būdavo vadinami nebylių vaikais. 
,,Klasėje mes trys vaikai buvome iš kurčiųjų 
šeimų, todėl visada laikydavomės kartu: du 
berniukai ir aš“, – sakė moteris. Nors mokykloje 
neapseita be nuoskaudų,  anot Z. Palepšienės, 

jiedu su broliu augo labai savarankiški. Ir nen-
uostabu, juk jų to mokė ne ti k arti mieji, bet ir 
pats gyvenimas. Nuo pat mažens Zita su broliu  
jau ,,dirbo“ savo tėvų vertėjais. Jiems versda-
vo, kai iškildavo klausimų dėl darbo, susirgus ir 
t. t. Pagelbėti  tekdavo ir kiti ems jų name gyv-
enanti ems kurti esiems.  

Kelias iki darbo KAGKVC. 1982 m. 
baigusi 8 klases, Zita mokslus tęsė Kauno 
37-toje vidurinėje profesinėje technikos moky-
kloje, joje įgijo vidurinį išsilavinimą ir dirb-
ti nio pluošto sukėjos-kontrolierės specialybę. 
Įsidarbino gamykloje. 1988 m. ištekėjo. Tais 
pačiais metais pradėjo dirbti  įmonėje ,,Šilkas“ 
produkcijos skaičiuotoja. Ten pradirbo beveik 
aštuonerius metus. Gimė dukros Nikoleta ir 
Paula. 1998 m. grįžusi po moti nystės atostogų 
į darbą moteris susidūrė su daugelyje Lietuvos 
įmonių tuo metu buvusia problema – laiku 
nemokamu atlyginimu. Neapsikentusi tokios 
padėti es išėjo iš įmonės. Augino dukras. Dar-
bo biržoje baigusi kirpėjų kursus, darydavo 
moterims šukuosenas.  Tačiau, kaip pati  sakė,  
visą laiką kirbėjo minti s, kad reikia ieškoti  ki-
tokio darbo. Tam Zitą skati no arti mieji ir drau-
gai, vis klausdami, kodėl ji neieškanti  darbo 
Kauno kurčiųjų reabilitacijos centre. 2003 m. 
iš pažįstamų gavusi Ramunės Leonavičienės 
telefoną ji išdrįso paskambinti  ir buvo pak-
viesta į pokalbį. 

Pirmieji žingsniai ir pati rtys. Nuo 
2004 m. sausio Z. Palepšienė viena iš pirmųjų 
vertėjų ėmė dirbti  ką ti k veiklą pradėjusiame 
KAGKVC. Moteris prisipažino, jog pradžia buvo 
nelengva: teko atsisakyti  didelio noro padėti  
kurti esiems, suvokti , kad turi ti k versti , o ne 
už rankos vedžioti  ar patarinėti . Kaip ir dauge-
liui iš kurčiųjų šeimų atėjusių vertėjų, jai teko 
įsisąmoninti ,  jog ji yra ti k vertėja, o ne socialinė 
darbuotoja. Prisimindama savo pirmuosius 
žingsnius vertėjos darbe,  Zita sakė iki šiol me-
nanti  tą kaustantį  baimės jausmą, kai jai teko 
pirmą kartą eiti  į bažnyčią versti  mišias. ,,Su 
jaunesne dukra Paula dvi nakti s mokėmis, ji 
net geriau už mane išmoko tuos poterius. Dėl 
didžiulio streso, kurį jaučiau, net neprisimenu, 
kaip nuėjau į bažnyčią ir kaip verčiau“, - prisimi-
nusi dabar jau juokėsi vertėja.  

Tiesa, jos dukros taip pat moka 
gestų kalbą, kuria bendrauja su močiute. 

MŪSŲ ŽMONĖS

Pagarba kurčiajam įaugusi į kraują
Jau dvylika metų Kauno apskrities gestų kalbos vertėjų centre (KAGKVC) dirbanti  vertėja Zita 
Palepšienė visada  laikosi  taisyklės: kai ji kalbasi su girdinčiu žmogumi ir  šalia jos yra kurčiasis, 

visą pokalbį ji verčia į gestų kalbą. Ir nesvarbu, kur tai būtų: gydytojo kabinete, švietimo įstaigoje 
ar tiesiog gatvėje sutikus pažįstamą žmogų. Pasak Zitos, tokia jos pozicija ir praktika – tai pagarba 

kurčiajam. 
Laima LAPĖNIENĖ

→

Z. Palepšienė: ,,Didžiausias turtas, kurį turiu – tai mano 
dukrelės ir mylimas vyras.“  

KAGKVC vertėja Zita Palepšienė.
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Dėl vyresniosios Nikoletos Zita sakė 
kažkada net buvo sunerimusi: mergaitė taip 
įprato kalbėti  gestais, kad nebenorėjo šnekėti  
žodine gimtąja kalba. Aiškino, kad gestais 
kalbėti  jai lengviau. Dabar apie abi savo dukras 
Z. Palepšienė kalbėjo su didžiule meile ir ilge-
siu. Jos jau suaugusios. Baigė aukštojo mokslo 
studijas ir šiuo metu abi dirba Kipre.

Dirbdama tobulinosi ir siekė 
mokslo. Reikia pažymėti , kad siekiant mok-
slo aukštumų nuo dukrų neatsiliko ir mama. 
Jau dirbdama KAGKVC, Zita Kauno paslaugų 
verslo darbuotojų profesinio rengimo centre 
įgijo socialinių paslaugų verslo organizato-
riaus kvalifi kaciją.  Šią specialybę ji įgijo ti esiog 
darbo metu, versdama paskaitas ten besimo-
kanti ems kurti esiems. Paskui studijavo Kauno 
kolegijoje ir 2012 m įgijo socialinio darbo 
profesinio bakalauro laipsnį. Zita tobulinasi 
ir profesinėje plotmėje: dalyvauja vertėjoms 
rengiamuose mokymuose, yra baigusi VI lygio 
lietuvių gestų kalbos vertėjų kvalifi kacijos tob-
ulinimo kursus. O jau ruošiant šį straipsnį pub-

likacijai, moteris pasidžiaugė, kad jai suteikta 
vyr. vertėjos kategorija. ,,Stengiuosi dalyvauti  
visuose kursuose, nes gestai nuolat keičiasi. 
Be to, visada naudinga pasisemti  pati rti es iš 
kolegų“, - pažymėjo vertėja. 

Direktorei abejonių nebuvo. Pa-
sak KAGKV centro direktorės R. Leonavičienės, 
jau  tada, prieš 12 metų, ją sužavėjo Zitos 
drąsa ir pasiryžimas imti s vertėjos darbo. ,,Ji 
nepabūgo nei iššūkių, nei naujovių, nors jau 
buvo subrendusi, šeimą ir vaikus turinti  mo-
teris“, – sakė direktorė. Priimti  Z. Palepšienę 
dirbti  šio darbo ar ne, R. Leonavičienė ned-
vejojo. Pati   užaugusi kurčiųjų šeimoje, ji nea-
bejojo, jog Zita žino, kas yra verti mas, jau nuo 
mažų dienų, kai turi ne ti k versti , bet ir kontro-
liuoti  aplinką.

Per 12 darbo metų Z. Palepšienei teko 
versti  įvairiose gyvenimo situacijose: prade-
dant santuokų rūmais, baigiant laidotuvėmis. 
Pasitaikė atvejų, kai teko versti  policijoje, 
arešti nėje, teisme. Vieną iš tokių atvejų ji pri-
simena kaip labai skaudų: iš tėvų buvo ati mtos 

tėvystės teisės. ,,Labai skaudėjo širdį dėl vaikų, 
tačiau turėjau valdyti s“, – pasakojo moteris.

Zita tvirti no, jog kurčiųjų bendruomenė 
jai yra tarsi sava šeima, todėl ji niekada neat-
sisakanti  jiems padėti . Kartais ji net sulauki-
anti  dukrų priekaištų, kad  visiems esanti  per 
daug gera. Vertėja prisipažino, kad po truputį  
jau pradeda išmokti  pasakyti  ,,ne,“ tačiau ji 
niekada negalinti  atsakyti  ti ems, su kuriais  
vaikystėje žaisdavo tame pačiame  kieme.

Didžiausias turtas – šeima. Prakalbus 
apie šeimą, Z. Palepšienė sakė, jog tai yra 
jos brangiausia vertybė: ,,Didžiausias turtas, 
kurį turiu – tai mano dukrelės ir mylimas vy-
ras.“  Šiltuoju sezono metu, laisvalaikiu šeima 
mėgsta keliauti . Sulaukę penktadienio, savait-
galiui dažniausiai vyksta prie ežerų. Ten Zitos 
vyras žvejoja, o ji mielai pasiima įdomią knygą 
arba sprendžia kryžiažodžius. ,,Mūsų šeimos 
didžiausia ,,liga“ yra gamta “, – juokėsi Zita.

Draugiška, nuoširdi, visada žodžio besi-
laikanti  moteris sakė labiausiai nemėgstanti  
veidmainystės ir melo. •

UGDYMAS

Mokiniams buvo suteikta galimybė susipažinti  su viena Afrikos 
ir dvylikos Europos šalių folklorinių pasakų. Papuoštos mokinių il-
iustracijomis jos sudėtos į skaitmeninę knygą, prieinamą ne ti k jau-
niesiems autoriams, bet ir visiems interneto vartotojams.    

 Kad pasakas galėtų perskaityti  visų šalių atstovai, jos buvo  išverstos 
į anglų kalbą ir gimtąsias kalbas. Vėliau pasakos buvo iliustruojamos 
pasirinkta technika: piešiniais, lėlių, šešėlių teatru, elektroninėmis il-
iustracijomis, ekranizacijomis, šokiu, dialogais ir kitomis nematytomis 
technikomis. Pasakų iliustravimas padėjo mokytojams suprasti , kaip 

mokiniai suvokia kitų šalių kūrybą, liaudies tradicijas ir kultūrą. 
Lietuvių komandai teko dvejopa užduoti s – partnerių pasakas jie 

vertė ir į gimtąją lietuvių gestų kalbą, ir į valstybinę lietuvių kalba. To 
reikėjo, kad mokiniai ir dailės mokytoja Jolita Stumbrienė, šio pro-
jekto koordinatorė, nesuklystų iliustruodami kitų šalių kūrinius. 

Įsitraukę į pasakų iliustravimą, vaikai net nepastebėjo, kad pradėjo 
daugiau skaityti . Neliko nepastebėtas ir jų noras iliustruoti  pasakas IT 
įrankiais. Nieko nuostabaus, kad skaitmeninė karta mieliau renkasi 
interaktyvų piešimo įrankį nei pieštuką. Todėl mokytojai skati no vai-
kus kurti  įvairiausiomis technikomis. Visos pasakos ir vaikų iliustraci-
jos buvo sudėtos į elektroninę knygą. (Lietuvišką e. pasakų knygos 
versiją rasite  htt p://www.youblisher.com/p/1443587-KELIONE-I-
PASAKA/)

Spalvingą ir šiuolaikišką pasakų knygą gali perskaityti  visi interneto 
vartotojai, o ti ems, kuriems ji pati ks, turime gerą naujieną – skaitytojų 
klubas neužsidarė, jau renkama nauja klubo komanda, keti nanti  
išleisti  antrąjį pasakų tomą. 

   Nenustoti  skaityti  skati na ir neti kėta projekto sėkmė – Lietuvos 
ir Ukrainos nacionalinės paramos tarnybos įteikė projektui kokybės 
ženklelius, suteikiančius vilti es sulaukti  ir europinio įverti nimo. Ir 
tai dar ne visos naujienos – Lietuvos eTwinning programos eksper-

Gražiausios Europos pasakos skati na vaikus skaityti 
  Klaipėdos Litorinos mokykla vykdė tarptautinį eTwinning projektą „Kelionė į pasaką“ , jo 

pagrindinis uždavinys buvo virtualiu pasauliu susižavėjusius vaikus grąžinti prie knygų. Projektas 
suvienijo dešimties šalių aštuoniolikos mokyklų mokytojus. Jie suorganizavo kelionę į pasakų šalį, 
siūlydami vaikams iliustruoti pasakas ne tik tradiciniais piešiniais, bet ir pasitelkiant jų mėgstamas 

informacines technologijas. 
Klaipėdos Litorinos mokyklos surdopedagogė ekspertė Sigita KOROLIOVĖ

Klaipėdos Litorinos mokyklos mokytoja S. Koroliovė – Lietuvos atstovė baigiamojoje 
eTwining konferencijoje.
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Pirma stotelė - televizijos bokštas. Kai kuriems mokiniams tai buvo 
pirmas apsilankymas. Užėję į vidų mokiniai buvo labai mandagūs ir 
ramūs. Iš pradžių išklausėme garso įrašą apie tai, kada ir kaip buvo 
pastatytas bokštas, kokius įvykius jis liudijo 1991 m. sausio 11-13 d. 
Pasakojimas buvo labai įdomus, mokanti s suprasti  ir verti nti  praeitį . 

Papietavę bokšto restorane, visi keliavome savo antro ti kslo 
link – Vilniaus katedros požemių. Kai atvykome į katedrą, gidė įvedė 
į vidų ir pradėjo pasakoti  apie tai, kas rasta požemiuose. Mokiniai 
susidomėję apžiūrėjo senovės valdovų ir bajorų palikimus, įdėmiai 
klausėsi pasakojimų, bandė sieti  istorinius faktus į visumą.

Baigę ekskursiją katedroje, patraukėme per senamiestį  Aušros 
vartų link. Aušros vartuose visi nuoširdžiai pasimeldėme. 

Supratome, kad tokios ekskursijos padeda mokiniams suvokti , kad 
šiandienos pasaulis, jo tvarka ir vertybės yra istoriškai nulemtos ir 
kintančios, privalo būti  žmonių atsakingai kuriamos bei saugomos. •

Ekskursija į Vilnių – puiki istorijos pamoka
Lapkričio 9 d. Panevėžio kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pagrindinės mokyklos septintų, devintų ir 

dešimtų klasių moksleiviai mokyklos geltonuoju autobusu vyko į Vilnių.  Kartu su mokiniais vyko ir 
jų klasių auklėtojos: Laimutė Beinarauskienė, Vijoleta Vanagienė ir Danutė Matuzienė.

   PKNPM  tarybos nariai: T. AUDICKAITĖ, S. CIBULSKAITĖ ir P. MEŠKELIS

tai įverti no originalų būdą sudominti  vaikus 
skaitymu ir paskelbė Klaipėdos Litorinos 
mokyklos projektą „Geriausios eTwinning 
mokyklos 2016“ konkurso nugalėtoju!

Šis įverti nimas leido devynių šalies ug-
dymo įstaigų – konkurso nugalėtojų – atsto-
vams susiti kti  Vilniuje, eTwinning stovykloje 
„Misti nės istorijos“. Klaipėdiečių komanda, ly-
dima lietuvių gestų kalbos mokytojos, antros 
projekto koordinatorės Ritos Navitskės, 
stovykloje susipažino su Forumo teatro me-
todu, mokėsi priimti  sprendimus, atsižvelgti  
į draugų nuomonę, nesutrikti  įvairiose sit-
uacijose, įveikti  konfl iktus, pagarbiai elgti s su 
kitais. Per dvi dienas stovyklautojai suspėjo 
sukurti  fi lmukus, pavaikščioti  po paslapti n-
gas nakti nio Vilniaus vietas, išmokti  dirbti  
su planšetėmis, Radvilų rūmų muziejuje de-
koruoti  porcelianines lėkšteles pagal kinų 
dekoravimo tradicijas ir pasidalyti  sėkmingais 
projektų pavyzdžiais.

    Projekto „Kelionė į pasaką“ autorei Sigi-
tai Koroliovei teko garbė Atėnuose atstovauti  
Lietuvai baigiamojoje eTwinning konferen-
cijoje, skirtoje skaitmeninio pilieti škumo te-
mai. Programos eTwinning bendruomenėje 
jau yra per 400 000 mokytojų, tačiau šis 
skaičius nuolat auga. Norisi paskati nti  ne ti k 
savo mokyklos mokytojus, bet ir kitų Lietu-
vos ugdymo įstaigų pedagogus, lavinančius 

įvairių raidos sutrikimų turinčius vaikus, da-
lyvauti  eTwinning projektuose, nes būtent 
šioje programoje dirbantys vaikai jaučiasi 
jaukiai, saugiai, kyla jų savivertė. eTwinning 
platf ormoje kiekvienas gali dirbti  pagal savo 
gebėjimus, poreikius ir norus. Tai įrodė ir 
sėkmingi Klaipėdos Litorinos mokyklos pro-
jektai (vienas projektų 2012 m. laimėjo LR 
ŠMM ir korporacijos „Microsoft “ konkurse 
„Virtuali kelionė klasėje“), ir konferenci-
joje pateikti  darbai. Sekcijoje „Teach Meet“ 
(„Mokytojų susiti kimas“), kurią organizavo 

Belgijos nacionalinės paramos tarnybos at-
stovas Bartas Verswirvelis, turėjau galimybę 
susipažinti  su devyniais projektais iš Švedijos, 
Lenkijos, Graikijos, Jungti nės Karalystės, Ser-
bijos, Bosnijos ir Hercegovinos. Juose buvo 
pademonstruota, kaip galima sukurti  veiklos 
kupiną programą iš paprasčiausių šalia tavęs 
nuolat esančių daiktų. • 

Daugiau apie projektą galite pasiskaityti  
htt ps://korsigita.wordpress.com/cat-

egory/projektai/etwinning/

UGDYMAS

Pietūs televizijos bokšto restorane.

Klaipėdos Litorinos mokyklos mokiniai su mokytoja R. Navitske eTwinning stovykloje „Mistinės istorijos“.
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Mitų griovimas
Keletas „garsiai rėkiančių“ organizacijų ir atskiri asmenys atkak-

liai stengiasi įtvirti nti  mitą, jog gestų kalba yra ne iti n svarbi kurčių ir 
neprigirdinčių vaikų ugdymo dalis. Jie iškreipia gestų kalbos suprati mą: 
esą ji naudinga ti k vaikams, nesugebanti ems išmokti  sakyti nės kalbos. 
Dėl šios priežasti es tarp kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų yra ti ek daug 
nerašti ngų asmenų. Tyrimai aiškiai rodo, kad nerašti ngumą galima 
įveikti  ti k tokiu būdu, jei kurčiam vaikui sudarysime turti ngą kalbinę 
aplinką, kuri sujungia ti ek gestų, ti ek sakyti nės kalbos sti priąsias savy-
bes ir jų teikiamą naudą.  

Pastarųjų dešimti es metų tyrimai patvirti na, kad kalbą svarbu 
išmokti  ti ek vizualiai, ti ek ir per klausą. Žymūs neurologai, kurie 
ti ria kūdikių smegenų vystymąsi, nustatė, kad kurti  vaikai, augantys 
skurdžioje kalbinėje aplinkoje, blogiausiai geba išmokti  kalbą ir skaityti .  

Kurtumo problemai spręsti  dažniausiai siūlomos techninės 
priemonės, tačiau dešimtmečiais atliekami moksliniai tyrimai rodo, 
kad vien šios priemonės mažai tepadeda. Iki šiol gajus mitas, kad klau-
sos aparatai arba kochleariniai implantai gali kurčią vaiką „padaryti “ 
girdinčiu. Tačiau šie prietaisai nėra ausų pakaitalas, o ti k priemonės, 
galinčios padėti  išgirti  garsą ir suprasti  kalbą. Jas naudojant vaikams 
reikia treniruoti s mėnesių mėnesius ar netgi metų metus, ir labai 
dažnai pačios kalbos nenaudai. Eidamas šiuo sudėti ngu keliu vaikas ne-
gali kaip reikiant pasinerti  į ti krąjį kalbos pasaulį, kad įgytų gražų sti lių 
ir išmoktų skaityti . 

Mokslininkai renkasi vaizdų kalbą
Daugelis šiuolaikinių mokslinių tyrimų nagrinėja biologinius 

žmogaus kalbos, skaitymo ir dvikalbystės pagrindus. Gallaudeto uni-
versiteto mokslininkai, vadovaujami žymios neurologės dr. Lauros-Ann 
Peti tt o, sukūrė gausybę mokslinių darbų apie vaiko supažindinimo su 
vaizdų kalba ankstyvajame amžiuje naudą.

Tarp įdomiausių atradimų yra tokie:
- žmogaus smegenyse sakyti nei kalbai skiriama ne pirmoji vieta; 

sakyti nė kalba biologiškai prilyginama gestų kalbai. Kalbant gestų 
kalba dirba tos pačios smegenų sritys, kaip ir sakyti nės kalbos metu. 
Šios smegenų dalys apskritai neatsako už garsus – jos kuria schemas ir 
šablonus, kuriais grindžiama kalba.

- kuo anksčiau mažus vaikus pradeda mokyti  vizualinės kalbos, tuo 
geriau jie suvokia kalbos schemas ir šablonus;

- vaizdų kalba nekenkia kurti ems mažyliams, nestabdo sakyti nės 
kalbos raidos. Priešingai, gestų kalba palaiko gerą smegenų „formą“, 
todėl daug lengviau mokyti s sakyti nę kalbą.

- kurti ems ir neprigirdinti ems vaikams, kuriuos nuo mažens 

mokė gestų kalbos, greičiau ir geriau sekėsi mokyti s sakyti nės kalbos, 
sklandžiai skaityti , plėsti  žodyną. To negalima pasakyti  apie daugelį 
vaikų, kurie nevartojo gestų kalbos.

- taip pat kurti eji ir neprigirdintys vaikai turi tokius pačius kalbinius 
gebėjimus, kaip ir vaikai, kurie mokosi iš karto kelių kalbų. Į veiklą 
įsitraukia daugiau smegenų sričių, vaikai geriau analizuoja kalbą, geriau 
skaito, geriau suvokia priežasti es ir pasekmės ryšį.

- Vienas klaidingiausių yra įsiti kinimas, kad sakyti nės ir gestų kalbų 
vystymosi etapų trukmė yra skirti nga. Po penkiasdešimti es metų šios 
problemos tyrinėjimų dr. Peti tt o ir kiti  mokslininkai paneigė šį mitą. 
Tyrimai rodo, kad ti ek gestų kalbos, ti ek šnekamosios galima išmokti  
visiškai vienodu tempu. 

Daugybė mokslinių atradimų patvirti na, kad ankstyvas ti ek gestų, 
ti ek sakyti nės / rašyti nės kalbos mokymas labai naudingas visiems 
vaikams. Jų smegenims ankstyvas gestų kalbos vartojimas biologiškai 
yra pirminis, palyginti  su sakyti ne kalba. Kuo daugiau suteiksime 
vaikui galimybių bendrauti  aplinkoje, kurioje vartojama gestų ir 
sakyti nė / rašyti nė kalba, tuo „proti ngesnės“ bus jo smegenys ir tuo 
lengviau vaikas išmoks kalbas.

Tikrai neteisinga puoselėti  mitą, kad ti k sakyti nė kalba užti krina 
sėkmę ateityje.

Diegiame geriausią pati rtį 
Neteisingai nušviečiama situacija suklaidina šeimas, kurios ieško 

ti kslios informacijos apie galimus vaikų mokymo būdus. Klaidingi 
teiginiai ir sukuria sistemą, kai šeimos neturi galimybės mokyti s gestų 
ir sakyti nės / rašyti nės kalbos. Labai dažnai tuo metu, kai vaikui diag-
nozuojama klausos netekti s, nuo tėvų nuslepiama informacija apie 
vizualinės kalbos ir dvikalbystės pranašumus. Gydytojai specialistai 
dažniausiai nedelsdami pataria tėvams nevartoti  gestų kalbos, o skirti  
visą dėmesį ti k sakyti nei kalbai.

Tai turėtų pasikeisti . Kad tėvai ti krai turėtų galimybę pasirinkti , 
jie privalo gauti  visas paslaugas gestų kalbos bei sakyti nės / rašyti nės 
kalbos srityje. Sveikatos apsaugos sistemoje vis dar vyrauja pasenęs 
požiūris, kad kochleariniai implantai – vienintelis ti nkamas pasirinki-
mas vaikams ir kad ti k jie gali padėti  vaikams išmokti  sakyti nės kalbos 
bei užti krinti  jiems šviesią ateitį . Tuo tarpu mokslininkai reikalauja, kad 
į kochlearinių implantų naudotojų mokymo programą būtų įtraukta ir 
gestų kalba.

KURTIEJI PASAULYJE

Gallaudeto universiteto prezidentė 
R. Cordano: mitai apie gestų kalbą

Gallaudeto universiteto prezidentė R. Cordano.

Gallaudeto universiteto prezidentė Roberta Cordano 
pateikia tėvams ir specialistams savo nuomonę dėl 
problemos, kuri aktuali ne tik šiam universitetui ir 

Jungtinėms Amerikos Valstijoms, bet ir visoms pasaulio 
šalims. Tyrimai rodo, kad į darželius ateina itin daug kurčių 

ir neprigirdinčių vaikų, kurių raida vėluoja, nes jie blogai 
moka kalbą. Turime vadovautis tyrimais grįstu požiūriu ir 
stengtis neatskirti mokymosi kalbėti ir kalbos mokymosi.  

Iš rusų kalbos vertė Ieva LUKOŠEVIČIENĖ

Gallaudeto universiteto prezidentė Gallaudeto universiteto prezidentė Gallaudeto universiteto prezidentė 
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Ateitis jau čia 
Šiuo metu esame tokioje istorijos sandūroje, kai dauguma mokslinių 

atradimų leidžia tvirtinti, kad mums daugiau nebereikia rinktis vienos 
ar kitos kalbos – daug geriau pasirinkti abi kalbas. Dabar mes žinome, 

kad gestų kalbos poreikis nesumažėjo, atvirkščiai – jis išaugo. •

Šaltinis: http://spbvog.ru/deaf-world/321-roberta-bobbi-korda-
no-direktor-gallodeta-mify-o-zhestovom-yazyke

KURTIEJI PASAULYJE

Yra žinoma, kad 1862 metais Tokugavos 
vyriausybė išsiuntė keletą pasiuntinių į Europą, 
kad šie apsilankytų kurčiųjų mokyklose ir 
daugiau sužinotų apie kurčiuosius. Tarp 
pasiuntinių buvo ir princas Ito Hirobumi, 
grafas Inoue Kaoru, vikontas Yamao Yozo. 
Yozo pamatė, kaip fabrike dirbančios kurčios 
merginos bendrauja gestais, ir suprato, kad 
tai galėtų padėti Japonijos kurtiesiems. Jis 
apsilankė keliose kurčiųjų ir aklųjų mokyklose 
Jungtinėje Karalystėje, o vėliau, prabėgus 
šešiolikai metų, padėjo įkurti keletą pirmųjų 
mokyklų kurtiesiems Japonijoje.

Pirmoji aklųjų ir kurčiųjų mokykla buvo 
įkurta Kiote, joje iš pradžių mokėsi trys kurti 
vaikai. Mokytojas Tashiro Furukawa mokė 
kurčiuosius pirštų abėcėlės, arba yubimoji, 
taip pat išmokė tarti žodžius, skaityti ir rašyti 
japoniškai. Iš šio mokytojo sukurtosios yubi-
moji radosi ir šiandien vartojama japonų 
pirštų abėcėlė.

1871 m. Yozo padėjo įkurti dar vieną 
aklųjų ir kurčiųjų mokyklą Tokijuje, vėliau 
buvo steigiama vis daugiau tokių privačių 
mokyklų. 1912-1926 metais aklųjų ir kurčiųjų 
mokyklos buvo atskirtos, kurčiųjų mokyklose 
buvo nustota mokyti gestų kalbos, pereita 
prie skaitymo iš lūpų ir mokymo kalbėti, arba 
verbalinės kalbos kouwa.

Po Antrojo pasaulinio karo, Japoni-
joje įsigaliojus privalomai švietimo siste-
mai, šiek tiek pagerėjo ir kurčiųjų ugdymas. 
Buvo atskirtos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų 
mokyklos –  laikytasi nuostatos, kad skiriasi 
šių grupių poreikiai, ir imta taikyti skirtingus 
mokymo būdus. 

Tačiau tai, kad kurčiųjų ugdymo sistema 
gerėjo, dar nereiškia, jog keitėsi požiūris į 
kurčiuosius. Kurtieji buvo laikomi ligoniais 
arba neįgaliaisiais, taigi jeigu tu buvai kurčias, 

tai tu buvai kitoks. O būti kitokiam Japonijoje 
nėra gerai. 

Kova už teises
1965 m. du kurtieji buvo apkaltinti sušių 

restorano savininko nužudymu. Kurčiuosius 
sulaikė dėl muštynių restorane. Jos kilo dėl 
to, jog vienas klientas pasišaipė iš vyrų, kad 
jie kalba gestais. Supykęs savininkas vienam 
kurčiajam trenkė į veidą batu, tada kurčiasis 
jį pastūmė. Krisdamas savininkas susitrenkė 
galvą ir mirė. Girdintieji klientai pabėgo, o kur-
tieji buvo sulaikyti ir apkaltinti žmogžudyste. 
Kurčiųjų bendruomenė stengėsi palaikyti sulai-
kytuosius, rinko pinigus ir bandė surasti gestų 
kalbos vertėjų. Tačiau advokatai nenorėjo im-
tis kurčiųjų žudikų bylos, o vertėjai nesuprato 
teisinės kalbos. 

Taigi nė vieno iš kaltinamų kurčiųjų ap-
klausoje nedalyvavo gestų kalbos vertėjai, o 
advokatai buvo girdintieji ir nemokėjo gestų 
kalbos. Kai pagaliau buvo skirti gestų kalbos 
vertėjai, policija pareiškė, kad teisiškai vertėjai 
nėra oficialūs gynėjai, todėl su byla ir toliau 
dirbo gestų kalbos nemokantys advokatai.

Abu vyrai buvo nuteisti laisvės atėmimu, o 
vyresnis iš jų gavo ilgesnę bausmę. Galų gale 
į pagalbą jam atėjo vyras vardu Matsumoto 
Masayuki – pirmasis kurčias advokatas, ir 
bausmės laiką pavyko sutrumpinti. Tačiau ne 
todėl, jog teismas pripažino jį „mažiau“ kaltu, 
o dėl to, kad jis buvo pripažintas protiškai atsi-
likusiu. Nedidelė pergalė.

XX a. penktojo dešimtmečio pabaigoje 
buvo įkurta Japonijos kurčiųjų federacija, kuri 
ėmė burti kurčiuosius ir neprigirdinčiuosius 
bei puoselėti bendruomeniškumą. Feder-
acijos tikslas - ginti kurčiųjų teises ir laisves. 
Šios federacijos filosofija tokia, kad Japonijos 
kurtieji yra tiesiog japonai, kurie yra kurti. Tai 

liečia ir neprigirdinčius, ir kurčius nuo gimimo, 
ir nešiojančius klausos aparatus arba turinčius 
kochlearinius implantus.

Devintajame dešimtmetyje susibūręs 
kurčiųjų judėjimas D PRO teigia, kad kurtieji 
sudaro kitos kultūros dalį, o jų vartojama kalba 
skiriasi nuo tos, kuria kalba girdintys japo-
nai. Šio judėjimo nariai laiko save visų pirma 
kurčiaisiais ir tik paskui japonais. Jie taip pat 
mano, kad kurčiasis, gimęs kurčiųjų šeimoje ir 
ugdomas gestų kalba, yra „labiau kurčias“ nei 
tas, kuris apkurto vėliau.

Vienas didžiausių nesutarimų tarp šių 
dviejų organizacijų yra dėl japonų gestų 
kalbos apibrėžimo. D PRO tvirtina, kad „gryno-
ji“ japonų gestų kalba yra visiškai atskira 
kalba, nesusijusi su sakytine japonų kalba, o 
būti kurčiuoju reiškia priklausyti visiškai kitai 
kultūrai. 

Japonijos kurčiųjų federacija teigia, kad 
japonų gestų kalba yra kita sakytinės japonų 
kalbos forma (taip sutapo, jog tai padėjo 
pasiekti, kad valstybinėse mokyklose kurti vai-
kai būtų mokomi gestų kalbos neužsitraukiant 
Švietimo ministerijos rūstybės). Vieno ginčo 
tarp šių dviejų grupių metu Japonijos kurčiųjų 
federacijos narys apkaltino D PRO judėjimą 
„gestų fašizmu“. Galima būtų sakyti, kad tarp 
abiejų organizacijų tvyro tam tikra įtampa.

Japonų gestų kalba (Japan Sign Lan-
guage – JSL) yra Japonijoje dominuojanti gestų 
kalba. Ji skiriasi nuo sakytinės ir rašytinės 
japonų kalbos, bet, be abejo, yra jų veikiama. 
Kol japonų gestų kalba nėra sunorminta kaip 
sakytinė japonų kalba, galima teigti, kad po-
puliariausia yra Tokijo „tarmė“. •

Šaltinis: https://www.tofugu.com/ja-
pan/japanese-sign-language/

Japonų gestų kalba. Ką reiškia būti kurčiuoju Japonijoje
Informacijos apie tai, kaip kurtieji gyveno Japonijoje iki Meidži laikotarpio 1868–1912 m., kai šalis atsivėrė Vakarams 
ir ėmė labai sparčiai vystytis, nėra daug. Iki tol nebuvo gestų kalbos, o kurčiųjų padėtis buvo daug blogesnė nei kitas 

negalias turinčių žmonių. Aklieji Japonijoje galėjo daryti shiatsu masažą, groti tradiciniais japonų styginiais instru-
mentais koto, šamisenu arba būti pinigų skolintojais. Tačiau kurti japonai negalėjo užsiimti šiais „prestižiniais“ darbais, 

dauguma jų dirbo paprastus fizinius darbus, pavyzdžiui, ūkininkavo.

Iš anglų kalbos vertė Ieva LUKOŠEVIČIENĖ
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Iki XX a. pradžios kurti eji dailininkai tapė 
gamtą, žmones, bet ti e paveikslai neperteikė 
jų pati rti es gyvenant girdinčiųjų pasaulyje. 
Mūsų amžininkų kurčių dailininkų kūryboje 
jau  atsispindi santykis su aplinkiniu pasau-
liu, jų jausmai ir kova už gestų kalbą. 1989 
m. grupė Amerikos kurčių dailininkų įkūrė 
judėjimą De’VIA, o tai reiškia Menas kurčiųjų 
žvilgsniu. 

 Juanas Fernándezas de Navar-
rete (1526-1579). Ispanų dailininkas. 
Būdamas trejų metų sunkiai susirgo ir neteko 
klausos, neišmoko kalbėti , buvo silpnos svei-
katos. Turėjo pravardę el Mudo – Kurčiasis. 
Išsilavinimą gavo vienuolyne, ten išmoko 
gestų kalbą, kurią vartojo vienuoliai, davę 
tylos įžadus. Vienuolis dailininkas išmokė jį 
tapybos pagrindų. Paskui keliavo po Italiją, 
Venecijoje mokėsi Ticiano dirbtuvėje. Tapė re-
liginio pobūdžio paveikslus – Kristaus krikštas, 
Šventoji šeima. Vienuolika metų iki mirti es 
tapė tuo metu statomuose Eskorialio rūmuose 
– tai maždaug 45 km nuo Madrido esanti s 
milžiniškas vienuolyno, bažnyčios ir karali-
aus rezidencijos kompleksas. Daug dailininko 
paveikslų pražuvo arba nukentėjo nuo gaisrų.

 Hendrickas Avercampas (1575-
1634). Olandų tapytojas. Kurčias nuo 
gimimo. Pramintas Kurčiuoju iš Kampeno. 
Amsterdame mokėsi tapybos pas dailininką 
portreti stą, vėliau susižavėjo peizažu. Buvo 
sėkmingas dailininkas, laikomas vienu 
iš Olandijos tapybos mokyklos kūrėjų. 
Tuo metu Olandijoje klestėjo prekyba ir 
pramonė. Tur-ti nga olandų vidurinė klasė 
savo namus mėgo puošti  paveikslais, buvo 
populiarūs tokie kūriniai kaip nati urmortas, 
peizažas, portretas. H. Avercampas dau-
giausia piešė nedidelius miestelio ar kaimo 
žiemos peizažus su ryškiomis fi gūrėlėmis 
žmonių, čiuožiančių su pačiūžomis ant ledo. 
Beveik visuose jo darbuose kartojasi ta pati  
tema – žiemos peizažas, scenos ir pramogos 
ant ledo. Paveikslams būdingas ti kroviškai 
vaizduojamas kasdie-nis gyvenimas, smul-
kios detalės. Šio dailininko paveikslai ekspon-
uojami Olandijos karališkajame muziejuje, 
Vienos ir Maskvos muziejuose.  

Karlas Gampelnas (1794 - po 
1880). Rusų dailininkas, portreti stas, 
miniati ūrų autorius, graveris, buvo Vie-
nos menų akademijos narys. Gimė visiškai 
kurčias. Mokėsi Meno akademijoje Vienoje. 
Grįžęs į Rusiją dėstė piešimą ir graviravimą 
kurčiųjų mokykloje Peterburge, vėliau 
gyveno ir dirbo Maskvoje. Dailininkas tapė 
1812 m. karo didvyrius, sukūrė daug to meto 
Rusijos kilmingųjų šeimų ir visuomenės 
veikėjų portretų, tarp jų ir garsaus rusų 
poeto A. Puškino tėvo portretą. Atliko 

begalę graviūrų, kurios reikalavo talento 
ir kruopštumo. Savo paveikslus dailininkas 
pasirašydavo visa pavarde arba monograma 
ir visada prirašydavo prancūziškai Sourd-
muet (kurčnebylys). K. Gampelno darbai sau-
gomi Maskvoje, Tretjakovo galerijoje, kituose 
muziejuose ir privačiose kolekcijose.

Johnas Brewsteris (1776-1854). 
JAV dailininkas portreti stas. Kurčias nuo 
gimimo. Buvo labai produktyvus dailininkas, 
nutapė daug pasiturinčių Naujosios Anglijos 
šeimų, ypač jų vaikų portretų, mokėjo pa-
vaizduoti  vaikystės nekaltumą, tam panau-
dodavo įvairias detales arba simbolius: rau-
donus batelius, paukštelius, kt. Tuo metu 
fotografi ja dar nebuvo išrasta, o pasiturintys 
žmonės labai mėgo turėti  savo portretus ir 
šiam savo norui išpildyti  galėjo skirti  lėšų, 
todėl dailininkas gaudavo daug užsakymų. 
Jo tapyti  portretai stati ški, žmonės juose 
vaizduojami rimti , nesišypsantys, spalvos 
santūrios, prislopintos. Dailininkas dažniau-
siai piešė sėdinčius žmones – taip „sutaupy-
davo dažų ir užsakovo pinigų“. Kai kurie por-
tretai beveik identi ški, nes panašūs žmonių 
drabužiai ir baldai, ti k galvos skiriasi. Dau-
giausia dėmesio J. Brewsteris skyrė žmogaus 
veidui, ypač žvilgsniui. Kaip sako kriti kai, 
kurčias dailininkas sugebėjo nukreipti  žiūrovo 
žvilgsnį į vaizduojamo žmogaus akis, nes akių 
kontaktas labai svarbus kurčiųjų bendravime. 

Slava Raškaj (1877-1906). 
Chorvatų dailininkė, akvarelistė. Kurčia 
nuo gimimo. Mokėsi Vienoje ir Zagrebe. 
Išmoko kalbėti  vokiškai ir prancūziškai. 
XIX a. pabaigoje jos darbai buvo ekspon-
uojami visoje Europoje, taip pat 1900 m. 
Pasaulinėje parodoje Paryžiuje. Nepaisy-
dama pripažinimo, dailininkė jautėsi vieniša, 
siekė privatumo, buvo uždara. Akvarele tapy-
ti  paveikslai atspindi dailininkės jausmus, 
jiems būdingos grakščios linijos ir švelnūs 
atspalviai. Pagrindinės temos: vandens leli-
jos tvenkinyje, nati urmortai su knygomis ir 
jūros žvaigždėmis, gėlių puokštės, žiemos 
peizažai. Įdomus yra darbas Rankų eskizas. 

Kurti eji pasaulio dailininkai 
Nuo seniausių laikų žmogus siekia vaizdais, garsais ar judesiais perteikti tikrovę, išreikšti savo mintis ir jausmus, tai yra 

kurti meną. Kurtiesiems artimiausias yra vizualusis menas.
Pasaulyje esama daug kurčių dailininkų, čia paminėsime kelis žymiausius iš jų. Pirmas kurčias dailininkas, kurio vardas 

minimas rašytiniuose šaltiniuose, buvo Kvintas Pedijus. Jį savo veikale „Naturalis Historia“ paminėjo romėnų 
gamtininkas, fi losofas ir rašytojas Gajus Plinijus Vyresnysis (23–79 m.). 

Joana VANAGIENĖ

KURTIEJI PASAULYJE

1.

2.
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Čia dailininkė nupiešė rankas ir lūpas – tai, 
kas labai svarbu kurtiesiems bendraujant. 
S. Raškaj mirė nuo tuberkuliozės, būdama 
29 metų. Ilgus dešimtmečius dailininkės dar-
bai buvo primiršti, susidomėjimas jais atgijo 
tik XX a pabaigoje ir XXI a. pradžioje. 

Eugène‘as Laermans‘as (1864-
1940). Belgų dailininkas, iliustratorius, 
grafikas. Apkurto 11 metų, susirgęs men-
ingitu, beveik nekalbėjo. Tai vertė susitelk-
ti į regėjimą, jaunuolis nusprendė tapti 
dailininku. Tapybos mokėsi Karališkojoje 
dailės akademijoje Briuselyje. 1924 m. 
E. Laermans‘ui pablogėjo regėjimas, teko 
atsisakyti tapybos. 1927 m. už nuopel-
nus karalius jam suteikė bajoro titulą. Ne-
trukus dailininkas visiškai apako ir tapo 
atsiskyrėliu. Pagrindinės E. Laermans‘o darbų 
temos – Belgijos kaimo ir darbininkų kasdi-
enis gyvenimas (Akloji, Elgetos, Girtuoklis, 
Skudurų surinkėjai). Paveikslams būdingas 
tragizmas ir pesimizmas, stilizacija. Dai-
lininkas sugebėjo perteikti tylos ir žmogaus 
vienišumo pasaulyje pojūtį.

Granville‘as Seymouras Red-
mondas (1871-1935). Amerikietis 
dailininkas peizažistas. Apkurto 2,5 metų 
persirgęs skarlatina. Lankė kurčiųjų mokyklą, 
ten berniuko mokytojas, pastebėjęs jo me-
ninius gebėjimus, mokė jį pantomimos, piešti 
ir tapyti. Vėliau G. Redmondas trejus metus 
mokėsi dailės mokykloje San Fransiske ir 
akademijoje Paryžiuje. Gyveno Los Andžele, 
čia susipažino ir susidraugavo su didžiuoju 
nebyliojo kino komiku Charlie Chaplinu. 
Šis supažindino G. Redmondą su garsiais to 
meto dailininkais, žavėjosi jo gestų kalbos 
išraiškingumu ir įkalbėjo dailininką kartu 
nusifilmuoti keliuose filmuose. Ch. Chapli-
nas net pradėjo kolekcionuoti G. Redmondo 
paveikslus, taip remdamas jį finansiškai. 
G. Redmondas pelnė išskirtinį pripažinimą, jis 
nutapė daug peizažų su paplūdimiais, buvo 

vadinamas Kalifornijos peizažo meistru, jo 
tapyti peizažai lyginami su Henri Matisse‘o 
darbais. Buvo žavimasi G. Redmondo 
paveikslų spalvingumu, nors liūdesio val-
andomis jis tapydavo tamsiomis spalvomis. 
G. Redmondo darbai saugomi Los Andželo 
meno muziejuje, Niujorko miesto muziejuje, 
Kalifornijos kurčiųjų mokykloje, privačiose 
galerijose.

Ispanų dailininkai broliai Valen-
tinas de Zubiaurre (1879-1963), 
Ramonas de Zubiaurre (1882-
1969). Abu buvo kurti nuo gimimo, augo 
pasiturinčioje šeimoje – jų tėvas buvo žymus 
ispanų kompozitorius, Madrido karališkosios 
muzikos konservatorijos profesorius. Broliai 
buvo labai artimi, tai lėmė menkas amžiaus 
skirtumas, ankstyvas susidomėjimas menu. 
Pirma abu buvo ugdomi namie, vėliau abudu 
mokėsi Karališkojoje dailės akademijoje 
Madride. Jiedu kartu keliavo po Europą ir 
Ameriką, rengė parodas. Išgarsėjo vaizduo-
dami valstiečių gyvenimo scenas, tapydami 
Ispanijos vyrų ir moterų portretus, jų valgius, 
šokius. Tačiau paveikslai atskleidžia kiekvieno 
jų individualybę. Ramono paveiksluose dau-
giau spalvingų kostiumų, baldų, indų. Labiau 
mėgstantis bendrauti Ramonas dažnai ėmėsi 
iniciatyvos bendrauti už abu jų kelionių 
metu. Valentinas buvo uždaresnis, mieliau 
bendravo su seserimi, keliais artimais drau-
gais. Broliai, ypač Valentinas, aktyviai daly-
vavo kurčiųjų asociacijoje Madride. Abu gavo 
daug aukščiausių Ispanijos apdovanojimų už 
pasiekimus mene. 

Andrejus Jegorovas (1878–
1954). Gimė Estijoje. Klausos neteko ank-
styvoje vaikystėje nelaimingo atsitikimo 
metu. Berniuko kalba buvo dar nesusiforma-
vusi, o laikui bėgant jis visai nustojo kalbėti. 
Mėgo piešti. Mokėsi Peterburgo kurčiųjų 
mokykloje, o laisvu laiku piešė viską, ką 
matė aplinkui. Vėliau įstojo į Imperatoriškąją 

meno akademiją. Daug keliavo po Rusiją, 
tapė Taganrogo ir Saratovo cerkves, dalyva-
vo daugelyje parodų Rusijoje ir už jos ribų. 
Tapė peizažus (ypač daug žiemos peizažų), 
paveikslus buities temomis iš kaimo gyveni-
mo, Estijos gamtą, Talino ir kitų Estijos miestų 
vaizdus, gėlių puokštes. Paveikslams būdinga 
rusų realistinės mokyklos tradicija, aiškios 
ryškios spalvos, jie yra nedidelio formato, 
dažniausiai tapyti ant faneros arba kartono. 
Daug A. Jegorovo paveikslų yra Estijos dailės 
muziejuje, Tartu, Peterburge, bet daugiausia 
privačiose galerijose. •

Tęsinys – kitame “Akiračio” numeryje.
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1. Ch. F. de Navarette: „Kristaus krikštas“
2. E. Laermans‘as: “Akloji”
3. H. Averkampas: „Scena ant ledo“
4. S. Raškaj: „Žiema“
5. A. Jegorovas: „Žiemos peizažas“.

4.
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