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LIETUVOS KURČIŲJŲ DRAUGIJA RUOŠIASI 
2019 METŲ RINKIMAMS. Vasario 13 d. 
LKD prezidentas V. Pivoras, vicepreziden-
tas K. Vaišnora, Lietuvos kurčiųjų jaunimo 
asociacijos prezidentė E. Jočytė ir Lietuvos 
gestų kalbos vertėjų asociacijos prezidentė 
R. Leonavičienė  susiti ko su Vyriausiosios rinkimų komisijos (VRK) pir-
mininku Zenonu Vaigausku, komisijos nariais ir sekretoriatu. Susiti ki-
mo metu buvo diskutuojama apie informacinės aplinkos pritaikymą 
klausos negalią turinti ems žmonėms. LKD atstovai padėkojo VRK už 
bendradarbiavimą ir suteiktą galimybę gauti  informaciją apie 2016 m. 
Seimo rinkimus, ypati ngai už visas Lietuvos nacionalinio radijo ir te-
levizijos transliuotas Seimo rinkimų debatų laidas gestų kalba. Susi-
ti kimo metu buvo aptartos informacijos apie 2019 metų savivaldybių 
tarybų, Respublikos Prezidento, Europos Parlamento rinkimus pateiki-
mo ir prieinamumo galimybės. Mūsų vadovai siūlė rinkėjams skirtą 
informaciją, kandidatų diskusijų laidas pateikti  su ti trais ir verti mu į 
gestų kalbą. VRK informavo, kad yra pasiruošusi bendradarbiauti  su 
neįgaliuosius atstovaujančiomis organizacijomis ir prisidėti  kuriant 
ti nkamą komunikacinę aplinką žmonėms su negalia.

SUSITIKIMAS SU SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS ATSTOVAIS.  
Vasario 13 d. LKD atstovai dalyvavo susiti kime, kurį koordinavo sveika-
tos apsaugos viceministrė K. Garuolienė. Su Sveikatos apsaugos minis-
terijos pavaldžių insti tucijų vadovais ir atstovais aptarti  šie klausimai:  
sąvokos kurčnebylys vartojimas medicinoje; efektyvesnis gestų kalbos 
verti mo prieinamumas gydymo įstaigose; klausos aparatų kompensavi-

mas; ekspertų grupės sudarymas prie SADM, 
suteikiant pagalbą šeimoms, kurioms gimė 
kurčias vaikas, ir kurčių tėvų girdinti ems vai-
kams, informacijos pritaikymas gestų kalba 
SADM ir prevencijos priemonėse; bendri gali-
mi renginiai ir konferencijos kartu su SADM; 

galimybė kurti esiems vairuoti  įvairių kategorijų transporto priemones. 

PAŽINTIS SU PARLAMENTARU J. DŽIUGELIU. Pirmąją vasario dieną 
Seime parlamentaras Justas Džiugelis susiti ko su neįgaliųjų organizacijų 
atstovais. Susiti kime buvo per penkiasdešimt dalyvių, jie atstovavo 
daugiau nei 25 organizacijoms. Lietuvos kurčiųjų draugijai atstovavo 
prezidentas Vytautas Pivoras ir Kęstuti s Vaišnora.

Pradžioje buvo pristatyta parlamentaro komanda, po to – pagrindinės 
veiklos kryptys: neįgaliųjų nevyriausybinių organizacijų fi nansavimo 
užti krinimas ir didinimas;  įtraukusis švieti mas Lietuvoje; universalaus 
dizaino principų taikymas viešiesiems pastatams; asmeninio asistento 
paslaugos įteisinimas; socialinių garanti jų užti krinimas asmenims, kurie 
augina neįgalius vaikus; socialinių įmonių reforma. Šio susiti kimo ti kslas 
buvo pažinti nis, pristatomasis. Ateityje numatyta rengti  teminius susi-
ti kimus, diskusijas, svarstymus. 

J. Džiugelis - pirmasis istorijoje judėjimo negalią turinti s Seimo narys. 
Dėl įgimtos raumenų atrofi jos judanti s su vežimėliu 29 metų parla-
mentaras kupinas vilčių pagerinti  Lietuvos neįgaliųjų situaciją. Pasak 
Seimo nario, veikti  šioje srityje ti krai yra ką. Praeityje jis jau įrodė, kad 
gyvenime kliūti s gali apeiti : įkūrė įmonę, kuri užsiima didmenine preky-

Šiame numeryje

Tr�mpai 
APIE MUS
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BENDRUOMENĖS ŽODIS

Šiais metais nusprendėme kiekvieną 
„Akiračio“ numerį suti kti  išskirti nai ir džiaugs-
mingai:  organizuosime bendrus skaity-
mus, protų mūšius, įtvirti nsime  praėjusio 
mėnraščio medžiagą. „Akiračio“ suti kimas bus 
tarsi mažyti s renginys su vaišėmis (pica, gar-
dumynais, įvairiomis atrakcijomis). Jau šiuo 
metu tam intensyviai ieškome rėmėjų. 

Kiekvienas mokinys turi suvokti , kad rašyti   
mokomės – rašydami, o skaityti  – skaitydami. 
Skaitome ne dėl to, jog prašo mokytojai, tėvai 
(globėjai, rūpintojai) ar mokyklos adminis-
tracija, bet tam, kad daugiau žinotume, su-
prastume, o svarbiausia – ti nkamai formuotųsi 
kiekvieno asmenybė.

Pastaruoju metu viešojoje erdvėje daug 
diskutuojama, ar geriau spausdintas žodis, ar 
moderniomis technologijomis perduodama 
informacija. Tie, kurie dirbame su klausos 
negalią turinčiais asmenimis, matome, kad 
televizija, kompiuteriai  nepaprastu greičiu 
išstumia spausdintą žodį. Mes tvirtai ti kime, 
kad spausdintas žodis „Akiratyje“ turi didžiulę 
įtaką ne ti k visai kurčiųjų bendruomenei, bet 
ir daugeliui kitų žmonių formuojant požiūrį 
į faktus, reiškinius ir pačią bendruomenę. 
Juk ti k raštu fi ksuojant atskirų asmenų ar 
bendruomenių patyrimą, kultūrines vertybes 
žinios perduodamos iš kartos į kartą,  jungiant 
mažą kurčiųjų bendruomenę į vieną visumą.

Mėnraštį  skaito ne ti k kurti eji, nepri-
girdinti eji ir su jais dirbantys, gyvenantys, 
bendraujantys žmonės, bet ir nieko bendro 
su jais neturinti  ir jų nepažįstanti  visuomenės 
dalis. Mokykla turi  pati rti es, kaip šiuo puikiu 
leidiniu pasidalyti  su miesto ir rajono ben-
druomene. Mokyklos plati ntojai kiekvieną 
„Akiračio“ numerį nuneša įvairioms organi-
zacijoms, įmonėms, bendrijoms. Manome, 
jog mes, kiekvienas, dirbanti s šioje sistemoje, 
turime prisidėti  nors maža dalele stengda-
miesi išsaugoti , kad  neišnyktų vienintelis Lie-
tuvoje leidžiamas mėnrašti s klausos negalią 
turinti ems asmenims.

Mus jungia viena bendra ir iš pirmo 
žvilgsnio nematoma gija – kalba. Klausos 
negalią turinčiųjų mokytojams  svarbu, kad 
vaikai turėtų esteti nę nuovoką, suprastų  
kalbos grožį,  būtų aktyviais skaitytojais. Ben-
dram skaitymui mus suburia „Akirati s“, todėl 
liūdna ir graudu, kai spausdintam žodžiui lėšos 
vis mažinamos ir leidžiantys mėnraštį  jau turi 
šaukti s SOS.

Manome, kad spausdintas žodis ir ti e, kurie 
prie jo ti esiogiai prisiliečia, turi būti  ti nkamai 
įverti nti  pačių aukščiausių insti tucijų, bet ne 
pasmerkti  vegetuoti . PKNPM bendruomenė 
nuoširdžiai dėkoja mėnraščio „Akirati s“ 
redakcijos direktorei Genutei Karklienei ir ko-
respondentams  už neįkainojamą indėlį for-
muojant, kuriant ir išsaugant kurčiųjų istoriją 
ateiti es kartoms. •

Panevėžio kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pagrindinės mokyklos (PKNPM) bendruomenei kiekvieno 
naujo LKD mėnraščio „Akiratis“ sutikimas – didelė šventė. 2017 metais mėnraštį prenumeruoja per 

šešiasdešimt mūsų bendruomenės narių. Mokyklos požiūriu, spausdintas žodis – informacijos lobynas 
ir kalbos išlikimo garantas.

Panevėžio kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pagrindinės mokyklos direktorė Danutė KRIŠČIŪNIENĖ

“Akirati s” - metrašti s ateiti es kartoms  

Panevėžio kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų mokykla su kiekvienu „Akiračio“ pasirodymu organizuos 
mažytę šventę savo bendruomenei.

ba elektronikos prietaisais; įsteigė VšĮ „Balti -
jos ugdymo centras“; Justas keliavo vežimėliu 
aplink Lietuvą ir užtruko 23 dienas bei įveikė 
723 kilometrus.  

KURČIŲ STUDENTŲ SUSITIKIMAS. Vėlyvą 
vasario 8-osios vakarą Lietuvos kurčiųjų 
draugijoje susirinko klausos negalios studen-
tai ir diskutavo apie savo pati rtį  studijuojant 
aukštosiose mokyklose, rengė ofi cialias re-
komendacijas dėl studijų aplinkos pritaikymo 
kurti esiems. Šios rekomendacijos bus pateik-
tos Lietuvos aukštosioms mokykloms, Vals-
tybiniam studijų fondui ir kitoms insti tuci-

joms. Aukštosiose mokyklose studijuoja apie 
100 klausos negalios studentų, o anksčiau 
studijuojančių buvo ti k vienas kitas.•
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Geroji naujiena
Vasario 6 d. bendrijos PAGAVA pirmininkė 

R. Sitavičienė susitiko su  sveikatos apsaugos 
ministru Aurelijumi Veryga dėl kompensuo-
jamos sumos klausos aparatams įsigyti. Mi-
nistras pradžiugino, kad parengtas įsakymas, 
pagal kurį šiek tiek padidėja kompensacija 
už klausos aparatus (įsakymas įsigaliojo nuo 
vasario 7 d., kompensuojama suma nustaty-
ta vadovaujantis centralizuoto pirkimo metu 
pasiūlytų kainų vidurkiais). Vis dėlto PAGA-
VA siekia, kad kompensacija būtų didesnė, 
todėl ministrui buvo siūloma dar kartą susi-
tikti su Valstybinės ligonių kasos (VLK) atsto-
vais ir nurodyti jiems skubos tvarka taikyti 
turimą metodiką klausos aparatų bazinėms 
(kompensavimo) kainoms nustatyti. Nuo 
2017 m. klausos aparatai kompensuojami 
kaip ortopedijos priemonės. VLK turi paren-
gusi metodiką, pagal kurią skaičiuojamos kitų 
ortopedijos priemonių bazinės kompensavi-
mo kainos. Nesuprantama, kodėl tai nebuvo 
pritaikyta klausos aparatams.  

Ministras ir susitikime dalyvavusi vice-
ministrė Kristina Garuolienė pažadėjo 
susitikti su VLK atstovais ir dar kartą ap-
tarti nevyriausybinės organizacijos siūlomą 
kompensuojamos sumos nustatymo variantą. 
Taip pat kalbėta apie tai, kad reikia detaliau 
pasidomėti, kokia klausos aparatų kompen-
savimo praktika taikoma kitose šalyse. Taigi, 
regis, viskas krypsta gerąja linkme.

Anksčiau ir dabar
Iki šių metų pradžios VLK kasmet cen-

tralizuotai nupirkdavo 5–6 tūkst. klausos 
aparatų, jie buvo skiriami žmonėms eilės 
tvarka, tačiau reikėdavo jų palaukti. Be to, 
galima buvo įsigyti aparatą savo lėšomis ir 
eilės tvarka gauti kompensaciją, bet ne dau-
giau negu tais metais centralizuotai nupirkto 
analogiško aparato bazinė kaina. O tai sudarė 
iki 10 proc. klausos aparato vertės. 

Iki 2016 m. pabaigos klausos aparatai 
buvo perkami centralizuotai (už mažiausią 
pasiūlytą kainą), todėl ne visi pacientai 
galėjo gauti jų klausos netekimo laipsnį 
atitinkančius klausos aparatus. Nuo 2017 
m. atsisakyta centralizuoto pirkimo. Pa-
cientas, gavęs gydytojo siuntimą, gali pats 
pasirinkti tinkamos firmos klausos aparatą, 
kuris labiausiai atitinka jo klausos netekimo 
laipsnį. Šiuo metu pacientai gali pasirinkti iš 
daugiau sertifikuotų ir Europoje pripažintų 
gamintojų klausos aparatų, tačiau valstybė 
kompensuoja tik tų klausos aparatų 
pirkimą, dėl kurių Valstybinė ligonių kasa 
yra pasirašiusi sutartis su klausos aparatais 
prekiaujančiomis įmonėmis.

Kartu su klausos aparatu kompensuoja-
mos individualaus ausinio įdėklo įsigijimo 
išlaidos. Kompensuojamojo klausos aparato 
modelį pacientui padės pasirinkti ir pritai-
kys jo pasirinktos įmonės, prekiaujančios 
klausos aparatais, specialistas. Galima 
rinktis norimo gamintojo ir modelio klau-
sos aparatą. Tačiau jeigu žmogus pasirenka 
brangesnį klausos aparatą, nei nurodytas 
su įmone pasirašytoje sutartyje, jis turi 
sumokėti kainų skirtumą už technologinius 
ypatumus, kaip ir buvo anksčiau.

Įmonių, su kuriomis sudarytos sutartys 
dėl klausos aparatų išdavimo, sąrašas skel-
biamas VLK interneto svetainės skyrelyje 
„Klausos aparatai“. Šiame skyrelyje nuo 
šių metų vasario 9 d. jau pateikta labai 
patogi bei išsami įmonių, klausos aparatų 
specifikacijų ir kainų suvestinė. 

Anksčiau klausos aparatas galėjo būti 
pakeistas nesulaukus numatyto termino tik 
tada, jei klausa labai pablogėja, o nuo šių 
metų jis gali būti skiriamas pirma laiko ne tik 
smarkiai pablogėjus klausai, bet ir jei būtų 
prarastas dėl vagystės, gaisro ar stichinės 
nelaimės (pateikus tai patvirtinančius do-
kumentus). Atkreipiame dėmesį, kad pagal 

naują tvarką vaikams iki 7 metų klausos 
aparatai ir ausies įdėklai kompensuojami du 
kartus (anksčiau buvo kompensuojama kas 5 
metus). O vaikams nuo 7 metų ir suaugusiesiems 
(iki 24 metų), kurie mokosi specialio siose, 
profesinėse ir aukštosiose mokyklose, gali 
būti išduodami du kompensuojamieji klausos 
aparatai vieną kartą per penkerius metus.

Apie bazines kainas 
Pagal  sveikatos apsaugos ministro 

įsakymo Nr. V-698 2012-07-05 paskutinį 
pakeitimą, įsigaliojusį 2017 m. vasario 2 d. 
Nr. V-107, vaikams vieno skaitmeninio klau-
sos aparato bazinė kompensavimo suma 
nuo 124 iki 205 euro (su standartiniu ausies 
įdėklu) ir nuo 154 iki 235 euro (su individu-
aliu ausies įdėklu). O pagal tą patį įsakymą 
suaugusiesiems vieno skaitmeninio klausos 
aparato bazinė kaina nuo 53 iki 115 euro (su 
standartiniu ausies įdėklu) ir nuo 83 iki 145 
euro (su individualiu ausies įdėklu). 

Klausos aparatų bazinės kainos prilygin-
tos paskutiniam VLK vykdytam viešojo klau-
sos aparatų ir akių protezų pirkimo konkur-
sui pasiūlytų kainų vidurkiui. Į sąrašus įrašytų 
klausos aparatų techninės charakteristikos 
atitinka VLK 2016 m. atviro viešo konkurso 
būdu nupirktų klausos aparatų technines 
charakteristikas. Palyginti su praeito laiko-
tarpio (sausio mėnesio) kainomis, vaikams 
kompensacija padidėjo 54 eurais, suaugu-
siesiems – apie 40 eurų.

Šių nedidelių, bet vis tiek džiuginančių 
pasikeitimų nebūtų buvę, jei ne Lietuvos 
šeimų, auginančių kurčius ir neprigirdinčius 
vaikus, bendrijos PAGAVA tėvų bei 
darbuotojų tvirta valia ir pasiryžimas ko-
voti už permainas. Bendrijos pirmininkė 
R. Sitavičienė negailėjo laiko ir jėgų dalyvau-
ti įvairiuose susitikimuo-se bei visuose dar-
bo grupių posėdžiuose ir ginti visų Lietuvos 
neprigirdinčiųjų teises ir lūkesčius. 

Didelė žmonių grupė naudoja klausos aparatus ir jiems svarbu turėti geros kokybės klausą 
gerinančias technines priemones. Deja, jos yra labai brangios. Todėl Lietuvos šeimų, auginančių 

kurčius ir neprigirdinčius vaikus, bendrija PAGAVA negaili laiko ir jėgų gindama neprigirdinčiųjų teises 
ir lūkesčius gauti kuo didesnę kompensaciją klausos aparatams įsigyti. Atkakli PAGAVOS veikla šia 
linkme lėmė pasikeitimų. Nuo 2017 m. klausos aparatai nebeperkami centralizuotai. Palyginti su 
praeito laikotarpio (sausio mėnesio) kainomis, vaikams kompensacija šiemet padidėjo 54 eurais, 

suaugusiesiems - apie 40 eurų.

Dalia PETKŪNIENĖ

Pokyčiai perkant klausos aparatus
AKTUALIJOS
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AKTUALIJOS 

Kaip rašoma Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (SADM) 
ti nklapio puslapyje, ministro gyvenimo aprašyme, jis gimė 1978 m. 
Panevėžyje. 1997 m. baigė Vilniaus licėjų, o 2003 m. tapo Vilniaus 
universiteto Filosofi jos fakulteto absolventu – čia jis baigė Socialinio 
darbo bakalauro ir magistrantūros studijas bei buvo įverti ntas kaip iti n 
pažangus studentas.

Paskirtasis ministras jau nuo paauglystės mėgo dalyvauti  
savanoriškoje socialinėje veikloje. Tėvų kalbinamas stoti  į mediciną vaiki-
nas nesipriešino, nors vidinis balsas sakė, kad jo pašaukimas – socialinė 
veikla. Tačiau krimsti  medicinos mokslų neteko, nes stojant pritrūko 
vieno balo. Dabar vyriškis džiaugiasi, kad lemti s palankiai susiklostė so-
cialinio darbo linkme. 

Studijuodamas socialinį darbą Vilniaus universitete L. Kukuraiti s jau 
dirbo Vilniaus Palaimintojo Jurgio Matulaičio parapijoje. 2002 m. jis 
tapo VšĮ Pal. J. Matulaičio socialininio centro direktoriumi, o 2005 m. 
pradėjo vadovauti  Vilniaus arkivyskupijos „Caritui“, kuris rūpinasi 
benamiais, vienišomis moti nomis, įvairių priklausomybių turinčiais 
žmonėmis, gatvės jaunimu, vaikais. Tai buvo pirmasis vadovas pasaulie-
ti s, sėkmingai vadovavęs krikščioniškai organizacijai dvylika metų. 

2015 m. L. Kukuraiti s kartu su kitais nevyrausybinių organizacijų 
nariais dirbo vyriausybinėje komisijoje, kuri koordinavo pabėgėlių in-
tegracijos problemas.

Socialinės apsaugos ir darbo ministras L. Kukuraiti s su žmona au-

gina penkis vaikus. O su kiekvieno vaiko gimimu vis labiau jaučiasi esąs 
šeimos žmogus.•

Praėjusių metų pabaigoje šalies prezidentė socialinės apsaugos ir darbo ministru patvirtino Liną 
Kukuraitį, buvusį Vilniaus universiteto Filosofi jos fakulteto dėstytoją bei Vilniaus arkivyskupijos 

„Carito“ vadovą.  

Parengė Dalia PETKŪNIENĖ

Trumpa pažinti s su naujuoju  SADM vadovu

Reabilitacija. Ką pasirinkti ?
Iš visų klausos negalią lengvinančių 

priemonių klausos aparatai vis vien tebėra 
mažiausiai kompensuojami. Pavyzdžiui, 
vidinio ryšio (FM) sistemą – priemonę, 
pagerinančią asmenų, kurie naudojasi klau-
sos aparatais bei kochleariniais implantais, 
girdėjimo kokybę bei sumažinančią triukšmą 
ir aidą, galima įsigyti už 724,05 euro be 
priemokos. Labai brangūs kochleariniai 
implantai, BAHA įsriegiamieji kauliniai im-
plantai kompensuojami 100 proc., vaikams 
kompensuojami abiejų ausų implantai. 
Žmonių, kuriems buvo implantuoti kochle-
ariniai implantai, yra nedaug: 2015 m. – 38, 
o 2016 m. – 42 (VLK informacija). Be to, in-
dikacijos tokiai operacijai yra gana ribotos. 
Tuo tarpu kokybiškų klausos aparatų reikia 
didelei žmonių grupei. 

Pasaulinės sveikatos organizacijos (PSO) 
duomenimis, daugėja naujagimių, kuriems 
klausa sutrikusi. Tad ir Lietuvoje 2014 m. 
teisiškai įsigaliojo visuotinė naujagimių 

klausos patikra. Tai taip pat bendrijos PAGA-
VA nuoseklaus ilgalaikio darbo ir bendradar-
biavimo su Sveikatos apsaugos ministerija 
rezultatas, jo tikslas – patikrinti kiekvieno 
Lietuvoje gimusio naujagimio klausą. Statis-
tika rodo, jog iš tūkstančio vaikų vienas gim-
sta kurčias arba stipriai neprigirdintis, trys 
turi nuolatinį klausos sutrikimą, o dar 3-4 
vaikams dėl įvairių veiksnių per pirmuosius 
4-5 gyvenimo metus sutrinka klausa. 

Kochleariniai implantai taikomi tik išskir-
tiniais atvejais, kai žmogaus prikurtimo 
laipsnis yra labai didelis, ir klausos aparatai 
jau nebegali reabilituoti klausos. Tad nepri-
girdintiems pirmoji reabilitacijos priemonė 
visgi yra klausos aparatas. 

ES šalių pati rti s
Pateikiame šiek ti ek informacijos, kaip 

klausos aparatai kompensuojami kitose 
šalyse.

Serbija. Serbijoje fi rmos pasirašo 
sutartį  su valstybine įstaiga su sąlyga, kad 
skirti ngiems klausos netekimo laipsniams 

pateiks bent po vieną modelį už valstybės 
kompensuojamą kainą, o tada galės siūlyti  
ir kitus savo fi rmos brangesnius modelius, 
už kuriuos valstybė nurodytą sumą (kainos 
dalį) kompensuos. Kompensacija (ir pigiausio 
klausos aparato, kurį fi rmos turi siūlyti , kai-
na) yra: vaikams – du aparatai po 250 eurų 
(kompensuojami du klausos aparatai, jei 
dviejų reikia), suaugu-siesiems - du aparatai 
po  200 eurų (kompensuojami du klausos 
aparatai, jei dviejų reikia).

Italija. Kompensuojami ti k „baziniai“ 
trimeriniai (reguliuojami atsuktuvu) klau-
sos aparatai. Kompensacijos suma priklauso 
nuo klausos netekimo laipsnio: jei klausos 
susilpnėjimas žemesnis nei 70 decibelų (dB), 
tada valstybė padengia 600 eurų; jeigu klau-
sos slenksti s viršija 70 decibelų (dB) – paden-
giama 700 eurų.

Lenkija. Netgi kaimynams lenkams 
valstybė suaugusiesiems kompensuoja du 
klausos aparatus po 175 eurus, o vaikams - 
taip pat du klausos aparatus po 500 eurų. •

Socialinės apsaugos ir darbo ministras L. Kukuraitis.
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GESTŲ KALBOS VERTĖJAI      

Nutarta kovo mėnesio pabaigoje organi-
zuoti tarptautinę Asociacijos konferenciją 
Šiauliuose. Konferencijoje bus skaitomi pra-
nešimai apie praėjusiais metais vykusius 
renginius Lietuvoje ir užsienio šalyse, dalijama-
si gerąja patirtimi ir įspūdžiais. Į konferenciją 
skaityti pranešimų, gvildenti aktualių kurčiųjų 
ir gestų kalbos temų ketinama kviesti ir Eu-
ropos gestų kalbos vertėjų forumo (angl. Eu-
ropean forum of sign language interpreters) 
atstovus.

Nuo balandžio mėnesio numatoma or-
ganizuoti seminarų ciklą lietuvių gestų kalbos 
vertėjams. Seminarus organizuos LKD, Lie-
tuvos kurčiųjų jaunimo asociacija (LKJA) ir 
Vilniaus kolegija, atsižvelgdama į vertėjų pagei-
davimus ir lūkesčius. Planuojama sušaukti 
apskritojo stalo diskusiją su LKJA atstovais. 

Bus diskutuojama, kaip pagerinti vertimo 
paslaugų naudojimąsi ir bendradarbiavimą su 
lietuvių gestų kalbos vertėju. Siūloma kurčiųjų 
mokyklose į neformalų švietimą įtraukti temą 
apie gestų kalbos vertėjus.

Nutarta, kad svarbu Asociacijai parengti su 
LKD ir LKJA bendradarbiavimo sutartis, kurios 
padėtų  lengviau koordinuoti tarpusavio pa-
reigas, veiklas.

Asociacijos veiklai viešinti nuspręsta 
skirti viešųjų ryšių atstovą. Jis informuotų 
žiniasklaidos įstaigas apie Asociacijos veiklą, 
aktualijas, kviestų į renginius  bei vykdytų 
naujienų sklaidą virtualiaisiais informacijos 
priemonių kanalais. Be to Vilniaus, Kauno, 
Klaipėdos, Šiaulių ir Panevėžio apskričių 
Lietuvių gestų kalbos vertėjų centrai kiekvieną 
mėnesį turės parašyti bent po vieną su lietuvių 

gestų kalba susijusį straipsnį, kuris bus publi-
kuojamas Asociacijos interneto svetainėje.

Asociacijos valdyba nutarė parengti infor-
maciją-atmintinę visuomenei, kaip elgtis, 
kai tam tikromis aplinkybėmis dalyvauja LGK 
vertėjas. Lankstinuko pavidalo atmintinė 
padės susiorientuoti neįprastose situacijose. 

Asociacija vykdo ypač aktyvią veiklą,  
inicijuoja daug renginių, tad lėšų trūksta. 
Susirinkime apsvarstytos lėšų pritraukimo 
galimybės. Viena jų – savanoriška žmonių 
parama. Asociacijos interneto puslapyje 
www.lgkva.lt pateikta informacija, kokiu 
būdu greitai ir paprastai tai padaryti.

Kitą Asociacijos narių susirinkimą keti-
nama sušaukti pavasario viduryje, balandžio 
20 d., Šiaulių apskrities gestų kalbos vertėjų 
centre. •

Bendrija PAGAVA, naudodamasi proga, kad į Lietuvą atvyko nemažai 
mokslininkų, idėjų autorių ir praktikų iš užsienio šalių, suorganizavo 
susitikimą su vienu iš konferencijos pranešėjų – Davidu Pálházi.  Jis at-
vyko iš Vengrijos pristatyti vieną iš naujovių, kuri ateityje atvers daugiau 
galimybių kurtiesiems, ypač ugdymo srityje. Kartu su savo kolegomis Da-
vidas siekia kurtiesiems padaryti pasaulį prieinamesnį ir gyvesnį, atverti 
jiems platesnius vartus naudojant automatinį gestų kalbos vertimą. 

Susitikime dalyvavo bendrijos PAGAVA, Lietuvos kurčiųjų ir 
neprigirdinčiųjų ugdymo centro (LKNUC) ir Vilniaus kurčiųjų jaunimo 
organizacijos (VIKJO) atstovai. Jie pirmieji dar prieš konferenciją turėjo 
galimybę susipažinti su svečio pristatyta technologija SignALL, kuri verčia 
gestų kalbą į gramatiškai taisyklingą rašytinę kalbą. Svečias supažindino 
su naujojo įrenginio veikimo principais. Gestais kalbantis žmogus stovi 
rėme, kuriame įmontuotos kameros. Kai jis gestais parodo sakinį, kame-
ros išgaudamos 3D vaizdą nufilmuoja ir iššifruoja žodžius, kompiuteris 
sudėlioja gramatiškai taisyklingą sakinį ir parodo jį kompiuterio ekrane. 

Toks įrenginys būtų labai naudingas paslaugų sferoje. Tokią technologiją 
turinčių įstaigų darbuotojai suprastų kurčiuosius klientus. Šiuo metu 
sukurta ir tobulinama anglų gestų kalbos vertimo programa, kuri 
atpažįsta ir gramatiškai sudėlioja beveik 1000 gestų. Ateityje tikimasi ją 
patobulinti, kad galėtų išversti ir kitų kalbų gestus. Taip pat kūrėjai teigia, 
kad ši technologija, ją patobulinus ir padarius mobilią, galėtų praversti 
kurtiesiems švietimo ir daugelyje kitų gyvenimo sričių. 

 Technologijos SignALL galimybės
Pokalbis su svečiu buvo labai įdomus, susirinkusieji turėjo daug 

klausimų. Dalyviai domėjosi, ar ši technologija gebės užfiksuoti 
ir išversti greitai kalbančių kurčiųjų gestus, ar užfiksuos vei-
do mimiką, kuri gestų kalboje taip pat yra svarbi. Technologijos  
SignALL kūrėjų atstovas pabrėžė, kad naudojamos itin geros kokybės 
kameros, kurios fiksuoja visus, taip pat veido, judesius. Tačiau patikino, 
jog greitakalbiai, žinodami, kad jų kalba verčiama naudojant technologi-

 Sausio 18 d. Lietuvos kurčiųjų draugijos (LKD) būstinėje vyko Lietuvių gestų kalbos vertėjų 
asociacijos (toliau – Asociacijos) valdybos susirinkimas. Per kelias posėdžio valandas buvo 
aptarti svarbūs klausimai ir nubrėžtos tolesnės veiklos gairės. Susirinkimui pirmininkavo 

Asociacijos prezidentė Ramunė Leonavičienė. 

Dalia PETKŪNIENĖ

Paskutinį sausio savaitgalį Vilniuje vyko tarptautinė inovatyvių idėjų konferencija „TEDxVilnius 
2017“. Šiais metais išskirtinis dėmesys buvo skirtas naujovėms ugdymo srityje, nepamirštas ir 

kurčiųjų švietimas. 

PAGAVOS inf.

Vertėjų asociacijos valdybos 
posėdžio nutarimai

Pažintis su automatiniu gestų kalbos vertimu
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jas, turės lėti nti  tempą. Buvo įdomu, kaip kilo ši idėja, iš kur gautas fi -
nansavimas jai įgyvendinti , kaip jį ti kimasi užti krinti  ateityje. Dalyviai 
minėjo, kad jau yra matę ar girdėję apie panašias technologijas pasau-
lyje. Svečias pabrėžė, kad SignALL yra unikali verti mo sistema, nes kol 
kas ji pirmoji verčia kalbą į gramati škai taisyklingą rašyti nę kalbą, o ne ti k 
pateikia pavienių žodžių verti mą. Tai labai svarbu, kad skaitantys galėtų 
teisingai suprasti , ką nori pasakyti  kurčias žmogus. Tuo ji ir skiriasi nuo 

anksčiau išrastų technologijų. Į daug klausimų atsakė vaizdinė medžiaga, 
fi lmukai, kurie padėjo aiškiau suprasti  technologijos veikimo principą. 

Galiausiai tarp dalyvių užvirė diskusija, ar tokios verti mo technologi-
jos atsiradimas ir populiarėjimas neprisidės prie gestų kalbos vertėjo 
profesijos išnykimo? Ir svečias iš Vengrijos, ir kiti  diskusijos dalyviai su-
ti ko, kad net ir naujausios technologijos negali visiškai atstoti  ti esioginio 
verti mo. Atstovas pati kino, kad SignALL nesiekia pakeisti  kompiuteriais 
ti krų gestų kalbos vertėjų, nes „gestų kalbos vertėjas yra ne ti k vertėjas, 
reikia nepamiršti , kad jis verčia neįgaliems žmonėms, todėl dažnai reikia 
platesnio konteksto arba prasmės paaiškinimo“.  

Automati nį verti mą galima bus pritaikyti , kai reikalingas nesudėti ngas 
verti mas – banke, socialinės apsaugos ir kt. įstaigose. Programa su-
darys galimybę nusiųsti  daugiau gestų kalbos vertėjų ten, kur reikalin-
gas sudėti ngesnis verti mas: į mokyklas, universitetus, politi kos sritį , 
tokiu būdu gerinant kurčiųjų švieti mą ir plečiant dalyvavimą visuomenės 
gyvenime. Technologijos padeda ne ti k automati zuoti  gestų verti mą, bet 
ir suarti nti  gestų bei sakyti nę kalbą. Tai ti krai svarbi kurti esiems naujovė, 
kuri ateityje bus tobulinama, ir, kaip ti kimasi, kada nors pasieks Lietuvą. •

GESTŲ KALBOS VERTĖJAI      

Pasitarime vyko diskusija dėl bandomojo projekto “Gestų kalbos verti -
mo paslaugų prieinamumas 8-20 val. darbo laiku” pratęsimo. Bendro susi-
tarimo pavyko pasiekti  – gestų kalbos verti mo paslaugos bus teikiamos ir 
toliau! Tačiau būti nas papildomas fi nansavimas, siekiant išlaikyti  paslaugų 
organizavimą prailgintu darbo laiku. Taip pat aptartos gestų kalbos verti mo 
paslaugų organizavimo, skirstymo, teikimo, kokybės problemos.

Aptarta gestų kalbos programos priemonė: “Teikti  gestų kalbos 
vertėjų paslaugas Lietuvos kurčiųjų draugijoje, kurčiųjų reabilitacijos 
centruose ir Surdologijos centre”. Bendradarbiaujat gestų kalbos vertėjų 
centrams ir Surdologijos centrui, kuris atsakingas šiais metais už šios 
priemonės įgyvendinimą, bus užti krintos paslaugos kurčiųjų reabilitacijos 
vadovams ir darbuotojams.

Susiti kime dalyvavo LKD, Lietuvos kurčiųjų jaunimo asociacijos, 
Lietuvių gestų kalbos vertėjų asociacijos, Surdologijos centro, Kauno, 
Vilniaus, Klaipėdos, Šiaulių, Panevėžio kurčiųjų reabilitacijos centrų, gestų 
kalbos vertėjų centrų ir kurčiųjų jaunimo organizacijų vadovai ir atstovai. •

Renginyje koncertuos Asta Pilypaitė, Eglė Stundžiaitė, Toma 
Pargaliauskaitė, Paulina Daukšytė ir kiti . Taip pat bus imituojamos dainos 
gestais, skaitoma poezija, vedėjo žodžiai bus verčiami į gestų kalbą. Jau 
trečius metus iš eilės bendrija PAGAVA organizuoja labdaringą koncertą 
„Gyva mūsų Žemė“. Tradicija tapusią iniciatyvą pasiūlė viena iš bendrijos 
mamų, ji augina klausos negalios dukrą. 

Įėjimas į koncertą nemokamas, dalyviai kviečiami paaukoti  norimą 
pinigų sumą.  Koncerto metu surinktos lėšos bus skirtos klausos aparatams 
vaikams nupirkti . Bendrija PAGAVA pinigus skirs šeimoms, kurioms jų 
labiausiai reikia. Tokiu būdu siekiama bent šiek ti ek palengvinti  fi nansinę 
naštą šeimoms, kurios priverstos už savo lėšas pirkti  reikiamus klausos 
aparatus. Tai viena iš daugelio bendrijos PAGAVA iniciatyvų, kuriomis sten-
giamasi atkreipti  ne ti k žmonių, bet ir valstybės dėmesį į tai, kad klausos 
aparatams įsigyti  kompensuojama suma yra akivaizdžiai per maža ir reikia 
ją kuo skubiau padidinti . •

Lietuvos kurčiųjų draugija bendradarbiaudama 
su Neįgaliųjų reikalų departamentu (NRD) 
vasario 2 d. Kaune organizavo pasitarimą 
“Lietuvių gestų kalbos vertimo paslaugų 

prieinamumas”.

„Akiračio“ inf.

Balandžio 2 d. Lietuvos šeimų, auginančių 
kurčius ir neprigirdinčius vaikus,  bendrija PA-
GAVA organizuoja labdaringą koncertą „Gyva 

mūsų Žemė“. Pasaulinei Žemės dienai paminėti 
skirtas renginys vyks Šv. Kazimiero bažnyčioje 

(Didžioji g. 34), Vilniuje.

PAGAVOS inf.

Pasitarimas dėl verti mo 
paslaugų prieinamumo

Labdaringas koncertas 
„Gyva mūsų Žemė“ 

Kviečiame visus apsilankyti koncerte ir pakviesti 
draugus. Kartu padėkime dainų skambesį išgirsti tiems, 

kuriems mūsų pagalba reikalinga. 
Aukoti bus galima labdaros koncerto metu Šv. 

Kazimiero bažnyčioje arba pervesti skiriamas lėšas 
bendrijai PAGAVA: kodas - 191973072, sąskaitos Nr. 

LT37 7044 0600 0137 6541 SEB bankas, lėšų pervedimo 
paskirtis – klausos aparatams.

Susitikimo dalyviai su vienu iš konferencijos pranešėjų - Davidu Pálházi.  

Susitikimą moderavo (iš dešinės) NRD programų įgyvendinimo skyriaus 
vyr. specialistė Rasa Grigaliūnienė, direktorė Asta Kandratavičienė ir LKD 
viceprezidentas Kęstutis Vaišnora.
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„Labai didžiuojamės savo tėveliais. Jie - pats geriausias pavyzdys, 
kokia turi būti šeima. Mes irgi stengiamės nuo jų neatsilikti ir to paties 
mokome savo vaikus. Džiaugiamės šia sukaktimi. Linkime tėveliams tik 
geros sveikatos. O patį didžiausią turtą jie turi – tai vienas kitą“,  – sakė 
auksinės poros dukros Ramunė Leonavičienė ir Dalė Nevardauskienė. 

Prie sveikinimų, linkėdama gerbiamiems Rimantui Jonui ir Danutei 
Ramoniams ilgų gyvenimo metų, sveikatos ir Dievo palaimos, prisideda 
ir ,,Akiračio” redakcija. O skaitytojams mūsų kasdienybėje reto įvykio 
proga – išskirtinis auksines vestuves atšventusios poros interviu apie  
kartu pragyventus 50 metų, pagrindines šeimos vertybes bei meilę ir 
pagarbą vienas kitam.

Pasidalykite savo gražaus ir darnaus šeimos gyvenimo receptu. 
Kokias vertybes puoselėjote šeimoje, kad pavyko sulaukti auksinio 
santuokos jubiliejaus?

Danutė ir Rimantas Ramoniai: Labai sunku ką nors pasakyti arba 
dalyti receptus. (Abu nusišypso.) Tiesiog gyvenome, mylėjome ir 
gerbėme vienas kitą. Auginome vaikus. Buvome aktyvūs: dalyvauda-
vome visur, kur tik galėdavome. Stengėmės būti dori, sąžiningi, ištikimi, 
o svarbiausia – visada buvom vienas kitam tikri gyvenimo draugai. 
Sulaukę brandaus amžiaus, stebėjome, kaip dukros kūrė šeimas, au-
gino vaikus. Džiaugėmės anūkais. Taip netikėtai ir sutikome auksinių 
vestuvių sukaktį.

Tuokėtės žiemą, o kada ir kaip  susipažinote, kiek laiko drauga-
vote iki vestuvių? Kuo sužavėjo Jūsų būsimas vyras, žmona? Kokios 
savybės, būdo bruožai krito į širdį?

Danutė: Dirbau Kauno kurčiųjų klubo vedėja. Į klubą vakarais rinko-
si kurtieji, taip ir pamatėme vienas kitą. Rimantas man iš karto krito į 
akį: gražus, inteligentiškas ir matėsi, kad geras žmogus. Bet iš pradžių jis 
man nerodė jokio dėmesio, tai ir aš apsimesdavau, kad jo nepastebiu.

Rimantas: Kai pirmą kartą klube pamačiau Danutę, ji man iš 
karto labai patiko: graži, protinga, mokanti bendrauti su žmonėmis, 
apsiskaičiusi. Tik ji man  pasirodė nepasiekiama, maniau, kad gal aš jai 
per prastas. Tačiau kai išdrįsau pakalbinti, pasirodė, kad ji visai papras-
ta. Taip pradėjome susitikinėti. Paaiškėjo, kad esame bendraminčiai. 
Buvo lengva bendrauti, nes sutapo interesai. Išdraugavę dvejus metus, 
nutarėme tuoktis. Vestuves iškėlė tuometinis Kauno kurčiųjų nebylių 

mokymo kombinatas (dabar - UAB „Atropa“- aut. past.). Už puotą buvo 
atsakinga šviesios atminties Leonarda Paršelienė. Šventėje dalyvavo 
gausus būrys svečių. Buvo labai linksma. Į santuokų rūmus mus lydėjo 
2 piršlių ir 9 pajaunių  poros. Piršliais buvo Jankauskas ir Nausėda. 
Vestuvės – tai vienas smagiausių mūsų gyvenimo prisiminimų.

Kokios Jūsų sutuoktinio savybės (kurių iki santuokos 
nepastebėjote) atsivėrę gyvenant kartu, auginat dukras?

Rimantas: Pasirodė, kad Danutė yra tikra mano bendramintė: 
mėgstanti keliones ir nebijanti jokių iššūkių. Jei tik galėdavo, visada kar-
tu su manimi visur dalyvaudavo. Tiesiog gimininga siela. Taip pat puiki 
šeimininkė ir gera organizatorė: visada padėdavo, patardavo kebliose 
situacijose.

Danutė: Ir po vestuvių Rimantas išliko nuoširdus, rūpestingas, 
kultūringas, turintis įgimtą inteligenciją. Pamačiau, kad jis labai darbštus 
ir išradingas. Ko tik imasi, viską padaro. Svarbiausia, kad jis labai geras, 
ir ne tik saviems, bet ir svetimiems žmonėms. Visada buvo aktyvus 
ir sporte, ir visuomeninėje veikloje. Vadovavo fotografijos ir kino 
būreliams. Gimus dukroms, iškilo  problema „išgirsti“ naktį verkiantį 
vaiką. Teko pačiam Rimantui sukurti ,,auklę”: prie dukros kojytės ar 
rankytės ir prie savo rankos pririšdavom virvelę. Kai pradėdavo naktį 
judėti, trukteldavo ją ir taip pažadindavo mus. Taip pat vyrui reikėjo 
pritaikyti ir durų skambutį, kad žybčiotų, kai paskambina į duris, ir 
žadintuvą modifikuoti, kad žybčiotų ir laiku galėtume atsikelti į darbą. 
Valstybė tuo metu nekompensavo tokių priemonių. Kadangi dirbome 
pamainomis, tai mergaitėms paaugus jas prižiūrėjome pasikeisdami. 
Rimantas dukras išmokė gestų kalbos. Taip buvo lengviau bendrauti.

Prisiminkite labiausiai įstrigusius gyvenimo įvykius: džiugius, 
gal ir skaudžius (pvz.: kurie parodė  Jūsų vyro,  žmonos ištikimybę, 
atsidavimą, kantrybę, meilę)?

Rimantas: Sunku ką nors išskirti. Gyvenimas buvo spalvingas, 
įdomus, pilnas veiklos, kelionių po tuometinę Sovietų Sąjungą. Bet 
norėtųsi papasakoti vieną istoriją. Buvo labai džiugus įvykis, kai ga-
vome sklypą sodų bendrijoje. Atvažiavome pasižiūrėti, o tenai drėgna, 
įmirkusi žemė. Danutė įžengė, ir jos batas liko įklimpęs į purvą. Ji labai 
susinervino ir sakė nebenorinti jokio sodo. Teko ją įtikinti, kad sutvarki-
us viskas bus kitaip. Taip ir buvo. Kai po kiek laiko atvykome su duk-

MŪSŲ ŽMONĖS

Paskutinį sausio savaitgalį Kauno rotušėje auksinę santuokos sukaktį paminėjo Rimantas Jonas 
ir Danutė Ramoniai. Šią ypatingą šventę pora sutiko pakiliai nusiteikę, elegantiškai pasipuošę ir 

kaip prieš 50 metų mylinčiomis akimis žvelgdami vienas į kitą. Drauge su sutuoktiniais džiaugėsi 
ir juos sveikino patys artimiausi ir brangiausi žmonės:  dukros  Ramunė ir Dalė  su šeimomis, 

vaikaičiai ir  dvi provaikaitės. 

Laima LAPĖNIENĖ

   Kauno rotušėje – auksinės vestuvės
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romis, joms labai pati ko. Pirmiausia todėl, kad tuomet dar neturėjome 
automobilio ir į sodą plaukėme laivu per Kauno marias. Kol mes bu-
vome užsiėmę darbais, mergaitės smagiai žaisdavo sodo sklype arba 
netoli esančiame beržynėlyje. Taip viskas ir užsisuko. Dabar sodas yra 
neatsiejama mūsų gyvenimo dalis. Smagu buvo ir dėl to, kad nemažai 
kurčiųjų turėjo savo sodo sklypus netoli mūsų. Tai buvo nauja pati rti s 
mūsų gyvenime.

Nėra namų be dūmų. Ar niekada nebuvo akimirkų, kai norėjote 
išsiskirti ? Kaip išgyvenote gyvenimo skirtus išbandymus, krizes? Kur 
sėmėtės išminti es, kantrybės, gerumo?

Danutė ir Rimantas: Niekada gyvenime nebuvo tokios min-
ti es – išsiskirti . Kaip ir minėjome, mes esame bendraminčiai. Mūsų 
požiūris į gyvenimą, vertybes yra vienodas. Žinoma, nuomonių skir-
tumas buvo ir yra, bet tai nėra blogai. Kiekvienas žmogus turi turėti  
savo nuomonę, ti kslus, idėjas. Tik mes visada rasdavome bendrą kalbą. 
Manom, kad svarbiausia - mokėti  gerbti  vienam kitą. O su metais su-
pranti , kad tas žmogus, kuris su tavimi kartu patyrė visus vargus, kartu 
nugalėjo sunkumus, nepaliko tavęs nelaimėje, moka suprasti  tave, turi 
kantrybės ir yra pats brangiausias, su kuriuo gali kartu gyventi  ir dalyti s 
džiaugsmais bei vargais.

Kaip lepinate vienas kitą dabar, po 50 bendro gyvenimo metų?
Rimantas: Sunku pasakyti , ką reiškia lepinimas… Mes branginame 

kiekvieną drauge praleistą minutę. Panašiai mąstome, turime tuos 
pačius ti kslus, darbų neskirstome į moteriškus ir vyriškus. Svarbiausia, 
kad mums abiems yra gera kartu. Stengiuosi pasirūpinti , kad Danutei 
nebūtų nuobodu, viską darome dviese. Ji man išverčia LRT ir TV3 žinias, 
nes subti trų nesuprantu. Labai džiaugiuosi, kad kasdien drauge skai-
tome laikraščius. Danutė man išverčia tai, kas parašyta. Be to, ji visada 
mane lepina skaniu maistu. 

Danutė: Džiaugiuosi, kad Rimantas yra labai rūpesti ngas vy-

ras: visada išti es ranką, aprengs paltą, praleis pirmą, prilaikys, kad 
nesuklupčiau. Jis visada stengiasi parodyti  man visas naujienas ir nau-
joves internete. O šiais laikais internetas labai praplečia akiratį . 

Kaip jaučiatės sulaukę  šio gražaus santuokos jubiliejaus? Kuo 
labiausiai džiaugiatės dabar, žvelgdami į prasmingai nugyven-
tus  metus? Ko norėtumėte palinkėti  savo dukroms, jų šeimoms, 
vaikaičiams? 

Danutė ir Rimantas: Labai didžiuojamės savo dukromis, ti k visiems 
to nedemonstruojame. (Abu šypsosi.) Kartais pasikalbame, kad gerus 
vaikus užauginome. Džiaugiamės dukrų pasiekimais. Dukros gyvena 
savo gyvenimą, užaugo dorais žmonėmis, turi gražias šeimas, gerus vai-
kus. Visada žinome, kad jei kokia nelaimė nuti ktų, jos ti krai padėtų. Visi 
būtų laimingi tokius vaikus turėdami. Ar gali būti  kas nors brangiau? 
Dukroms norėtumėm palinkėti , kad būtų jos ir jų šeimos nariai sveiki, 
nesirgtų. Kad nugyventų gyvenimą taip, kaip mes, gerbdami vienas kitą. 
Kad vyrai jas mylėtų. O svarbiausia, ko labiausiai  norėtume palinkėti : 
kad gyvenimas jų nesulaužytų, o vis padovanotų nepakartojamų 
akimirkų.

Kas Jums buvo gyvenime svarbiausia ?
Mums gyvenime buvo svarbu gerbti  ir palaikyti  vienam kitą, būti  

išti kimiems, sąžiningiems ir doriems. Ir, žinoma, viso to išmokyti  savo 
dukras.

Ponia Danutė - LKD narė nuo 1952 metų, o ponas Rimantas - nuo 
1955 metų. Daug prisidėjote prie LKD kūrimo, veiklos. Kas labiausiai 
rūpėjo, kokias problemas stengėtės spręsti , į ką labiausiai kreipėte 
dėmesį?

Danutė ir Rimantas: Mus domino viskas. Dalyvavome visur, kur 
ti k galėjome. Supratome, kad  ne ti k mes norime būti  visaverčiais 
žmonėmis, bet ir mūsų likimo draugai trokšta to pati es. Todėl 
stengėmės visur dalyvauti , padėti  LKD veikloje ir įrodyti , kad mes tai ge-
bame. Tik savo asmeniniu pavyzdžiu gali uždegti  ir kitus žmones. Mums 
norėjosi pati ems įdomiau gyventi  ir paraginti  kitus tai daryti , to siekti . 
Juk visi kartu visada galime nuveikti  daug daugiau. Mes ir dabar vis dar 
dalyvaujame senjorų klubo veikloje.

Dabar visų darbų išvardyti  neįmanoma, nes mes vieni nieko 
nebūtume galėję. Dirbome visi kaip draugiška komanda. Teko ir patal-
pas remontuoti , ir baldus nešioti , ir t. t. Juk kas kitas, jeigu ne mes patys 
pasirūpins, kad mūsų LKD būtų sti pri. Daug žmonių prie to prisidėjo. 
Linkime, kad  ir dabar jaunimas suprastų, jog ti k nuo jų priklauso, kokia 
bus LKD. Jūs turite būti  aktyvūs, pilni minčių ir idėjų. Visa tai svarbu, 
kad, prabėgus metams, atsigręžę atgal, galėtumėte pasakyti : aš ne-
laukiau, kol manęs kas nors pasigailės ar ką nors duos, bet viską pada-
riau, kas nuo manęs priklausė.

Deja, gyvename tokiu laikotarpiu, kai dauge-
liui santuoka nebėra vertybė: daugiau porų ski-
riasi, nei tuokiasi. Žvelgdami į savo pragyventus 
metus, įgytą pati rtį , ko palinkėtumėte jaunoms 
šeimoms, kurių laukia dar ne vienas išbandymas?

Danutė ir Rimantas: Pirmiausia norėtume 
palinkėti  savitarpio suprati mo, kantrybės, 
išti kimybės ir tarpusavio pagarbos. Mokėkite paro-
dyti  dėmesį ir saugoti  vienas kitą. O su metais su-
tuokti niai tampa vis arti mesni ir brangesni vienas 
kitam. 

Dėkojame gerbiamiems Danutei ir Riman-
tui Jonui Ramoniams už interviu, o Lietuvos 
gestų kalbos vertėjų asociacijos (LGKVA) prezi-
dentei Ramunei Leonavičienei, jų dukrai, – už 
geranoriškumą, pagalbą ir bendradarbiavimą ren-
giant šį straipsnį. •

Danutė ir Rimantas 
Jonas Ramoniai brangina 

kiekvieną drauge 
praleistą minutę.

Auksinių vestuvių jubiliatai R. J. ir D. Ramoniai su savo artimiausiais ir brangiausiais žmonėmis.



2017 M. VASARIS10

MŪSŲ ŽMONĖS

Helga Stevens - pirmoji kurčia moteris, kuri kandidatavo į Europos Parlamento pirmininko postą. 
Rinkimuose ji užėmė trečią poziciją. Europos Parlamento pirmininku tapo italas Antonio Tajani.
Neetatinė „Akiračio“ redakcijos korespondentė Rasa BUIKAUSKAITĖ mūsų bendruomenės 

nariams uždavė vieną klausimą: „Ką jums reiškia toks drąsus kurčios europarlamentarės 
H. Stevens žingsnis?“ Pateikiame jų atsakymus.

Drąsų kurčios 
europarlamentarės 

žingsnį vertina mūsų žmonės

Mykolas Balaišis:

Gintaras Buikauskas:

Inga Minkevičienė:

Emilija Kisnieriūtė:

H. Stevens darbas Europos Parla-
mente yra pavyzdys mums visiems. 
Ir Lietuvoje miestų savivaldybėse ar 
Seime būtų šaunu turėti savo atstovų, 

kurie žinotų ir suprastų mūsų siekius. Taip lengviau pasiek-
tume savo tikslus. 

Svarbiausia – ne kalbos, o realūs darbai.

Visų pirma ji tikrai neeilinė 
asmenybė, kaip kurčias žmogus. 
Pasiekusi savo pareigas ji nesustoja 
- siekia dar daugiau, efektyviai tęsia 

pradėtus darbus. 
H. Stevens per kelerius metus pastebėjo, kad visi svarbūs 

sprendimai Europos Parlamente priimami už uždarų durų. Ji 
norėtų pralaužti stiklo lubas, vardant to, kad suburtų žmones 
iš įvairių sluoksnių. Manau, ji ateityje tikrai pasieks savo tiks-
lus bei dirbs Europos kurčiųjų ir kitų socialinių sluoksnių ge-
rovei. 

H. Stevens įrodo tikėjimą savo 
galimybėmis ir pasiekimais, nepaisy-
dama klausos negalios. Ji parodė: „Aš 
galiu!“

H. Stevens įrodo girdintiesiems, 
kad viskas įmanoma. Jos kandidatavi-
mas paskatino politikus pagalvoti, kad 
kurtieji yra lygūs girdintiesiems. Jeigu 

ji nebūtų kandidatavusi, Europos politikai „miegotų“ toliau ir 
neatsižvelgtų į kurčiųjų galimybes. 

Problemų visada yra ir bus, tačiau 
tik nuo mūsų pačių priklauso, kokius 
pasirinkimus mes padarysime, kad tai 
įveiktume. 

H. Stevens – tai asmenybė, kuri savo pavyzdžiu įrodė, jog 
ne klausos negalia yra kliūtis siekti savo svajonių. Palaikau ir 
sveikinu ją su laimėjimais: įveikti save ir kitų požiūrį. Linkiu 
kiekvienam bendruomenės nariui nebijoti eiti nežinomais ke-
liais, įveikti savo baimes, drąsiai eiti pirmyn link svajonių ir 
siekti aukštumų keičiant savo ir kitų požiūrį į klausos negalią, 
kaip tai daro H. Stevens ar kiti kurčiųjų bendruomenės ly-
deriai!

Buvau labai maloniai apstulbęs, 
kai sužinojau, jog Europos Parlamente 
turime kurčiąjį atstovą, kuris dar ir 
kandidatavo į pirmininkus. Žiūrint in-
ternete jos kalbą mane krėtė šiurpuliukai – tai yra kurčioji, 
kalbanti gestų kalba, vertėjui padedant jos klausosi visi Eu-
ropos Parlamento nariai... Šis H. Stevens žingsnis parodys 
visiems, kad kurtieji nėra silpnesnio proto nei girdintys, o ga-
bumai ar galimybės priklauso tik nuo paties žmogaus. 

Laikau H. Stevens pavyzdžiu. Manau, kad ateityje bus 
dar stipriau kovojama už kurčiųjų teises. Jau dabar Lietuvoje 
matyti, kad kurčiųjų bendruomenė keičiasi į gera. Tikiu, kad 
ateityje ir Europos, ir viso pasaulio požiūris į kurčiuosius tikrai 
keisis.  

Mantas Volungevičius:

Kęstutis Vaišnora:
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Kaip tau kilo tokia puiki idėja?
Per Kalėdas įvairios televizijos transliuo-

ja įžymybių  pasirodymus, perduodančius 
Kalėdų dvasią, tačiau kurti eji to negirdi. 
Taip kilo idėja džiugią šventi nę nuotaiką 
suteikti  ir kurčiųjų bendruomenei, kad ir ji 
galėtų pasidžiaugti  tokia galimybe ir išvystų 
kalėdinius sveikinimus savo televizorių ekra-
nuose. Be to, šiuo sveikinimu  siekta parodyti , 
kaip Kaune reabilitacijos, gestų kalbos vertėjų 
centrai bei jaunimo organizacija glaudžiai 
bendradarbiauja ir kaip svarbu būti  vienin-
giems.

Kaip ir visada, dirbant komandoje, 
dažnai iškyla sunkumų. O jūs ar su jais 
susidūrėte?

Lengviausia buvo pateikti  idėją Kauno ap-
skriti es gestų kalbos vertėjų centro darbuoto-
jai Agnei Sakalaitei, kurios darbas yra vaizdo 
medžiagos montavimas. Agnė noriai suti ko 
bendradarbiauti . Montavimas buvo vienas 
lengviausių darbų. Tačiau buvo sunku surinkti  
žmones dirbti , nes kai kuriems trūko laiko, 
kiti ems - šiek ti ek motyvacijos, o tai pasitaiko 
visur.

Pamatęs galuti nį rezultatą, ar buvai pa-
tenkintas ?

Darbo metu labai pavargau,  jaučiausi 
išsekęs, o kai viskas baigėsi, pirmiausia 
džiaugiausi, kad galėsiu pailsėti . Pailsėjęs 
džiaugiausi nuveiktais darbais, o juos 
įvykdėme per labai trumpą laiką. Svarbu ir tai, 
kad kiekvienas asmuo, kurio prašiau pagal-
bos, nuoširdžiai suti ko ir prisidėjo.

Na, o kaip reagavo aplinkiniai? 
Dar prieš paviešinant videosveikinimą 

vargiai kas mane pažinojo, nebuvau labai 
žinomas tarp kurčiųjų, tačiau paskui tapau 
žinomesnis. Daugelis suti kę dažnai pagirdavo, 
taip pat pasakojo, kaip jie džiaugėsi žiūrėdami 
videosveikinimus, kaip visi kartu su šeima 
susėdę vis žiūrėjo, ir ne vieną kartą. Sulaukiau 
vien ti k pagyrimų, dėl to labai džiaugiuosi.

 Turbūt esi kupinas naujų idėjų, pasida-
lyk jomis.

Turiu minčių. Viena jų - imituojamųjų 
dainų kokybiškai nufi lmuotus videoklipus 
kelti  į socialinius ti nklus. Tai norėčiau pa-
daryti  bent du ar tris kartus per metus. Fil-
mukai būtų kruopščiai rengiami, žinoma, su 
papildomais efektais bei vaizdais ir dideliu 
įdirbiu. Idėja yra, bet ar pasiseks ją sėkmingai 
įgyvendinti , dar nežinau. Tikiuosi, pavyks, 
kaip ir videosveikinimas.

Žinau, kad esi Kauno kurčiųjų jaunimo 
organizacijos tarybos narys. Kaip sekasi 
dirbti  joje?

Puikiai. Kolektyvas yra draugiškas, visi 
noriai bendradarbiaujam, dirbam, siekiam 
geresnės ateiti es ti ek jaunimui, ti ek visai 
kurčiųjų bendruomenei. Komanda yra nauja, 
bet jau spėjom surengti  ne vieną susirinkimą 
ir dalijomės idėjomis, pati rti mi, pozityvumu. 

Numatėme nemažai veiklos ateityje. Apskritai 
kalbant, ti esiog „SUPER!“

Be šios veiklos, kuo dar užsiimi?
Jau esu baigęs ir gavęs dekoratyvinio sti klo 

plasti kos bakalauro diplomą Kauno kolegijoje. 
Dabar studijuoju Vilniaus dailės akademijo-
je  išlyginamųjų „sti klo“ studijų programoje. 
Kitais mokslo metais planuoju stoti  į sti klo 
studijų programą ir siekti  magistro diplomo.

Kaip sekasi studijos, ar kyla sunkumų? 
Kai pradėjau studijuoti  Kaune siek-

damas bakalauro laipsnio, buvo sunku, nes 
susidūriau su nauja aplinka bei kitokiais moky-
mo metodais. Buvo sunku ne ti k man, bet ir 
dėstytojams, nes jie pirmą kartą susidūrė su 
kurčiu studentu, neturėjo panašios pati rti es. 
Tačiau laikui bėgant radome bendrą kalbą su 
dėstytojais, nuo antro kurso buvo paprasta 
bendradarbiauti . Pasisekė, kad kiekvienas 
dėstytojas man buvo dėmesingas ir suti kdavo 
mokyti  mane individualiai. Kai įstojau mokyti s 
pagal išlyginamųjų studijų programą, viskas 
prasidėjo iš naujo: nauji dėstytojai,  neturintys 
pati rti es su kurčiaisiais, todėl kilo tų pačių 
sunkumų. Bet tai yra studijos, kuriose dau-
giau mokoma individualiai, todėl čia priprasti  
buvo šiek ti ek lengviau. Dar kartą pakartosiu, 
jog džiaugiuosi, kad dėstytojai yra nuoširdūs ir 
dėmesingi.

Pabaigoje gal galėtum ką nors palinkėti  
kurti esiems?

Tai bus labiau ne palinkėjimas, o pata-
rimas. Jei turite nuostabių idėjų, nebijokite 
jomis dalyti s su kitais; jei turite ti kslą, darykite 
viską, kad ti kslas būtų pasiektas; jei turite 
svajonių, paverskite jas realybe. Nenuleiskite 
rankų vien dėl to, kad kai kurie žmonės sako, 
jog kurti eji negali kažko pasiekti  ar padaryti . 
Imkite pavyzdį iš manęs. Turėjau svajonę, ją 
pakeičiau ti kslu, jį pasiekiau pateikęs idėją ir 
ją įgyvendinęs. Jeigu galiu aš, vadinasi, galite 
ir jūs.

Ačiū už pokalbį. •

Jau beldžiasi pavasaris, tačiau daugelio atmintyje dar gyvas 
visus džiugiai nuteikęs ir nustebinęs videosveikinimas Kalėdų 

ir Naujųjų metų proga. Jame Kauno kurčiųjų organizacijų 
atstovai nuotaikingomis imituojamosiomis dainomis 

sveikino kurčiųjų bendruomenę švenčių proga. Šio sveikini-
mo autorius – 24 metų Paulius Jurjonas, kilęs iš Šilutės. 
Paulių kalbina „Akiračio“ neetatinis korespondentas 

Mantas RADAVIČIUS.

MŪSŲ ŽMONĖS

Įspūdingų kalėdinių sveikinimų 
autorius nežada sustoti 

Ištraukos iš P. Jurjono kurto kalėdinio sveikinimo.
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Lietuvos kurčiųjų šachmatų 
čempionatas Vilniuje

Sausio 21-22 d. Vilniuje, Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centre (LKNUC), vyko 
Lietuvos kurčiųjų šachmatų čempionatas ir pirmą kartą Lietuvos kurčiųjų jaunių U19 čempionatas. 

Suaugusiųjų grupėje varžėsi 18 žaidėjų, tarp jų buvo trys moterys. Jaunių grupėje susirungė 10 
jaunųjų šachmatininkų, iš jų - trys mergaitės. Varžyboms teisėjavo tarptautinės kategorijos teisėjas 

J. Sidabras.
Eglė MARCINKEVIČIENĖ

Suaugusiųjų grupėje pirmąją vietą laimėjo vilnieti s T. Jankūnas (7 
taškai iš 7 parti jų), antroji vieta ati teko po ilgos pertraukos sugrįžusiam 
vilniečiui R. Undraičiui (5 tšk. iš 7), trečioji vieta – kauniečiui L. Narbutui 
(5 tšk. iš 7). Iš moterų pirmąją vietą laimėjo kaunietė E. Marcinkevičienė 
(4 tšk. iš 7), antrąją vietą – vilnietė O. Vaikšnorienė (3 tšk. iš 7 ), o 
trečiąją vietą – panevėžietė J. Satkūnienė (2,5 tšk. iš 7).

Jaunių grupėje pirmąją vietą iškovojo Kauno kurčiųjų ir 
neprigirdinčiųjų ugdymo centro (KKNUC) moksleivis D. Dargužas (6,5 
tšk. iš 7), antrąją vietą užėmė KKNUC moksleivis M. Andrijauskas (5 
tšk. iš 7), trečiąją vietą – KKNUC moksleivis E. Jakaiti s (5 tšk. iš 7). Iš 
mergaičių pirmoji vieta ati teko KKNUC moksleivei L. Rutkauskaitei (4 
tšk. iš 7), antroji vieta – KKNUC moksleivei K. Tumasonytei (3 tšk. iš 7), 
o trečioji vieta – LKNUC moksleivei S. Šekurovaitei. •

Geriausi Lietuvos kurčiųjų  šachmatininkai (iš kairės): R.Undraitis,  
T. Jankūnas ir  L. Narbutas.

Geriausios Lietuvos jaunosios šachmatininkės  (iš kairės): 
K. Tumasonytė, L. Rutkauskaitė ir S. Šekurovaitė.

Lietuvos kurčiųjų suaugusiųjų ir jaunių U19  šachmatų čempionatų 
dalyviai.

Geriausios Lietuvos kurčiųjų šachmatininkės (iš kairės): O.Vaikšnorienė,  
E. Marcinkevičienė ir J. Satkūnienė.

Geriausi Lietuvos jaunieji šachmatininkai (iš kairės): M. Andri-
jauskas,  D. Dargužas ir  E. Jakaitis.

Sausio mėnesio „Akiratyje“ 
(Nr. 1(372)) straipsnyje „Geriausi 
2016 m. Lietuvos kurčiųjų sporti -
ninkai“ dėl korespondento klaidos 
neteisingai paskelbtas „Metų 
išti kimybės sportui“ nominantas. 
Lietuvos kurčiųjų sporto komiteto 
narių komisija nominacijos „Metų 
išti kimybės sportui“ laureatu 
išrinko krepšininką Robertą Puziną. 
„Akiračio“ redakcija atsiprašo už  
klaidingą informaciją.
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Šeima, mokslai, darbas
Michailas gimė kurčias. Nors per 29 metus jis prisitaikė bendrauti su 

girdinčiaisiais, kartais jo kalbą sunku suprasti. Reikia perklausti. Michailui 
taip pat nelengva bendrauti su girdinčiuoju. Jis skaito iš lūpų, bet kar-
tais nesupranta, kas sakoma, prašo pakartoti. Michailui iš tiesų pasisekė. 
Nors gimė kurčias, jam pavyko įgyti neblogą išsilavinimą. Labai padėjo 
močiutė, kuri dirbo gydytoja, o dabar, pasak Michailo, „gyvena danguje“. 

„Aš turiu mamą ir tėtį. Jie gyvena ne kartu, abu kurtieji, – pasakoja 
jis. – Tėtis - inžinierius, studijavo Peterburge. Dirbo kurčiųjų draugi-
joje Minske. Dabar dirba elektriku. Mama dirba sanitare laboratorijoje. 
Vaikystėje man labai padėjo močiutė. Ji buvo girdinti. Ir ačiū jai, kad aš 
moku kalbėti. Močiutė man liepdavo daug skaityti ir rašyti, taip pat ben-
drauti su girdinčiais vaikais. Ji pasirūpino, kad mokyčiausi ne internatinėje 
mokykloje, kaip daugelis kurčių vaikų, o bendrojo lavinimo mokykloje. 
Močiutė užsispyrusiai siekė, kad mokyčiausi tarp girdinčiųjų. Mokiausi 
91-ojoje mokykloje, čia buvo geresnis mokymo lygis negu internatinėje 
mokykloje. Pirmame mokyklos aukšte mokėsi vaikai, turintys klausos 
negalią, o antrame ir trečiame – girdintieji. Taigi mes nuolat bendra-
vome. Pavyzdžiui, kartu su girdinčiaisiais žaisdavome futbolą. Mano 
klasėje visi buvo neprigirdintys, tik aš vienas – kurčias. Skirtingai nei 
mano bendraklasiai, aš nenešiojau klausos aparato, nes jis nepadėdavo. 
Mokiausi skaityti iš lūpų, tai ir dabar darau neblogai. Tie, kas apie tai žino, 
stengiasi kalbėti lėčiau.“  

Vaikystėje Michailas važiuodavo į pionierių stovyklą, sanatoriją, ben-
dravo su girdinčiais ir kurčiais vaikais, taip pat dainavo gestų kalba, lankė 
šokių ir krepšinio būrelius. Tačiau, kaip ir visų, jo vaikystė baigėsi. Bai-
gus mokyklą kurtiesiems reikia apsispręsti dėl ateities ir dėl profesijos. 
Baltarusijoje žmonės, turintys klausos negalią, nėra apsupti visuomenės 
dėmesio ir neturi lygių teisių su girdinčiaisiais. Tik nedaugelis kurčiųjų 
stoja mokytis į aukštąsias mokyklas, kur labai trūksta gestų kalbos 
vertėjų. Daugelis kurčiųjų tęsia mokslus profesinėse mokyklose arba 
iškart po mokyklos įsidarbina gamyklose. Taip buvo ir Michailui. Baigęs 
mokyklą jis įsidarbino Minsko traktorių gamykloje.

„Po mokyklos pradėjau dirbti gamykloje, – prisimena Michailas. – 
Dirbau nuo 18 metų. Iš pradžių uždirbdavau 300–400 dolerių, vėliau 
500–600, o buvo laikas, tris mėnesius, kai uždirbdavau ir 1000 dolerių. 

2010 m. pradžioje prasidėjo krizė ir viskas pasikeitė. Gamykla – tai pur-
vas, o ne darbas... Tamsus buvo laikas. Aš supratau, kad tai mane žudo. 
Ten juk galima pradirbti visą gyvenimą... Tai siaubinga. Po šešerių metų 
darbo aš nusprendžiau išeiti.“

Netipiškas sprendimas
Priėmęs netipišką Baltarusijos kurčiajam sprendimą, Michailas 

nusprendė save išbandyti kitoje profesijoje. Jis nusipirko paprastą 
fotoaparatą ir pradėjo fotografuoti.

„Pamačiau, kad man neblogai sekasi, - sako jis. – Įvedžiau internete 
žodį „fotosesijos“ ir ėmiau bandyti. Įsidarbinau kompiuterinės grafikos 
operatoriumi, tačiau po metų įmonė buvo uždaryta. Tada pradėjau 
dirbti fotografu (puse etato) kurčiųjų kultūros namuose. Fotografavau 
ir savo malonumui: žmones, gamtą, architektūrą. Įdėjau skelbimų inter-
nete, sukūriau svetainę. Nusprendžiau užsidirbti iš fotografavimo. Taip 
pradėjau rengti fotosesijas mokykloje, darželiuose, taip pat fotografuoti 
krikštynas ir vestuves. Fotografavau ir kurtiesiems, ir girdintiesiems. 
Kurčiųjų pasaulis mažas. Minske jų gyvena tik apie 3000, taigi apie 
mane sužino vieni iš kitų. Uždarbis iš fotografavimo nėra pastovus, jeigu 
sezonas – uždirbu gerai, ne sezono metu – blogiau. Tačiau dar gaunu 
neįgalumo pensiją, užmokestį už darbą kurčiųjų kultūros namuose. Taigi 
pragyvenu. Fotografuoju kurčiųjų ir girdinčiųjų vestuves. Su girdinčiaisiais 
dirbti nėra sudėtinga. Aš juk galiu kalbėti, tad jie mane supranta. Jeigu 
nesupranta, vis tiek kaip nors bandom susikalbėti. Kurčiųjų ir girdinčiųjų 
vestuvių šventės skiriasi. Kurčiųjų vestuvės būna šiek tiek kuklesnės. Vis 
dėlto girdintieji uždirba daugiau.“ 

Kurčiųjų padėtis Baltarusijoje
Michailas pasakoja, kad girdintieji, matydami, kaip kurtieji ben-

drauja, galvoja „kodėl jie mojuoja rankomis?“ ir pradeda erzinti. „Mūsų 
visuomenėje tokie stereotipai. Europoje visai kitaip. Ten kurtiesiems 
sudaromos geros sąlygos, – aiškina jis. – Negerbia mūsų... Ypač vyresni 
žmonės. Nedraugiški su mumis. Žinoma, nuo žmogaus priklauso. Vieną 
kartą kavinėje nenorėjo manęs aptarnauti. Padaviau padavėjai raštelį, o 
ji atsisakė perskaityti. Paprašiau skundų knygos, tuomet manęs pradėjo 
prašyti, kad nerašyčiau skundo. Visko būna.“ 

Kurčiasis 
fotografas 
iš Minsko

PASAULIO KURTIEJI

Karjeros galimybės Baltarusijoje kurčiam žmogui nėra itin didelės. Iš pradžių specialioji mokykla, 
vėliau profesijos įgijimas ir darbas kurioje nors gamykloje... Kurčiuosius dažnai atsisakoma priimti į 

darbą dėl formalios priežasties: o kaip jūs bendrausite su žmonėmis? 
Michailas Zolotovskis kurį laiką sutiko su tokiu teiginiu ir šešerius metus dirbo traktorių gamykloje. 

Vis dėlto jis ryžosi „ištrūkti iš narvo“ ir tapo fotografu.
Iš rusų kalbos vertė Ieva LUKOŠEVIČIENĖ

→
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PASAULIO KURTIEJI

Maichailas mano, kad  priė-
mė teisingą sprendimą, kai ryžosi 
išeiti iš gamyklos.  „Vaikštai visas 
juodas, o ir darbas juodas. Kur-
tieji dirba gamyklose, nes dau-
giau neturi kur. Tu negali pradėti verslo, nes 
tam reikia „sutvarkyti“ dokumentus, vadinasi, 
reikia gestų kalbos vertėjo, o jų beveik nėra. 
Sunku kurtiesiems Baltarusijoje užsiimti ver-
slu. Kurtieji, kuriuos pažįstu, bandė, deja, jiems 
nepavyko“, - sako M. Zolotovskis.

Viena didžiausių kurčiųjų problemų Bal-
tarusijoje – gestų kalbos vertėjų trūkumas. Jų 
tiesiog niekur nėra – nei universitetuose, nei 
ligoninėse, nei valstybinėse įstaigose. Kurtie-
ji, kurie nesinaudoja internetu, negali sužinoti 
naujienų iš televizijos, nes baltarusiški kanalai 
neverčia žinių laidų į gestų kalbą ir netitruoja 
jų. Todėl nieko nuostabaus, jog kiekvieną 
trečiadienį vyresnio amžiaus kurtieji susirenka 
į kurčiųjų kultūros namus, kad galėtų sužinoti 
naujausią informaciją apie šalies ir pasaulio 

įvykius.
Michailui daug lengviau orientuotis, nes jis 

aktyviai naudojasi internetu ir iš rankų beveik 
nepaleidžia išmaniojo telefono.

Kurtiesiems stojant į universitetą reikia 
gauti specialų medikų-ekspertų komisijos 
leidimą, kuriame nurodoma, kokias specialybes 
gali studijuoti kurčiasis. Universitetuose trūksta 
gestų kalbos vertėjų. Daugelis kurčiųjų renkasi 
studijas užsienyje: Lenkijoje, Ukrainoje, Rusi-
joje ir kt. Tačiau, net ir baigę mokslus, kurtieji 
neturi tiek galimybių įsidarbinti kaip girdintieji.

Kurčiųjų kultūros namuose Michailas dirba 
4–5 valandas per dieną. Čia jis kuria ir daro 
skelbimus Baltarusijos kurčiųjų draugijai. Be 
šio darbo ir vestuvių fotografavimo, jis kartu su 
draugais įkūrė pirmąją informacinę interneto 

svetainę Deafbelarus.org, skirtą 
Baltarusijos kurtiesiems.

„Mes, trys geriausi draugai, 
nusprendėme sukurti informacinę 
svetainę kurtiesiems, – pasakoja 
jis. – Rinkome įvairią informaciją 
ir ją skelbėme svetainėje. Filma-
vome „video“, kėlėme juos ir iš 
„YouTube“. Plečiamės. Pavyzdžiui, 

šiandien mes paskelbėme naujausią kurčiųjų 
pasaulio informaciją, planuojamus renginius. 
Dažnai svetainės atnaujinti nepavyksta, juk tai 
darome iš savo lėšų. Tačiau nepaisant visko ji 
veikia, ir čia galima rasti įdomios informacijos.“ 

Michailas nesiskundžia gyvenimu ir ne-
peikia nesąžiningos visuomenės. Jis nenorėjo 
būti kaip daugelis Baltarusijos kurčiųjų ir varg-
ti gamykloje. Fotografuoja, žaidžia krepšinį, 
čiuožia snieglente, kuria videofilmukus kurtie-
siems, o kai turi galimybę, kartu su žmona ke-li-
auja po pasaulį. Ir dar – Michailas svajoja rengti 
fotografijos kursus. •

Šaltinis: 
http://imenamag.by/gluhoy-fotograf 

Galina Kozič – kurčiųjų olimpinių žaidynių sidabro 
medalininkė 1500 metrų bėgimo rungtyje. 

Maichailas norėjo padaryti meninių fotografijų, 
ieškojo panašių modelių. Pasirinko ją. Šią 

nuotrauką jis pateikė  respublikiniam 
fotokonkursui „Pasaulis kurčiųjų akimis“, ir ji buvo 

pristatyta vienoje iš nominacijų.

Anžela Gutierez – Santa Maria, Ispanija. Kurčioji 
baltarusė, kuri persikėlė į Ispaniją ir tapo vaizdo 

tinklaraštininke. Turi savo tinklaraštį DeafBlogFo-
rum „YouTube“ kanale, kur dalijasi gyvenimiška 

patirtimi ir kulinariniais receptais. Michailas buvo 
su ja susitikęs ir paėmė interviu.

Europos kurčiųjų sąjungos naujienos PA S I J U O K I M E

Susitikimo metu EUD valdyba ir darbuotojai ruošėsi artėjančiam visuotiniam su-
sirinkimui, kuris turi vykti gegužės mėnesį, taip pat planavo numatomus darbo grupių 
susitikimus, seminarą bei EUD valdybos rinkimus. Be to, darbuotojai ir valdyba aptarė 
2017 metų EUD politikos planus ir sklaidos priemones, naujausius EUD įgyvendinamų ir 
naujų projektų pakeitimus skubių paslaugų (avarinių tarnybų ir skubios medicinos pagal-
bos) prieinamumo ir kurčiųjų užimtumo srityje, taip pat kitas veiklos sritis bei mokslinį 
tiriamąjį darbą, kurį EUD planuoja vykdyti įtraukiojo švietimo srityje.  

Antrosios darbo dienos popietę valdyba ir darbuotojai dalyvavo seminare, kurį or-
ganizavo Suomijos kurčiųjų draugija. Daugiau kaip 70 kurčiųjų bendruomenės narių iš 
Rovaniemio ir jo apylinkių, taip pat Suomijos kurčiųjų draugijos prezidentas išklausė 
EUD valdybos ir darbuotojų pranešimus apie EUD veiklą, įtraukųjį švietimą, užimtumą ir 
gestų kalbos pripažinimą Europos Sąjungoje ir Jungtinių Tautų Neįgaliųjų teisių komitete 
bei teises, kurios pripažįstamos neįgaliesiems, įskaitant kurčiuosius. Susitikimas taip pat 
suteikė galimybę EUD valdybai ir darbuotojams tiesiogiai keistis nuomonėmis su Suomi-
jos kurčiųjų bendruomene apie tai, kokie yra šios bendruomenės prioritetai, iššūkiai bei 
galimybės siekiant prieinamumo ir lygių teisių visose gyvenimo srityse.

Norėtume padėkoti Suomijos kurčiųjų draugijai už šiltą priėmimą Rovaniemyje ir už 
jos darbą organizuojant šį sėkmingą seminarą. •

Šaltinis: http://www.eud.eu/  

Vasario 3 ir 4 d. Rovaniemyje (Suomija) įvyko pirmasis Europos 
kurčiųjų sąjungos (EUD) vadovų susitikimas 2017 metais. 

Iš anglų kalbos vertė Ieva Lukoševičienė

IŠJUNGTA ŠVIESA
Kalbasi du kurtieji vyrai.
Pirmasis vyras klausia: „Ką tau sakė žmona, 
kai vakar naktį grįžai namo?“
Antrasis atsako: „Ji barėsi kaip išprotėjusi.“
Pirmasis vyras vėl klausia: „Ir ką tu tada darei?“
Antrasis atsako: „Aš išjungiau šviesą.“

MOTELIS
Kurčiųjų pora atvyko į motelį ir anksti nuėjo 

miegoti. Vidurnaktį žmona žadina vyrą ir 
skundžiasi, kad jai skauda galvą. Vaistai nuo 
skausmo yra automobilyje, ji prašo, kad jis  
atneštų. Vos prabudęs, dar kovodamas su 
miegu, vyras užsimeta apsiaustą ir išeina iš 
kambario. Automobilio daiktadėžėje suranda 
vaistus, juos paima ir eina atgal į motelį. Bet 
jis negali prisiminti savo kambario nume-
rio. Truputį pagalvojęs grįžta prie automobilio, 
paspaudžia garso signalą ir laukia. Labai greitai 
visuose motelio languose užsidega šviesos... 
išskyrus vieną langą... Žinoma, tai jo žmonos 
kambarys. Vyriškis užrakina automobilį ir pasu-
ka link kambario, kuriame nedega šviesa.
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Pirmosios vaidybos meno studijos kurti esiems

Iš Čekijos parsivežta idėja
Vilniaus dizaino kolegija vykdo teatro ir kino studijų krypti es Vaidy-

bos studijų programą, pagal kurią rengia vizualiojo teatro aktorius. Pa-
menate nebylųjį kiną, kai garso takelio dar nebuvo, o aktoriai vaidino 
ypač išraiškingais veidais, gestais, mimika? O žiūrovai viską suprasdavo 
ir išjausdavo. Šią studijų programą ruošiamasi pritaikyti  kurti esiems. „Tai 
būtų Lietuvoje pirmos studijos, kuriose kurti eji galėtų mokyti s vaidybos 
meno, įgyti  aukštojo mokslo išsilavinimą, gauti  bakalauro laipsnį“, – 
rašoma kolegijos kvieti me.

Būrelį kurčiųjų, lydimą dviejų Vilniaus apskriti es lietuvių gestų 
kalbos centro vertėjų, pasiti ko Vilniaus dizaino kolegijos įkūrėja Giedrė 
Fledžinskienė ir Vaidybos katedros vedėjas Olegas Kesminas bei aktorius 
Tomas Dapšauskas. Visiems susėdus pusiau apšviestoje jaukioje salėje, 
kolegijos vadovė ir katedros vedėjas trumpai papasakojo, kad idėja – 
vaidybos studijos kurti esiems  –  gimė lankanti s Čekijoje. Šios šalies Brno 
mieste kurti eji sėkmingai studijuoja ir stato spektaklius. Keti nama kviesti  
juos paviešėti  Vilniuje gegužės mėnesį ir atsivežti  savo spektaklį.

Pažinti s su būsimomis studijomis
Netrukus kūrybinių dirbtuvių dalyvių buvo paprašyta nusiauti  batus, 

kad patogiau būtų  improvizuoti  ir atlikti  užduoti s. Prasidėjo įdomiausioji 
dalis. Pirmiausia visi sustojo ratu, o aktorius T. Dapšauskas  aiškino 
vaidybinio žaidimo taisykles. Dalyviai greitai perprato reakcijos, atminti es 
lavinimo prati mus. Paskui reikėjo suvaidinti  gyvūno personažą, o žiūrovai 
turėjo atspėti , kas tai ir kur, kokioje vietoje jis esąs. Taigi scenoje „gyvatė 
vartėsi lovoje“, „pelė ieškojo sūrio virtuvėje“, „drugelis blaškėsi tualete“, 
„beždžionė siautėjo vaikų žaidimų aikštelėje“. Buvo juokinga ir smagu.  

Pasibaigus vaidybos bandymams, visi sugužėjo į didelę ir erdvią 
kolegijos biblioteką. Vaidybos katedros vedėjas O. Kesminas atsakė į 
susirinkusiųjų klausimus. Mokslas Vilniaus dizaino kolegijoje mokamas. 
Tačiau už puikius rezultatus mokama sti pendija padengia mokestį  už 

mokslą visus trejus metus. Studijuosiantys vizualiojo teatro meno dalykus 
kartu įgis ir pedagoginį pasirengimą. Tad baigę galės dirbti  su kurčiais 
vaikais organizuojant dramos būrelius. Kaip ir į visas meno programas, 
taip ir čia bus stojamieji egzaminai. Stojanti eji į kurti esiems adaptuotas 
vaidybos studijas egzamino metu turės lietuvių gestų kalba papasakoti  
kokią nors istoriją. Ji gali būti  ir pačių sukurta. Na, o kita užduoti s bus 
neti kėta – ką nors suvaidinti . Atvykusius iš kitų miestų  kolegija  aprūpina 
bendrabučiu.

„Viską lems valia ir pasiryžimas, – sako G. Fledžinskienė –  Nesiti kėkite, 
kad bus labai lengva. Teatro menas yra kolektyvinis, tad reikės sugebėti  
gerbti  vieniems kitus, bendrauti .“

Pasiteiravus, ar dirbtuvės pati ko, dalyviai iškėlė nykščius, visi kartu 
godžiai valgydami pietums iškeptus kibinus.

Tiesa, renginio pradžioje, buvo išdalyti  apskriti  vyšnių spalvos lip-
dukai, kuriuos reikėjo prisiklijuoti  prie drabužių. O ant jų buvo angliškas 
užrašas, kuris išvertus į lietuvių kalbą reiškia, kad gyvenimas yra per 
trumpas nuobodžioms studijoms. •

Sausio 20 d. kurčiųjų jaunimas rinkosi į Vilniaus dizaino kolegiją, kurioje vyko renginys „Vaidybos 
kūrybinės dirbtuvės“. Jos skirtos kurtiesiems, besidomintiems vaidyba, teatru ir jaučiantiems vidinį 

poreikį realizuoti meninius gebėjimus. 
Dalia PETKŪNIENĖ

Švelnūs, kruopštūs ir originalūs – tokie yra kaunietės Aldonos 
Kvaselytės rankdarbiai.  Turbūt nėra sričių, kurių mergina dar nėra 

išbandžiusi: ji gamina muilą, kepa originalių formų 
sausainiukus bei kitokius kulinarijos gaminius, kuria iš 

modelino, fotografuoja, piešia, užsiima dekupažu, siuvimu, ir tai dar 
ne pabaiga. Tačiau kad ir ko imtųsi – viskas jai sekasi tiesiog puikiai. 

Rasa BUIKAUSKAITĖ

Vaidybos dirbtuvių dalyvė D. Tamulionytė su aktoriumi T. Dapšausku.
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Mergina, kurios rankose gimsta stebuklai 

→
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Idėjų mergina semiasi įvairiuose rankdarbių 
forumuose, ieško informacijos internete, 
dažnai pavarto rankdarbių žurnalus. Be to, ji turi  
siuvėjo kvalifi kaciją. Be drabužių sau ar kiti ems, 
ji yra pasiuvusi ir kelis drabužėlius savo mylimai 
Jorkšyro terjerų veislės Evai. Aldona sako, jog 
rankdarbiai jai taip beproti škai pati nka, kad net 
neketi na sustoti . 

Dailę Aldona pamėgo ankstyvoje paaug-
lystėje, būdama 12-13 metų, tada pradėjo 
domėti s ir rankdarbiais. Visos jos šeimos mo-
terys kruopščios – mamai pati nka megzti , taip 
pat ji kartu su dukra gamina muilus, o sesuo 
užsiima siuvinėjimu bei per www.postrcoss-
ing.com puslapį susirašinėja atvirlaiškiais su 
žmonėmis iš viso pasaulio. 

Mergina gimė Kaune neprigirdinčiųjų 
šeimoje. Šiuo metu yra studentė – Lietuvos 
edukologijos universitete penktame kurse 
studijuoja pradinį ugdymą. Tuo pat metu 
aktyvi mergina ir dirba Kauno kurčiųjų ir 
neprigirdinčiųjų ugdymo centre auklėtojos 
padėjėja. Laiko  rankdarbiams randa ti k vakare 
ir save vadina pelėda, mat tamsiuoju paros 
metu jai kyla daugiausia idėjų. 

Dažniausiai Aldona gamina šviesių spalvų 
jaukius daiktus, nes toks sti lius jai yra arti mas 
širdžiai. Tačiau ji sako, jog  darbų spalvos labai 
priklauso nuo nuotaikos – kartais ji užsimano ir 
tamsesnių atspalvių. 

Aldona yra dėkinga savo šeimai bei drau-
gams, kurie visuomet labai  palaiko ir pasirengę 
padėti , taip pat skati na toliau tobulėti . O 
tobulėti  ir mokyti s Aldona neketi na liau-
ti s, nes žino, jog yra daug dalykų, kurių ji dar 
neišbandė. Mergina gamina viską, kas jai yra 
nauja ir įdomu.

Aldona savo darbus parduoda per skelbi-
mus, taip jų įsigyja girdinti eji. O kurti eji rašo per 
feisbuką, jie visada Aldoną patys susiranda, nes, 
kaip sako mergina, geriausia reklama – „iš lūpų 
į lūpas“. 

Tad norėdami daugiau sužinoti  apie 
A. Kvaselytę, pamatyti  daugiau darbų 
ar jų įsigyti , ieškokite jos feisbuke! •

A. Kvaselytės rankomis pagaminti saldumynai, suvenyrai...


