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MINISTRO L. KUKURAIČIO SUSITIKIMAS 
SU NEĮGALIŲJŲ ORGANIZACIJOMIS. Kovo 
9 d. socialinės apsaugos ir darbo ministras 
L. Kukuraiti s susiti ko su neįgaliųjų organizacijų 
atstovais ir aptarė galimybes daugiau bendra-
darbiauti  siekiant geresnio neįgalių žmonių 
teisių užti krinimo.

„Tai, kad esame čia dabar kartu, dalijamės rūpimais klausimais ir 
tariamės, kaip juos spręsti , jau svarbus žingsnis. Bendradarbiaudami, 
išsikeldami ti kslus, nustatydami, ko visi kartu ti kimės, nustatę priorite-
tus, etapas po etapo galėsime juos spręsti “, - sakė ministras L. Kuku-
raiti s.

Neįgaliųjų bendruomenės atstovai akcentavo Jungti nių Tautų 
Neįgaliųjų teisių konvencijos įgyvendinimo klausimus, rekomendacijų 
Lietuvai išpildymo galimybes, iš kurių daug dėmesio skirta balsavimo 
prieinamumui didinti , nepriklausomos stebėsenos mechanizmui su-
kurti .

Susitarta ministerijos vadovybės ir neįgaliųjų atstovų susiti kimus 
rengti  reguliariai, kas ketvirtį . Bendradarbiaujant bus ieškoma ir bendrų 
pasiūlymų, kaip tobulinti  socialinės reabilitacijos bendruomenėse 
projektų fi nansavimo modelį. Taip pat bus siekiama nevyriausybinį 
sektorių labiau įtraukti  priimant sprendimus ir formuojant politi ką.

VILNIAUS PAVEIKSLŲ GALERIJOJE - VIDEOGIDAS GESTŲ KALBA. 
Vilniaus paveikslų galerija nuolati nę ekspoziciją pritaikė sensorinę 
negalią turinti ems asmenims – buvo įdiegtas videogidas gestų kalba. 

Tai mobili programėlė planšetėje, ji lankytojus 
lydės Vilniaus paveikslų galerijos nuolati nėje 
ekspozicijoje. Filmuotoje medžiagoje 
pristatomi pasakojimai apie eksponatus gestų 
kalba. Vilniaus paveikslų galerijos videogidas 
yra nemokamas, tačiau atėjus būti na turėti  
asmens tapatybę patvirti nantį  dokumentą 

su nuotrauka. Galima muziejaus darbuotojų pagalba – supažindinimas 
su videogido naudojimosi galimybėmis. Regos sutrikimų ar negalią 
turintys žmonės lydinčio asmens arba gido pagalba gali pasinaudoti  
planšeti niu kompiuteriu ir jame esančiais garso įrašais.

KOVO 8-OJI KAUNE. Kovo 8 d. mūsų bendruomenės moterys sma-
giai leido laiką Tarptauti nės moters dienos renginyje Kauno kurčiųjų 
reabilitacijos centre. Renginio iniciatorės - Dovilė Bradūnaitė, Dovilė 
Matulienė, Deimantė Tamulionytė ir Ieva Rutkauskienė. 

VISUOMENEI – APIE KURČIUOSIUS. Kovo pradžioje vėl pradėta pro-
jekto „Visuomenės švieti mas apie kurčiuosius“ sklaida. Šis projektas, 
kurį parengė Lietuvos kurčiųjų draugija, sėkmingai gyvuoja jau šeštus 
metus ir fi nansuojamas iš Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo fondo. 
Švieti mas apie kurčiuosius susideda iš nemokamų paskaitų, kurios de-
rinamos individualiai, atsižvelgiant į klausytojų lūkesčius ir poreikius. 

Šiame numeryje

Tr�mpai 
APIE MUS
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BENDRUOMENĖS ŽODIS

Jas gali užsisakyti bet kuri įstaiga ar organi-
zacija. Paskaitose pasakojama apie kurčiųjų 
kultūrą, gestų kalbą, paplitusius mitus, atsa-
koma į kilusius klausimus. Kovo 9 d. Mykolo 
Romerio universiteto studentai pasinaudojo 
tokia galimybe ir sužinojo daug naudingos in-
formacijos, kuri tikrai pravers ir studijuojant, ir 
būsimoje tarnyboje.

UŽGAVĖNĖS KAUNE IR KLAIPĖDOJE. Žiema 
iš Kauno buvo vejama ne tik įprastai deginant 
Morę, bet ir nuotaikingo konkurso-žaidimo 
metu - keturios moterys varžėsi iš savo vyrų 
drąsos, sumanumo ir pajėgumo. Žaidimas 
turėjo atskleisti, kuri moteris geriausiai pažįsta 
savo antrąją pusę. Renginį organizavo KKRC ir 
KKJO. Na, o klaipėdiečiai drebino žemę šokiais 
ir kirto blynus prie valgiais gausiai nukrauto 
stalo.

KLAIPĖDOJE PRASIDĖJO PAVASARIS IR 
„KINO PAVASARIS“. Didžiausio pajūrio mies-
to Kurčiųjų reabilitacijos centras kviečia į 
„Kino pavasario“ festivalio filmus. Mat visi 
jie bus rodomi su lietuviškais subtitrais. Kovo 
23 – balandžio 6 d.  bus parodyti 22 filmai 
iš viso pasaulio šalių. Tarp jų ir debiutiniai, ir 
pripažintų režisierių kūriniai. Festivalio filmai 
šiais metais bus rodomi kino teatre „Forum 
Cinemas Klaipėda“, o savaitgaliais festivalio 
žiūrovai filmus galės pamatyti ir „Klaipėdos 
kultūros fabrike“. Iš viso Klaipėdoje vyks 32 
seansai.

DŽIUGI ŽINIA KLAIPĖDOS „LITORINOS“ 
MOKYKLOS VAIKAMS. Bendradarbiaujant 
su Klaipėdos Maltos ordino pagalbos tarny-
ba, nuo kovo 6 d. pradėta projekto „Aš ga-
liu“ veikla. Du kartus per savaitę pailgintos 
dienos grupės vaikams terapijos užsiėmimus 
su šunimis ves kaniterapeutė L. Jurkuvienė ir 
psichologė A. Survilienė. Kaniterapija, pasitel-
kiant psichoterapines šunų savybes, siekiama 
pagerinti specialiųjų poreikių vaikų mokymąsi 
ir integraciją.

AUDIZMO IR KURTYSTĖS TERMINAI. 
Viešoji įstaiga Surdologijos centras įvykdė 
Lietuvos kultūros tarybos ir iš dalies Lietu-
vos kurčiųjų draugijos finansuotą projektą 
„Kurčiųjų kultūra: audizmo ir kurtystės ter-
minai“, jo lėšomis į lietuvių ir lietuvių gestų 
kalbas išvertė knygą „Audism/Deafhood“ (au-
toriai Patrik Nordell ir Tomas Kold Erlandsen). 
Iš anglų kalbos į lietuvių kalbą vertė Joana 

Vanagienė, iš lietuvių kalbos į lietuvių gestų 
kalbą vertė Ieva Pečiulytė-Silaeva.

KONFERENCIJA JONAVOJE. Kovo 7 d. Jona-
vos rajono savivaldybėje buvo surengta kon-
ferencija „Vienybėje – stiprybė: mes ir klausos 
negalią turintis žmogus“. Joje buvo ne tik skai-
tomi įvairūs pranešimai, bet ir surengta Jo-
navos rajono kurčiųjų pirminės organizacijos 
narių darbų paroda, o konferencijos pabaigoje 
dalyviai turėjo galimybę išmokti šiek tiek gestų 
kalbos! 

Renginio globėja - Seimo narė Raminta 
Popovienė. Konferencijoje dalyvavo ir laiki-
nai einantis Jonavos mero pareigas Eugenijus 
Sabutis. LKD viceprezidentas Kęstutis Vaišnora 
džiaugėsi, jog laikinasis meras buvo iki pat 
konferencijos pabaigos, pažadėjo stengtis 
įgyvendinti pasiūlymus, aktyviai domėjosi, 
kaip galima spręsti problemas, bei kartu su 
visais mokėsi gestų kalbos.

 Pranešimus pristatė LKD valdybos narys, 
Kauno apskrities lietuvių gestų kalbos vertėjų 
centro (KAGKVC) direktoriaus pavaduotojas, 
VDU lietuvių gestų kalbos lektorius Arūnas 
Bražinskas, KAGKVC vyriausioji vertėja Dalė 
Nevardauskienė. Apie kurčiųjų padėtį Europo-
je kalbėjo LKD valdybos narys Vytautas Valiau-
ga, o LKD viceprezidentas K. Vaišnora pristatė 
temą „Kurtieji Lietuvos savivaldybėse: iššūkiai 
ir galimybės“.

Renginį stebėjo gausus būrys konferencijos 
dalyvių - daugiau nei 50 Jonavoje dirbančių 
specialistų: socialinių darbuotojų, vadovų, 
policijos pareigūnų, bibliotekos darbuotojų ir 
kt. 

Projektą „Vienybėje – stiprybė: mes ir 
klausos negalią turintis žmogus“ vykdo Li-
etuvos kurčiųjų draugija kartu su Lietuvos 
savivaldybių asociacija bei Lietuvių gestų 
kalbos vertėjų asociacija. Šio projekto tikslas - 

siekti stipresnio bendradarbiavimo tarp įvairių 
institucijų, sudaryti galimybes klausos negalią 
turintiems asmenims aktyviai dalyvauti visu-
omeniniame gyvenime.

VASAROS LAIKAS. Šio mėnesio paskutinį 
sekmadienį, kovo 26 d., Lietuvoje septyniems 
mėnesiams bus įvestas vasaros laikas. Vasa-
ros laikas įvedamas kasmet - paskutinį kovo 
sekmadienį trečią valandą nakties laikrodžių 
rodyklės pasukamos vieną valandą į priekį. 
Vasaros laikas atšaukiamas spalio mėnesio 
paskutinį sekmadienį ketvirtą valandą nak-
ties, tada laikrodžio rodyklės sukamos vieną 
valandą atgal.
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Anksčiau buvo sti pri draugystė tarp Balti jos šalių kurčiųjų draugijų, 
bet jau daug metų šis ryšys buvo nutrūkęs. Tačiau 2015 m. pabaigoje 
Briuselyje, EUD (Europos kurčiųjų draugijos) 30-mečio renginiuose, 
susiti kus Lietuvos, Latvijos ir Esti jos kurčiųjų draugijų prezidentams, kilo 
idėja šį ryšį atgaivinti , o pirmąjį kovo savaitgalį ši idėja buvo ofi cialiai 
įgyvendinta. 

Susiti kime dalyvavo Lietuvos, Latvijos ir Esti jos kurčiųjų draugijų 
prezidentai, viceprezidentai bei valdybų nariai. Mūsų šaliai atstovavo LKD 
prezidentas V. Pivoras, viceprezidentas K. Vaišnora bei valdybos narės: 
KKRC direktorė J. Pugačiauskienė ir VKRC direktorė I. Minkevičienė. 

Dviejų dienų susiti kimo ti kslas - dalyti s pati rti mi, kaip kiekvienoje 
Balti jos šalių įgyvendinama kurčiųjų politi ka, parengti  bendrą poziciją 
įvairiais kurčiųjų politi kos klausimais. Bendras požiūris į kurčiųjų politi ką 
padės geriau išgirsti  Balti jos šalis EUD ir WFD (Pasaulio kurčiųjų federaci-
jos) susiti kimuose. 

 Buvo aptarta kiekvienos šalies verti mo paslaugų, pagalbos 
telefono 112, veiklų fi nansavimo, kurčiųjų draugijos struktūros 
padėtys. Daugiausia dalytasi teigiama pati rti mi - kas šiose srityse 
buvo pasiekta. Šalys pasisėmė viena iš kitos naujų idėjų bei pati rti es, 
kaip šias idėjas įgyvendinti . Pavyzdžiui, Latvijos kurčiųjų draugija kas-
dien į savo interneto puslapį įdeda 5 minučių videoinformaciją, kur gestų 
kalba pristatomos tos dienos pasaulio ir Latvijos aktualijos. Taip kurti eji 

visada gauna naujausią informaciją. Tikimasi, kad tai bus galima pritaikyti  
ir Lietuvoje. 

Svarbus klausimas buvo Neįgaliųjų teisių konvencijos šešėlinė 
ataskaita. Latvijoje, kaip ir Lietuvoje, šiose ataskaitose kurčiųjų proble-
mos pateikiamos kartu su kitų negalių, todėl kurčiųjų draugijos rengia 
savo ataskaitas siekdamos, kad problemos būtų konkrečiai įvardytos 
ir paaiškintos. Lietuvoje tokia ataskaita jau buvo parengta ir pristatyta 
Jungti nių Tautų Neįgaliųjų teisių komitete, o štai Latvija tai pirmą kartą 
rengiasi daryti  šiemet. Lietuvos delegatai pasidalijo savo pati rti mi ir pa-
tarimais. 

Dalytasi pati rti mi ne ti k politi kos, bet ir kultūros klausimais. Lietuvos 
delegaciją nustebino tai, kad didžiausiuose Latvijos teatruose kurti eji 
prieš spektaklį turi galimybę gauti  planšetes, kur realiu laiku subti truo-
jami scenoje vykstantys aktorių pokalbiai. O jeigu į spektaklį susirenka 
daug kurčiųjų, subti trai rodomi virš scenos. 

Jau pirmojo Balti jos šalių susiti kimo metu numatyta nemažai bendrų 
renginių. Lietuvos ir Esti jos meno kolektyvai buvo pakviesti  į birželio 
17 dieną vyksiančią Latvijos meno šventę. Planuojama kas dvejus me-
tus rengti  ir Balti jos šalių kurčiųjų festi valius, kurie vyktų pakaitomis su 
Balti jos kurčiųjų jaunimo festi valiu. Pirmasis toks festi valis numatomas 
Latvijoje.

Šis Balti jos šalių kurčiųjų draugijų susiti kimas nebus paskuti nis. 
Susitarta, kad spalio arba lapkričio mėnesį Esti jos ir Latvijos delegacijos 
bus kviečiamos į Lietuvą. Jos galės susipažinti  su mūsų šalies kurčiųjų 
padėti mi ir apsilankyti  Lietuvos kurčiųjų draugijoje bei šalies reabilitacijos 
centruose. Tuomet planuojama dalyti s kiekvienos šalies kurčiųjų stati s-
ti ka ir parengti  bendrus stati sti nius rodiklius, kurie pravers pristatant Bal-
ti jos šalių padėtį  EUD bei WFD renginiuose ir rengiant įvairius projektus. 

Susiti kimo Taline pabaigoje visos diskutuotos temos buvo surašytos 
ir visa tai tapo istoriniu dokumentu - atnaujinta Balti jos šalių kurčiųjų 
draugijų bendradarbiavimo sutarti mi, pasirašyta visų trijų šalių kurčiųjų 
draugijų vadovų. 

Džiaugiamės šiuo susiti kimu ir ti kimės sklandaus tolesnio ryšio bei 
sėkmingų bendrų renginių! •

Kovo 4-5 d. Estijos sostinėje Taline įvyko svarbus kurčiųjų istorijoje susitikimas, kuriame atnaujinta 
Lietuvos, Estijos, Latvijos – Baltijos šalių kurčiųjų asociacijų bendradarbiavimo sutartis.

www.lkd.lt informacija

Kovo 7 d. Seime vyko konferencija-diskusija ,,Neįgaliųjų teisių konvencija: kas nauja praėjus 
metams po Neįgaliųjų teisių komiteto pateiktų rekomendacijų Lietuvai“. Joje buvo kritiškai 

vertinamos valstybės institucijų pastangos vykdyti praėjusiais metais iš Jungtinių Tautų Neįgaliųjų 
teisių komiteto gautas rekomendacijas dėl Neįgaliųjų teisių konvencijos (toliau - Konvencija) 

įgyvendinimo Lietuvoje.

www.lkd.lt informacija

Istorinis trišalis susiti kimas Esti joje

Konferencija apie neįgaliųjų teisių užti krinimą Lietuvoje

AKTUALIJOS

Istorinio susitikimo dalyviai.

→
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AKTUALIJOS 

Konferenciją organizavo Seimo Žmogaus teisių komiteto narys Jus-
tas Džiugelis. Joje įvairios neįgaliųjų organizacijos bei valstybės institucijų 
atstovai pristatė savo požiūrį į Konvencijos įgyvendinimą. Ši konferencija 
nuo ankstesnių skyrėsi tuo, kad joje dalyvavo nemažai aukštų valstybės 
pareigūnų: premjeras Saulius Skvernelis, socialinės apsaugos ir darbo 
ministras Linas Kukuraitis, sveikatos apsaugos ministras Aurelijus Veryga 
bei viceministrų. 

 Projektai nesutampa su realiais neįgaliųjų poreikiais
Savo poziciją dėl Konvencijos įgyvendinimo pristatė Jungtinių Tautų 

Neįgaliųjų teisių komiteto narys, VDU profesorius Jonas Ruškus. Jis 
pabrėžė, jog iš visų Žmogaus teisių konvencijų Neįgaliųjų teisių konvencija 
yra viena aiškiausių ir konkrečiausių. Joje mažai vietos interpretacijoms, 
bet net ir šiuo atveju pastebima, jog Konvencijos nuostatas Lietuva vykdo 
vangiai, o į kai kuriuos aspektus žvelgia klaidingai. J. Ruškus pabrėžė, jog 
Lietuvos įstatymuose ir politikoje yra daug žeminančių nuostatų, ban-
dant neįgaliuosius įtraukti į visuomenę.

 Jis, kaip ir Lietuvos neįgaliųjų forumo (LNF) prezidentė Dovilė 
Juodkaitė bei daugelis kitų konferencijos dalyvių, pažymėjo, kad Lietu-
voje, rengiant neįgaliųjų įtraukimo į visuomenę projektus, jokie klausimai 
nederinami su neįgaliųjų organizacijomis, joms pristatoma tik apiben-
drinta informacija ir jau parengti projektai, kurie nesutampa su realiais 
neįgaliųjų poreikiais. Visi sutarė, kad neįgaliųjų teisių užtikrinimas Lietu-
voje turi būti ne tik Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, bet ir visų 
kitų ministerijų atsakomybė, nes neįgaliųjų įtrauktis liečia visas gyvenimo 
sritis. Lietuva iki šiol gerokai atsilieka švietimo, neįgaliųjų įdarbinimo bei 
aplinkos pritaikymo srityse.

Ar socialinės įmonės - efektyvios?
Kalbant apie neįgaliųjų įdarbinimą buvo pateikta trumpa statistika: 

šiuo metu Lietuvoje yra 172 socialinės įmonės, iš jų apie 50 įmonių, kurių 
visi darbuotojai - neįgalieji, o tai yra apie 6000 negalią turinčių žmonių. 
Socialinės įmonės gauna 24 mln. eurų Vyriausybės paramos, o vieno dar-
buotojo išlaikymas atsieina apie 3800 eurų. 

 Skaičiai nemaži, tačiau, pasak LNF apklausų ir tyrimų, įstatymų 
nepažeidžia tik apie 10 proc. visų Lietuvos socialinių įmonių. 
Piktnaudžiavimo mastas šiose įmonėse neįtikėtinas, todėl keliamas 
klausimas - galbūt valstybė turėtų rūpintis ne socialinių įmonių išlaikymu, 
o atviros darbo rinkos neįgaliesiems skatinimu, pagalba neįgaliam dar-
buotojui įsilieti į bendrą šalies darbo rinką ir būti produktyvia jos dalimi?

 Valdžios atstovų buvo iškeltas klausimas - ar visi neįgalieji nori dirb-
ti? Kas būtų, jeigu atvėrus integruotą darbo rinką paaiškės, kad jie visai 
nenori būti jos dalimi? Į tai atsakydami LNF atstovai pabrėžė, jog tam yra 
labai svarbu darbo vietose teikti kokybiškas asmeninių asistentų paslau-
gas. Šie darbuotojai galėtų padėti sprendžiant socialinius bei aplinkos 
pritaikymo klausimus neįgaliems darbuotojams. Taip pat turi būti ku-
riamos programos neįgaliųjų kompetencijoms darbo vietose gerinti. 
Jeigu neįgalieji gautų tinkamas darbo sąlygas ir būtų visateisiai darbo 
bendruomenės nariai, jie dirbtų tikrai noriai ir efektyviai. 

Diskutuota socialinės integracijos, švietimo bei 
prigimtinių žmogaus teisių klausimais

 Buvo kalbama ir apie neįgaliųjų gyvenimą savarankiškai bei 
įsitraukimą į bendruomenę išėjus iš socialinės globos ir rūpybos įstaigų. 
Čia vėl pastebima, jog daug Europos struktūrinių fondų lėšų  panaudo-
jama netikslingai - pinigai, kurie galėtų būti naudojami perkant socialinius 
būstus, yra panaudojami įvairiems renovacijos projektams, realiai ne-
turintiems jokios įtakos neįgaliųjų gyvenimo kokybei. 

 Daug diskusijų kilo integruoto neįgaliųjų švietimo tema. Pasak Lie-
tuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrijos „Viltis“ vadovės Da-
nos Migaliovos, didžiausios kliūtys įtraukti neįgalius mokinius į bendrojo 
lavinimo mokyklas yra pedagogų kompetencijos trūkumas ir tai, kad nėra 
asmeninių asistentų ar auklėtojo padėjėjų, kurie individualiai galėtų dirb-
ti su neįgaliais vaikais.  Taip pat bendrojo lavinimo mokyklose nepritai-
kyta aplinka neįgaliesiems patogiai mokytis. 

 Kalbėta ir apie psichinę negalią turinčių asmenų teises būti 
visaverčiais žmonėmis. Šios negalios kamuojami žmonės dažnai neturi 
net elementarių žmogaus teisių - už juos sprendimus dažnai priima kiti 
asmenys, jie kartais net negali atsidaryti banko sąskaitos internete ar 
gauti teisininko pagalbą. Daug kalbėta apie priverstinio psichikos gy-
dymo poreikį  - ar žmogaus gydymas be jo paties sutikimo neprieštarauja 
prigimtinėms žmogaus teisėms?

 Lietuvoje aplinka neįgaliesiems beveik nepritaikyta
 Konferencijos pabaigoje kalbėta viena aktualiausių kurčiųjų ben-

druomenei temų: apie aplinkos pritaikymą neįgaliųjų poreikiams. Kaip rodo 
statistika, 50-70 proc. viešųjų erdvių Lietuvoje nėra pritaikytos neįgaliesiems. 
Bandant rasti atsakymą, kodėl taip yra, nemažai kalbėta apie savivaldybių 
atsainumą bei neryžtingumą priimant sprendimus. 

 Pastebėta, jog LR įstatymuose nėra nuostatų, kurie įtvirtintų universa-
laus dizaino principus. Statant tiek visuomeninės paskirties pastatus, tiek 
gyvenamąsias patalpas neatsižvelgiama į neįgaliųjų poreikius. Didele kliūtis 
yra socialinis bei kultūros paveldas, nes pagal jį senų pastatų architektūros 
elementai negali būti keičiami. Taip užkertamas kelias įrengti rampas 
žmonėms, turintiems judėjimo negalią. 

V. Pivoras pristatė pagrindines Lietuvos 
kurčiųjų problemas

Apie  aplinkos pritaikymą neįgaliesiems kalbėjo ir LKD prezidentas 
V. Pivoras. Jis pasidžiaugė, jog, vykdydamos prieš metus pateiktas JTO 
Neįgaliųjų teisių komiteto rekomendacijas, vyriausybinės organizaci-
jos sklandžiai bendradarbiauja su Lietuvos kurčiųjų draugija bei gestų 
kalbos vertėjų centrais, siekdamos užtikrinti pagalbos telefono 112 
prieinamumą kurtiesiems. Šiuo metu Vidaus reikalų ministerija yra pat-
virtinusi projektą, pagal kurį 2017-2018 m. planuojama įdiegti atnaujintą 
112 mobiliosios programėlės versiją, o joje numatoma galimybė kurtie-
siems pagalbą išsikviesti vaizdo skambučiu. 

V. Pivoras taip pat pabrėžė didelį gestų kalbos vertėjų, kurie galėtų 
dirbti visą parą ir savaitgaliais, poreikį. Vertėjų klausimas yra labai svar-
bus kurčiųjų bendruomenei, nes be jų paslaugų klausos negalią turintys 
žmonės yra izoliuojami nuo visuomenės.

V. Pivoras kritiškai atsiliepė apie bendra-darbiavimą su LRT dėl šios 
televizijos progra-mų pritaikymo kurtiesiems. Įstatymuose yra parašyta, 
jog šios televizijos programos neįgaliesiems turi būti pritaikomos, tačiau 
realiai pritaikyta tik 6 proc. televizijos eterio laiko. Palyginti, pavyzdžiui, 
su kaimyne Latvija, kurioje šis rodiklis siekia 24 proc., tai yra labai mažai. 

Po konferencijos paklaustas, kaip vertina konferencijoje skirtą laiką 
kurčiųjų problemoms nagrinėti, V. Pivoras sakė esąs nusivylęs, kad turėjo 
tik kelias minutes pakalbėti. To laiko nepakako norint tinkamai pristatyti 
pagrindines kurčiųjų problemas. „Reikės organizuoti savus susitikimus su 
institucijų vadovais bei atstovais“, - teigė prezidentas..•

Lietuvoje, rengiant neįgaliųjų 
įtraukimo į visuomenę projektus, 

jokie klausimai nederinami su 
neįgaliųjų organizacijomis, joms 
pristatomi jau parengti projektai, 

kurie nesutampa su realiais 
neįgaliųjų poreikiais.
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KULTŪRA

Šįkart į penkias nominacijas: Metų altruistė, Metų mama, Metų 
specialistė, Metų kūrėja ir Metų mama, buvo pasiūlytos 27 kandidatės. 
Jos sulaukė keturiolikos tūkstančių palaikymo balsų. 

Metų altruistės nominacijai buvo patvirti ntos net aštuonios 
pretendentės. Krašti ečių ir komisijos balsai lėmė, kad Metų altruistėmis 
buvo pripažintos net dvi. Viena jų tapo ilgametė Lietuvos kurčiųjų 
draugijos Kauno teritorinės valdybos Kėdainių kurčiųjų pirminės or-
ganizacijos vadovė Veronika Gilienė. Jos ne ti k skendo gėlių žieduose 
– laimėtojoms buvo įteikti  autoriniai juvelyriniai papuošalai. •

Renginys prasidėjo moterų klubo įkūrėjos Ramunės Buikauskienės 
pasakojimu apie Moterų klubo istoriją. Senbuvės galėjo prisiminti , o 
naujokės - sužinoti , jog klubas buvo įkurtas 2001-aisiais, o jo ti kslai 
buvo suburti  moteris, kad jos  drauge padėtų viena kitai įvairiais gyven-
imo klausimais, perduotų jaunoms mamoms vaikų auklėjimo pati rti s. 
Nuo pat klubo įkūrimo moterys kasmet susiburdavo paminėti  Moters 
dienos šventę. Vienais metais šis renginys būdavo didelis, su įdomia 
programa, įvairiais konkursais, kitais metais - kuklesnis. Tačiau nepaisy-
damo to, į šiuos renginius moterų visados gausiai susirinkdavo - juk tai 

jų ilgametė tradicija!
R. Buikauskienė apdovanojo moterų klubo aktyvistes, kurios skati -

no jo veiklą nuo pat pirmų dienų. Tai Nijolė Karmazienė, Rima Vaičienė 
ir Vita Grigaiti enė. 

Pasižiūrėjusios nuotraukas iš ankstesnių renginių ir prisiminusios 
klubo istoriją, dalyvės turėjo galimybę sužinoti  daugiau apie moterų 
teises ir lyčių lygybę pasaulyje. Šią temą pristatė Vilniaus kurčiųjų jaun-
imo organizacijos  (ViKJO) pirmininkė Rasa Buikauskaitė. Ji perskaitė 
trumpą istoriją, kaip moterys gavo balsavimo teisę politi koje, pateikė 
stati sti ką, kokia šiuo metu moterų padėti s pasaulyje. Renginio dalyvės 
pranešimą stebėjo emocingai, nes stati sti ka nebuvo džiuginanti . Tačiau 
pranešimo pabaigoje nuskambėjo minti s, kuri privertė visas susimąstyti  
- kiekviena iš mūsų gali būti  kovotoja už moterų teises, svarbu maksi-
maliai daryti  tai, ką gali geriausiai. 

Pasibaigus pranešimams moterys sugužėjo į kitas patalpas, kur jau 
buvo paruošti  stalai, dalijama arbata bei uždegta žvakutė ant torto. 
Kaip ir kasmet - moterų pokalbiai po renginio užtruko kelias valandas…

Apie Moterų klubo pradžią, veiklą bei lūkesčius trumpai 
pakalbinome jo įkūrėją R. Buikauskienę.

Kodėl ir kaip buvo įkurtas Moterų klubas? 
Įkūrimo idėja buvo mano. 1992 m. su teatro trupe „Mimika“ da-

lyvavau teatro festi valyje Madride. Viešnagės metu susipažinau su 

 Šeštą kartą Kėdainių kultūros centras 
kraštiečius kvietė dalyvauti Metų moterų 
rinkimuose. Tarptautinės moters dienos 

išvakarėse surengtoje šventėje „Ačiū, kad šalia 
esi“ pagerbtos visos nominantės ir 

apdovanotos nugalėtojos.

„Akiračio“ redakcija

Jau šešioliktus  metus Vilniaus kurčiųjų reabilitacijos centro (VKRC) Moterų klubas minėjo Kovo 
8-osios šventę. Į renginį, kuris vyko kovo 4 d., susirinko daugiau kaip 30 moterų, tarp jų buvo ir 

keletas merginų, dalyvaujančių pirmą kartą. 

Rasa BUIKAUSKAITĖ

Kėdainių kurčiųjų pirminės organizacijos vadovė 
V. Gilienė - Metų altruistė 

Kovo 8-osios šventė VKRC Moterų klube  

Kėdainių Metų moterų pagerbimo akimirka (dešinėje V. Gilienė).

Moterų dienos šventės dalyvės.
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Madrido kurčiųjų klubo veikla, sužinojau, kad 
veikia ir moterų klubas, tad mintį  parsivežiau 
iš ten. Pasitariau su O. Pečiuliene, ji pritarė 
idėjai. Taip ir atsirado Moterų klubas. 

Moterų klubas turi aktyvisčių, tai - N. Kar-
mazienė, O. Pečiulienė, G. Žavoronok. Visos 
mes dirbame savanoriškai. Minėtos moterys 
organizuoja Moters dienos šventes, konkur-
sus. Žinoma, padėjo ir kitos moterys. Mūsų 

klube nėra ofi cialių narių, gali ateiti  visos, ku-
rios nori ir turi laiko, visos yra kurčiųjų draugi-
jos narės. 

Gal galėtumėte daugiau papasakoti  apie 
klubo veiklą?

Per pirmą susirinkimą moterys pageidavo 
psichologinės pagalbos - su psichologe, kuri 
moka gestų kalbą, pravesti  kurčiųjų klube kuli-
narijos kursus, kuriuose moterys galėtų dalyti s 

receptais, organizuoti  įvairių ekskursijų.  
Per pirmuosius klubo gyvavimo metus 

buvo rengiamos ekskursijos, fi rmų „Tuper-
ware“, „Zepter“ produkcijos pristatymai, kurių 
metu vyko kulinarijos pamokėlės. Taip pat mo-
terys aktyviai dalyvavo VKRC organizuojamuose 
renginiuose (pvz., Užgavėnių, Valenti no dienos, 
Moti nos dienos, Atvelykio). 

Šiandien galėčiau pasakyti , jog moterų atei-
ti es vizijos išsipildė, nes šiuo metu reabilitacijos 
centre yra maisto būreliai, yra psichologinė pa-
galba su gestų kalba, organizuojamos ekskursi-
jos. Žinoma, visa tai yra ne ti k moterims.

Kokios jūsų ateiti es vizijos?
Norėčiau, kad šis klubas ilgai gyvuotų, kaip 

Stokholmo (Švedija) kurčių moterų klubas, 
kuris veiklą vykdo jau daugiau, nei 110 metų. 
Žinoma, labai norėtųsi, jog ateityje veiklą 
perimtų jaunesnės moterys. Matau nemažai 
merginų, kurios yra aktyvios ir pilnos idėjų. 
Moterų klubas yra ti krai reikalingas, tad labai 
ti kiuosi, kad jaunoji karta neleis klubui išnykti . 

Ačiū už pokalbį! •

KULTŪRA

Pirma jų stotelė buvo prie Tolkieno draugijos stalo. Johnas Ronaldas 
Reuelis Tolkienas – fi lologas ir rašytojas. Geriausiai žinomas dėl knygų 
„Hobitas“, „Žiedų valdovas“ ir „Silmariljonas“. Pagal jo knygas sukurta 
nemažai kino fi lmų. 

Čia bendrijos nariai gavo įdomių užduočių pagal knygos „Hobitas“ 
svarbiausio veikėjo Hobito nuotykius. Reikėjo užšifruotu raštu, kurį 
naudojo elfai, parašyti  savo vardą. Visi labai susidomėję stengėsi at-
likti  užduotį . Tiesa, paslapti ngų ženklų buvo nemažai, reikėjo 
gerai įsižiūrėti , kad juose rastų savo vardo raidžių ati ti kmenis.  
Paskui turėjo įminti  mįslių, jiems neblogai sekėsi, o tada jau 
galėjo užduoti  mįslių renginio moderatoriui. Viena mįslė ypač 
įsiminė. Mergaitė klausė, kas liepsnoja, bet nesudega ir dar 
skraido? Buvo įvairių atsakymų, tarp jų ir Feniksas, o pasirodo 
-  tai drakonas. 

Atsipeikėję nuo Tolkieno fantasti nio pasaulio, prasiyrę pro 
minias mugės lankytojų, pasimetę ir vėl susiti kę, pagaviečiai 
susodino vaikus kurti  knygelių iš Lietuvos jūrų muziejaus kole-
kcijos ////antspaudų. Pirmiausia reikėjo išsirinkti  pati kusių 
jūrų gyvūnų /////antspaudus ir jais ///užantspauduoti  kelis 
lapus. Tada virš kiekvieno gyvūno užrašyti  jo pavadinimą. La-
pus sulenkus per pusę ir gaunama knygelė. Ji perkerpama į 
tris dalis, kartu perkerpami ir gyvūnų atvaizdai. Jei  knygelės 
viršelyje delfi nas,//// o atvertus pirmąjį perkirptą lapelį yra 
ruonio galva,//// o kitos dvi juostelės lieka kaip ir buvo delfi no. 
Tad gaunamas naujas fantasti nis jūrų gyvūnas su ruonio galva 
ir delfi no kūnu, kuris nuo šiol vadinasi ////Ruofi nas. Vaikams 

buvo smagu. 
Pagaviečiai vėl sužinojo šį tą naujo. O būtų ir nesužinoję, jei būtų 

neatėję į knygų mugę. Visada ir visur yra kas nors įdomaus, ti k reikia 
pastebėti . Kaip sakė M. K. Čiurlionis, „žiūrėkite į pasaulį kūdikio akimis 
ir stebėkitės“.

Pasibaigus edukacijai, visi pabiro kas sau. Tikimės, kad namo grįžo 
pavargę, bet dvasiškai praturtėję ir su gerais laimikiais. •

Vasario 23-26  d. vykusios Vilniaus knygų mugės tema buvo „Lietuviški ženklai pasaulyje“. 
Bendrija PAGAVA savo nariams organizavo įdomią pažintinę edukacinę programą. 

Dalia PETKŪNIENĖ

Pagaviečiai Vilniaus knygų mugėje

Moterų klubo senbuvės (iš kairės): Ona Pečiulienė, Ramunė Buikauskienė bei Nijolė Karmazienė.

Pagaviečiai  prie Tolkieno draugijos stalo.
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„Akiračio“ redakcija pasidomėjo, kaip Laurai sekasi 
save realizuoti svetimoje šalyje. Iš Vokietijos savaitgaliui į 
Lietuvą atvykusią L. L. Valytę kalbino „Akiračio“ redakcijos 
korespondentė Dalia PETKŪNIENĖ. 

Kas pašaukė ar įkalbėjo išvykti būtent į Vokietiją? 
Toje šalyje turiu daug draugų, ten gyvena mano buvęs vaikinas. 

Man patinka jų gyvenimo stilius, savarankiškumas. Kurtieji vokiečiai 
neprisileidžia girdinčiųjų, neleidžia, kad jie spręstų kurčiųjų proble-
mas. Be to, ten gausu įvairiausių kultūrinių renginių: poezijos vakarų, 
spektaklių. 

Kartą susirašiau visus pliusus bei minusus ir supratau, kad Vokieti-
joje man daugiau galimybių gyventi taip, kaip aš noriu, todėl ir pasilikau. 
Iš pradžių nebuvo labai lengva, bet, laimei, mane palaikė draugai. Pirmi 
žingsniai buvo sunkūs, o dabar jau viskas gerai.

Kaip supratau, Vokietijoje turite gerokai daugiau galimybių save 
realizuoti?

Taip, nors labai trūksta artimų žmonių. Aš ten esu vienintelė lietuvė, 
bet galiu drąsiai pasakyti savo nuomonę, galiu su girdinčiaisiais bendrauti 
su profesionalių vertėjų pagalba ir jaučiuosi laisvai. 

Jei Vokietijos kurtieji neprisileidžia girdinčiųjų, kaip jie tuomet sugeba 
organizuoti savo gyvenimą, juk jis susipynęs su girdinčiųjų?  Reikalingi ir 
gestų kalbos vertėjai ar kita pagalba.

Kiekvienas miestas yra skirtingas. Tuose miestuose kai kurios organi-
zacijos yra silpnos, kitos - stiprios. Tačiau Vokietijos kurčiųjų draugija yra 
gana stipri. Ji turėjo didelių skolų, manyta, kad draugija sužlugs. Bet patys 
kurtieji ėmėsi iniciatyvos, rinko pinigus, parduodami savo nereikalingus 
daiktus, ir per metus jie sumažino skolą. Jeigu kurtieji mato, kad centrinei 
organizacijai blogai, iš karto susitelkia ir imasi gelbėti. Aišku, dabar yra 
internetas, feisbukas, tai padeda suvienyti žmones.

Ar valstybė  finansuoja Vokietijos kurčiųjų draugiją?
Draugija iš Nacionalinio projekto gauna labai nedidelę paramą. 

Daugiausia ji išsilaiko iš draugijos nario mokesčio. Pavyzdžiui, pas mus 
Lietuvoje nario mokestis 3 eurai, o Vokietijoje nario mokestis svyruoja 
tarp 40 ir 50 eurų. Vokietijoje yra 80 tūkst. gestakalbių. Tad jei jie visi 
sumoka nario mokestį – draugija išsilaiko. Tik problemų kyla dėl gestų 
kalbos vertėjų. Dauguma jų dirba ne valstybiniame, o privačiame sekto-
riuje. Pavyzdžiui, jei reikia į polikliniką ar Darbo biržą, tai yra į valstybines 
įstaigas, vertimo paslaugos - nemokamos. Jeigu atsiranda reikalų banke 
ar kitose privačiose įstaigose, tada patys kurtieji moka už vertimo paslau-
gas. Vokietijos vyriausybė galvoja, kaip sutvarkyti šią problemą taip, kad 
visi kurtieji gautų nemokamas vertimo paslaugas.

Žinau, kad yra finansuojamas gestų kalbos mokymas. Rengiami ir 
mokami kursai, ir nemokami.

Minėjote, kad Vokietijoje yra apie 80 tūkst. gestakalbių. Ar tarp jų 
yra ir neprigirdinčių, bet mokančių gestų kalbą?

Taip, yra 80 tūkst. žmonių tik gestakalbių. Be to, yra apie 16 mln. 
žmonių, turinčių įvairaus laipsnio klausos negalią. Apie 150 tūkstančių 
nuolatos naudojasi gestų kalbos vertimo paslaugomis. Tarp gestakalbių 
neprigirdinčiųjų nėra.

Ar Vokietijoje jūs bendraujate vokiečių gestų kalba?
Iš pradžių kalbėjau tarptautiniais gestais. Vokiečių gestų kalbos 

nelabai mokėjau. Prieš tai šiek tiek tobulinausi, tačiau neužtektinai. Dar 
turėjau lankyti vokiečių šnekamosios kalbos kursus ir laikyti šios kalbos 
egzaminą raštu. Vokiečių kalba sunkoka, labai ilgi žodžiai, iš trijų žodžių 
šaknų padarytas vienas žodis ir turi tris reikšmes. Nelabai man patinka.

Vokietijoje yra daug meno sričių, kur galite save realizuoti. Prašau pa-
pasakoti apie tai plačiau.

2014 m. dalyvavau renginyje „Kurčiųjų vokiečių gestų kalbos festi-
valis“. Jame laimėjau artistiškiausios moters prizą. Man tai buvo labai 

Laura Levita Valytė jau ketveri metai gyvena 
Vokietijoje, Hamburgo mieste. Ji dar negali pasakyti, ar kada grįš 

į Lietuvą. Tačiau Laurai gimtinė yra brangi, ji didžiuojasi esanti 
lietuvė. 

Mergina buvo aktyvi mūsų bendruomenės narė. 2010 m. 
tarptautiniame grožio konkurse „Miss Deaf International“ Las 
Vegase (JAV) Laura laimėjo trečiąją vietą. Tais pačiais metais 
L. L. Valytė ir profesionalus šokėjas V. Šuško triumfavo pro-

jekte „Kviečiu šokti“. Pora įrodė, kad yra geriausia, o 2016 m. D. 
Montvydo dainą „Eurovizijoje“ į gestų kalbą išvertusi Laura tapo 

interneto sensacija. 

Lauros 
Valytės 
gyvenimas 
Vokietijoje

MŪSŲ ŽMONĖS
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MŪSŲ ŽMONĖS

neti kėta. Labai nustebau, nes laikiau save 
atvykėle, ne vokiete, ir nesiti kėjau tokio prizo. 
Mat visada laimėdavo vokietės. O aš buvau pi-
rmoji ne vokietė.

Papasakokite apie savo kasdienę veiklą. 
Ar turite darbą?

Taip, aš dirbu projekte „Dialogas tyloje“. Pas 
mus atvyksta žmonių, kurie nori susipažinti  su 
kurčiųjų pasauliu, kultūra, suprasti , kaip su jais 
bendrauti . Mano pareiga yra vizualiai tai paro-
dyti . Gestų kalbos vertėjų pagalba girdintys 
klausosi paskaitos per ausines, o aš pasakoju, 
kaip su manim galima bendrauti  ir koks yra 
kurčiųjų pasaulis. Tiesiog rodau, kaip vairuoti , 
kaip kavą gerti  ir panašiai. Tada renginio pa-
baigoje žiūrovai užduoda klausimų. Galite 
pasižiūrėti  interneto puslapyje www.dialog-
im-sti llen.de.

Ar neplanuojate grįžti  į Lietuvą?
Negaliu pasakyti , nes dar nežinau. Šiandien 

pasivaikščiojau po Vilniaus senamiestį , jaučiausi 
pakylėta, kad esu čia, kur mano šaknys, mano 
maža, brangi žemė, kur lietuvių kalba, kultūra, 
bet ekonominis lygis toli gražu ne toks, kaip 
Vokieti joje. Bet aš visada sakau, kad esu lietuvė, 
ir tuo didžiuojuosi.

Ar šiemet „Eurovizijos“ dainas versite į 
gestų kalbą?

Ukrainos nacionalinė televizija nėra Euro-
pos Sąjungos transliuotojų narė, o ir Ukrain-
oje, kur šiemet vyks „Eurovizija“, nėra sti prios 
Kurčiųjų draugijos. Todėl verti mo į gestų kalbą 
nebus. Kas kita, kai tokį renginį organizuoja 

Austrija ar Švedija, kuri yra labai toleranti ška 
šalis. Kai „Eurovizija“ vyks Vokieti joje, tada bus 
verti mas į gestų kalbą.

Koks Vokieti joje požiūris į kurčiuosius? 
Aš turiu du girdinčius vokiečius draugus, 

bet jie yra gestų kalbos vertėjai. Na, darbo 
metu jie vertėjai, o po darbo - draugai. O su 
kitais girdinčiaisiais nebendrauju, tad negaliu 
pasakyti .

Vokieti joje jūsų kurti eji draugai - lietuviai 
ir vokiečiai?

Ne, vokiečiai ir rusai. Su rusais net lengviau 
bendrauti , nes mūsų kultūros yra panašios ir 
mes vieni kitus greičiau perprantam. O kurti -
eji vokiečiai yra atsargūs, sunkiai prisileidžia 
nepažįstamuosius. Su lenkais irgi sunkoka ben-
drauti . Yra ir čekų. Jie visi yra įstoję į Vokieti -
jos kurčiųjų draugiją. Tačiau kai vyksta bendri 
renginiai, visi susigrupuoja pagal tautybes: len-
kai bendrauja su lenkais, čekai su čekais, rusai 
su rusais, vokiečiai su vokiečiais.

Koks jūsų laisvalaikis? Kaip atrodo Voki-
eti jos kurčiųjų laisvalaikis?

Laisvo laiko turiu labai mažai. Mėgstu 
susiti kti  su draugais, pakeliauti . Tiesa, grįžau į 
plaukimą. Esu buvusi plaukikė. Romoje 2001 m. 
dalyvavau varžybose. Grįžau į aktyvų sporti nį 
gyvenimą. Dabar ieškau šokių grupės, tačiau 
kurti eji vokiečiai nelabai mėgsta šokti , tad 
nerandu. Galėčiau pati  suburti  šokių trupę ir 
mokyti  šokti , bet nėra tokio poreikio. Dailės 
terapeutų ir terapijos nėra, būrelių nėra. 
Pagyvenę vokiečiai laisvalaikiu žaidžia kortomis. 

Ar yra Vokieti joje kurčiųjų kavinių? Kokios 
aukštojo ugdymo įstaigos?

Yra daug kurčiųjų kavinių, kuriose bendrau-
jama ti k gestų kalba. Yra Vokiečių gestų kalbos 
tyrimo insti tutas Hamburge, panašiai kaip 
mūsų Surdologijos centras. Universitetų, kuriu-
ose studijuotų ti k kurti eji, nėra.

Skaitėte paskaitą pavadinimu „Seksologi-
ja“. Kodėl būtent seksologija? Kodėl ji verta 
dėmesio?

Man pati nka žmogaus psichologija, mėgstu 
patyrinėti  šiuos dalykus. Kadaise norėjau gilinti s 
į kalinių psichologiją, bet supratau, kad tai man 
bus sunku dvasiškai. O seksologija - kas kita. Aš 
matau, kad kurti eji turi labai daug asmeninių 
problemų, ypač kurčiųjų šeimose. Jie mėgsta 
išsilieti , nes šeimose yra tam ti kros įtampos. Kai 
kurie kurti eji atskleidė savo problemas, ir mano 
patarimai jiems padėjo. Tada pradėjau domėti s 
seksologija, gilinti s į šią sritį . Vokieti joje daug 
išprievartautų moterų. Tai įvyksta dažniausiai 
per nesusiprati mą, vadinamą prisilieti mu. Tarp 
kurčiųjų įprasta, kad jei jie vienas kitam nori 
ką nors pasakyti , tai prisiliečia, kad atkreiptų 
dėmesį. O čia jau netoli iki glostymo ir prieka-
biavimo. Kurti eji dažnai yra agresyvūs. O tai at-
eina nuo mažens iš šeimos, kai tėvai nesupran-
ta, ką jų kurčias mažylis nori pasakyti , ką rodo 
gestais. Tėvai numoja ranka, o vaikui toks tėvų 
elgesys dažniausiai lemia agresyvumą, kuris su-
augus pereina į neti nkamą seksualinį elgesį.

Ačiū, Laura. Buvo įdomu su jumis kalbėti s. 
Linkime sėkmės ir kitų susiti kimų. •

Teatro „Mimika“ aktoriai padovanojo linksmą spektaklį – premjerą 
pagal to pati es pavadinimo Moljero komediją  „Don Žuanas“  (rež. Janina 
Mažeikienė). Puikiai parinkti  aktorių kosti umai ir įti kinama vaidyba kėlė 
pasigėrėjimą.  Kubai-pufai su moters ir vyro profi liais, daugybė širdelių, 
Don Žuano laikų moteriški aksesuarai vėduoklės, skėčiai, toršerai – tai 
Nojaus Petrausko sukurta scenografi ja šiam vaidinimui. Spektaklį pag-
yvino linksma, nerūpesti nga muzika ir spalvingas apšvieti mas.

Vaidinimui pasibaigus Saulius Matačinskas atliko ritmingą 
imituojamąją dainą  „Rytoj ar vėliau“ (vad. Orinta Zuzo). Na, o vakaro 
kulminacija tapo Lauros Valytės paskaita „Seksologija“. Laura pasakojo 
apie vyrų ir moterų gyvenimą įvairių istorinių laikų visuomenėse. Pa-
sirodo, senovės Romos laikais moteris nebuvo verti nama, o vyrai nuo 
nepageidaujamo nėštumo moteris saugojo vartodami kažkokius spe-
cialius preparatus. Viduramžiais svarbiausia buvo susilaukti  palikuonių, 
o savo šeimos seksualinį gyvenimą buvo privalu išpažinti  kunigui. Su-
sirinkusiems tai buvo neti kėta ir įdomi informacija.

Už verti ngą paskaitą Vilniaus KRC direktorė Inga Minkevičienė 
bendruomenės vardu L. Valytei įteikė padėkos raštą, o kitas nuo 
bendruomenės ati teko LKD prezidentui Vytautui Pivorui už  padovanotą  
LED televizorių. •

Vasario 18 d. Vilniaus kurčiųjų reabilitacijos centre  vyko Šv. Valentino dienos renginys. 
Salė buvo pilnutėlė, žiūrovai gerai nusiteikę, nes tikėjosi įdomių įspūdžių. Ir nenusivylė.

Dalia PETKŪNIENĖ

 Šv. Valenti no diena Vilniaus KRC

Teatro „Mimika“ aktoriai ir režisierė J. Mažeikienė bendruomenei padovanojo 
linksmą premjerą  „Don Žuanas“ .
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Vaikus patikėjo buvusiai mokyklai. ,,Labai džiugu, kad buvę 
mūsų mokiniai patiki mums auklėti ir ugdyti patį didžiausią  turtą – savo 
vaikučius“, – sakė PKNPM direktorė Danutė Kriščiūnienė.

Apie šeimą, mokyklą, gyvenimą kalbėjomės su  Ramune Orentiene 
(28 m.). Juodu su vyru Aurimu (35 m.) susituokę jau devyneri metai, augina 
penkerių metų dukrytę Anelą ir dvejų metukų sūnelį Rolį. Pokalbio metu 
jauna moteris išdėstė savo ir vyro Aurimo nuomonę kurtiesiems aktualio-
mis temomis: apie tai, ką kurti tėvai mano apie jų negirdintiems vaikams 
medikų peršamus kochlearinius implantus bei vis plačiau ir garsiau valdžios 
viršūnėse išsakomus pasiūlymus dėl klausos negalią turinčių mokinių inte-
gravimo į bendrojo lavinimo mokyklas. 

Ramunė PKNPM baigė prieš 9 metus – 2008-aisiais, Aurimas – 2002 
metais. Vidurinį išsilavinimą abu su vyru įgijo Panevėžio suaugusiųjų ir 
jaunimo mokymo centre.  Ramunė dirba UAB ,,Amber pasta“, Aurimas – 
UAB ,,Pajuva“. 

Pasidomėjus, ar pasikeitė mokykla per tuos beveik 10 metų,  
R. Orentienė tvirtino, kad mokykla labai išgražėjo: po renovacijos tapo 
modernesnė, jaukesnė, šiltesnė. Džiaugėsi, kad dukrytė Anela labai noriai 
eina į mokyklą.

Savo buvusius mokinius PKNPM vadovybė ir pedagogai mini tik pačiais 
geriausiais žodžiais. Anot jų, Ramunė buvo aktyvi, organizuota, stropi ir 
pareiginga mokinė. Aurimas – labai geranoriškas, prireikus niekada neat-
sisakydavo padėti. ,,Džiaugiuosi, kad jiedu sukūrė gražią šeimą. Neabejoju, 
kad ji bus tvirta, nes šie du jauni žmonės vienas kitą pažinojo ne vienus 
metus. Ypač sveikinu, kad pradėdami šeiminį gyvenimą jie įregistravo 
santuoką, nesirinko šiuolaikinio modelio: kai mergina ir vaikinas gyvena 
kartu, augina vaikus, bet nėra susituokę“,  – sakė D. Kriščiūnienė.

Įstatymai diskriminuoja kurčiuosius. R. Orentienės paklausus, 
ar nesiruošia, kaip daugelis jaunų šeimų, išvykti iš Lietuvos, teko išgirsti 
optimistišką atsakymą: ,,Norime gyventi tik Lietuvoje. Panevėžys yra mano 
gimtasis miestas, turime savo butą, darbus, auginame vaikus. Čia mes esa-
me laimingi. Mums nieko netrūksta“, – tvirtino jauna moteris. 

Tiesa, ji pripažino, kad mūsų šalyje kai kurie įstatymai diskriminuoja 
kurčiuosius. Pavyzdžiui, jos vyras ieškojo geriau mokamo darbo, norėtų 
dirbti tolimųjų reisų vairuotoju. Deja, gydytojų išvados tokią galimybę 
atėmė. Pasak Ramunės,  daugelyje užsienio šalių kurtiesiems dirbti šį darbą 
nėra jokių kliūčių. ,,Mes juk tik negirdime, tačiau esame sveiki žmonės“, - 
sakė moteris.

Medikų spaudimas dėl kochlearinių implantų. Du klausos 
negalią turinčius vaikučius auginanti jauna šeima sakė buvo susidūrusi 
su medikų spaudimu įsodinti vaikams kochlearinius implantus. Pasak 
Ramunės, jiedu su vyru  griežtai atsisakė, nes yra prieš tokią intervenciją. 
,,Medikai kalba viena, o tikrovė yra visai kitokia. Jie labai gražiai pateikia 
implantų pranašumus, bet visiškai nutyli jų minusus. Kiek teko pažinti 
vaikų, kuriems buvo įsodinti kochleariniai implantai, jie tapo tarsi robotai. 
Pasikeitė jų psichika, daugelis  yra  nervingi. Lietuvoje yra apie 400 vaikų, 
kuriems buvo įsodinti kochleariniai implantai. Per televiziją girdime tik apie 
implantų teigiamas savybes, bet nutylimas  jų šalutinis poveikis. Kodėl nie-
kas neparodo, kaip toliau gyvena ir jaučiasi tie vaikai?“ – piktinosi moteris. 

Anot jos, nereikia bijoti, jog vaikas gimė kurčias, ir skubėti įsodinti 
kochlearinį implantą. Kurtieji turi savo gimtąją gestų kalbą, kuri yra jų 
tapatybės dalis ir ja galima viską išreikšti taip, kaip girdintieji išreiškia žodine 
kalba. Girdinčiųjų šeimoms, kuriose gimsta kurčias vaikelis, Ramunė taip 
pat pataria neišsigąsti, nesusigundyti medikų reklamuojamais kochlea-
riniais implantais. Šiuo metu, sakė ji, kurtiems  vaikams suteikiamos visos  
galimybės mokytis gimtąja lietuvių gestų ir žodine kalbomis.

„Ne“ – integraciniam ugdymui. Pastaruoju metu valdžios 
viršūnėse vis garsiau ir tvirčiau išsakoma nuostata, kad klausos negalios 
vaikai bus integruojami į bendrojo lavinimo mokyklas. R. Orentienė tikino, 
kad jų šeima ir daugelis kitų jaunų šeimų, kurios augina klausos negalios 
vaikus, yra prieš tokius pasiūlymus ir sprendimus. Anot jos, lietuvių gestų 
kalba yra pripažinta kurčiųjų gimtąja kalba. Ar jų vaikai bendrojo lavinimo 
mokyklose turės galimybę mokytis savo gimtąja kalba? Moteris sakė tuo 
netikinti. Prie kiekvieno vaiko po vertėją niekas nepasodins. ,,Nesuprantu, 
kodėl to siekiama, juk tokia integracija nepasitvirtino? Kurčiųjų mokyklo-
je vaikas ugdomas gestų ir žodine kalba. Mums tai labai svarbu. Be to, 
vaikas gali turėti draugų, bendrauti. Bendrojo lavinimo mokykloje 
toks vaikutis liks kamputyje: vienas, susigūžęs ir nelaimingas“, – savo 
nuogąstavimus išdėstė R. Orentienė.

Ačiū už pokalbį. •

MŪSŲ ŽMONĖS

Panevėžio kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pagrindinė mokykla 
(PKNPM) į gyvenimą jau išleido ne vieną dešimtį absolventų. 

Mokykla skaičiuoja dvidešimt ketverius savo gyvavimo 
metus. Ugdymo įstaigos bendruomenę džiugina, kad buvę 
mokiniai į mokyklą sugrįžta jau būdami tėvai – vedini savo 

atžalomis. PKNPM dabar lanko buvusių ugdytinių Ramunės 
ir Aurimo Orentų, Živilės Šeibokaitės, Romos Urnikytės vaikai. 

Laima LAPĖNIENĖ

R. Orentienė: 
labai svarbu, kad vaikai būtų 
ugdomi gestų ir žodine kalba
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UGDYMAS

Kodėl „Sraigėje“? O todėl, kad  PKNPM 2016 m. įkurtas „Sraigių 
sodas“, ir tai, kad vaikai turi žinoti , jog neurosensorinis klausos sutriki-
mas atsiranda tada, kai pažeidžiamos sraigėje esančios plaukuotosios 
ląstelės ir klausos nervas. Taigi ieškome bendrų sąsajų...

Tikslas – netradiciškai ir įdomiai praleisti  laiką, pasidžiaugti  nu-
ostabiomis akimirkomis visiems kartu, dalyvaujant „protų mūšyje“ 
neįprastoje aplinkoje aptarti  mėnraštį  „Akirati s“.  

Žaidimų kambaryje vaikai rado naujų erdvių savo fantazijoms ir 
žaidimams. Visi – nuo ikimokyklinuko iki dešimtoko – kilo į dviaukštę 
žaidimų aikštelę, lipo į malūnsparnį, išbandė kabančias kliūti s. Vingi-
uotu takučiu keliavo iki čiuožyklos ir nėrė į 10 000 vaivorykštės spalvų 
kamuoliukų baseiną. Mažesnieji, kurie norėjo pabūti  ramesnėje 
erdvėje, žaidė įvairius lavinamuosius žaidimus. Netradiciškai šventi škai 
dekoruotoje aplinkoje didesnieji žaidė šaškėmis ir šachmatais, gami-
nosi suvenyrus.

Pažaidę visi susėdo į didelį draugystės ratą varžyti s „protų mūšyje“. 
Klausimai buvo pateikti  iš šiųmečių pirmojo ir antrojo „Akiračio“ numerių 
temų: „Pasaulio kurti eji“, „Sportas“, „Mes ir visuomenė“, „Aktualijos“,  
„Mūsų žmonės“, „Bendruomenės žodis“  ir kt. Geriausiai sekėsi septi n-
tokui Deividui Raščiui, devintokei Skaistei Cibulskaitei ir dešimtokei To-
mai Audickaitei. Mažieji draugiškai priėmė sprendimą, kad mėnraštyje 

būti nai turi atsirasti  dar vienas puslapis, skirtas mažiesiems. Aktyviausi 
buvo ketvirtokai  Justi na Čiplytė, Benas Bernatavičius ir Karina Liepaitė 
su mokytoja Laimute Lazdauskiene. Jie labai greitai sudarė kryžiažodį, 
kurį pasiūlė mėnraščio skaitytojams trečiajam numeriui.

Ši neįprasta diena baigėsi picos valgymu. Esame be galo dėkingi  už 
dovanotas picas mokiniams ir mokytojams picerijos „Venecija“ kolekty-
vui ir mokyklos bičiuliams, asociacijos „Tautos skydas“ pirmininkui Rim-
antui Narkūnui, tarybos nariams Gintautui Šimkui ir Jonui Adomavičiui. 
Už neįprastą dovaną – smagiai praleisti  laiką jaukiai įrengtame vaikų 
žaidimų kambaryje, glėbius įspūdžių – žaidimų kambario „Sraigė“ va-
dovams ir visam kolektyvui. 

Norisi šaukte šaukti  – raskime laiko kartu su vaikais skaityti , aptarti  
ir padiskutuoti , nes ti k drauge  leidžiamas laikas virsta didžiuliu lobiu, 
kuris ateityje duos dosnius dividendus: kalbinį bendravimą, gebėjimą 
skaityti  ir rašyti ,  suprasti  spausdinto žodžio vertę, suformuoti  esteti nės 
nuovokos pradmenis.

„Akiračio“ redakcija nuoširdžiai dėkoja Panevėžio kurčiųjų 
ir neprigirdinčiųjų pagrindinės mokyklos bendruomenei už 
išskirti nį dėmesį „Akiračiui“. Tikimės, kad kitos kurčiųjų ug-
dymo įstaigos paseks jų pavyzdžiu, ir redakcija sulauks daug 
įdomių kryžiažodžių aktualiomis kurti esiems temomis. •

Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienos išvakarėse Panevėžio kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų 
pagrindinės mokyklos (PKNPM) mokiniai ir mokytojai rinkosi į netradicinę pamoką vaikų žaidimų 

kambaryje „Sraigė“ aptarti LKD mėnraščio „Akiratis“.

PKNPM direktorė Danutė KRIŠČIŪNIENĖ

Netradicinė pamoka

PKNPM mokiniai ir mokytojai netradicinėje pamokoje varžėsi „protų mūšyje“, ku-
riam klausimai buvo pateikti iš 2017 m. pirmojo ir antrojo „Akiračio“ numerių.

Te niekad neapleis energija sparnuota.
Ir akys šilumą jaunatvišką teskleis.

Širdis, ti kėjimo žiedais apvainikuota,
Te niekada pavargti  Jums neleis.

Mes linkim Jums energijos, sveikatos
Ir šypsenos geros, plačios.

Tegul Jums skiriamus ILGIAUSIŲ METŲ
Dar daug daug  kartų pakartos…

Mokyklos darbuotojas Genutę Maldūnienę ir 
Linutę Misevičienę jubiliejaus proga sveikina

Panevėžio kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pagrindinės 
mokyklos bendruomenė.
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SPORTAS

Lietuvos kurčiųjų moksleivių žaidynės
Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų moksleivių žaidynės šiemet kovo 2 d. surengtos Kaune. 

Mokiniai jėgas išbandė stalo teniso, šaškių ir šachmatų sporto šakose. 
Parengė Genė KARKLIENĖ

Komandų rezultatai
Komandinėje šaškių varžybų įskaitoje geriausiai pasirodė Panevėžio 

kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pagrindinė mokykla (PKNPM). Geriausi 
šachmati ninkai auga Kauno kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centre 
(KKNUC). Sti priausi  stalo teniso varžybose buvo Lietuvos kurčiųjų ir 
neprigirdinčiųjų ugdymo centro (LKNUC) moksleiviai. Susumavus trijų 
sporto šakų žaidynių  rezultatus geriausioje pozicijoje atsidūrė KKNUC, 
antra ir trečia vieta pasidalijo PKNPM ir LKNUC. 

Individuali įskaita 
Šaškių varžybose prizines vietas merginos išsidalijo taip: 1. 

T. Audickaitė (PKNPM), 2. Kristi na Tumasonytė (KKNUC), 3. Saulė 
Serafi naitė (PKNPM).

Sti priausių vaikinų rikiuotė: 1. Jonas Švalbonas (PKNPM), 2. Giedrius 
Švedas (KKNUC), 3. Lukas Kvietkauskas (LITORINA). 

Šachmatų varžybose geriausiai pasirodė: 1. Kristi na Tumasonytė 
(KKNUC), 2. Laura Rutkauskaitė (KKNUC) , 3. Simona Šekurovaitė 
(LKNUC). 

Iš vaikinų geriausiai žaidė: 1. Domantas Dargužas (KKNUC), 2. Marius 
Andrijauskas (KKNUC), 3. Jonas Švalbonas (PKNPM).

Individualioje įskaitoje stalo teniso varžybose geriausių rezultatų 
pasiekė iš merginų: 1. G. Gudėnaitė (LKNUC), 2. Simona Šekurovaitė 
(LKNUC), 3. Kristi na Veitaitė (KlSPVM)

Vaikinų prizinė rikiuotė: 1. Aurimas Grabauskas (KKNUC), 2. Ervinas 
Gudėnas (LKNUC), 3. Jaroslav Vasiuk (KKNUC). •

Iš vyrų labiausiai pasižymėjo Vilniaus „Gesto“ plaukikas  Martynas 
Grigucevičius. Jis buvo greičiausias plaukdamas laisvuoju sti liumi  25  m 
ir 50 m  distancijas. Pirmas jis buvo ir plaukimo 25 m bei 50  m  nugara 
rungtyje. Plaukdamas krūti ne 25 m ir 50 m greičiausiai distanciją įveikė 
kaunieti s Giedrius Švedas (KKNUC).

Moterys pirmąsias vietas išsidalijo taip: vilnietė Modesta 

Jarmalavičiūtė (Vilniaus ,,Gestas” VMSC) -  25 m ir  50 m laisvuoju sti liu-
mi;  Kamilė Stonytė (Vilniaus ,,Gestas” VMSC) – 25 m krūti ne ir  25 m, 
50 m. nugara rungtyse;  Mija Griniūtė (Kaunas) – 50 m krūti ne. •

Kovo 2 d. Kauno baseine „Vilija“ vyko Lietuvos kurčiųjų plaukimo čempionatas.  Mūsų plaukikai  
25 ir 50 metrų baseino takeliuose rungtyniavo plaukdami  laisvuoju stiliumi, krūtine ir nugara. 

„Akiračio“ inf.

Lietuvos kurčiųjų plaukimo čempionatas  

Stalo teniso individualios įskaitos prizininkės kartu su LKTSK prezidentu A. Jasiūnu.

Plaukimo čempionato prizininkai.Plaukimo čempionato prizininkės.
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Biblija kurti ems Armėnijos vaikams

Įrašai baigti . Šypsenos. Plačios šypsenos. Daug šypsenų. Ir daugybė 
energijos! Toks pirmasis įspūdis susiti kus jaunus kurčius žmonės, kurie 
dalyvavo Armėnijos Biblijos draugijos Sign Language (Gestų kalba) pro-
jekte. Jie jau baigė įrašus, dabar darbuojasi technikai, ir DVD bus išleistas, 
o jie nepaprastai didžiuojasi savo sunkiu darbu!

Armėnijoje yra 35 000 kurčiųjų. Ir iki šiol nė viena Šventojo Rašto 
dalis nebuvo išversta į armėnų gestų kalbą. Informacija apie Bibliją gestų 
kalba yra labai svarbi, nes kurti esiems sunku išmokti  šnekamąją kalbą ir 
jos rašyti nę formą. Jų kalba yra gestų kalba. 

365 istorijos iš Biblijos. Bendras šių kurčių žmonių ti kslas – 
išversti  365 istorijas iš Biblijos į armėnų gestų kalbą, kad jų šalies kurti  
vaikai galėtų susipažinti  su Biblija.

Gevorge, 20-meti s studentas, studijuojanti s Valstybinio teatro ir kino 
insti tuto Pantomimos fakultete ir tapsianti s aktoriumi, sako: „Jėzus yra 
Dievas, ir jis gyveno kaip žmogus Žemėje, tai jis yra pavyzdys, kuriuo tu-
rime sekti  ir mokyti s iš jo. Ne visi vaikai supranta, kas yra Dievas, kodėl 
Jėzus mirė... Aš ti krai noriu pristatyti  Bibliją taip, kad kurti  vaikai suprastų, 
kaip ir girdintys vaikai! Nenoriu Dievo žodžio laikyti  ti k sau! Noriu juo da-
lyti s!“

Nelengva užduoti s. Nors kurti  jaunuoliai buvo labai motyvuoti , 
tai buvo nelengva užduoti s vien dėl to, kad anksčiau jie nieko panašaus 
nėra darę... Dirbdami šį darbą jie tarsi augo ir daug ko išmoko. Gilino savo 
žinias apie Dievo žodį, taip pat geriau pažino pačius save...

„Kai manęs paklausė, ar norėčiau dalyvauti  šiame Biblijos verti mo 
projekte, tai atrodė labai sudėti nga!“ – sako Edikas (24 m.). – Ir kai pirmą 
kartą dalyvavau verti mo seminare, mano širdis sti priai plakė!“

„Labai norėjau dalyti s Biblijos istorijomis, bet pirma reikėjo išmokti  
atsipalaiduoti , – sako Ema (18 m.). – Man reikėjo suvokti , kad šiomis is-
torijomis aš dalijuosi su vaikais.“

Patobulintos žinios. Shushan (27 m.) kurčiųjų mokyklą pradėjo 
lankyti  vėliau nei jos draugai. Šis sunkus darbas jai padėjo tobulinti  
gestų kalbos žinias: „Pati  projekto pradžia man buvo labai sunki, nes 
gestų kalbos nesupratau taip gerai, kaip mano draugai. Bet jie man daug 
padėjo, aš pati  daug dirbau, ir man pavyko!“ 

Zubeida. Du žmonės labai padėjo šiame darbe. Fatheris Yessayi, 
stačiati kių kunigas, padėjo suprasti  Biblijos tekstus. Zubeida yra kurčiųjų 
mokyklos, kurioje jie visi mokėsi ir susipažino, gestų kalbos mokytoja. Ji 
buvo projekto iniciatorė ir koordinatorė.

„Žinau, jog pasaulyje nebuvo panašaus projekto, bet manau, kad 
jaunimas turi kalbėti s su jaunimu“, – sako Zubeida. Iš ti esų šis projektas 
ypati ngas ir tuo, kad jauni žmonės vertė vaikams. 

„Jauni vertėjai įgijo daug pati rti es per šį projektą, kartais tai buvo 
panašu į kankinimus, nes jie dirbo labai sunkiai! Bet išversta į armėnų 
gestų kalbą... Garbė Dievui, mes tai padarėme! Prireikė trejų metų, bet 
tai padarėme! Kiekvieną kartą, kai jie išversdavo Biblijos istoriją, aš apka-
bindavau juos... Aš taip jais didžiuojuosi!“, - pasakoja Zubeida. 

Palaima. Greta, kuri dabar studijuoja ir taps mokytoja, su šypsena 
tvirti na: „Iš pradžių, kai Zubeida mums papasakojo šią idėją, ji pasakė, kad 
visiems mums tai bus palaima - versti  Biblijos istorijas į gestų kalbą! Mes 
taip pat tai norėjome daryti  šlovindami Dievą. Bet iš ti esų  nemanėme, 
kad įstengsime tai padaryti ! Bet mes padarėme!“ •

Šalti nis: htt ps://www.unitedbiblesocieti es.org/opening-bible-
armenias-deaf-children/

PASAULIO KURTIEJI

Iki šiol Armėnijos kurti vaikai neturėjo Biblijos, išverstos į jų gimtąją gestų kalbą. Tačiau fantastiška 
kurčių jaunų žmonių komanda iš vienos Jerevano mokyklos nusprendė pasitarnauti kurtiems 

armėnų vaikams.
Iš anglų kalbos vertė Ieva LUKOŠEVIČIENĖ

Jauni kurtieji, išvertę 365 Biblijos istorijas į armėnų gestų kalbą.

Kaip teigia amerikiečių mokslininkai, komfortas yra labai svarbi normalaus gyvenimo sąlyga, ypač 
kurtiems ir neprigirdintiems žmonėms. Vadovaudamiesi šiuo principu Gallaudeto universiteto 
mokslininkai ir studentai sukūrė daugiau nei 150 taisyklių erdvėms, kurios būtų maksimaliai 

patogios klausos negalią turintiems žmonėms. Šis unikalus ir didelis projektas vadinasi DeafSpace 
(Kurčiųjų erdvė), o visą taisyklių rinkinį būtų galima suskirstyti į kelias kategorijas: erdvė, jos 

pritaikomumas, suderinamumas, šviesa ir spalva, akustika.  

Iš rusų kalbos vertė Ieva Lukoševičienė

Išgirsti  tuos, kurie negirdi. Pastatai kurti esiems – būti nybė ar prabanga?

→
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PASAULIO KURTIEJI

Taigi kuriant interjerą ti ems, kurie bendrauja 
gestais, geriausia naudoti  prislopintų atspalvių 
raudoną, geltoną, žalią, patarti na ir mėlyną, nes 
šios spalvos kontrastuoja su odos spalva ir taip 
išvengiama didelės apkrovos akims. Žmonėms, 
kuriems bendraujant reikalingas vizualinis kon-
taktas, labai svarbu ir geras apšvieti mas. Pla-
nuojant erdvę pirmenybę reikėtų teikti  plati ems 
koridoriams ir rampoms vietoj laiptų, kad 
žmonės galėtų netrukdomi bendrauti : nereikėtų 
eiti  vienam paskui kitą ar žiūrėti  po kojomis. 
Grindų dangai geriau rinkti s minkštas ir garsą 
sugeriančias medžiagas, nes taip išvengsite 
papildomo triukšmo, o tai aktualu ti ems, kas 
nešioja klausos aparatus.   

Pirmąkart visų šių taisyklių buvo laikomasi 
statant naują Gallaudeto universiteto šeštąjį 
bendrabutį . Pasirinktas Niujorko architektų biu-
ro LTL Architects projektas. Naudotos sijos iš ne-
apdorotos medienos, atviros plieno konstrukci-
jos, stati nio išorei pasirinktas poliruoto betono ir 
bambuko junginys. 

Studentai įeina į pastatą – prieš juos tyliai at-
sidaro sti klinės durys, pokalbis nenutrūksta nei 
dėl triukšmo, nei dėl to, kad reikėtų išti esti  ranką 
durims ati daryti . Dėl sti klinių pertvarų ir didelių 
langų pastate šviesu. Atviri koridoriai ir laipti nės 
sudaro galimybę pakalbinti  draugus, esančius 
kituose aukštuose. Visur, kur buvo galimybė, 
laiptai pakeisti  plačiomis rampomis, todėl ei-
nant nereikia nuolat žiūrėti  po kojomis. Dėl tos 
pačios priežasti es buvo statomi platūs koridoriai 

ir „užapvalinti “ posūkiai. 
Visi čia išvardyti  architektūriniai sprendimai 

leidžia kurti esiems laisvai judėti , nepertraukiant 
pokalbių.

Tai ir buvo pagrindinis DeafSpace projekto 
autorių uždavinys – architektūriniais sprendi-
mais palengvinti  kurčiųjų socializaciją, pagerin-
ti  jų vizualinę komunikaciją. Pavyzdžiui, didelė 
posėdžių salė pirmame aukšte buvo suprojek-
tuota taip, kad sėdinti eji paskuti nėje eilėje be 
trukdžių galėtų pakalbinti  (gestais) sėdinčius 
pirmoje eilėje apačioje arba esančius lauke, už 
sti klinės sienos. Ši patalpa nesunkiai paverčiama 
ir į svetainę: fotelius galima lengvai sustumti  ir 
padaryti  pokalbiams patogų ratą. Bambukinės 
pertvaros, skirtos pokalbių privatumui užti krinti , 
naudojamos ir kaip lentynos daiktams susidėti , 
kad atėję studentai kaip galima greičiau galėtų 
atlaisvinti  rankas. Net virtuvės buvo suprojek-
tuotos taip, kad jose esantys žmonės visuomet 

būtų atsisukę vienas į kitą. 
Spalva ir šviesa – ketvirtoji taisyklių kategori-

ja. Buvo pasirinkti  prislopinti  atspalviai mėlynos, 
raudonos, geltonos, žalios, nes šios spalvos 
sumažina vaizdo susiliejimo efektą ir sudaro 
maksimalų kontrastą su odos spalva.  

Klausos negalios žmonėms svarbi ir akusti ka: 
daugelis jų nešioja klausos aparatus ir pašaliniai 
garsai – žingsniai, stumiamos kėdės cypimas, 
aidas ir kiti  ūžesiai – blaško jų dėmesį. Architek-
tai pasiūlė keletą lubų variantų šiai problemai 
spręsti . Papildomai garsus silpnina kiliminė dan-
ga ir bambukinės pertvaros.

LTL Architects architektai ir Gallaudeto uni-
versitetas ti kisi, kad atsižvelgiant į DeafSpace tai-
sykles bus priimami apgalvoti , žmonėms ti nka-
miausi dizaino ir architektūriniai sprendimai. •

Šalti nis: life.ru

Duotas startas vilniečių dailininkų ekspozicijos kelionei po Lietuvą

Klausos negalios menininkams parodų salės duris atvėrė Vilniaus 
kurčiųjų reabilitacijos centro (VKRC) vykdomas projektas „Kurčiųjų meno 
pasaulis – pamatykime ir susipažinkime (2017)”.  Taigi per šiuos me-
tus bus surengtos  aštuonios parodos-paskaitos Alytaus,  Druskininkų, 
Klaipėdos, Utenos miestų, Kėdainių, Anykščių, Mažeikių, Telšių rajonų 
viešosiose bibliotekose. Projektas skirtas ti ek kurčiųjų bendruome-
nei, ti ek plačiajai visuomenei, kad pamatytų per atkurtos Lietuvos 
Nepriklausomybės laikotarpį dailės studijas Lietuvoje baigusių ir jas 
tęsiančių kurčiųjų dailininkų darbus, susipažintų ir pabendrautų su jais, 
taip pat susipažintų su kurčiųjų pasaulio meno istorija.

 Parodų ati darymo metu  dalyviai  bus supažindinti  su pasaulio ir 
Lietuvos kurčiųjų meno istorija, kurti eji dalininkai gestų kalba papasa-
kos apie  įvairių laikotarpių pasaulio kurčiųjų meno atstovus,  medžiaga 
bus gausiai iliustruota, be to,  menininkai trumpai prisistatys. Kiekvienos 
parodos-paskaitos metu  informacija bus teikiama dviem kalbomis – 

lietuvių ir lietuvių gestų kalba . 
Organizuojant parodas-paskaitas įvairiuose miestuose norima, kad 

kuo daugiau kurčiųjų bendruomenės narių, taip pat ir girdinčiųjų, galėtų 
susipažinti  su kurčiųjų meno pasauliu. Tad projektas prisidės ir didinant 
visuomenės suprati mą apie kurčiuosius, jų kultūrą.

 2016 m. VKRC įgyvendino projektą „Kurčiųjų meno pasaulis – 
pamatykime ir susipažinkime”. Buvo surengtos parodos-paskaitos 
Ukmergės, Panevėžio, Ignalinos, Zarasų viešosiose bibliotekose. 
Jos sulaukė didelio ne ti k kurčiųjų bendruomenės, bet ir plačiosios 
visuomenės susidomėjimo. Informacija apie projektą ir įspūdžius iš 
parodų galima rasti  minėtų bibliotekų interneto svetainėse, laikraštyje 
„Akirati s”, svetainėse www.lkd.lt,  www.lrytas.lt ir kt. Į kiekvienos paro-
dos ati darymą iš Vilniaus vyko 30-40 kurčiųjų, dalyvavo vietos kurčiųjų 
bendruomenės nariai, bibliotekų lankytojai.

Projektą iš dalies fi nansuoja Lietuvos kultūros taryba. •

Kovo 18 d.  Alytaus Jurgio Kunčino viešojoje bibliotekoje atidaryta kurčiųjų dailininkų paroda „Kurčiųjų meno 
pasaulis – pamatykime ir susipažinkime“. Alytiškiai iki balandžio 14 d. galės lankyti tapybos ir tekstilės darbų 
ekspoziciją. Vėliau jos kelias nusidrieks per visą Lietuvą: Kėdainius, Klaipėdą, Anykščius, Druskininkus, Uteną, 

Mažeikius ir Telšius. Joje pristatomi keturių dailininkų – Silvanos Graviškytės-Hacking, Ievos Augaitytės, Lino Podi-
riakos ir Vytauto Vanago tapybos bei tekstilės darbai. 

„Akiračio“ inf.

Pagal DeafSpace reikalavimus suprojektuota Gallaudet̀ o univesiteto erdvė.
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Kūrybos erdvė – 
                Tylos laukas

Likus šiek tiek laiko iki parodos 
atidarymo LKD mėnraščio „Akiratis“ 
korespondentė Dalia PETKŪNIENĖ pa-
kalbino šios parodos kūrėją L. Podiriaką.

Girdėjome, kad planavai stoti į 
doktorantūros studijas Vilniaus dailės aka-
demijoje. Ar tai jau įvyko, ar dar tik ruošiesi?

Praeitą vasarą bandžiau stoti į 
doktorantūrą, tačiau nepavyko. O šiais metais 
dar nežinau, nes norėčiau studijuoti ir aktorinį 
meistriškumą Vilniaus dizaino kolegijoje. Tai 
mano svajonė, kuri manęs nepaleido dar nuo 
vaikystės. Tad reikia gerai įsigilinti į aktorinių 
studijų programą, juk aš jau turiu meno kryp-
ties bakalauro ir magistro laipsnius. 

Ar tu gyveni Vilniuje?
Taip taip, visada gyvenau Vilniuje ir niekur 

kitur daugiau nesiruošiu gyventi.
Ar įmanoma išgyventi iš kūrybos?
Na, svarbiausia - dalyvauti įvairiuose 

projektuose, parodose, tada gauni ir 
apdovanojimų. Nors konkurencija gana 
didelė. Svarbiausia yra patirtis, kuri atsispindi 
ir gyvenimo aprašyme, o kai jau esi plačiai 
žinomas, tai irgi padeda siekti tolesnių tikslų, 
gauti kūrybinių užsakymų.

Ar tau lieka laiko neprojektinei kūrybai, 
tai tikrajai tavo kūrybai, kai tapai, kuri 
koliažus pasikliaudamas vien tos laisvosios 
kūrybos šauksmu?

Ne, projektai ir kūrybos laisvė  manyje 
nesipeša, nes randu projekto temą, kuri yra 
artima mano laisvajai kūrybai. Labai svarbu, 
kad projekto tema būtų man sava. 

Pastaruoju metu daugiau kuri įvairias in-
staliacijas, o tapai mažiau, taip?

Taip, dabar esu labai susidomėjęs koliažų, 
instaliacijų galimybėmis. O tapau tada, kai 

gaunu užsakymų.
Esame girdėję, kad norėtum surengti 

parodą užsienyje. Ar tai jau įvyko?
Ne, dar neįvyko. Esu labai užsiėmęs, esu 

visiškas darboholikas. Bet vis galvoju apie 
parodą užsienyje. Domiuosi, klausinėju. Ir ga-
liu užtikrinti jus, kad tokia paroda tikrai bus.

Kas paskatino surengti šitą parodą?
Dėl šios parodos atidarymo esu labai 

dėkingas savo padėjėjai Rūtai Undraitei-Mika-
lauskienei. Ji man pasiūlė šį projektą, padėjo 
pasiruošti. 

Pokalbio pradžioje pritarei, kad 
gebėjimas gerai skaityti yra būtinas studi-
juojant. Ir žadėjome prie šios temos grįžti 
pokalbio pabaigoje. Tad sakyk, kada 
pradėjai skaityti?

Buvo viena mokytoja šeštoje klasėje, kuri 
mane skatino. Iš pradžių buvo sunku, nesu-
pratau, braukiau žodžius. Bet po dvejų metų 
persilaužiau ir dabar skaitau beveik laisvai.

Kokias dabar skaitai knygas?
O, labai įvairias: romanus, nuotykių, 

psichologines. Na, tiesiog tas, kurios man pa-
sirodo vertos perskaityti. Tiesa, laiko skaitymui 
turiu mažai.

Ar pritari, kad skaitymas padeda kurti?
Taip, visiškai pritariu. Padeda. Skaitant 

kyla minčių, kurios išgrynina ar papildo mano 
idėją.

Pokalbis jau ėjo į pabaigą, tad Linas 
paprašė kelių minučių atokvėpio ir išėjo į 
verandą atsikvėpti bei susikaupti parodos 
atidarymui.

Džiugu, kad savo buvusio studento L. Po-
diriakos parodą aplankė ir jo dėstytojas tapy-
tojas, VDA docentas Arvydas Šaltenis. Jis 

prisiminė ir surinkusiems papasakojo, kad iš 
pradžių Linas nepasitikėjo savimi, mėgino 
kopijuoti kurso draugus. Tai pastebėjęs 
A. Šaltenis patarė jam būti savimi, nes „daug 
pasieksi tada, kai nebijosi pasaulio ir būsi im-
lus“. Pasak docento, Linas teisingai suprato jo 
patarimus, ir štai dabar matome puikius rezul-
tatus ir daug idėjų ateičiai.

Parodos lankytojos mintys
Instaliacija - puiki meninės išraiškos 

priemonė, kai paprastais daiktais sieki paro-
dyti girdintiesiems, kaip atsiranda ir kaip 
funkcionuoja tylos pasaulis, kurčiųjų pasaulis. 
Būtent taip Linas ir kuria. Jis iškabino daugybę 
laidinių telefonų ragelių su nutrūkusiomis 
spiralėmis, iš jų nebesklinda joks signalas. 
„Klausau?“ Ir jokio garso tu neišgirsi. Ir tavęs 
neišgirs. Tylos lauke tu regi tik įvairių spalvų 
ragelius ir mąstai, kad garsas toks pats spalvin-
gas. Kaip tada, kai dar būdamas vaikas, Linas 
tyrinėjo visų laidinių telefonų aparatų ragelius. 
Būdamas kurčias, jis vis tiek sugebėjo atskirti 
iš ragelių sklindančio pypsėjimo stiprumą ir 
suvokti, kad garsai įvairuoja tarsi spalvos: 
švelnios, sodrios, ryškios, liūdnos. 

Klausos nervas - tarsi perdegusi lemputė. 
Lemputė sveika, bet joje esantis laibas siūlelis, 
teikiantis šviesą, perdegęs... miręs. Jo nebeat-
kursi. Kūrinys „Lempų košė“ pasakoja, kad kur-
tumas - tai tarsi buvimas lemputės vakuume, o 
vakuumu garsas nesklinda. Jei lemputės volf-
raminis siūlelis būtų sveikas, tada jis vibruotų, 
skleistų garso bangeles ir atsirastų šviesa. 
Deja, lemputės perdegė.

Mes, ir kurtieji, ir girdintieji, daug ben-
draujame tyloje. Mes keičiamės popieriniais, 
elektroniniais laiškais ir žinutėmis, kuriose 
išsakome tą patį, ką ir balsu ar gestais. Beje, 
dažnai tokiu būdu išsakome netgi daugiau, at-
viriau, nuoširdžiau. Tai „Tylos pašnekesiai“. Jie 
tarsi atkuria pusiausvyrą – ir kurtieji, ir girdin-
tieji kalba tyloje ir vieni kitus supranta.     →

Kovo 7 d. atidaryta Lino Podiriakos instaliacijoų paroda „Tylos laukas“  
Užupio  meno inkubatoriaus projektinėje erdvėje „Kalnas“ .

L. Podiriaka – dailininkas tapytojas, Vilniaus dailės akademijos absol-
ventas, vien tapyba neapsiriboja. Jį domina įvairios meno rūšys, o ši 
instaliacijos paroda dar kartą įrodė, kad kurtumas nėra kliūtis išgirsti 
pasaulio spalvas bei formas ir išsakyti jas savo kalba. Jeigu reikia – 

išrėkti. Net jeigu tai – tylos laukas. Daugiau nei dešimt metų įvairiose 
parodose dalyvaujantis Linas šį kartą pakvietė į personalinę parodą 
„Tylos laukas“, kurią sudaro trys darbai – „Klausau“, „Lempų košė“, 

„Tylos pašnekesiai“.

Dalia PETKŪNIENĖ
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Buvusio studento parodą aplankė ir jo dėstytojas tapytojas, VDA docentas A. Šaltenis.

„Lempų košė“.

L. Podiriakos instaliacijos parodos „Tylos laukas“ atidarymo akimirkos. L. Podiriaka kurtumą lygina su nutrūkusiu lemputės siūleliu.


