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MOKYMAI AKADEMINEI VISUOMENEI. 
Aukštųjų mokyklų dėstytojams ir adminis-
tratoriams surengti  mokymai - pristatytos 
judėjimo, regos ir klausos negalios sampra-
tos, kylantys iššūkiai ir galimybės juos įveikti . 
Informaciją apie sutrikusios klausos poreikius 
pateikė LKD viceprezidentas K. Vaišnora ir Lietuvos kurčiųjų jaunimo 
asociacijos studentų reikalų koordinatorė E. Kisnieriūtė. Mūsų rekomen-
dacijos: 1. Atsižvelgti  į kiekvieno poreikius, nes klausos negalia – skirt-
inga, kiekvienas studentas turi individualius poreikius; 2. Gestų kalbos 
verti mo paslaugų prieinamumas paskaitų metu ir neformalioje studijų 
aplinkoje; 3. Konspektavimo paslaugos; 4. Informacijos prieinamumas 
įvairioje studijų aplinkoje. 

Lietuvos kurčiųjų draugija dėkoja JTO Neįgaliųjų teisių komiteto na-
riui prof. Jonui Ruškui už kvieti mą atstovauti  kurčiųjų bendruomenei 
mokymų metu. 

VAIDYBOS KŪRYBINĖS DIRBTUVĖS KURTIESIEMS. Vilniaus di-
zaino kolegija vykdo teatro ir kino studijų krypti es Vaidybos studijų 
programą, pagal kurią rengia vizualiojo teatro aktorius. Ruošiamasi 
šią studijų programą pritaikyti  kurti esiems. Lietuvoje tai būtų pir-

mos studijos, kur kurti eji galėtų mokyti s 
vaidybos meno, įgyti  aukštąjį išsilavinimą, 
gauti  profesinio bakalauro laipsnį. Sausio 
20 d. kolegija surengė  Vaidybos kūrybines 
dirbtuves  kurti esiems, besidominti ems te-
atru. Kūrybinės dirbtuvės buvo nemokamos, 

verčiamos į gestų kalbą. Jose dalyviai per įvairius teatrinius prati mus 
susipažino su scenos judesio išraiškos galimybėmis. Dirbtuves vedė 
aktorius Tomas Dapšauskas. 

Dalyviams buvo pristatyta Vilniaus dizaino kolegijos vykdoma Vaidy-
bos studijų programa, kolegijos materialinė bazė (patalpos, įranga, 
bibliotekos fondas ir pan.). Į kūrybines dirbtuves buvo raginami atvyk-
ti  teatro, šokio, ritmikos mokytojai, kurčiųjų mokyklų karjeros konsul-
tantai, mokinių tėveliai. Jie  galėjo stebėti  kūrybinį procesą iš šalies.

 Plačiau apie Vaidybos kūrybines dirbtuves skaitykite kitame 
„Akiračio“ numeryje.

FOTOGRAFIJOS PRADŽIAMOKSLIS KURTIESIEMS. Šiaulių miesto 
savivaldybės viešosios bibliotekos „Šalti nėlio“ fi lialas sutrikusios klau-
sos asmenims parengė elektroninį leidinį „Fotografi jos pradžiamokslis 
klausos negalią turinti ems“. Jame vizualiai ir patraukliai pateikiama 
prakti nio pobūdžio informacija apie fotoaparatų ti pus, jų para-
metrus, svarbiausius geros fotografi jos komponentus: kompoziciją, 
apšvieti mą, idėją. Elektroninio leidinio rengėja, sudarytoja - Šiaurės 
Lietuvos kolegijos lektorė Emilija Čeponė, o gestų kalbos intarpus 
rengė Šiaulių apskriti es gestų kalbos vertėjų centro vertėjos Aušra 
Tarakevičiūtė, Greta Naujokaitė, Alicija Bogdanovič. Vaizdo intarpus 
sumontavo videostudijos darbuotojas Mindaugas Bulnis. Projekto 
sumanytoja ir įgyvendintoja - bendrijos PAGAVA narė Rita Božienė 
iš Šiaulių. Tai bibliotekų paslaugų plėtros projekto „Tylos kalba: in-
tegruota kūrybinė edukacija klausos negalią turinti ems“ rezultatas. 
Atsidaryti  galima surinkus nuorodą htt p://tyloskalba.smsvb.lt/foto-
grafi jos.html .

Šiame numeryje

Tr�mpai 
APIE MUS



2017 M. SAUSIS 3

BENDRUOMENĖS ŽODIS

Dienraščio žurnalistė geranoriškai suti ko 
tarpininkauti . Tačiau ir vėl laukė nusivylimas. 
Paaiškėjo, kad įmonei nelengvas laikotarpis ir 
naujų darbuotojų neišgali priimti .

Tyliau kalbanti s vadovas – grėsmė 
netekti  darbo. Dirbdama įvairiose įstaigose 
ir įmonėse, visada bijodavau, kad manęs 
neatleistų dėl nepakankamo girdėjimo. Jeigu 
vadovas ar ti esioginis bendradarbis kalbėdavo 
tyliai, man visuomet reikėdavo tą darbą palik-
ti  – tyliai kalbanti s žmogus nepajėgus kalbėti  
garsiau, kaip ir neprigirdinti s nepajėgus išgirsti  
tylesnių garsų. Esu išbandžiusi daugybę dar-
bo sričių, kai buvau jauna, daugiau turėjau 
ti kėjimo ateiti mi, kad įsitvirti nsiu, kad bus 
įverti ntos mano pastangos, rimtas požiūris 
į darbą, o nesklandumai dėl neprigirdėjimo 
nueis į antrą planą. Deja, taip nenuti ko…

Dirbau administratore, vadybininke, 
sekretore, personalo specialiste, savivaldybės 
tarnautoja, rašiau kultūrinius, socialinius, 
švieti mo projektus, straipsnius portalams, 
rengiau buhalterinę apskaitą, išmėginau 
teisinį ir archyvavimo darbą. Ir štai, beveik 
įpusėjusi penktąją dešimtį , supratau, kaip 
žmonėms sunku suprasti  neprigirdinčiųjų 
situaciją. Kaip sudėti nga išaiškinti , kad 
aš galiu neišgirsti  tyliau ištarto garso, 
galiu išgirsti  neteisingai, kad negaliu 
įsitraukti  į pokalbį, jei šnekamasi per 
tam ti krą atstumą. Žmonės nesupranta, 
kaip galima girdėti  ir kartu negirdėti …

Žmonės užmaršūs. Pavarg-
sta kartoti . Žmonės pavargsta nuo 
neprigirdinčiųjų, nuo to, kad jiems 
reikia kartoti , nes pokalbis, bendravi-
mas tarsi įgauna pagreitį  ir dėmesys 
nukrypsta į aptariamą temą, žmonės 
pamiršta, jog pašnekovas negirdi, dis-

kusija praranda spontaniškumą. Ir aš, ir ti e 
žmonės pavargsta. Klausos negalia veikia 
suvokimą – tu negali greitai, iškart suvokti , 
greitai atsakyti . Nes gerai girdinčiųjų smegenys 
veikia sparčiau – tuo pačiu metu jie ir klau-
sosi, ir jau gali numatyti , ką atsakys. Skaičiau, 
kad smegenyse signalai „girdėti “ ir „veikti “ 
įsijungia tuo pačiu metu. O jei klausos cen-
tras pakenktas, tada visa signalo energija su-
koncentruojama ti k į įtemptą klausymąsi ir 
teisingą informacijos suvokimą, o atsakymas 
gerokai vėluoja. Tai garsą suvokiančios siste-
mos pakenkimas.

Aš stengiuosi neprarasti  opti mizmo, 
palengvinti  savo situaciją humoru, bet 
surimtėjusi prisipažįstu, kad bandžiau ieškoti  
priežasčių savo auklėjime, charakteryje. Darau 
viską, ką galiu: esu geranoriška, pritampanti  
prie kolektyvo, mėgstu pajuokauti , bet vis ti ek 
negaliu dalyvauti  pokalbyje, kai kalbama tyliau 
arba iš tam ti kro atstumo.

Turiu klausos aparatą, nors jo kasdien ne-
galiu nešioti , nes ilgiau tuo aparatu naudojan-
ti s kankina ūžesys ausyse, garsai tampa tarsi 
metaliniai dūžiai, aplinką matai tarsi sapne. 
Gydytojai patarė aparatu rečiau naudoti s. 

Kadangi nesu kurčioji, o ti k turinti  sunkaus 
laipsnio prikurti mą, ieškant darbo man ne ką 
tegalėjo padėti  ir kurčiųjų draugija – ji rūpinasi 
kurčiaisiais, tarpininkauja darbo rinkoje ti ems, 
kurie bendrauja gestų kalba. 

Ateiti s ti kriausiai nulemta. Kadan-
gi mano prikurti mas įgytas, klausa turi 
tendenciją po truputį  su metais blogėti . 
Vaikystėje girdėjau maždaug 50 procentų, o 
dabar šis rodiklis siekia 30 procentų. Ilgainiui 
tapsiu kurčia. Tai suvokdama stengiuosi kuo 
dažniau klausyti s geros muzikos, gamtos 
garsų, vaikų klegesio. Aš ti kiuosi išsaugoti  
gyvenimo, pasaulio garsus savo atmintyje. 

Suprantu, jog turiu išmokti  gestų kalbą, 
kad bent pati ems arti miausiems žmonėms 
nereikėtų man šaukti  ar vengti  bendravi-
mo. Tačiau gestų kalbos kursus lankyti  man 
sunku, nes, kaip minėjau, man prikurti mas, o 
tai yra kaip trūkinėjanti s signalas – čia girdi, 
čia negirdi. Sunkiai, bet būtent dėl to ryžausi 
kreipti s į LKD prezidentą V. Pivorą.  Ačiū Prezi-
dentui – jis mane išklausė ir palydėjo į vieną 

jaukų kabinetą. Čia laukė maloni 
pažinti s su draugijos leidinio „Akira-
ti s“ redaktore.

Ilgai laukus, dar palauk. Kai 
apima nevilti s, raminu save: daryk 
pertrauką, pailsėk truputį , galbūt tau 
reikia dar palaukti , išlaukti  ti ek, kiek 
reikia. Bet man baisu, nes atsakau ne 
ti k už save, bet ir už savo sūnų, kuris 
dar ti k penktokas, ir kurį tenka auginti  
vienai. Stengiuosi, kad jis suprastų, jog 
sunkumai įveikiami, o sėkmė aplanko, 
kai labiausiai jos nesiti ki. •

„Ieškau bet kokio darbo“, – skambinu susijaudinusi į vieno 
internetinio dienraščio redakciją. Mano situacija nelinksma: penkerius 

metus nesėkmingai ieškau darbo, nes dėl klausos negalios 
daugelis darbdavių nenori manęs samdyti. Suprantu, kad redakcija –
ne darbo birža ir ne psichologinė tarnyba, bet galbūt ji galėtų padėti 
man susisiekti su viename straipsnyje minima socialine įmone. Šios 
įmonės vadovas negirdintis viena ausimi. Taip nutiko, kai dirbdamas 
prestižinėje įmonėje aukšto lygio vadovu dėl stipraus streso neteko 
dalies klausos. Aš tikėjausi, kad būtent toks vadovas mane supras. 

Dalia PETKŪNIENĖ

Socialinės atskirti es epizodas
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tam ti krą atstumą. Žmonės nesupranta, 
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neprigirdinčiųjų, nuo to, kad jiems 
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mas tarsi įgauna pagreitį  ir dėmesys 
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pamiršta, jog pašnekovas negirdi, dis-

Dalia Petkūnienė.



2017 M. SAUSIS4

Jame dalyvavo visi RV nariai: Vytautas 
Pivoras, Kęstuti s Vaišnora, Inga Minkevičienė, 
Gina Ramanauskienė, Nijolė Kaminskienė, 
Alina Juciuvienė, Kristi na Prudnikienė, Jūratė 
Pugačiauskienė, Arūnas Bražinskas, Vytautas 
Valiauga, Arūnas Šaukeckas, Aleksas Jasiūnas ir 
Lietuvos kurčiųjų draugijos Revizijos komisijos 
pirmininkė Audronė Šimkuvienė.

Posėdyje priimti  nutarimai
Paskirtas Surdologijos centro (SC) vado-

vas. Valdybos nariai nutarė, kad direktoriaus 
pareigas ir toliau eis dabarti nė SC direktorė 
Jolanta Radzevič. Daugumos valdybos narių 
nuomone, J. Radzevič teko vadovauti  sunkiu 
laikotarpiu, kai SC negavo fi nansavimo pagal 
projektą, kurį vykdydavo kiekvienais metais, 
tačiau ji nepaliko direktoriaus pareigų, ieškojo 
galimų sprendimo būdų ir veiksmų, kad centro 
situacija pagerėtų. 

 LKD atstovavimas Europos kurčiųjų 
sąjungos (EUD) Generalinėje Asamblėjoje 
(GA). Nutarta, kad EUD GA, kuri vyks gegužės 
mėnesį Maltoje, LKD atstovaus prezidentas 
V. Pivoras ir viceprezidentas K. Vaišnora. 

Pakeista LKD įstatų keiti mo darbo grupės 
sudėti s. Atsistatydinęs iš LKD Respublikinės 
valdybos Marius Minkevičius, kuris priklausė 
įstatų keiti mo darbo grupei, toliau negali 
likti  šioje grupėje pagal galiojantį  nutarimą. 
Darbo grupę sudaro keturi RV ir trys LKD na-
riai. Susidarius tokiai situacijai, nutarta į darbo 

grupę įtraukti  RV narį V. Valiaugą. Šiuo metu 
įstatų keiti mo darbo grupę sudaro: V. Pivoras, 
K. Vaišnora, G. Ramanauskienė, V. Valiauga, 
A. Šimkuvienė, S. Beniušienė, M. Balaišis. 

RV ofi ciali nuomonė dėl susidariu-
sios situacijos su Vilniaus apskriti es gestų 
kalbos vertėjų centro (VAGKVC) vadove 
Danguole Dragūniene. Daugumos RV narių 
balsais nutarta, kad RV nepalaiko direktorės 
D. Dragūnienės veiksmų 2016 m. spalio 12 d. 
susirinkime su Vilniaus bendruomene, nes 
tuo metu vykdyti  direktorės veiksmai žemino 
kurčiųjų bendruomenės narius. Valdybos 
nariai kategoriškai nesuti ko su VAGKVC po-
zicija, kad direktoriaus pavaduotoju negali 
būti  kurčias žmogus, nes sudaroma neti nkama 
darbo aplinka gestų kalbos vertėjams. Euro-
pos Sąjungos šalyse klausos negalios asmenys 
dirba tokiuose centruose ne ti k pavaduotojais, 
bet ir įstaigų vadovais. Todėl deklaruojama 
VAGKVC nuomonė, kad klausos negalios 

žmogus negali eiti  tokių pareigų – diskriminuo-
ja klausos negalios  žmones. RV išreiškė ofi cialią 
nuomonę dėl VAGKVC gauto rašto. Jame 
rašoma dėl LKD prezidento V. Pivoro išsakytos 
nuomonės, nepasiti kint centro vadovybe. 
VAGKVC kreipimąsi į Respublikinę valdybą 
dėl prezidento veiksmų nariai traktavo kaip 
nesantaikos kurstymą prieš LKD prezidentą ir 
kišimąsi į LKD veiklą. RV nariai LKD prezidento 
veiksmų šiuo klausimu nesvarstė ir palaikė LKD 
prezidento vykdomą veiklą.

 LKD asocijuotų narių nario mokesčio 
mokėjimas. Nutarta priminti  asocijuotoms 
narėms, kurios nemoka narystės mokesčio ir 
turi skolų, ofi cialiais raštais, kad atliktų aso-
cijuoto nario pareigas. Planuojama teikti  LKD 
suvažiavimui svarstyti  klausimą dėl asocijuotų 
narių, kurie nemoka narystės mokesčio, 
narystės sustabdymo ar pašalinimo iš LKD. 

Svarstyti  įvairūs prašymai ir kiti  aktualūs 
klausimai. •

Gruodžio 21 d. įvyko paskutinis 2016 m. Lietuvos kurčiųjų draugijos (LKD) 
Respublikinės valdybos (RV) posėdis. 

Lietuvos kurčiųjų draugijos inf.

Respublikinės valdybos posėdyje

Techninės pagalbos priemonių išdavimo tvarkos naujovės

AKTUALIJOS

Paskutiniame 2016 m. LKD Respublikinės valdybos posėdyje dalyvavo visi valdybos nariai. 

Pakeiti mai klausos techninės pagalbos priemonėms
 Vidinio ryšio (FM) sistema. Praplėstas vidinio ryšio (FM) sistemos 

gavėjų ratas – priemonę galės gauti  ir vaikai, besimokantys specialiojo 
ugdymo mokyklose.

 Klausos techninės pagalbos priemonių įsigijimo išlaidų kompen-
savimo tvarka.

Asmuo turi teisę gauti  šias techninės pagalbos priemonių išlaidų 

kompensacijas: 
1. vidinio ryšio (FM) sistemos – ne daugiau kaip vieną kartą per pen-

kerius metus iki 724 eurų, bet ne daugiau už fakti nes išlaidas;
2. judriojo (mobiliojo) ryšio telefono (vibruojančio) – ne daugiau kaip 

vieną kartą per ketverius metus iki 174 eurų, bet ne daugiau už fakti nes 
išlaidas;

3. planšeti nio kompiuterio – ne daugiau kaip vieną kartą per ketve-

Nuo šių metų sausio 3 d. pasikeitė neįgaliųjų aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis ir šių 
priemonių įsigijimo išlaidų kompensavimo tvarka.

„Akiračio“ inf.
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AKTUALIJOS / GESTŲ KALBOS VERTĖJAI

Vertėjus verti no Lietuvių gestų kalbos 
vertėjų atestacijos komisija, kurią sudarė Lie-
tuvos kurčiųjų draugijos (LKD) prezidentas Vy-
tautas Pivoras, Lietuvos gestų kalbos vertėjų 
asociacijos prezidentė Ramunė Leonavičienė, 
LKD viceprezidentas Kęstuti s Vaišnoras, Sur-
dologijos centro direktorė Jolanta Radzevič 
ir Vilniaus kolegijos dėstytojas Andrius 
Borisevičius.  Atestacijos komisijai vado-
vavo Neįgaliųjų reikalų departamento (NDT) 
direktorės pavaduotoja Jolanta Šliužienė. 
Komisijos sekretorė – NDT Programų koordi-
navimo ir įgyvendinimo skyriaus vyriausioji 
specialistė Rasa Grigaliūnienė.

Gestų kalbos vertėjams gali būti  suteik-
tos trys vertėjų kvalifi kacinės kategorijos: 
vyresniojo ir vyriausiojo vertėjo bei vertėjo 
eksperto. Nustatant kvalifi kacinę kategoriją 
verti namas vertėjo išsilavinimas, profesinė 
verti mo kompetencija ir darbo stažas. Lietu-
voje yra patvirti nti  111 vertėjų, pirmojoje 
atestacijoje panoro dalyvauti  apie trečdalis 
gestų kalbos vertėjų.  Paraiškas dalyvauti  at-
estacijoje pateikė trisdešimt šeši vertėjai, iš jų 
kvalifi kacinius reikalavimus ati ti ko dvidešimt 
septyni. Buvo surengti  trys atestacinės komisi-

jos posėdžiai, kiekviename buvo įverti nta po 
devynis gestų kalbos vertėjus.

Gestų kalbos vertėjų statusas ofi cialiai 
buvo įteisintas  2011 m., tokia profesija 
tuomet atsirado  dokumentuose. Gestų 
kalbos vertėjų atestacija, jų darbo kokybės 
įverti nimas – tai dar vienas svarbus žingsnis. 
Lietuvos gestų kalbos vertėjų asociacijos 
prezidentė R. Leonavičienė ragina visus 
vertėjus gilinti  žinias ir tobulėti . Mat gestų 
kalbos vertėjo kvalifi kaciją įrodanti s doku-
mentas ateityje turės įtakos ir nustatant pagal 

atestacijos lygį priklausantį  vertėjo atlyginimą.
Prieš įteikdama gestų kalbos vertėjams 

kvalifi kacinius pažymėjimus Socialinės apsau-
gos ir darbo ministerijos Socialinės aprėpti es 
departamento direktorė Violeta Toleikienė 
ragino suvokti  šios dienos svarbą: „Jūs este 
pirmieji, kurie išlaikėte kvalifi kacinius egzami-
nus. Jums šiandien suteikiama kvalifi kacinė 
kategorija. Tai svarbu ne ti k kiekvie-nam 
asmeniškai, bet ir visai kurčiųjų bendruome-
nei – ji galės ti kėti s ir reikalauti  kokybiškos 
gestų kalbos verti mo paslaugos.“•

Praėjusių metų gruodžio 28 d. lietuvių gestų kalbos vertėjams įteikti kvalifi kacinių kategorijų 
pažymėjimai. Juos gavo dvidešimt septyni gestų kalbos vertėjai: dvidešimt penkiems suteikta 

vyresniojo, dviem – vyriausiojo vertėjo kvalifi kacinė kategorija.

„Akiračio“ inf.

Pirmąkart atestuoti  gestų kalbos vertėjai

rius metus iki 174 eurų, bet ne daugiau už fakti nes išlaidas.
Atkreipkite dėmesį į svarbų pakeiti mą: prieš įsigydamas šias priemo-

nes asmuo turi kreipti s į Techninės pagalbos neįgaliesiems centro (TPNC) 
teritorinį padalinį ir išsiaiškinti  galimybes gauti  pageidaujamos priemonės 
įsigijimo išlaidų kompensaciją, t. y. ar jo diagnozė ati ti nka nustatytus kri-
terijus, ar pasibaigęs anksčiau gautos techninės pagalbos priemonės 
kompensacijos terminas, ir kitas kompensacijos gavimo sąlygas.

Asmens prašymą gauti  šių priemonių įsigijimo išlaidų kompensaciją 
priima TPNC teritorinis padalinys. Centro direktoriaus įsakymu sudary-
ta komisija nagrinėja asmens prašymą dėl kompensacijos skyrimo ir per 
15 dienų priima sprendimą. Centro teritorinis padalinys nedelsdamas, 
ne vėliau kaip per 5 dienas nuo sprendimo dėl kompensacijos skyrimo 
priėmimo dienos, informuoja asmenį apie priimtą sprendimą. 

Priemonių įsigijimo išlaidų kompensacijos išmokamos, jei šios 
priemonės buvo įsigytos po komisijos sprendimo dėl kompensacijos 
skyrimo priėmimo dienos. Kompensacijos išmokamos eilės tvarka 
iš ati ti nkamai techninės pagalbos priemonių grupei kompensuoti  
skiriamų lėšų, ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo priemonės įsigijimo. 
Kompensacija asmeniui pervedama į jo nurodytą asmeninę arba, patei-
kus įgaliojimą, kito asmens sąskaitą kredito ar mokėjimo įstaigoje arba 

išmokama TPNC Lietuvos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka 
parinktoje mokėjimo įstaigoje (jos padalinyje). Prašymai dėl priemonių 
įsigijimo išlaidų kompensacijos gavimo, pateikti  po asmens mirti es, 
nenagrinėjami.

Išlaidų kompensavimas per įmones. Atsisakyta techninės pa-
galbos priemonių įsigijimo išlaidų kompensavimo per įmones. Panaikinta 
nuostata, kad asmuo vidinio ryšio (FM) sistemą gali įsigyti  ti k įmonėse, 
su kuriomis TPNC yra sudaręs sutarti s. Nuo šiol asmuo gali savo lėšomis 
įsigyti  minėtą priemonę bet kurioje įmonėje, prekiaujančioje bet kurioje 
Europos šalyje, ir pateikęs reikiamus dokumentus TPNC, gauti  priemonės 
įsigijimo išlaidų kompensaciją.

Naujos klausos priemonės. Įtrauktos naujos priemonės: 
įspėjamasis durų įtaisas, judesio rodytuvas ir gaisro, dujų ir dūmų sig-
nalizatorius. Šiomis priemonėmis asmenis aprūpina TPNC vieną kartą 
per šešerius metus. Asmuo, suti kęs įsigyti  TPNC teritorinio padalinio jam 
siūlomą įspėjamąjį durų įtaisą, judesio rodytuvą, gaisro ir (ar) dujų, ir 
(ar) dūmų signalizatorių, į TPNC atsiskaitomąją sąskaitą turės sumokėti  
30 proc. priemonės kainos.

Sutrumpintas garso rodytuvo (elektroninė auklė) ir durų skambučio 
naudojimo laikas iki šešerių metų. •

Pirmieji lietuvių gestų kalbos vertėjai, kuriems buvo įteikti kvalifi kacinių kategorijų pažymėjimai.
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Helga Stevens gimė kurčia 1968 m. rugpjūčio 
9 d. ir augo girdinčiųjų šeimoje olandiškai 
kalbančioje Belgijos dalyje. Iš pradžių ji lankė 
Haselto mieste esančią kurčiųjų mokyklą, o nuo 
dešimti es metų pradėjo mokyti s girdinčiųjų 
mokykloje gimtajame Sint Treideno mieste. Ga-
vusi vidurinį išsilavinimą 1987 m., ji vienus metus 
praleido Jungti nėse Valsti jose, Sent Luise, kaip 
Rotary mainų programos studentė. Lankydamasi 
Gallaudeto universitete Helga susiti ko kurčią 
juristą, kuris įti kino ją studijuoti  teisę, nes ji labai 
abejojo, ar tai įmanoma kurčiajam. 

Grįžusi į Belgiją ji įstojo į Leveno katalikiškąjį 
universitetą. H. Stevens Belgijoje buvo pir-
moji kurčioji, gavusi  aukštąjį teisinį išsilavinimą 
(1993 m.), o 1994 m. ji baigė teisės magistro 
studijas Berklio universitete, JAV, kur studijavo 
pagal Fulbright tarptauti nę mainų programą. 
Studijuodama Leveno universitete Helga taip pat 

praleido 6 mėnesius kaip Erasmus mainų pro-
gramos studentė Lidso universitete Jungti nėje 
Karalystėje. 1994 metais H. Stevens ėmė dirbti  
advokato padėjėja viename Briuselio advokatų 
biure.

1996 m. H. Stevens pradėjo dirbti  Europos 
kurčiųjų sąjungoje gestų kalbos projekte. Paskui 
ji tapo organizacijos generaline sekretore, o dar 
vėliau – direktore. 2004 m., pradėjusi politi nę 
karjerą, ji atsistatydino iš EUD direktorės pareigų. 
H. Stevens buvo EUD prezidente nuo 2005 iki 
2007 m.

Dvi kadencijas iš eilės, nuo 2004 iki 2014 m., 
H. Stevens buvo Flandrijos parlamento narė. Nuo 
2007 m. iki 2014 m. ji taip pat buvo „Bendrijos 
senatore“, o tai reiškia, kad vienu metu ji turėjo 
du mandatus: Flandrijos parlamento ir Senato. 
2010 m. Helga buvo 10-oji tarp populiariausių 
Flandrijos politi kų ir 16-oji tarp populiariausių 

Belgijos politi kų. Nuo 2010 iki 2011 m. ji buvo Bel-
gijos Senato viceprezidentė. H. Stevens priklauso 
parti jai, kuri vadinasi Naujasis fl amandų aljansas 
(NVA).

2014 m. gegužės 25 d. H. Stevens laimėjo Eu-
ropos Parlamento rinkimuose ir 2014 m. liepos 
1 d. tapo Europos Parlamento nare (MEP). Jos 
parti ja Naujasis fl amandų aljansas prisijungė prie 
Europos konservatorių ir reformuotojų frakci-
jos (ECR), o ji pati  tapo frakcijos viceprezidente. 
Europos Parlamente ji taip pat yra LIBE (Piliečių 
laisvių, vidaus reikalų ir teisingumo) komiteto ir 
Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto narė. Be 
to, pirmininkauja jungti nei negalios grupei.

H. Stevens taip pat dalyvavo vietos valdžios 
darbe: 2006 m. ji buvo išrinkta, o 2012 m. per-
rinkta į Gento miesto tarybą. Vis dėlto 2014 m. 
rugpjūčio mėnesį ji paliko šį postą, nes buvo 
sunku suderinti  šį darbą su darbu Europos Par-
lamente. •

Šalti nis: 
htt p://helgastevens.eu/en/97/238/Helga’s-Bio 

MŪSŲ ŽMONĖS

Rinkimai vyks 2017 m. sausio 17 d. 
plenarinės sesijos Strasbūre metu. 

Europos kurčiųjų sąjunga (EUD – the Euro-
pean Union of the Deaf) džiaugiasi, kad kurčiasis 
kandidatuoja į aukščiausią Europos Parlamento 
postą. H. Stevens daugelį metų gina negalios 
žmonių ir kurčiųjų teises: kaip aukštąjį juridinį 
išsilavinimą turinti  teisininkė, kaip buvusi Eu-
ropos kurčiųjų sąjungos projektų vykdytoja, 
kaip buvusi EUD vykdomoji direktorė ir EUD 
prezidentė, kaip buvusi Flandrijos parlamento 
narė ir Belgijos Karalystės federalinio parla-
mento senatorė, taip pat būdama Europos Par-
lamento nare. 

EUD ti kisi, kad naujosios pareigos padės 
H. Stevens efektyviai tęsti  pradėtus darbus.

Pavyzdžiui, ji įsiti kinusi, jog labai svarbu, kad 
kurti  asmenys turi galimybę į savo atstovus Eu-
ropos Parlamente kreipti s gestų kalba. Ji taip pat 

pasiryžusi spręsti  įvairius klausimus, su kuriais 
susiduria Europos piliečiai: užimtumo, migracijos 
ir ekonomikos.  

„Per pastaruosius kelerius metus aš mačiau, 
kaip visi svarbūs sprendimai priimami už uždarų 
durų nedidelės grupės žmonių iš nedidelio 
skaičiaus šalių, – aiškino H. Ste-vens. – Parlamentas 
privalo kur kas didesniu mastu stengti s, kad taptų 
ti krai atviras, skaidrus, efektyvus ir tokiu būdu ger-
iau pasiektų visus Europos Sąjungos piliečius.“

H. Stevens yra pasiryžusi imti s vienijančio 
vaidmens. „Aš įrodžiau, kad galima pralaužti  sti klo 
lubas, galima įveikti  kliūti s ir suburti  žmones iš 
įvairių sluoksnių”, - pažymėjo ji.

Linkime H. Stevens kuo geriausios kloti es galu-
ti niame kampanijos ir rinkimų etape!

Kandidatas, kuris bus išrinktas pirmininku, 
turės surinkti  Europos Parlamento, turinčio 751 
narį, balsų daugumą. •

Šalti niai: 
htt ps://english.n-va.be/news/helga-stevens-can-
didate-for-president-of-the-european-parliament

htt ps://www.facebook.com/eudeaf/
posts/10153955234500846:0

2016 m. rugsėjo pabaigoje kurčiųjų bendruomenę pasiekė žinia, kad Europos Parlamento 
Europos konservatorių ir reformuotojų frakcija (ECR) savo kandidatu į Europos Parlamento 

pirmininko postą iškėlė grupės viceprezidentę europarlamentarę Helgą Stevens.

 Iš anglų kalbos vertė Ieva LUKOŠEVIČIENĖ

Į aukščiausią Europos Parlamento postą 
kandidatuoja kurčioji H. Stevens

Trumpa pažinti s su H. Stevens

Europos Parlamento narė H. Stevens.
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Taigi kas ji – toji ryški, nuolat besišypsanti ir vietoje ne-
nustygstanti mergina, kurios pilna visur? Neetatinė „Akiračio“ 
korespondentė Rasa BUIKAUSKAITĖ kalbasi su Erika apie sva-
jones, baimes bei ateities vizijas ir bando suprasti – iš kur ji turi 
tiek energijos imti iš gyvenimo visa, kas tik įmanoma? 

Tave daug kas pažįsta, bet gal yra ir tokių, kurie apie tave nedaug 
žino. Trumpai papasakok apie save.

Esu iš Rudaminos, miestelio netoli Vilniaus. Darželį lankiau Vilniuje, 
o  mokyklą - Kaune, baigiau Kauno kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo 
centrą (KKNUC). Maža būdama svajojau mokytis Lietuvos kurčiųjų ir 
neprigirdinčiųjų ugdymo centre (LKNUC), buvau nepatenkinta, kai tėvai 
nusprendė mane leisti mokytis į Kauną. Tačiau kai jau reikėjo išeiti iš 
Kauno mokyklos, verkiau – taip stipriai buvau prisirišusi prie jos aplinkos, 
mokytojų bei draugų. 

Metus mokiausi Vilniuje, LKNUC, tačiau dėl įvairių neigiamų 
aplinkybių išėjau. Šiuo metu mokausi vakarinėje mokykloje, šiemet ją 
baigsiu. Dėl to, kad į mokyklą reikia eiti ne kasdien, džiaugiuosi – tu-
riu daugiau laisvo laiko, kurį galiu skirti pomėgiams ir tobulėjimui. Taip 
atsidūriau ViKJO, ten gavau daug patirties ir galimybių, o šiuo metu jau 
esu LKJA prezidentė.

Nesiruošiu sustoti, dalyvauju įvairiuose tarptautiniuose projektu-
ose, netrukus vyksiu į Frontrunners „Taster week“ (Degustavimo savaitė) 
Danijoje, ten susipažinsiu su šios kurčiųjų studijų programos paskaitomis 
ir kurčiaisiais iš viso pasaulio. Norėčiau ten ir studijuoti, bet tam reikia 
daug lėšų. Visuomet siekiu tobulėti ir eiti į priekį.

Kaip jautiesi, tapusi LKJA prezidente? 
Kandidatuodama į prezidentus jaudinausi, kartais užplūsdavo 

abejonės. Maniau, kad pasibaigus rinkimams jaudulys praeis, tačiau jis 
liko – LKJA beveik niekados neišeina man iš galvos. Net prie Kūčių stalo 
ar švenčiant Kalėdas negalėjau liautis apie ją galvoti – dėlioju planus, 
„gaudau“ idėjas, beveik visa mano aplinka kelia asociacijų su naujomis 
pareigomis.

Džiaugiuosi savo komanda, matau, jog į LKJA tarybą susirinko atsa-

kingi žmonės, manau, kartu galime nemažai nuveikti. Per pirmąjį mūsų 
susirinkimą buvo keista, nes komandos darbas buvo visai kitoks, negu bu-
vau įpratusi ViKJO – ten buvo laisvesnė aplinka, daugiau juokaudavome, 
bendraudavome laisvomis temomis. O čia viskas oficialiau ir solidžiau. Tai 
nuteikia optimistiškai, bet dar nenoriu džiaugtis, pažiūrėsime, kaip bus 
ateityje. 

Esi akivaizdi lyderė. Kad ir kur eitum, esi visur pastebima. Kaip ma-
nai, kokias savybes turi turėti tikras lyderis?

Už tai, kad manyje įžvelgė lyderio savybes, esu dėkinga KKNUC moky-
tojams. Visuomet buvau tas vaikas, kuris traukdavo kitų dėmesį, man 
nebuvo sunku įtikinti ar motyvuoti kitus, suburti komandas įvairioms 
veikloms. Mokytojai iš pradžių pykdavo dėl to, kad, pasak jų, trukdau ki-
tiems vaikams, bet vėliau jie ėmė mane vadinti lydere ir skatino tobulėti. 
Visuomet žinojau, kad esu stipri, tačiau save kaip lyderę atradau tik 
paauglystėje. 

Lyderis, mano akimis, turi būti charizmatiškas, drąsus, pasitikintis savi-
mi ir nebijantis išsakyti savo nuomonės. Žinoma, ir mokantis vadovauti. 

Iš tavo kalbos ir elgesio matyti pasitikėjimas savimi. Ar visada 
tikėjai tuo, ką darai?

Taip, savimi tikrai pasitikiu. Visuomet pasitikėjau. Paauglystėje, 
žinoma, natūraliai atsirasdavo dalykų, dėl kurių abejojau, bet šias abe-
jones visados laikiau savyje, niekam jų nepasakodavau. 

Nepaisydama visų nusivylimų ir abejonių, maža būdama maniau, jog 
viskas, ko trokštu, yra pasiekiama - iki svajonių tiesiog reikia „užaugti“. 
Dabar, kai jau paaugau, juokiuosi iš šių minčių, nes suprantu, kad tikrai 
ne viskas pasaulyje įmanoma. Tačiau daugumą svajonių tikrai galima 
įgyvendinti. 

MŪSŲ ŽMONĖS

Kaskart pradėdama interviu pašnekovo 
klausiu, kaip jis save trumpai apibūdintų. 

Šįkart tokį klausimą uždaviau Erikai Jočytei, 
aštuoniolikametei merginai, kuri kaip viesulas 
įsiveržė į Lietuvos jaunimo politiką. Tad vargu 
ar šiandien kurčiųjų jaunimo bendruomenėje 

rastume žmogų, kuris jos nepažinotų. O 
Erikos atsakymas nenustebino: „karštakošė, 

užsispyrusi ir entuziastinga“. Išties ji tokia ir yra, 
nes vos daugiau nei prieš metus tapusi Vilniaus 

kurčiųjų jaunimo organizacijos (ViKJO) 
tarybos nare, šiandien Erika – jau Lietuvos 

kurčiųjų jaunimo asociacijos (LKJA) prezidentė. 

Erika Jočytė
- žmogus, kuriam 

nėra ribų 

→
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Visuomet mėgau bendrauti su stipriais 
žmonėmis, turinčiais lyderio savybių. Jie yra 
įdomūs, išskirtiniai, su jais galiu nesustoda-
ma diskutuoti kelias valandas. Nepaprastai 
mėgstu, kai žmogus turi ką atsakyti, kai gali 
man paprieštarauti. Su tokiais žmonėmis 
jaučiuosi lygi ir jų dėka galiu tobulėti. Tarkime, 
buvusi LKJA prezidentė Monika Kumžaitė man 
yra tikras pavyzdys. Ją galiu pavadinti savo au-
toritetu. 

Tave daug kas lygina su Monika, o da-
bar pati sakai, kad ji yra tau pavyzdys. Ar tai 
reiškia, kad sieki tapti tokia kaip ji?

Mudvi esame skirtingi žmonės, su skir-
tingais tikslais bei vizijomis. Monika yra labai 
ryški ir stipri asmenybė, ją be galo gerbiu, 
mudvi turime charakterio panašumų, bet 
nereikia mūsų lyginti. Ji yra man autoritetas 
dėl tvirtybės bei stipraus tikėjimo savo veiks-
mais ir darbais, tačiau aš nesu ir niekuomet 
nebūsiu „antroji Monika“. 

Vadinasi, ir LKJA nebus tokia pat, kaip 
Monikos vadovavimo laikais? Juk organizaci-
jos kryptis bei veikla priklauso nuo jos vado-
vo. Kaip tu įsivaizduoji LKJA po trejų metų, 
kai baigsis tavo kadencija?

Taip, manau, jog LKJA pasikeis, tačiau tikiu, 
kad išliks tokia pat stipri. Apskritai tikiu, kad 
LKJA gyvuos amžinai. Ši organizacija Lietuvos 
kurčiųjų jaunimui ir apskritai bendruomenei 
yra reikalinga, nes aktyviai kovoja dėl kurčiųjų 
teisių, yra daug nuveikusi šioje srityje. Ir 

manau, kad ateityje ji pasieks dar daugiau. 
Tiesa, per mano vadovavimo metus galbūt 

mažiau susitelksime į politiką, nes neturime 
tiek daug pažinčių joje. Žinoma, palaikysime 
esamus ryšius, tikslus ir pozicijas bei kovosime, 
kai to tikrai reikės. Tačiau planuojame daugiau 
orientuotis į veiklą – šiuo metu Lietuvoje yra 
mažai festivalių ir didelių renginių, galinčių 
sutraukti daug kurčiųjų. Ketiname sureng-
ti kelis naujus, originalius festivalius, kad 
išjudintume apsnūdusią ir nuobodžiaujančią 
kurčiųjų bendruomenę. Norime įpūsti naujų 
vėjų. 

Turime ir planų, susijusių su rimtais pro-
jektais, taip pat sieksiu skatinti ir motyvuoti 
ateities kurčiųjų lyderius. 

Sudarai stipraus ir drąsaus žmogaus 
įspūdį. Ar yra dalykų, kurių bijai?

Taip – susitikti su prezidente D. Gry-
bauskaite. (Šypsosi.) Bijau, kad nežinočiau, 
ką jai pasakyti, kalbėčiau nesąmones ar 
pasielgčiau kvailai. Ji, mano akimis, yra labai 
„didelis“, daug nusipelnęs ir patyręs žmogus.

Taip pat niekados nesutiksiu slidinėti 
juodąja trasa. Jokiu būdu, net jei kas ir 
pasiūlytų nemokamai! Ir bijau vorų bei ryklių. 
Jeigu plaukčiau laivu ir pro šalį praplauktų 
ryklys, turbūt supanikuočiau iš baimės. Dar 
nuo vaikystės turiu keistą baimę, kad ištirps 
ašigaliai ir kils didžiulis potvynis – pasaulyje 
nebeliks nė vieno sausos žemės lopinėlio, tik 
vanduo, ir mums taip reikės išgyventi. Matyt, 

maža būdama prisižiūrėjau filmų, tačiau 
potvynių baimė mane kartais aplanko iki šiol. 

Tai viskas, ko išties bijau. Visa kita man 
atrodo nebaisu. (Šypsosi.)

Įsivaizduok save po 10 metų. Kokią Eriką 
matai?

Kiek daug – 10 metų! Geriau kalbėkime 
apie tai, kas bus po 5-erių. Bet net ir tuomet 
sunku save įsivaizduoti. Tik tikrai žinau, kad 
po 5 metų dirbsiu jaunimo organizacijoje, 
nesvarbu kokioje. Neatsiribosiu nuo kurčiųjų 
politinio gyvenimo. Ir visados skatinsiu, moty-
vuosiu jaunimą. Tai yra vieninteliai dalykai, dėl 
kurių esu užtikrinta. 

O dėl viso kito – na, gyvenimas juk dažnai 
keičiasi. O aš esu žmogus, kuris nori išbandyti 
viską. Tad tikrai niekaip negaliu pasakyti, kur 
gyvenimas mane nuves. Kartais pagalvoju, 
kokia galėtų būti mano profesija – norėčiau 
būti dėstytoja ar profesore. Arba veterinare. 
Tačiau bėda – nemėgstu sėdėti ir „kalti“ mok-
slus. Mano sesuo mėgo mokytis, niekuomet 
nesupratau, kaip ji taip gali. Man daug labiau 
patinka mokytis iš patirties, tikro gyvenimo. 
Todėl stoti į universitetą ar kolegiją šiuo metu 
neketinu. Bet niekada nesakau niekada, kaip ir 
sakiau – ateitis nenuspėjama.

Tačiau tikiu, kad po 5 ar 10 metų aš išliksiu 
savimi. Labiau patobulėjusi, daugiau pasaulio 
pamačiusi, tačiau tokia pati Erika, kokia esu 
dabar. (Šypsosi.) 

Ačiū už atvirą pokalbį.•

MŪSŲ ŽMONĖS

Asmeninio albumo nuotr.

BMW automobilių kurčiųjų klubas sulaukia 
nemažo susidomėjimo. Įvairaus amžiaus kur-
tieji aktyviai renkasi į susitikimus, dalijasi savo 

patirtimi, žiniomis. Apie tai, kaip šis klubas 
iš „Ryklių“ tapo „Vilkais“ ir kokios yra klubo 

veiklos, neetatinė „Akiračio“  korespondentė 
Indrė MIKALAUSKAITĖ kalbasi su klubo įkūrėju 

ir prezidentu Arnoldu Matuliu.

BMW klubo kurtieji – skirtingi, bet vieningi
Papasakok, kokia buvo BMW klubo pradžia?
Lietuvoje nebuvo kurčiųjų klubo, į kurį kurtieji galėtų susirinkti, da-

lytis savo bendrais pomėgiais. Man kilo idėja įsteigti tokį klubą, todėl 
ir prisiėmiau atsakomybę organizuoti susitikimus. Iš pradžių tai nebu-
vo BMW klubas – susirinkdavo įvairius automobilius turintys kurtieji. 
Po kurio laiko pradėjau galvoti, kad reikėtų žengti rimtesnį žingsnį ir 
sugalvoti pavadinimą šiam neoficialiam klubui. Buvo suteiktas pava-
dinimas „Ryklys“. Apie dvejus metus įvairiose Vilniaus vietose vykdavo 
susitikimai. Ir ne tik susitikimai, bet ir paskaitos, pristatymai Vilniaus 
universiteto bibliotekos Mokslinės komunikacijos ir informacijos cen-
tre (MKIC). Vėliau šie susitikimai Vilniuje baigėsi, nes aš vedžiau ir 
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persikrausčiau gyventi  į Kauną. Prieš tai bandžiau surasti  žmogų, kuris 
perimtų vadovavimą Vilniuje, tačiau niekas nenorėjo. 

Dauguma kurčiųjų Kaune turi BMW automobilius. Mūsų susi-
ti kimuose 6-7 kurti eji turėjo BMW automobilius ir ti k 1-2 kurti e-
ji – “Audi” ar pan. Todėl pasitariau su BMW turinčiais kurčiaisiais, 
ir mes nusprendėme keisti  klubo pavadinimą iš „Ryklio“ į BMW. 
Jaučiausi pasielgęs ti nkamai – į BMW klubo susiti kimus susirinkdavo 
7-8 žmonės ir to pakakdavo. 

Taigi buvo įkurtas BMW klubas. O kokie pirmieji jo žingsniai?
Pradėjome galvoti  logoti pą, pavadinimą. Nusprendėme pasirinkti  

pavadinimą „BMW Wolf“ („wolf“ – liet. „vilkas“ – 
aut. past.). Kodėl toks pavadinimas? Vilkai, kurie 
gyvena miškuose, yra skirti ngi, kiekvienas gyvena 
individualiai. Tačiau jei reikia ką nors užpulti , vilkai 
tampa vieningi, susirenka į gaują. Taip ir „BMW 
Wolf“ klubo nariai – kiekvienas yra asmenybė, 
gyvena savo gyvenimą, bet atsakingai susirenka į 
susiti kimus, kartu sprendžia iškilusias problemas. 
Klubo pavadinimo idėją pasiūliau aš, o vėliau 
logoti pą sukūrė klubo narė Audronė Kunskaitė.

Lietuvoje toks klubas – pirmasis. Vėliau šiuo 
pavyzdžiu pasekė ir kaimyninės šalys. Dabar 
BMW kurčiųjų klubai jau įsteigti   Latvijoje, Anglijoje ir Esti joje. 

Kas gali tapti  klubo nariais?
Klubo „BMW Wolf“ ti kslas yra suvienyti  kurčiuosius, mėgstančius 

BMW automobilius. Jei kurti eji neturi BMW automobilio, bet domi-
si, jie taip pat gali ateiti  į susiti kimus. Tačiau jei vyksta kokios nors 
rimtesnės šventės, prašau, kad atvyktų ti k su BMW automobiliais. Tie 
kurti eji, kurie neturi BMW, gali susitarti  su draugais, kad jie priimtų į 
savo automobilius ir atvežtų. Arba ateiti  pėsčiomis, atvažiuoti  auto-
busu. Vieną tokių renginių planuojame 2017-07-07. Svarbu, kad į šį 
renginį kurti eji atvažiuotų ti k BMW automobiliais. 

Nariais gali tapti  visi besidomintys BMW – nesvarbu, ar jie turi šiuos 
automobilius. Narių amžiui nėra ribų – gali dalyvauti  ti ek jaunimas, 
ti ek vyresni žmonės. Pastebėjau, kad dabar susirenkančių amžiaus 
vidurkis apie 30 m. Be to, pastaruoju metu daugėja klubo narių – vis 
daugiau kurčiųjų įsigyja BMW automobilius. Taip nuti nka dėl to, kad 
kurti eji mato mūsų klubo veiklas ir susidomi šia automobilių marke. 

Klubo narių daugėja. O ką jūs veikiate, kokia pagrindinė klubo 
veikla?

Visų pirma, dalijamės visokia naudinga informacija mo-
biliosios programėlės WhatsApp grupėje. Pavyzdžiui, jei 
pasikeičia vairavimo taisyklės, policija paskelbia kokias nors 
svarbias naujienas ir pan. Taip pat organizuojame įvairias 
pramogas: drift o pasivažinėjimus (šonaslydį), karti ngą, šventes, 

varžybas. Trečia, jei klubo nariams iškyla problemų, sugen-
da automobilis, tai padedame vieni kiti ems. Taip pat bendradarbiau-
jame su Latvija ir Esti ja – kiekvienais metais organizuojame Balti jos 
šalių susiti kimus. 

Kaip suprantu, klubas yra neofi cialus. Ar planuojate ofi cialiai 
patvirti nti  jo veiklą?

Taip, klubas nėra ofi cialiai patvirti ntas, bet tai ir nėra mūsų ti k-
slas. Norint patvirti nti  reikia tvarkyti  dokumentus, atsiranda įvairių 
fi nansinių išlaidų, todėl neapsimoka. Taigi nusprendėme, kad geriau 
šio klubo veiklą vykdyti  neofi cialiai. 2016 m. gruodžio 17 d. įvyko 
neofi cialaus „BMW Wolf“ klubo narių suvažiavimas. Jo metu  buvau 
išrinktas prezidentu, taip pat išrinkti  viceprezidentas, fi nansinin-
kas ir trys tarybos nariai iš Vilniaus, Šiaulių ir Panevėžio miestų. 
Deja, nepavyko išrinkti  Klaipėdos miesto atstovo, nes jų neatvyko. 
Tikimės, kad ateityje prie mūsų prisidės ir Klaipėdos miesto atsto-
vas. Taigi šiuo metu yra komanda, kuri palaiko klubo veiklą. 

Ar gali pasidalyti  klubo ateiti es planais?
Ateityje siekiame didinti  klubo narių skaičių, reguliariai or-

ganizuoti  susiti kimus. Turime planų organizuoti  varžybas . Taip pat 
ti kimės, kad vasarą, liepos 7 d., įvyks „BMW Wolf“  klubo narių susi-
ti kimas – bus kviečiami visi norintys iš visos Lietuvos ir užsienio šalių. 

Kokių dar įdomių faktų gali papasakoti  apie fk lubą?
Įdomu tai, kad kurti eji noriai renkasi, tam-

pa vieningi, daugiau sužino. Anksčiau nebuvo 
tokios vienybės, būdavo daugiau blogų apkalbų 
apie kitų automobilius. Be to, labai skati name 
ir kviečiame prisidėti  jaunimą, kad jie nesėdėtų 
namie, būtų aktyvesni.  Mūsų klubo veik-
la – įdomi, smagi, naudinga, kurti eji ne ti k dau-
giau sužino, bet ir gali pramogauti . 

Noriu paminėti , kad pirmą kartą istorijoje 
vyko susiti kimas su Latvijos BMW klubu. Tuomet 
jie atvyko pas mus į Lietuvą. Vėliau antrą kartą 
susiti kimas vyko Latvijoje. Planuojame, kad 

trečio susiti kimo metu prisidės ir Esti ja, o vėliau ir Anglija. Labai 
įdomu su latviais susiburti , jų pati rti s – kitokia, galime pasidalyti  
minti mis, pabendrauti , organizuojame varžybas. 

Pabaigoje ko norėtum palinkėti  skaitytojams? 
Visiems labai rekomenduoju ir linkiu nusipirkti  BMW automobilį 

ir prisidėti  prie mūsų klubo. Tikrai smagu visiems kartu susiburti , daly-
ti s ir padėti  vieni kiti ems. Jei turėsite kitos markės automobilį – deja, 
negalėsime padėti  (šypsosi.) •

„BMW Wolf“ klubo narių susitikimas.

„BMW Wolf“ klubo įkūrėjas ir prezidentas A. Matulis.
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Geriausio sportininko vardas suteiktas septyniose nominacijose: 
„Metų sportininkas“, „Metų sportininkė“, „Metų sugrįžimas“, „Metų 
jaunasis sportininkas“, „Metų komanda“, „Metų treneris“ ir „Metų 
ištikimybė sportui“. Geriausius sportininkus rinko komisija, sudaryta 
iš Lietuvos kurčiųjų sporto komiteto (LKSK) valdybos narių.

Sportininkų pagerbimo vakarą vedė LKSK prezidentas Aleksas 
Jasiūnas. Jis pristatė geriausius 2016 m. sportininkus ir įteikė jiems 
apdovanojimus.

„Metų sportininko“ nominacija atiteko imtynininkui Mantui 
Kazimierui Sinkevičiui. Planetos pirmenybių nugalėtojo vardą Man-
tas iškovojo 2016 m. pasaulio kurčiųjų graikų-romėnų čempionate 
(svorio kategorijoje iki 75 kg). Tarp kandidatų į šią nominaciją buvo 
Vytenis Ivaškevičius (lengvoji atletika), Gintautas Juchna (stalo teni-
sas), Mantas Kazimieras-Sinkevičius (imtynės), Gediminas Žukas 
(krepšinis).

„Metų sportininkės“ nominacija įteikta paplūdimio tink-
linio pasaulio čempionei Birutei Aleknavičiūtei. Tarp kandidatų 
į šią nominaciją buvo Larisa Voroneckaja (lengvoji atletika), Birutė 
Aleknavičiūtė (paplūdimio tinklinis), Jurgita Navickaitė (krepšinis), 
Justina Burbaitė-Mačiulienė (krepšinis). 

Į „Metų sugrįžimo“ nominaciją pretendavo vien moterys: L. Voro-
neckaja (lengvoji atletika), Sandra Lukošienė (orientavimosi sportas), 
Eimutė Gindrūnaitė (krepšinis). Po trumpos pauzės, kuri kėlė intrigą 
tarp kandidačių, paskelbta „Metų sugrįžimo“ nominantė - L. Voro-
neckaja, disko metimo pasaulio čempionė.

Į nominaciją „Metų jaunasis sportininkas“ buvo trys kandida-
tai: Lukas Gužauskas (krepšinis), Mažvydas Paurys (lengvoji atletika), 
Gedvilė Diržiūtė (orientavimosi sportas). 2016 m. geriausias tapo 
rutulio stūmimo ir disko metimo rungčių iki 18 metų Europos 
čempionas Mažvydas Paurys.

Tarp  „Metų komandos“ nominantų buvo stalo teniso, paplūdimio 
tinklinio bei moterų ir vyrų krepšinio komandos. Visos komandos per-
nai iškovojo daug pergalių, taip pat ir medalių, bet komisija nusprendė, 

SPORTAS

Mantas RADAVIČIUS

Praeitų metų gruodžio 15 d. Vilniaus viešbutyje „Domus Maria“ vyko Lietuvos kurčiųjų 
sportininkų pagerbimo vakaras - buvo paskelbti geriausi 2016 m. sportininkai.

Geriausi 2016 m. Lietuvos kurčiųjų sportininkai

Metų sportininkė
Birutė 

Aleknavičiūtė

Metų sportininkas
Mantas 

Kazimieras 
Sinkevičius

 Metų komanda 
paplūdimio 
tinklininio

sportininkės

Metų sugrįžimas
Larisa

Voroneckaja
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Jose dalyvavo šešiolika komandų iš trijų pasaulio šalių, varžybų di-
rektorius ir vykdytojas, tarptauti nio organizatoriaus (IO) ti tulą turinti s 
doc. dr. Donatas Pilinkus.

Varžybas pradėjo po vieną Afganistanui, Italijai ir keturiolika Lietu-
vos miestams ir organizacijoms bei klubams atstovaujančių komandų. 
Dalyvavo įvairaus amžiaus šachmati ninkai – nuo jaunesniojo mokyk-
linio amžiaus vaikų iki garbingų senjorų. Iš šio margumyno išsiskyrė 
lietuvių moterų komanda „Margiris – Ladies“, atstovaujanti  „Mar-
girio“ klubui. Joje su kitomis keturiomis žaidėjomis dalyvavo ir šių 
eilučių autorė negirdinčioji kaunietė Eglė Marcinkevičienė.   

Komanda „Margiris - Ladies“ nugalėjo Pasaulio mėgėjų komandinių 
pirmenybių kategorijoje pagal U-2000 reiti ngą tarp moterų . Šios kate-
gorijos aukso medaliams iškovoti  komandai prireikė 8 komandinių 
mačų taškų. Renginio organizatoriai padėkojo moterų komandai 
už drąsą ir motyvaciją dalyvauti  pirmenybėse. Komandai „Mar-
giris - Ladies“ atstovavo: Roza Joff e, Daiva Radzvilavičienė, Danutė 

Urbanavičiūtė, Irena Karsokaitė ir Eglė Marcinkevičienė. Komandos 
kapitonas – didmeistris Šarūnas Šulskis. •

Praeitų metų pabaigoje Kaune, Vytauto Didžiojo universiteto didžiojoje salėje, vyko Pasaulio 
mėgėjų komandinės šachmatų pirmenybės (WATCC- World Amateur 

Team Chess Championship). 

Eglė MARCINKEVIČIENĖ

Pasaulio mėgėjų komandinės šachmatų pirmenybės Kaune

kad geriausios buvo pasaulio aukso medalininkės paplūdimio ti nk-
linio sporti ninkės.

Nominacijos „Metų treneris“ laureatu tapo treneris Rimantas 
Šinkūnas. Į šią nominaciją pretendavo Saulius Liaugminas (Manto 
Kazimiero Sinkevičiaus treneris), Mantas Jusys (Larisos Voroneckajos 
treneris), Rimantas Šinkūnas (Mažvydo Paurio treneris).

„Metų išti kimybė sportui“ - paskuti nė, bet ne prasčiausia nomi-
nacija. Čia buvo paskelbti  keturi kandidatai. Nors tarp jų buvo net 3 
krepšininkai: Sonata Bareikienė, Robertas Puzinas, Jurgita Navickaitė, 
nominaciją laimėjo orientacininkas Tomas Kuzminskas, kuriam 
2017-ųjų kurčiųjų olimpinės žaidynės bus jau šeštosios. •

SPORTAS
Metų išti kimybė 

sportui
Tomas

Kuzminskis

Metų treneris
Rimantas
Šinkūnas

“Margiris - Ladies” sportininkės ir komandos kapitonas didmeistris 
Š. Šulskis.

Metų jaunasis
sporti ninkas
Mažvydas

Paurys
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Tarp pažangiausių šalies mokytojų – ir 
LKNUC surdopedagogė

Pirmoji moksleivių pažinti s su velti nio menu

Praėjusių metų pabaigoje pirmą kartą Lietuvoje apdovanoti inovatyviausi mokytojai ir mokyklų 
vadovai. Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centro (LKNUC) surdopedagogė ekspertė 

R. Vyšniūnienė pateko tarp trijų geriausių šalies mokytojų inovatyviausio 
kalbos mokytojo kategorijoje.

LKNUC Švietimo pagalbos, vertinimo ir konsultavimo skyriaus vedėja Daiva BURKAUSKIENĖ

Sausio 11 d. Panevėžio dailės galerijoje vyko 
žinomos panevėžietės tekstilininkės Vieros 

Olšauskienės kūrybinio projekto „Veltinis į XXI 
amžiaus taikomąją dailę“ pristatymas.  Jame 

aktyviai dalyvavo ir Panevėžio kurčiųjų ir 
neprigirdinčiųjų pagrindinės mokyklos (PKNPM) 

mokiniai, mokytojai, mokyklos darbuotojai, 
administracija.

PKNPM direktorė Danutė KRIŠČIŪNIENĖ

Inovatyviausio mokytojo vardas suteiktas šešiose pagrindinėse 
nominacijose, taip pat įteiktos keturios papildomos nominacijos.

Pirmą kartą vykusi iniciatyva sulaukė didelio susidomėjimo – buvo 
gauta daugiau nei 200 paraiškų iš daugiau nei 100 Lietuvos mokyklų. Ino-
vatyviausiais išrinkti ems mokytojams buvo įteikti  diplomai, simbolinės 
statulėlės bei piniginis prizas – 1000 eurų. Taip pat jie laimėjo kelionę į 
užsienyje vykstančią tarptauti nę konferenciją.

Asociacija „Žinių ekonomikos forumas“ (ŽEF) kartu su partne-
riais UAB „Šviesa“ praeitais metais ėmėsi iniciatyvos pakelti  nepelny-
tai nuverti ntą mokytojų autoritetą ir pirmą kartą Lietuvoje surengė 
„Inovatyviausių mokytojų apdovanojimus 2016“. Tai jau penkio-
lika metų veikianti  eksperti nė nevyriausybinė organizacija, siekianti  
kurti  žiniomis ir kūrybiškumu grįstą konkurencingą valstybę. ŽEF su-
daro skirti ngų sričių (verslo, mokslo ir politi kos) lyderiai, kurių balsas 
pripažįstamas bei verti namas priimant valstybės mastu reikšmingus 
sprendimus.

Ši iniciatyva – tai pozityvi komunikacija viešinant geruosius pa-
vyzdžius švieti me, tai kalbėjimas apie šiuolaikišką, inovatyvų pedagogą 
bei jo svarbą ir, be abejo, tai iškilmingas apdovanojimų renginys. 

Kokius gero mokytojo kriterijus iškėlė iniciatyvos autoriai? Tai 
pedagoginis profesionalumas – efektyvių ir / ar naujų ugdymo metodų 
naudojimas; pedagoginė lyderystė – mokytojo dalyvavimas papildo-

mose veiklose (papildomas darbas su moksleiviais, švieti mo iniciatyvų 
įgyvendinimas, eksperti nis darbas rajono, regiono, valstybės ar tarp-
tauti niu lygmeniu), juk mokytojo darbas nesibaigia uždarius klasės 
duris; XXI a. būti nos kompetencijos – technologijų naudojimas ugdyme 
ir nuolati nis tobulėjimas.

Apdovanojimų laimėtojus rinko verti nimo komisija, sudaryta iš 
verslo lyderių bei švieti mo ekspertų. Nugalėtojų iškilmingas apdo-
vanojimas vyko Vilniuje, modernioje ir naujai restauruotoje Lietuvos 
nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje gruodžio 14 d. •

LKNUC surdopedagogė ekspertė R. Vyšniūnienė (antra iš dešinės) buvo 
apdovanota inovatyviausio kalbos mokytojo kategorijoje.

→PKNPM direktorė Danutė Kriščiūnienė ir jaunieji drabužių bei aksesuarų 
demonstruotojai.
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Spektaklis su verti mu į gestų kalbą visai šeimai
Praėjusių metų gruodžio 18 d. Vilniaus „Lėlės“ teatre buvo parodytas spektaklis „Dainuojantis ir 

šokantis mergaitės vieversėlis“ su vertimu į gestų kalbą. Iš įvairių Lietuvos vietovių gausiai 
susirinkusiems kurtiems ir neprigirdintiems vaikams bei jų šeimų nariams tai buvo kalėdinė 

bendrijos PAGAVA dovana. 
Dalia PETKŪNIENE

KULTŪRA

Šis spektaklis praturti no mūsų bendruo-
menės kalėdinę šventę. Vaidinimas sulaukė 
pasisekimo. Ypač dėmesio nesti go vertėjams, 
nes jie vertė ir improvizavo emocingai bei 
išraiškingai. Renginio kulminacija buvo spek-
taklio pabaigoje teatralizuotas Kalėdų Senelio 
pasirodymas. Tai buvo didžiulis džiaugsmas 
vaikams. Vieni jų lipo į sceną deklamuoti  
eilėraščių, kiti  nekantriai, net ašarėlę brauk-
dami, laukė dovanėlių. Be abejonės, jų užteko 
visiems! 

Graži bendrijos PAGAVA iniciatyva – bent 
kartą per metus viename Lietuvos teatrų paro-
dyti  spektaklį su verti mu į gestų kalbą kurti ems 
ir neprigirdinti ems vaikams bei jų tėveliams. 

Praėjusiais metais buvo pasirinktas muzi-
kinis spektaklis – premjera Vilniaus „Lėlės“ 
teatre. Spektaklyje buvo daug veikėjų, muzikos, 
įdomaus kintančio siužeto. Todėl adaptuoti  jį 
suprantamai ir patraukliai turinti ems klausos 
negalią buvo nemenkas iššūkis. Tad pradėta 
rengti s iš anksto: pritaikytas scenarijus, du 
gestų kalbos vertėjai ėmėsi verti mo ir interpre-
tavimo. Spektaklyje nemažai scenų, kai veikėjai 
kalba vienu metu, todėl bendradarbiaujant su 
Vilniaus apskriti es gestų kalbos vertėjų centru 
buvo pasirinkti  du vertėjai. Repeti cijos vyko 
kartu su aktoriais, vertėjai išmoko spektaklio 
dainas, dialogus.Tai nebuvo ti k ti esioginis ver-

ti ma – vertėjai įti kinamai perteikė ir pašalinius 
garsus, tokius kaip gervių klyksmas, aiškino 
veiksmo siužetą. 

Už galimybę suorganizuoti  kurti esiems 
suprantamą spektaklį bendrija PAGAVA 
dėkoja Neįgaliųjų reikalų departamentui ir 
Lietuvos kultūros tarybai. O už dovanėles vai-
kams – būriui rėmėjų bei tėveliams, šventės 
metu noriai aukojusiems į dovanų dėžutę.  

Renginyje apsilankė ir žurnalistų, o LRT te-
levizija fi lmavo bei parengė reportažą apie ben-
drijos PAGAVA organizuotą spektaklį su verti mu 
į gestų kalbą. Pokalbio su teatro direktoriumi 
metu trumpai aptarta, kad Lietuvos teatruose 
turėtų atsirasti  daugiau galimybių kurti esiems 
lankyti s spektakliuose ir juos suprasti . 

Spektaklis neliko be atgarsio. Profesionalų 
verti mas, dėmesinga iniciatyva padarė įspūdį 
renginyje viešėjusiai Neįgaliųjų reikalų depar-
tamento direktorei Astai Kandratavičienei ir 
teatro vadovybei. Todėl bendrijos PAGAVA 
prašymu jis bus kartojamas ir 2017 metais.  

DĖMESIO! Spektaklis vaikams „Dainuo-
janti s ir šokanti s mergaitės vieversėlis“ su 
verti mu į gestų kalbą Vilniaus „Lėlės“ teat-
re bus rodomas vasario 12 d. (sekmadienį) 
12 val. ir kovo 25 d. (šeštadienį) 12 val. 
Šiomis dienomis galioja teatro nustatytos 
bilietų kainos. •

Gestų kalbos vertėjai Rūta Čiapaitė ir Artūras 
Kartanovičius spektaklį „Dainuojantis ir šokantis 
mergaitės vieversėlis“ vertė ir improvizavo emo-
cingai bei išraiškingai.

Mažosios žiūrovės pokalbis su Kalėdų seneliu.

Projekto tikslas – įsigilinti į vėlimo tech-
nikos galimybes, brandinti ir saugoti, kad ši 
unikali technika neišnyktų. Jo metu buvo su-
kurti drabužiai bei aksesuarai, paveikslai, o 
svarbiausia – mokyklai netradicinės metodinės 
priemonės, kurios padės mokiniams lavintis. 
Sukurti darbai yra įvairių faktūrų ir formatų, 
gražių ir linksmų spalvų, kurios jau savaime 
mokiniams kels nuotaiką.

Projektą pristatant buvo demonstruo-
jama drabužių ir aksesuarų kolekcija. Ypač 
išsiskyrė kolekcijos demonstruotojai: Simas 
(ikimokyklinė ugdymo grupė, 5,5 m.) ir Miglė 
(3 kl., 9 m.) Tamoniai, Emilis  Lučinavičius (3 kl., 
10 m.), Toma Audickaitė (10 kl., 16 m.), moky-

tojo padėjėja Jurgita Stogytė su dukra Austėja 
(Panevėžio Mykolo Karkos pagrindinė mokykla, 
1 kl., 7 m.) mokytojos Laimutė Beinarauskienė  
ir Vijoleta Vanagienė.

Renginio dalyviai žavėjosi menininkės su-
kurtu paveikslu, kuriame pirštų abėcėle išveltos 
raidės PKNPM,  minkštu „akmenėlių“ kilimėliu, 
laikraštine, kurioje buvo reklamuojamas LKD 
mėnraštis „Akiratis“, ir kitais darbais. 

Esame dėkingi menininkei V. Olšauskienei 
už galimybę mokiniams prisiliesti prie veltinio 
technikos, stebėti žaismingus gaminius, origina-
lias faktūras bei mokyklai dovanotas metodines 
priemones, paveikslus ir puošybos elementus. •Parodoje buvo reklamuojamas ir LKD 

mėnraštis „Akiratis“.
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Kalėdinė PAGAVOS dovana mūsų 
bendruomenei

Priešpaskutinį 2016-ųjų vakarą šventų Kalėdų dvasia sklandė Bernardinų bažnyčioje. Čia vyko 
vienas gražiausių Kalėdinių giesmių koncertų. Pilnutėlė nava žiūrovų stebėjo puikiai suderintą 

giesmių, spalvų ir gestų kalbos ženklų pasaką.
Dalia PETKŪNIENĖ

Bendradarbiaudama su Bernardinų baž-
nyčia, chorais ir atlikėjais bendrija PAGAVA 
prisidėjo prie koncerto organizavimo ir do-
vanojo galimybę jį suprasti kurtiesiems bei 
neprigirdintiesiems. Kad kiekvienas žmogus 
iš Dievo namų žemėje išsineštų bent dalelę 
Kalėdų džiaugsmo, šilumos, vilties...

Į gestų kalbą buvo verčiamos lietuviškos 
giesmės, taip pat renginio vedėjo žodžiai. 
Kaip jau įprasta, tarp imituojančių gestais 
giesmes buvo ir klausos negalią turinčių 
atlikėjų. Įspūdį žiūrovams padarė šių metų 
koncerte matyta naujovė – solinis giesmių 
imitavimas. Pasak koncerto organizatorių 
ir atlikėjų, solinis imitavimas leidžia labiau 
įsigilinti į giesmės prasmę, nuotaiką ir ją 
perteikti žiūrovams. Kelias giesmes atlikėjai 
imitavo visi drauge. Koncertą tiesiogiai 
transliavo LRT Kultūros kanalas. Puiku, kad 
giesmių atlikėjai gestais per visą koncertą 
buvo matomi televizoriaus ekrano kampu-
tyje. Tai buvo proga pabūti kartu su ben-
druomene tiems, kurie negalėjo atvykti. 

Idėja organizuoti Kalėdinių giesmių kon-
certus su vertimu į gestų kalbą kilo Lietuvos 
šeimų, auginančių kurčius ir neprigirdinčius 
vaikus, bendrijos PAGAVA darbuotojams. 
Jau prieš 10 metų ši idėja virto tikrove ir 

suteikė daug džiaugsmo klausos negalią 
turintiems žmonėms. Giesmės, poezi-
ja, vedėjo žodžiai koncertuose verčiami 
į gestų kalbą – tai vienintelė galimybė 
klausos negalios žmonėms suprasti ir pa-
jausti kalėdines giesmes, kurios daugeliui 
girdinčiųjų yra neatsiejama didžiųjų švenčių 
dalis. Šių giesmių atlikimas gestais nėra 
tik paprastas vertimas. Tai meninis verti-
mas, kai giesmės imituojamos ir atlieka-
mos pagal originalią melodiją, o prieš tai 
jos išverčiamos į taisyklingą lietuvių gestų 
kalbą. Giesmių atlikėjams gestų kalba ten-
ka pasitelkti savo kūrybinius sugebėjimus. 
Dažniausiai giesmes imituoja bendrijos 
PAGAVA jaunuoliai, patys turintys klau-
sos negalią. Meniškais rankų judesiais, 
veido išraiškomis jie perteikia ne tik tekstų 
prasmę, bet ir kalėdinę nuotaiką. 

Klausos negalios žmonės tikriausiai dar 
pamena nuostabius Kalėdinius koncertus Šv. 
Jonų bažnyčioje, kur ši idėja ir buvo pradėta 
įgyvendinti. Vilniaus universiteto studentų 
choras kartu su šešiais gestų kalbos vertėjais 
dainavo ir imitavo gestais. Tai buvo didingas 
balso ir ženklų renginys.

Kalėdinių giesmių koncertas su vertimu į 
gestų kalbą – tai ne tik galimybė kurtiesiems 

suprasti koncertą ir suvokti giesmių grožį. Tai 
ir visuomenės švietimo apie kurčiuosius bei 
jų kultūrą dalis. Įėjimas į koncertą bažnyčioje 
yra atviras visiems. Todėl ir girdintieji šiuo 
šventiniu laikotarpiu, stebėdami gies-
mes atliekamas ir gestais, bent trumpam 
susimąsto, kad mūsų aplinkoje yra skirtingų 
žmonių su savitais poreikiais.

Smagu, kad ne tik kurčiųjų, bet ir 
girdinčiųjų bendruomenės nariai pastebi, 
jog nuoširdžios pastangos suprasti garsus 
viešuose renginiuose suteikia džiaugsmo. 
Taip pat džiugu, kad koncerte apsilankė ir 
naujai išrinktas Seimo pirmininkas Viktoras 
Pranckietis. Šventinį vakarą atlikėjai kartu su 
visais žiūrovais užbaigė plodami ir dainuo-
dami „Džiaugsmingų šventų Kalėdų“ balsu 
ir gestais. Tai buvo didelė dvasinė dovana 
kurtiesiems.  

Nors ir Kalėdos stebuklų metas, kad 
tai įvyktų, reikia pateikti gausybę paraiškų 
finansavimą skirstančioms institucijoms ir 
gauti paramą. Bendrijos PAGAVA pirmininkės 
Rimos Sitavičienės teigimu, jei būtų didesnis 
finansavimas, būtų organizuojama ir dau-
giau panašių kultūrinių renginių, pritaikytų 
kurtiesiems. •

Įspūdį žiūrovams padarė šių metų koncerte matyta naujovė – solinis 
giesmių imitavimas. Kalėdinę giesmės nuotaiką kurtiesiems perteikia 
Asta Grigaitienė. Kalėdinių giesmių koncerto akimirka Bernardinų bažnyčioje. 
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Kurtieji pasaulio dailininkai 
II dalis

Judėjimas De’VIA 
1989 m. grupė Amerikos kurčių dailininkų 

įkūrė judėjimą De’VIA, o tai reiškia Menas 
kurčiųjų žvilgsniu. Žymiausi šio judėjimo atsto-
vai – tapytojai Betty G. Miller, Chuckas Bair-
das, Nancy Rourke.  

Vasilijus Fomiukas gimė 1960 m. Mok-
roje kaime, Ukrainoje. Šiuolaikinis rusų dailinin-
kas, Rusijos dailininkų sąjungos narys. Kurčias 
nuo gimimo jis piešti pradėjo anksti, bet mamai 
nepatiko, kad sūnus „užsiima niekais“. Mokėsi 
kurčiųjų internatinėje mokykloje, vėliau – Pe-
terburgo specialioje meno mokykloje, ten 
įgijo apiformintojo specialybę ir pagal ją daug 
metų dirbo traktorių gamykloje, o visą laiką 
daug piešė: žmoną, dukrą, miškus ir laukus, 
gėles ir gyvūnus. Pradžioje piešė pastelinė-
mis, prislopintomis spalvomis, atrodo, kad 
bijojo garsiai pasakyti žodį. Vėliau dailininkas 
susidomėjo vadinamąja Vladimiro peizažo 
mokykla, kuriai būdingas ryšys su rusų liau-
dies menu, ryškios spalvos ir daugiasluoksnė 
faktūra. Dailininko paveikslai iš pirmo žvilgsnio 
paprasti, bet jie turi psichologinę prasmę. 
Paveikslų temos – Rusijos kaimas, maži mies-
teliai, turgus, senos gatvės, lygūs laukai ir 
miškai – ramus provincijos gyvenimas, kuris 
išlaikė amžiną grožį. Dažnai paveiksluose 
vaizduojamas katinas. Ryškūs ir saulėti V. Fo-
miuko darbai išreiškia jo optimistinį žvilgsnį į 
pasaulį. Dailininko kūriniai eksponuojami Rusi-
joje ir tarptautinėse parodose, jo paveikslų yra 
įsigijusi  Tretjakovo paveikslų galerija, juos per-
ka privatūs kolekcininkai Rusijoje ir užsienyje. 

B. G. Miller (1934-2012). Gimė Čikagoje 
kurčiųjų šeimoje, buvo neprigirdinti. Baigė 
universitetą pedagogikos daktaro laipsniu, 
taip pat buvo sertifikuota patarėja alkoholio ir 
narkotikų vartojimo klausimais, specializavosi 
dirbti su kurčiais pacientais. 

1957 m. B. G. Miller tapo pirmąja kurčia 
moterimi, kuri baigė Gallaudeto universitetą 
meno daktaro laipsniu. B. G. Miller kūryboje 
dažnai atsispindi kurčiųjų jausmai ir patirtis, 
kurią jie išgyvena, kai mokykloje yra mokomi 
kalbėti žodine kalba. B. G. Miller darbų sti-
listika gana rami, spalvos neryškios, neinten-
syvios. Jos paveiksluose ant plaštakų – akys, 
kurios parodo, kad ji mato ir girdi akimis.  Gar-
siausiame B. G. Miller paveiksle „Uždraustoji 
ASL (amerikiečių gestų kalba)“ pavaizduotos 

grandinėmis surakintos rankos nudaužytais ir 
sulaužytais pirštais. Paveiksle be pavadinimo 
matome žmogaus portretą, kurio pagrindinę 
dalį sudaro didžiulė ausis ir kažkoks aparatas. 
Paveikslas aiškiai rodo, koks būna jausmas, 
kai tave vertina ne kaip asmenį, o tik kaip 
didelę ausį, kurią reikia pataisyti. Paveikslas 
„Medžiai“ išreiškia kurčiųjų bendruomenės 
stiprybę. Jame pavaizduoti kurtieji, kurių 
kiekvienas rodo gestą „medis“: kurtieji yra 
stiprūs kaip medžiai, miške kartu augantys. 

Ch. Bairdas (1947–2012) buvo vienas 
judėjimo De’VIA pradininkų. Jis gimė kurčiųjų 
šeimoje ir buvo kurčias nuo gimimo. Mokėsi 
kurčiųjų mokykloje, studijavo Gallaudeto uni-
versitete. Kūrė daugiau kaip 35 metus, buvo 
tapytojas, skulptorius, aktorius, istorijų pasa-
kotojas, taip pat mokytojas. Dailininkas mirė 
nuo vėžio būdamas 65 metų. Jo paveikslai yra 
spalvingi, gyvybingi ir optimistiški, juose pa-
vaizduotos lūpos, burna, rankos, ausys. Ypač 
mėgo piešti rankas, nes rankos kurtiesiems 
labai svarbios. Dažnai piešė savo paties ran-
kas, „kalbančias“ gestų kalba. Daug jo piešinių 
skirta gestams. Gallaudeto universitete 
Vašingtone ant sienos yra penki Ch. Bairdo 
nutapyti paveikslai. Viename paveiksle iš mi-
nios žmonių  išsiskiria mažas vaikas, nutapytas 
geltona spalva, ir suaugęs žmogus, nutapytas 
oranžine spalva. „Ar tu kurčias?“ – klausia 
vaikas gestais. - „Kurčias, taip pat, kaip ir tu“, – 
gestais atsako suaugęs. Ch. Bairdas aiškino: „Aš 
piešiu ne tai, ką žmonės nori matyti. Aš piešiu 
sau ir apie save – apie savo jausmus, kaip myliu 
gestų kalbą, kaip didžiuojuosi kurčiųjų istorija. 
O kartais piešiu tai, kas neturi nieko bendra su 

kurčiaisiais. Kurčiųjų menas kalba apie gestų 
kalbos grožį, apie mūsų skaudžią patirtį, apie 
kurčiųjų istoriją.“ Dailininkas įkūrė fondą, kuris 
remia kurčius dailininkus. Jo paveikslai moko 
džiaugtis gyvenimu nepaisant sunkumų, su 
kuriais tenka susidurti.

N. Rourke gimė 1957 m. kurčia, užaugo 
San Diege, mokėsi girdinčiųjų mokykloje pagal 
sakytinę programą. Studijavo grafinį dizainą 
ir tapybą, 20 metų dirbo grafikos dizainere 
„Xerox“ kompanijoje, vėliau – „Microsoft“, 
ten kūrė „Windows“ programos piktogra-
mas. Šiuo metu yra laisva menininkė. Savo 
kūrybos pradžioje neviešino esanti kurčia, tik 
vėliau to nebeslėpė ir ėmė kurti paveikslus 
apie neįgalumą. 2010 m. įsitraukė į De‘VIA 
judėjimą. „Supratau, kad radau savo aistrą. 

→

1

2
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Taip ilgai laukiau, kol atėjau į kurčiųjų meną. Vis atidėliojau, nors taip troškau 
išpasakoti savo patirtį apie audizmą, oralizmo priespaudą, diskriminaciją. Vis 
buvau nepasirengusi išlįsti iš savojo kevalo, dvejojau ir nedrįsau pasirodyti pa-
sauliui. Gavusi „Puffin“ fondo stipendiją turėjau galimybę per tapybą studijuoti 
kurtystę, kurčiųjų istoriją ir kultūrą, audizmą, kurčiųjų politiką, amerikiečių gestų 
kalbą ir bilingvizmą. Pagrindinės mano darbų temos: pasipriešinimas, tapatybės 
įtvirtinimas ir išsivadavimas“, – pasakojo dailininkė. N. Rourke paveikslai – tai poli-
tiniai pareiškimai apie kurčiųjų patiriamas kančias ir ilgametį nuolankumą. Savo 
darbuose dailininkė naudoja ryškias pirmines spalvas: raudoną, geltoną, mėlyną, 
baltą ir juodą, kurių nemaišo. Potėpiai tvirti, paveiksluose dominuoja plaštakos, 
ausys, lūpos. N. Rourke paveikslai daro didelį įspūdį tiek kurtiesiems, tiek girdin-
tiesiems. Žymiausi paveikslai: Bendravimo laisvė, Pasaulinis kurčiųjų ryšys, Gestų 
kalbos vartotojas. Tai portretas – tipiškas kurčiųjų meno paveikslas, kuriame pa-
vaizduotos pirštų abėcėlės raidės: A ir S (skruostai), L – auskaras, pirštai – blak-
stienos ir plaukai. Paveiksle Sokratas ir Aristotelis pavaizduoti graikų filosofai 
Sokratas ir Aristotelis. Sokratas rodo gestą „taip“, o Aristotelis rodo gestą „ne“. 
Sokratas tikėjo, kad kurtieji turi intelektą, o Aristotelis su tuo nesutiko, nes manė, 
jog negalintys kalbėti žmonės nesugeba ir mąstyti. 

Aprašyti kurti dailininkai galėjo tiek daug pasiekti dėl savo talento, darbštumo, 
o dažnai ir mylinčios šeimos dėka. Jie tapo garsūs ne tik savo šalyse, bet ir visame 
pasaulyje, jų paveikslai eksponuojami žymiuose muziejuose ir galerijose.

Lietuvos kurtieji dailininkai 
Atkūrus Nepriklausomybę kurtieji Lietuvoje įgijo didesnes galimybes siekti 

aukštojo mokslo. Šiandien jie studijuoja kolegijose, Vilniaus universitete, Lietuvos 
edukologijos universitete, Vytauto Didžiojo universitete, Vilniaus dailės akademi-
joje, kitose aukštosiose mokyklose, baigia socialinius, pedagogikos ir kitus mok-
slus. 

Kurtieji renkasi tapybos, grafikos, tekstilės, keramikos, skulptūros, rūbų di-
zaino, restauravimo sritis. Vienas pirmųjų dailės studijas baigusių kurčiųjų buvo 
Česlovas Ilgis, jo darbai puošia Vilniaus kurčiųjų reabilitacijos centro patalpas ir 
salę. Pastaraisiais metais meno studijas baigė Silvana Graviškytė- Hacking (pir-
moji kurčia Lietuvos dailininkų sąjungos narė), Birutė Urbelytė, Jovita Gronskytė, 
Gabrielė Valaitytė, Karolis Simaitis, Agnė Andriulytė, Linas Podiriaka, Indrė 
Šimulynaitė, Šarūnas Juodvalkis, Ieva Augaitytė, Vytautas Vanagas. Laikas paro-
dys, kaip jiems viskas klostysis meno pasaulyje. 

Joana VANAGIENĖ

1. Čakas Berdas. Gestas ”Katinas”;
2. Čakas Berdas. “Kryžius”;
3. Nensė Rurk. „Bendravimo laisvė“;
4. Vasilijus Fomiukas. „Žiemos vakaras“;
5. Vasilijus Fomiukas. „Žiemos vakaras“ (2);
6. Betty G. Miller. „Uždraustoji ASL (amerikiečių gestų kalba)“
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