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LIETUVOS KURTIEJI EUROPOS BEI PA-
SAULIO KONTEKSTE. Lietuvos kurčiųjų 
draugija jau dvidešimt penkerius metus yra 
Pasaulio kurčiųjų asociacijos narė, taip pat 
jau skaičiuoja dešimties metų narystę Eu-
ropos kurčiųjų sąjungoje. Šia svarbia proga 
rugsėjo 22 d. vyko tarptautinė konferencija, kurioje kartu su  užsienio 
pranešėjais keltas klausimas - „ar kurtiesiems Lietuvoje gyventi yra 
gera?“ Tai buvo daroma lyginant savo šalies situaciją su užsienio pa-
tirtimi. Konferenciją „Lietuvos kurtieji Europos bei pasaulio kontekste“ 
moderavo Seimo narė Raminta Popovienė, Neįgaliųjų reikalų depar-
tamento direktorė Asta Kandratavičienė, Lietuvos kurčiųjų draugijos 
viceprezidentas Kęstutis Vaišnora. Mūsų ir užsienio lektoriai perskaitė 
devynis pranešimus. Plačiau apie konferenciją skaitykite spalio 
mėnesio „Akiratyje“.

SOCIALINIO DALYVAVIMO VISUOMENĖJE VIZIJOS 2018-2020 M. 
Liepos 5 d. socialinės apsaugos ir darbo ministrui L. Kukuraičiui buvo 
pristatyta klausos negalios organizacijų atstovų parengta kurčiųjų 
poreikių bei socialinio dalyvavimo visuomenėje vizijos 2018-2020 
metams. Pateiktame dokumente numatytos penkios pagrindinės 
klausos negalią turinčių asmenų socialinio dalyvavimo visuomenėje 
sritys: galimybė vartoti gestų kalbą, teikiamų paslaugų kokybės ir 
prieinamumo gerinimas, informacinės aplinkos užtikrinimas, bendro-
jo lavinimo bei studijų prieinamumas ir kompleksinė pagalba klausos 
negalios šeimoms. Taip pat pristatyti šių sričių tikslai bei uždaviniai. Nu-
tarta, jog strategijos parengimo darbai bus tęsiami ir toliau, tikslinami ir 
praplečiami būdai, kaip pasiekti užsibrėžtus tikslus. Šią strategiją beveik 
du mėnesius rengė daug kurčiųjų sistemos organizacijos specialistų.

KLAUSOS NEGALIĄ TURINTYS ASMENYS GALI ĮSIVAIKINTI AR TAPTI 
GLOBĖJAIS. Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba atkrei-
pia dėmesį, kad kontraindikacijų sąraše kurtumo, kaip medicininės kon-
traindikacijos, kuriai esant asmuo negalėtų būti įvaikintoju ar globėju, 

NĖRA, todėl klausos negalią turintys asmenys 
GALI įsivaikinti arba tapti globėjais. Tam turi 
atitikti kitus reikalavimus: amžius iki 50 metų 
(išimtiniais atvejais vyresni), santuokos statu-
sas, veiksnumas, gyvenimo sąlygos ir būdas, 
sveikatos būklė ir kita.

„TAUTIŠKA GIESMĖ“ – LIETUVIŠKAI IR GESTAIS. Liepos 6 d., jau ant-
rus metus iš eilės, kurčiųjų bendruomenė dalyvavo akcijoje „Tautiška 
giesmė“. Šiemet dauguma kurčiųjų ant Dubingių piliakalnio kartu su 
visu pasauliu giedojo Lietuvos himną. Kad šioje akcijoje galėjo dalyvauti 
kurtieji, Lietuvos kurčiųjų draugija dėkoja Lietuvių gestų kalbos vertėjų 
asociacijai bei vertėjoms, kurios vertė renginį į gestų kalbą.

LATVIJOS MENO ŠVENTĖ. Vasaros pradžioje Liepojos koncertų 
salėje vyko Latvijos kurčiųjų draugijos 21-asis kurčiųjų meno festivalis 
„Ženklais ir garsais sutikime vasaros naktį“. Pirmą kartą į Latvijos meno 
šventę buvo pakviesti ir Lietuvos bei Estijos saviveiklininkai. Taip pat 
stebėti šventės iš Lietuvos vyko LKD prezidentas V. Pivoras ir viceprezi-
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dentas K. Vaišnora, Vilniaus, Klaipėdos, Šiaulių 
ir Panevėžio centrų darbuotojai. Festivalio 
pradžioje visi dalyviai tradiciškai dalyvavo 
kurčiųjų eitynėse per Liepojos miestą. Pasak 
mūsų atstovų, eiti per miestą kartu su dau-
gybe linksmai nusiteikusių kurčiųjų buvo ypat-
ingas ir džiugus momentas. 

PAŽINTIS SU SLOVĖNIJOS KURČIAISIAIS. 
Rugpjūčio 22 d. Lietuvos kurčiųjų draugijoje 
svečiavosi kurtieji iš Slovėnijos. Jie domėjosi 
gestų kalbos vertėjų situacija Lietuvoje bei 
strategija, kaip organizuojamas ir gerinamas 
vertėjų darbas. Dalytasi patirtimi, pristatyta 
Lietuvos kurčiųjų draugijos veikla ir užmegzti 
kontaktai, kurie ateityje peraugs į bendrus 
projektus.

„ŽINIŲ RADIJAS“ – PIRMOJI RADIJO STOTIS 
LIETUVOJE, SAVO LAIDAS PRITAIKIUSI KUR-
TIESIEMS. Dar viena puiki naujiena – „Žinių 
radijo“ laidos verčiamos į gestų kalbą! 

Iki šiol radijas buvo kurtiesiems nepritai-
kyta žiniasklaidos priemonė. „Žinių radijas“ 
peržengė tradicinio radijo ribas ir iš vien FM 
bangomis programą transliuojančios radijo 
stoties virto multimedialia platforma, kuri be-
veik visą savo programą filmuoja ir HD forma-
tu transliuoja internetu. „Žinių radijas“ žengė 
dar toliau ir tampo pirmąja radijo stotimi Lie-
tuvoje ir viena iš nedaugelio pasaulyje radijo 
stočių, kur bus laidų, specialiai pritaikytų kur-
tiesiems. Jas į gestų kalbą vers Vilniaus apskri-
ties gestų kalbos vertėjų centro vertėjai.

 Beveik visą radijo programą galima ne tik 
klausyti, bet ir žiūrėti HD formatu radijo inter-
neto svetainėje ar „YouTube“ kanale. Tokios 
iniciatyvos - tai puikūs pavyzdžiai, kaip bendra-
darbiaujant galima pamažu keisti pasaulį.

LKD VIEŠNIA - EUD TEISININKO ASISTENTĖ 
MARTYNA BALČIŪNAITĖ. Liepos pabaigoje 

Lietuvos kurčiųjų draugijoje lankėsi EUD (Eu-
ropos kurčiųjų asociacija) teisininko asistentė 
Martyna Balčiūnaitė. LKD prezidentas V. Pivo-
ras ir viceprezidentas K. Vaišnora aprodė Mar-
tynai Kazimiero g. 3 pastatą, trumpai pristatė 
draugijos veiklą ir istoriją, aptarė EUD nau-
jienas, situaciją bei perspektyvas. „Su Mar-
tyna bendradarbiausime ir toliau“, - įsitikinę 
mūsų vadovai. Apie M. Balčiūnaitę skaitykite 
2017 m. birželio mėnesio „Akiratyje“.

LKNUC - SVEČIAI IŠ BBC. Rugpjūčio 28 d. 
Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo 
centre lankėsi svečių iš Anglijos, nacionalinės 
transliavimo organizacijos BBC  laidos „See 
Hear“. Svečius lydėjo buvusi centro mokinė 
Lina Kankevičiūtė. Ji daug pasakojo apie 
kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų mokinių ugdymą, 
jų sportinius pasiekimus, laimėjimus, buvo 
parodytos mokyklos patalpos. Svečiai užsuko 
ir į LKNUC Metodinių priemonių rengimo ir 
gestotyros skyrių, ten svečiai pramoko keletą 
lietuviškų gestų. Čia su svečiais bendravo ir 
jiems talkino skyriaus vedėja Ieva Stelmokienė 
ir kolegė Ramunė Buikauskienė. 

STAŽUOTĖ PRANCŪZIJOJE. Kauno 
gestų kalbos vertėjų centro direktorė 
R.Leonavičienė, direktoriaus pavaduotojas 
A. Bražinskas ir vertėja D.Nevardauskienė 
rugsėjo 8-10 dienomis dalyvavo gestų kalbos 
vertėjams skirtoje konferencijoje Tulūzoje, 
Prancūzijoje. Čia jie sėmėsi patirties, kaip ver-
sti kurtiesiems medicinos srityje. Seminarą 
organizavo Europos gestų kalbos vertėjų foru-
mas  EFSLI.

PASITARIMAS DĖL „LAISVĖS TV“ LAIDŲ 
PRITAIKYMO KLAUSOS NEGALIOS ASME-
NIMS.  Liepa 23 d. Lietuvos kurčiųjų draugijoje 
vyko pasitarimas dėl „Laisvės TV“ laidų pritai-
kymo klausos negalios asmenims. Tikimasi, 
kad jau greitai šios televizijos laidos bus priei-
namos ir kurtiesiems. Džiugu, kad kvietimą 
savanoriauti priėmė apie 20 savanorių iš vi-
sos Lietuvos. Susitikime dalyvavo televizijos 
įkūrėjas, žurnalistas ir visuomenininkas An-
drius Tapinas, „Laisvės TV“ direktorius Myko-
las Markauskas,  LKD viceprezidentas Kęstutis 
Vaišnora, LKJA garbės prezidentė Monika 
Kumžaitė, LNF atstovė Simona Oginskaitė.

SENJORAI RODO PAVYZDĮ JAUNIMUI. 
Mūsų senjorai yra stipri ir aktyvi Lietuvos 
kurčiųjų bendruomenės dalis. Jie skirtinguose 
Lietuvos miestuose rengia dažnus susitiki-
mus, dalijasi naujienomis ir palaiko kurčiųjų 

bendruomenės vienybę. Savo atsidavimu ben-
druomenei bei aktyvumu jie rodo pavyzdį jau-
niesiems. Pavyzdžiui, rugsėjo 7 d. Vilniaus sen-
jorai gausiai susirinko į susitikimą su kurčiųjų 
olimpinių žaidynių sportininkais pasidžiaugti 
jų pasiekimais ir įspūdžiais. 

IDĖJŲ FESTIVALIS „LAISVĖS PIKNIKAS“. 
Rugpjūčio  26 d. Kaune, Nemuno saloje, vyko 
„Laisvės piknikas“ - idėjų festivalis.  Jo tiks-
las - diskusijomis ir kūrybiškumu pamėginti 
paversti Lietuvą mielesne gyventi. Taip pat 
ten vyko įvairios pramogos ir buvo įrengtos 
erdvės, kur buvo galima pasisemti naujų 
žinių. Lietuvos neįgaliųjų forumo palapinėje 
(visuomeninėje erdvėje) vyko ir gestų kalbos 
pamokos, jas vedė Kauno gestų kalbos vertėjų 
centro direktorė R. Leonavičienė ir jos pa-
vaduotojas A. Bražinskas. Dalis diskusijų buvo 
verčiamos į gestų kalbą.

RASEINIŠKIŲ VASAROS ĮSPŪDŽIAI. Dau-
guma kurčiųjų vasarą leido turiningai, tarp 
jų ir raseiniškiai. Raseinių rajono kurčiųjų 
pirminės organizacijos pirmininkės Genutės 
Eidukevičienės dėka kurčiųjų bendruomenės 
nariai pabuvojo „Vinetu kaime”. Tai autentiškas 
Šiaurės Amerikos indėnų kaimas, gyvasis istori-
jos muziejus, įsikūręs vaizdingame Danės upės 
slėnyje, netoli Klaipėdos. Kurčiuosius pasitiko 
indėniškai apsirengęs gidas Mindaugas, o įėjus 
į kaimą apstulbino savitas grožis - tai tikras 
indėnų kaimas. Įdomių istorijų papasakojo gi-
das apie indėnų gyvenimą, buitį, muziejuje iš 
paveikslų žvelgė didingi  indėnų vadai. Pasak 
gido Mindaugo, praeitais metais buvo atvykęs 
vienos sijų genties didžiojo vado anūkas. Jis 
buvo sužavėtas lietuvių šilto priėmimo. Vietoj 
planuotų dviejų dienų išbuvo savaitę. Pajautę 
indėnišką dvasią, pažaidę indėniškų žaidimų, 
nusipirkę suvenyrų raseiniškiai namo grįžo 
geros nuotaikos ir kupini įspūdžių.

Rugpjūčio 24 d.  pirmininkė G. Eidukevičienė 
savo bendruomenės nariams  suorganizavo  
ekskursiją į Šiaurės Lietuvos dar nepažintą 
Biržų miestą. Buvo pasirūpinta, kad Biržų tu-
rizmo informacijos centro gidės pasakojamą 
šio miesto istoriją į gestų kalbą verstų 
Panevėžio gestų kalbos vertėjų centro vertėja. 
Kurtiesiems buvo labai įdomu susipažinti su 
gražiu Biržų miestu, turinčiu įdomią istoriją ir 
apipintu įvairiais padavimais. •



2017 M. RUGSĖJIS4

Jau spalį viduti nė senatvės pensija, paskirta turint būti nąjį stažą, padidės apie 13 
eurų. Dėl to padidės neįgaliųjų, pareigūnų ir karių valstybinės pensijos, pareigūnų ir karių 
valstybinių pensijų priedas už tarnybą. 

Nuo 2018 m. sausio 1 d. socialinio draudimo pensijos bus perskaičiuojamos pagal nau-
jas pensijų apskaičiavimo taisykles ir indeksuojamos, atsižvelgiant į darbo užmokesčio fondo 
pokyčius (numatoma jas indeksuoti  7 proc.). Dėl to viduti nė senatvės pensija su būti nuoju 
stažu didės apie 29 eurus. Be to, nuo 2018 m. bus pradėtas indeksuoti  ir našlių pensijų 
bazinis dydis. Visais atvejais pensijos didės individualiai: daugiau socialinio draudimo stažo 
įgijusiems asmenims didėjimas bus ryškesnis, mažiau – mažesnis. •

Mūsų sistemoje Stasys pradėjo dirbti  1968 
m. gegužės 16 d. sporto instruktoriumi. Nuo 
pat pirmų dienų vienintelio jauno darbuotojo 
pečius užgulė sporto inventoriaus komplek-
tavimo, varžybų organizavimo ir fi nansavimo, 
salių nuomos, trenerių paieškos rūpesčiai ir 
daugybė kitų.

1984-1990 m. jis ėjo Organizacinio masi-
nio skyriaus viršininko pareigas. S. Linkevičiui 
buvo pavaldūs trys draugijos darbo barai: 
įdarbinimo, kultūros, sporto ir lietuvių 
gestų kalbos vertėjai. Jis buvo atsakingas už 
respublikinių, Pabalti jo ir tuometės Sovietų 
Sąjungos kurčiųjų varžybų organizavimą, 
komandų parengimą ir jų išsiunti mą į varžybas.

Stasys gerai suprato sporto reikšmę 
kurčiojo gyvenime ir siekė, kad sportas būtų 
prieinamas kuo didesniam būriui klausos 
negalios žmonių. Jam vadovaujant paleng-
va augo čempionatuose, tarptauti nėse 
varžybose dalyvaujančių komandų skaičius, o 
sporti ninkai iš daugelio varžybų parsiveždavo 
apdovanojimų. Visose šiose kelionėse 
S. Linkevičius buvo kurčiųjų globėjas, vertėjas, 
organizatorius, bičiulis.

Dirbant skyriaus viršininku padaugėjo or-
ganizacinio darbo. Prisidėjo LKD plenumų, 
prezidiumų, suvažiavimų organizavimo dar-
bai, meninių programų ir pranešimų jiems 
rengimas. 1979 m. pirmą kartą prasiveria 
sovieti nio bloko sienos – lietuvių sporto de-
legacija išvyksta į Lenkiją. Kad lietuviai spor-
ti ninkai patektų į SSRS kurčiųjų rinkti nę, 
atstovausiančią Sąjungai Pasaulio kurčiųjų 
žaidynėse, prireikdavo S. Linkevičiaus organi-
zacinio talento ir begalinės kantrybės. Tuomet 
kiekvieno kandidato dokumentus tvirti ndavo 
keletas parti nių komitetų, kol jie atsidur-
davo Komunistų parti jos CK Užsienio reikalų 
skyriuje. 1989 m. net du kartus Stasys važiavo 
į Leningradą (dabar Sankt Peterburgas), kad 
lietuvių kurčiųjų delegacijos pasuose būtų 
įspaustos tranziti nės vizos į Švediją.

Jis rūpinosi ir kultūriniais draugijos narių 
poreikiais. Organizavo respublikinės meno 
saviveiklos apžiūras, meno dirbinių parodas, 
tarptauti nius pantomimos teatrų festi valius, 
Pabalti jo ir respublikines meno šventes. Kol 
jų rengimas buvo LKD respublikinės valdybos 
žinioje, Stasys atlikdavo pagrindinio organiza-
toriaus darbą.

2001 m. įsteigus Respublikinį kurčiųjų 
reabilitacijos centrą Stasys tampa direkto-
riaus padėjėju, projektų vykdytoju. Puikiais 
organizaciniais gebėjimais pelnė autoritetą. Jis 
sugebėjo tai, ko negalėjo kiti  dėl užsispyrimo 
ar darbštumo stokos. Dirbo vadovaujamas 
penkių LKD pirmininkų ir prezidentų bei 
penkių jų pavaduotojų, sukaupė solidų 42 
metų mūsų sistemoje darbo stažą. Visuomet 
padėdavo pagalbos ir patarimo prašančiam 
bendradarbiui. 2010 m. išėjus į užtarnautą 
poilsį buvo kviečiamas padirbėti  bei pasida-
linti  savo pati rti mi. Pasižymėjo fenomenalia 
atminti mi datoms, vardams, įvykiams. Visa jo 
profesinė veikla buvo nepastebimas tarnavi-
mas kurčiųjų poreikiams.

Sunki liga neti kėtai šį taurų žmogų išplėšė 
iš mūsų tarpo. Bet jo geri, prasmingi darbai 
visada išliks mūsų atmintyje. •

Pensijos didės jau spalį

(1942 - 2017)

Pro memoria
Keturiasdešimt metų išti kimai su kurčiaisiais

AKTUALIJOS

Ministrų kabinetas pritarė Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 
parengtam Vyriausybės nutarimo projektui, kad nuo šių metų spalio 

valstybinė socialinio draudimo bazinė pensija didės 10 eurų. 

Parengta pagal SADM inf.

Rugpjūčio 7 d., eidamas 76 metus, mirė didelį autoritetą 
tarp kurčiųjų turėjęs ilgametis draugijos narys, kultūrinio ir 

sportinio darbo organizatorius, darbo veteranas 
Stasys Linkevičius.

Kurčiųjų bendruomenės vardu Vanda VAITKUTĖ

 Ji gyvens gėlės kiekvienu žiedu,
Bus vėjeliu ir plaukus sušukuos.
Bus skarele, kai ašara nurieda,

Ir tau sapne paguodos ranką ji paduos.

Nuoširdžiai užjaučiame 
Respublikinės valdybos narį, 
lietuvių gestų kalbos vertėją 

Arūną ŠAUKECKĄ dėl mylimos 
mamytės mirties.

LKD Respublikinė valdyba
Kurčiųjų bendruomenė
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SPORTAS

Tyliosiose olimpinėse žaidynėse 
Lietuvos vardas skambėjo garsiai

Olimpiečių palydėtuvės
Liepos 12 d. Vilniaus rotušėje kurti esiems sporti ninkams buvo 

surengtos iškilmingos palydėtuvės. Lietuvos olimpinę rinkti nę 
sudarė 46 sporti ninkai. Ceremoniją stebėjo ir šalies valdžios atsto-
vai: Seimo pirmininkas Viktoras Pranckieti s, Vilniaus vicemeras ir 
socialdemokratų lyderis Gintautas Paluckas, Seimo nariai Kęstuti s 
Smirnovas, Algirdas Sysas, Audrys Šimas, Kūno kultūros ir sporto de-
partamento generalinio direktoriaus pavaduotojas Vytautas Vainys, 
Neįgaliųjų reikalų departamento direktorė Asta Kandratavičienė. Dėl 
iti n didelio užimtumo į rotušę neatvyko, bet sveikinimo žodį perdavė 
šalies vadovė Dalia Grybauskaitė. „Tai sti prybės ir ištvermės šventė, 
kurioje kiekviena pergalė – tai daug daugiau nei medaliai. Tai visa 
nugalinti  tvirta dvasia ir olimpinė vienybė, garbė ir didžiuoti s Lietu-
va įkvepiančios akimirkos. Tebūna kiekvienam iš Jūsų šios olimpinės 
žaidynės pergalingos, įsiminti nos, pranokstančios visus lūkesčius. Te-
laimi Jūsų atkaklumas ir didelis noras nugalėti . Tegul Jūsų akyse dega 
ryžtas, o širdyse – meilė Lietuvai.“ Pats buvęs sporti ninkas V. Pranckie-
ti s džiaugėsi sporti ninkų pasiryžimu: „Jau esate iškovoję 45 medalių 
komplektus. Į Turkiją vyksta net 46 sporti ninkai. Tai simboliška. Tikiu, 

jog jums teko įveikti  daug sunkumų, kad patektumėte į šias olim-
pines žaidynes. Kad laimėtumėte, jums reikės greičio, jėgos, ti kslumo, 
taiklumo, sumanumo ir užti krintumo. Tikiu, kad priversite mus jumis 
didžiuoti s.“

Lietuva šiose žaidynėse pirmą kartą dalyvavo 1993 m. Sofi jo-
je. Tuomet lietuviai iškovojo vieną sidabro medalį. Tačiau jau prieš 
aštuonerius metus iš Taivano, o prieš ketverius - iš Sofi jos mūsų 
šalies kurti eji iš olimpiadų parsivežė po 13 medalių. Lietuvos kurčiųjų 
sporto komiteto prezidentas Aleksas Jasiūnas vylėsi, kad Samsune li-
etuviai iškovos nuo 7 iki 10 medalių. Tradiciškai daugiausia buvo ti ki-
masi iš vyrų ir moterų krepšinio rinkti nių. Tačiau rezultatai pranoko 
lūkesčius. Iš Samsuno kartu su sporti ninkais buvo parskraidinta ir vėl 
13 medalių.

Tyliųjų žaidynių dalyviai, istorijos momentai
Liepos 18 d. Samsune buvo iškilmingai ati darytos XXIII 

kurčiųjų vasaros olimpinės žaidynės, kurios truko net dvi sa-
vaites. Ati darymo ceremonijoje žygiavo ir Lietuvos delegacija, ją 
į priekį vedė krepšinio rinkti nės kapitonas Justi nas Navlickas. 

 Liepos 18-30 d. Turkijoje, Samsuno 
mieste, vyko XXIII kurčiųjų vasaros olimpinės 
žaidynės, į kurias suvažiavo sportininkų iš 97 

pasaulio valstybių. Mūsų sportininkų 
rezultatai viršijo lūkesčius: 

Lietuvos olimpinė rinktinė laimėjo 13 
medalių. Grįžtančiųjų iš Turkijos laukė 

netikėta ir džiugi staigmena – Kauno oro 
uoste pirmoji juos sutiko ir pasveikino 

prezidentė Dalia Grybauskaitė.

Parengė Dalia PETKŪNIENĖ

→

Prezidentė D. Grybauskaitė džiaugėsi, kad jai pavyko sulaukti 
sportininkų ir išsakyti nuoširdžius sveikinimus bei įteikti Lietuvos 
vėliavą. (A. Četkausko nuotr.)

Liepos 12 d. Vilniaus rotušėje kurtiesiems sportininkams buvo surengtos iškilmingos 
palydėtuvės, kuriose dalyvavo daug šalies valdžios atstovų. (A. Babinskienės nuotr.) 
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Jis išdidžiai nešė Lietuvos trispalvę, nes jam tai  - jau penktosios žaidynės. 
Lietuvos kurčiųjų vyrų krepšinio rinkti nė į Turkiją atvyko apginti  prieš ket-
verius metus iškovoto čempionų ti tulo.

Iš viso Lietuvos delegacijoje žingsniavo septynių sporto šakų atsto-
vai – krepšinio, paplūdimio ti nklinio, orientavimosi sporto, badmintono, 
imtynių, stalo teniso ir lengvosios atleti kos.

Į Samsuną atvyko ir žaidynių ati darymo iškilmėse dalyvavo Kūno 
kultūros ir sporto departamento vadovas Edis Urbanavičius.

Lietuvos delegacijoje ti k 8 nariams tai buvo pirmosios Kurčiųjų 
olimpinės žaidynės. Dauguma jų į žaidynes vyko antrą ar trečią kartą. 
Orientavimosi sporto asas Tomas Kuzminskis ir krepšininkai Robertas 
Puzinas bei Sonata Bareikienė – jau šeštą sykį.

Iš viso kurčiųjų sporto judėjimas vienija net 109 šalis. Kongrese su-
sirinkusius svečius sveikino ir Tarptauti nio olimpinio komiteto (TOK) at-
stovas Samas Ramsany. Kurčiųjų olimpinės žaidynės dar vadinamos tylio-
siomis, nes čia varžosi klausos negalią turintys sporti ninkai. Jokie klausą 
gerinantys aparatai varžybų metu neleidžiami, kad visi dalyviai galėtų 
varžyti s lygiomis sąlygomis. 

Pirmą kartą kurčiųjų žaidynės buvo surengtos dar 1924 m. Paryžiuje. 
Šios žaidynės pagal savo gyvavimo istoriją nusileidžia ti k olimpinėms 
žaidynėms.

Mūsų sporti ninkų pasiekimai
Kurčiųjų žaidynėse dalyvavę 46 Lietuvos sporti ninkai iškovojo 

13 medalių. Lietuviai kurčiųjų žaidynėse buvo rimta grėsmė visiems 
varžovams. Bendrojoje įskaitoje sporti ninkai užėmė 20 vietą. Lietuviai 
iškovojo vieną aukso medalių komplektą, 5 – sidabro ir 7 – bronzos.  
Auksu pasidabino Lietuvos vyrų krepšinio rinkti nė.  Sidabro medalius 
iškovojo Lietuvos krepšininkės,  disko meti kė Larisa Vorneckaja, leng-
vaatleti s Vytenis Ivaškevičius - rutulio stūmimo rungtyje. Paplūdimio 
ti nklinyje Birutė Aleknavičiūtė ir Ingrida Milkinaitė taip pat pasida-
bino sidabro medaliais.  Paskuti nis lietuvių sidabro medalis buvo 
iškovotas orientacininko Tomo Kuzminskio. Bronzos medalius pelnė 
lengvaatleti s Mindaugas Jurkša, orientavimosi sporto mišrių, vyrų ir 
moterų estafečių komandos. Taip pat bronzos medalius iškovojo sta-
lo tenisininkų komanda: Gintautas Juchna, Deividas Takinas, Viktoras 
Narkevičius ir Kęstuti s Žižiūnas ir sporti ninkų dvejetas G. Juchna ir 
D. Takinas. Dar vieną bronzos apdovanojimą pridėjo ir graikų-romėnų 
imtynininkas Mantas Kazimieras Sinkevičius.  

Suti ktuvės
Prezidentė D. Grybauskaitė džiaugėsi, kad jai pavyko sulaukti  

sporti ninkų ir išsakyti  nuoširdžius sveikinimus: „Labai džiaugiuosi, kad 

likimas lėmė jus suti kti  čia. Grįžusi iš Talino nutariau palaukti . Labai 
džiaugiuosi, kad galėsiu jus visus matyti  rytoj ir kviečiu visus į prezidentūrą, 
kur noriu jus pasveikinti . O per sporto dieną būsite apdovanoti  valstybi-
niais apdovanojimais. Lietuvai jūs esate visi labai brangūs. Jūs esate viena 
iš geriausių pasaulio komandų. Jau trečią kartą parsivežate 13 medalių 
komplektų. Tokiai valstybei tai yra didelis pasiekimas, o tai yra jūsų 
darbštumo, atkaklumo ir talento pavyzdys. Visi atrodote nuostabiai. Tiek 
gėlės, ti ek patys jūs. Ilgai jūsų nelaikysiu, nes visi norite namo“, – kalbėjo  
prezidentė, kuri vėliau įteikė šalies delegacijai ir Lietuvos vėliavą.    

Lietuvos sporti ninkus Kauno oro uosto laukimo salėje taip pat sveiki-
no Kauno meras Visvaldas Mati jošaiti s ir Kūno kultūros ir sporto departa-
mento vadovas Edis Urbanavičius. Po ofi cialaus suti kimo pavargę sporti -
ninkai puolė į draugų ir arti mųjų glėbį.

Apie savo sporti nės karjeros pabaigą paskelbė atletė Larisa Voro-
neckaja – per penkerias kurčiųjų olimpines žaidynes ji iškovojo šešis me-
dalius – vieną aukso, tris sidabro ir du bronzos.

Sporto dieną Vyriausybėje dar kartą buvo pagerbti  kurti eji spor-
ti ninkai. „Kurčiųjų pergalės yra įkvepianti s pavyzdys šalies žmonėms, 
kiek daug galima pasiekti  tvirta valia ir atkakliu darbu. Sporti ninkams 
ir jų treneriams už sėkmingą pasirodymą Kurčiųjų vasaros olimpinėse 
žaidynėse ir šalies vardo garsinimą turi būti  deramai atlyginta“, – teigė 
ministras pirmininkas Saulius Skvernelis. Iš viso XXIII kurčiųjų vasaros 
olimpinių žaidynių sporti ninkams ir jų treneriams bus išmokėta premijų 
beveik už milijoną eurų.

 Alyti škius Lietuvos kurčiųjų vyrų krepšinio rinkti nės kapitoną Justi ną 
Navlicką, jo komandos narį – Luką Laurinaitį  ir Lietuvos kurčiųjų moterų 
rinkti nės krepšininkę Deimantę Naruševičiūtę  pasveikino ir kartu jų 
iškovotomis pergalėmis pasidžiaugė Alytaus miesto bendruomenė. •

SPORTAS

Vyriausybėje buvo pagerbti kurtieji sportininkai ir treneriai, jiems bus išmokėta premijų beveik už milijoną eurų. (ministraspirmininkas.lrv.lt nuotr.)

Mūsų krepšininkų „auksinės“ emocijos. 
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SPORTAS

G. Juchna, D. Takinas, K. Žižiūnas ir V. Narkevičius komandinėse stalo teni-
so varžybose pelnė bronzos medalius. Graikų-romėnų imtynininkas M. K. Sinkevicius iškovojo bronzos medalį.

Paplūdimio tinklininkės B. Aleknavičiūtė ir I. Milkinaitė 
pasidabino sidabro medaliais.Sidabrą pelniusi Lietuvos kurčiųjų moterų krepšinio rinktinė.

Orientavimosi sporto mišrių, vyrų ir moterų estafečių komandos iškovojo bronzos medalius.

Mūsų badmintonininkai I. Reznikas ir T. Dovydaitis.
A. Četkausko nuotr.

Rutulio stūmikai V. Ivaškevičius (dešinėje) ir M. Jurkša iškovojo sidabro ir bronzos 
medalius.

Sidabro medaliu džiaugėsi disko metikė L. Voroneckaja.
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Idėja vykti  į šią šventę kilo Raimundui Jankui jaunesniajam. Inter-
nete jis pamatė informaciją apie šią šventę ir iškart nusprendė joje daly-
vauti . Tuomet ėmėsi svarbios užduoti es: sukviesti  kuo daugiau Lietuvos 
kurčiųjų vykti  kartu. Pradžioje buvo daug norinčiųjų, bet artėjant išvykos 
dienai dalis žmonių atsisakė. Galiausiai, džiaugėsi Raimundas, iš Lietuvos 
į Vokieti ją išvyko 8 kurti eji vyrai, kuriems motociklai yra hobis. Į šventę 
susirinko daug motociklų mėgėjų iš įvairių šalių. 

Šventė vyko savaitgalį – nuo penktadienio iki sekmadienio. Atvykimo 
dienos vakarą dalyviams buvo dalijamas nemokamas alus. Ši akcija truko 
ti k valandą, nuo 22 iki 23 valandos, o dalyvių buvo didelis skaičius, tad 
gėrimas netrukus buvo išgraibstytas. Penktadienį vakare taip pat vyko 
apšilimas prieš rytojaus dieną vyksiantį  dalyvių paradinį važiavimą Miun-
cheno gatvėmis – maždaug 45 dalyviai paleido savo motociklų varikius, 
rodė įvairius efektus ir patobulinimus, piešė saulutes ant asfalto.  

Šeštadienį visi iš palapinių miestelio išriedėjo link Miuncheno gatvių 
- prasidėjo paradas. Nuo 11 valandos motociklai suko link miesto cen-
tro, apvažiavo gražiausius objektus ir galiausiai sustojo šalia BMW 
automobilių fabriko. Papietavę kavinėje dalyviai vėl grįžo į stovyklavietę 
ir likusią dienos dalį visi vėl gėrėjosi vienas kito motociklų galimybėmis 
bei efektais. Taip pat vyko apdovanojimai, buvo apdovanoti  iš toliausiai į 
Vokieti ją atvykę dalyviai. Paaiškėjo, kad ilgiausią kelią sukorė škotas, antrą 
ir trečią vietas užėmė lietuviai. 

Per šventę netrūko dovanų ir sveikinimų. Susirinkę baikeriai sveikino 
šventės organizatorius – Vokieti jos kurčiųjų baikerių klubą už tai, kad 10 
metų išlaikė kurčiųjų baikerių suvažiavimų 
tradiciją ir apipylė juos dovanomis. Valdas 
Katuti s, vienas iš lietuvių dalyvių, sveikin-
damas organizatorius džiaugėsi, kad vy-
ksta tokie kurčiųjų baikerių suvažiavimai: 
„Būdavau tarp girdinčiųjų vienas kurčiasis. 
Dabar, kai pamačiau, kiek daug yra kurčiųjų 
bendraminčių, jaučiuosi ti esiog puikiai.“

Motociklų šventėje buvo galima išvysti  
nemažai gražių motociklų ir jais išgaunamų 
efekti ngų reginių. Tarp įspūdingiausių 
buvo motociklų išgaunamas triukšmas 
(Raimundas didžiuojasi, kad jo motociklas 
išgavo rekordinį triukšmą – net 124,8 dB), 

pasukamų ratų sukeliami gausūs dūmai bei įvairūs triukai aikštelėje, tokie 
kaip ti kslių apskriti mų piešimas ant asfalto. Būta ir motociklų su spalvin-
gomis šviesomis, įvairiais kitais pasigėrėjimą keliančiais patobulinimais. 
Tad pažiūrėti  ti krai buvo į ką! 

Vyko ir motociklų lenktynės, kuriose varžėsi kurti eji ir girdintys baike-
riai. Smagu, kad kurti eji nugalėjo girdinčiuosius. Raimundas apgailestavo, 
jog varžybų apdovanojimai nebuvo puikūs: nugalėtojai gavo kuklius pi-
niginius prizus bei nemokamą maiti nimą, o geresnių prizų organizato-
riai neparuošė. „Tai buvo lenktynės labiau dėl garbės. Ten mes, lietuviai, 
parodėme, kad esame sti prūs, – sakė Raimundas. - Gaila, kad iš Lietuvos 
esame ti k aštuoni kurti eji motociklų mėgėjai. Jeigu mūsų būtų daugiau, 
galėtume kurti  savo baikerių klubą. Lietuvai būtų kuo didžiuoti s.“

Vakaronių metu dalyviai turėjo galimybę nusipirkti  gėrimų ir maisto 
čia pat esančiose palapinėse. Raimundas puikiai atsimena vieną įvykį: 
„Dalyviai į antro namo aukšto salę užtempė 350 kg sveriantį  motorolerį, 
užkėlė jį ant paaukšti nimų ir sti priai „gazavo“, kad sukeltų kuo didesnį 
triukšmą. Girdintys suvažiavimo dalyviai, kurių buvo apie 10 ar 15, grei-
tai neištvėrė triukšmo, o netrukus pasidavė ir neprigirdinti eji. Tik kurti eji 
išliko iki galo, aidint kurti nančiam motociklo keliamam triukšmui. Buvo 
išti es smagu.“ 

Vokieti joje dalyviai iš Lietuvos sužinojo ir įdomių faktų, pavyzdžiui, 
kad reikia atsargiai pasirinkti  simbolius ir piešinius ant savo motociklo 
bei odinio baikerio švarko. Mat kai kurie ženklai, tokie, kaip buliaus ra-
gai, reiškia tam ti kras motociklininkų gaujas, o juos nešiojantys gali 
būti  užpulti . „Aš ir dar vienas lietuvis turime buliaus ragų ženklą, bet 
nežinojome, ką jis reiškia. Tačiau gaujų nebijome, o ir iki šiol nieko blogo 
nebuvo nuti kę“, – šypsosi Raimundas.

Vakaronėse būta ir kitų smagių pramogų, palikusių ryškius prisi-
minimus kiekvienam dalyviui. Baikerių festi valio palapinių miestelyje 
linksmybės nesiliovė iki pat paryčių. Praleidę įsiminti ną savaitgalį ir puikiai 
nusiteikę sekmadienį dalyviai skirstėsi namo. „Laikas prabėgo neįti kėti nai 
greitai. Kitąmet vėl planuoju dalyvauti . Iki to laiko dar labiau patobulinsiu 
savo motociklą ir parodysiu dar įspūdingesnių triukų, – žadėjo Raimun-
das.  - Norėtųsi, kad ir lietuvių kitąmet dalyvautų dar daugiau.“  •

Birželio 6-18 d. Miuncheno mieste, Vokietijoje, vyko kasmetinis kurčiųjų baikerių suvažiavimas – „drift“ 
važiavimo šventė. Europos kurtieji baikeriai Vokietijoje rinkosi jau 10 kartą, o šiemet jubiliejiniame 

suvažiavime dalyvavo ir lietuviai.

Rasa BUIKAUSKAITĖ

SPORTAS

R. Jankaus įspūdžiai iš kurčiųjų 
baikerių suvažiavimo Miunchene

Lietuvos atstovai baikerių suvažiavime Miunchene.

Motociklų šventėje buvo galima išvysti nemažai gražių motociklų ir jais 
išgaunamų efektingų reginių.
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Meno šventėje „Širdžių versmė“ pasirodymų buvo daug ir 
įdomių – Vilniaus kurčiųjų reabilitacijos centras atvežė judesio miniatūrą 
„Vanduo – tai gyvybė“ ir imituojamąją dainą „Mano pasauliui reikia 
tavęs“. Gausią programą parengęs Kauno kurčiųjų reabilitacijos centro 
kolektyvas visus nustebino efekti ngomis imituojamosiomis dainomis 
„Tu gali“, „Ieškok manęs“, „Lietuva“, „Rokenrolas“, ištrauka iš spektak-
lio „Tyla?!.. Nieko baisaus“ bei pantomimos spektakliu „Lūpos“. Šiaulių 
raiškiojo judesio teatro kolektyvo „Saulė“ spektaklis „Keturios mylinčios 
moterys“, kuriame nagrinėtos santykių problemos, visus linksmai 

nuteikė. Klaipėda atvežė į Panevėžį tris imituojamąsias dainas „Mano 
žemė – Lietuva“, „Drugeliai“ ir populiariąją „Ramunę baltąją“. Šventės 
šeimininkai – Panevėžio kurčiųjų reabilitacijos centro meno kolektyvas 
„Virpesys“ parengė gausią ir įvairiapusišką programą. Joje dalyvavo ir 
jauni, ir vyresnio amžiaus arti stai: jaunimas paruošė nuotaikingą dainą 
„Čiuožki“ bei šokių numerį, V. Karaliūnaitė parengė jausmingą gestų 
kalbos poezijos pasirodymą „Draugams“, o vyresniosios kartos atstovės 
D. Taraškevičienės šiltai ir jausmingai atlikta daina „Saulė leidžias“ 
išjudino ir privertė linguoti  visą salę. 

Šventės organizatorius sveikino Lietuvos kurčiųjų organizacijų vado-
vai, Lietuvos kurčiųjų draugijos valdybos nariai bei prezidentas V. Pivoras, 
kuris džiaugėsi, jog net ir esant lieti ngam orui iš visos Lietuvos suvažiavo 
ti ek daug kurčiųjų. Jis palinkėjo, kad lauke esančią darganą nustelbtų 
šventės metu skleidžiama šiluma bei pozityvumas. 

Panevėžiečiai, uždarydami šventę, dainavo „Gera, gera, gera čia!“ 
– gera pabūti  drauge, gera pabendrauti , gera jausti s gražios ir gausios 
kurčiųjų bendruomenės dalimi. Kitais metais šventė keliasi į Kauną. Lietu-
vos vidurio kurti eji jau dabar raitojasi rankoves ir kuria idėjas, kaip suor-
ganizuoti  puikią šventę, kuri sutrauktų dar daugiau žmonių ir nustebintų 
atvykusiuosius.  •

Šiais metais pirmą kartą Bergeno kurčiųjų 
jubiliejinio festi valio globėja tapo Norvegijos 
karalienės duktė princesė Martha Louise. Ji kar-
tu su Bergeno savivaldybės mere Marte Mjos 
Persen ir Norvegijos kurčiųjų asociacijos prezi-
dente Hedvig Sinnes dalyvavo iškilmingame 
festi valio ati daryme. Šventėje savo programą 
parodė geriausi kurčiųjų meniniai kolektyvai 
iš Suomijos, Švedijos, Danijos, Norvegijos, An-
glijos, Škoti jos, Čekijos, Singapūro,  Kanados 
ir  Amerikos. Įspūdingus pasirodymus stebėjo 
tūkstanti s žiūrovų. Džiugu, kad  princesė 
pamatė Pasaulio kurčiųjų magijos asociaci-
jos prezidento iliuzionisto Matt hew Morgano 
ir jo žmonos Lilianos įspūdingus triukus su 
balandžiais. Bergeno kurčiųjų centro puikų  
jubiliejinio festi valio darbą padėjo organizuoti  
šimtas savanorių aktyvistų. Festi valiui buvo 
rengtasi ketverius metus. 

Norvegų jubiliejinėje šventėje dalyvavo 
ir šių eilučių autorius, Panevėžio kurčiųjų ir 
neprigirdinčiųjų pagrindinės mokyklos lietuvių 
gestų kalbos mokytojas, Pasaulio kurčiųjų 
magijos komiteto narys Vilius Glušokas. Po fes-
ti valio uždarymo buvome pakviesti  aplankyti  
Bergeno kurčiųjų centrą, kuriame yra ir mu-
ziejus. Čia išvydome įdomią ekspoziciją apie 
kurčiųjų mokyklą ir klubą net nuo 1800 metų. 
Muziejuje radome nemažai žinių apie Berge-
no kurčiųjų iliuzionistų Nilso Johano Bjoro, 
Arnfi nn Kaava Matre veiklą Bergene 1940 
metais. Tarp eksponatų – N. J. Bjoro sena 
iliuzionisto nario knygelė, išduota Skandinavi-
jos magijos asociacijos, taip pat N. J. Bjoro 
įrėminta nuotrauka, kuriame nurodoma, 
kad jis 1962-1964 m. buvo aktyvus Bergeno 
kurčiųjų centro tarybos narys, o nuo 1991 iki 
2008 m. - Bergeno ir Norvegijos kurčiųjų aso-

ciacijos muziejaus prezidentas, pirmasis šio 
muziejaus steigėjas.

Įdomiausia buvo tai, kad  dabarti niame 
Bergeno kurčiųjų centro antrame aukšte yra 
gyvenęs karalius Hakonas VII.  Jo ūgis buvo 
2 metrai,  todėl lova ir darbo stalas buvo jam 
specialiai pagaminti . Dabar šis kambarys cen-
trui yra presti žinė vieta: čia vyksta kurčiųjų 
tarybos posėdžiai, priimami svečiai. Centras 
didžiuojasi savo praeiti mi, kuri turi turti ngą 
kurčiųjų istoriją ir kultūrą.  •

Birželio 24 d. Panevėžio muzikinį teatrą užvaldė kurčiųjų saviraiška ir menas – čia vyko kasmetinė kurčiųjų 
meno šventė. Į teatro salę susirinko gausus būrys kurčiųjų iš visos Lietuvos – nuo jaunimo iki senjorų – visi 

džiaugėsi sutikę senus draugus ir galėdami stebėti kurčiųjų meno pasirodymus.

Rasa BUIKAUSKAITĖ

Rugpjūčio 24-27 d. Bergeno mieste (Norvegija) vyko 50 metų sukaktį 
minintis kurčiųjų kultūros festivalis. Ši tradicinė kurčiųjų šventė nuo 
1967 metų kasmet rengiama skirtinguose Norvegijos miestuose.

Vilius GLUŠOKAS

Puikių pasirodymų kupina meno šventė

Norvegijos kurčiųjų kultūros festi valiui – 50 metų

Šventės organizatorius sveikina LKD valdybos nariai ir prezidentas 
V. Pivoras.

V. Glušokas nuostabiajame Bergeno mieste.

KULTŪRA
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UGDYMAS

Į Rugsėjo 1-osios šventę LKNUC sugūžėjo 
pilna salė mokinių. Šventiškame šurmulyje 
visi dalijosi prabėgusios vasaros atostogų 
įspūdžiais. Šventės pradžioje nuskambėjo 
„Tautiška giesmė“, vėliau žodį tarė mokyklos 

direktorė Girdutė Lepeškienė. Ji ne tik pas-
veikino mokinius mokslo metų pradžios 
proga, bet ir perskaitė prezidentės Dalios 
Grybauskaitės sveikinimą. Vėliau visus su-
sirinkusius sveikino Gimnazijos skyriaus 

vedėja Jolita Levickienė, Neformaliojo 
švietimo ir socializacijos skyriaus vedėja 
Neringa Narušytė ir šventėje dalyvaujantys 
svečiai.

Šiais mokslo metais mokinių skaičius 
ugdymo centre nesikeitė: mokslo metus 
pradėjo 100 moksleivių. Pasak Gimnazijos 
skyriaus vedėjos J. Levickienės, gausiausiai 
jaunuolių susirinko į gimnazijos III ir IV kla-
ses. III gimnazijos klasėje pradėjo mokytis 
net aštuoni nauji moksleiviai. Apskritai I, II, 
III ir IV gimnazijos klasėse mokysis 45 gim-
nazistai. Šiemet LKNUC baigė vienuolika 
absolventų, jiems visiems įteikti brandos 
atestatai.

J. Levickienė pasidžiaugė, jog pirmą 
kartą centro istorijoje pradinių klasių moky-
toja pradėjo dirbti kurčia mokytoja Nijolė 
Pivorienė. Ji mokys šešis parengiamosios 
klasės vaikučius. Mokytojai talkins kurčia 
auklėtoja Indrė Mikalauskaitė.  •

Mokslo ir žinių diena KKNUC prasidėjo jaukiu mokinių, jų tėvelių, 
mokytojų ir svečių šurmuliu aktų salėje. Žiūrėdami mokinių vasaros 
atostogų nuotraukas, susirinkusieji bendravo ir dalijosi įspūdžiais. O 
susirinko šiemet šiek ti ek daugiau negu pernai – 61 mokinys ir 15 
ikimokyklinio amžiaus vaikų.

Skambant skambučiui į salę iškilmingai atėjo dešimtokai, už rankų 
vesdami mažuosius centro mokinius. Šventė prasidėjo valstybės 
himnu. Iš dešimtokų ir pirmokų akių buvo matyti , kad ti ek vieni, 
ti ek kiti  labai jaudinasi. Drąsos mažiesiems savo sveikinimo žodžiais 
įkvėpė jų pirmoji mokytoja R. Gintuti enė, o dešimtokams – auklėtoja 
R. Razevičienė. 

Šventėje netrūko gražių žodžių, gėlių ir dovanų. Mokinius, jų 
tėvelius, svečius ir visus susirinkusiuosius pasveikino centro direktorė 
Laimutė Gervinskienė. Šiemet į centro Rugsėjo 1-osios šventę at-
vyko garbingas svečias – Kauno miesto meras Visvaldas Mati jošaiti s. 
Linkėdamas centro bendruomenei sėkmės meras padovanojo 
paveikslą. Daug gražių ir prasmingų linkėjimų tarė į šventę atvykę 
ir kiti  svečiai: Kauno Kristaus Prisikėlimo parapijos vikaras kunigas 
Julius Grigonis, Kauno kurčiųjų reabilitacijos centro atstovės Vida 
Eskerti enė ir Gražina Dambrauskienė, Kauno apskriti es gestų kalbos 
vertėjų centro direktorės pavaduotojas Arūnas Bražinskas, Kauno 
kurčiųjų jaunimo organizacijos pirmininkė Dovilė Matulienė. Mokinių 
tėvelių vardu į šventės dalyvius kreipėsi Evaldas Marcinkevičius. Nuti -

lus sveikinimo kalboms į sceną buvo pakviesta centro šokių mokytoja 
Daiva Liaudinskienė, kuri paruošė staigmeną visiems šventės daly-
viams. Kartu su ja ant scenos pasirodė Žalgirinis ir visus „pastatė ant 
kojų“ – kvietė kartu šokti  ir judėti . Tai sukūrė šventi nę nuotaiką salėje. 
Mokslo ir žinių diena baigėsi ištrauka iš Luiso Kerolio kūrinio „Alisa 
Stebuklų šalyje ir Veidrodžio karalystėje“, taip palinkėta šiais mokslo 
metais visiems žinoti , ką jie nori pasiekti  ir kuriuo keliu turi eiti .  •

Rugsėjo 1-oji Lietuvos kurčiųjų 
mokyklose 

Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų 
ugdymo centre (LKNUC)

Kauno kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centre (KKNUC)

Genė KARKLIENĖ, Danutė KRIŠČIŪNIENĖ, Vaida ŠARKUVIENĖ

Rugsėjo 1-osios šventė LKNUC.

Kauno meras Visvaldas Matijošaitis sveikina KKNUC bendruomenę.
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PKNPM visi mokiniai, moky-
tojai ir mokyklos darbuoto-
jai po atostogų grįžo sveiki 
ir pailsėję. Mokslo metus 
pradėjo 58 mokiniai ne tik iš 
Panevėžio bei jo rajono, bet 

ir Šiaulių, Radviliškio miestų bei 
rajonų, Biržų, Kupiškio, Pasvalio, 
Anykščių, Rokiškio, Joniškio, Nau-

josios Akmenės rajonų. Gausiausia – ikimokyklinio-priešmokyklinio 
ugdymo grupė. Joje – trylika ugdytinių. Šešiems dešimtokams šie 
mokslo metai mokykloje jau paskutiniai. Jie – Mokslo ir žinių dienos 
šeimininkai.

Pasiti kdami Rugsėjo 1-ąją mokykla dalyvavo Panevėžio miesto 
savivaldybės organizuotame gražiausiai tvarkomos aplinkos konkurse. 
Įkurtos naujos erdvės: „Žaliasis kalnas“, „Vitaminų sodas“, „Judesio 
aikštelė“, „Mažojo futbolo aikštelė“, „Vaikų žaidimų aikštelė“. Iš AB 
„Linas Agro“ mokykla gavo fi nansavimą naujam gimnasti kos kom-
pleksui, kuris bus pastatytas Pasaulinei kurčiųjų dienai paminėti . 
Atnaujintos mokyklos vidaus patalpos: kabinetai, biblioteka. To-
liau puoselėjami gražūs santykiai su buvusiais mokiniais, tėvais 
(globėjais, rūpintojais), Panevėžio apskrities gestų kalbos vertėjų 

centru, mokyklos globėju Gintautu Šimkumi, Panevėžio moksleivių 
namais. Jų apsilankymas šventės proga džiugino visą mokyklos 
bendruomenę. 

2017-2018 mokslo metai yra ypatingi dėl valstybės 
šimtmečio. Trys pirmokai: Astijus, Pijus ir Tomas gavo ypatingą 
dovaną – atnaujintą pirmoko pasą, skirtą valstybės šimtmečiui.  •

Atrodo, kad nieko nebegalima pridėti prie tradicinio Rugsėjo pi-
rmosios scenarijaus, tačiau šventės Litorinos mokykloje organizato-
riai ir vėl sugebėjo visus nustebinti, nes PIRMĄ kartą šventės vedėjo 
mikrofonas buvo perduotas mokiniams. Žinant mokyklos profilį, tai 
buvo kiek netikėta, bet kartu ir džiugu suvokus, kad mokiniai gali ir 
nori kalbėti, dainuoti, šokti, vaidinti...

PIRMĄ kartą šventė iš mažojo kiemelio persikėlė į aikštę, kurioje 

vyksta kaimynų, Klaipėdos moksleivių saviraiškos centro, vairavimo 
mokyklos užsiėmimai. Persikelti privalėjo, nes PIRMĄ kartą į klases 
sugužėjo 102 Litorinos mokyklos mokinių, iš jų 26 klausos negalios.

PIRMĄ kartą ir dešimtokams teko nelengva misija, nes nedidukei 
klausos sutrikimų turinčių mokinių klasei neužteko rankų palydėti į 
klases didžiulį būrį pirmokėlių. •

Panevėžio kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pagrindinėje 
mokykloje (PKNPM)

Klaipėdos Litorinos mokykloje

Mokslo ir žinių dienos akimirka PKNPM.

Pasak  mokyklos direktorės Danutės Kriščiūnienės, L. Beinarauskienė 
išsiskiria didelia tolerancija, kūrybiškumu, aktoriniais ir režisūriniais 
gebėjimais. Kiekvienas pagal mokytojos scenarijų ir režisūrą organi-
zuotas renginys - tarsi nuostabus spektaklis. Visiems neišdildomą 
įspūdį padarė jos režisuoti  ir vesti  renginiai, skirti  mokyklos 20-mečiui, 
Tarmių metams, K. Donelaičio jubiliejui, knygnešiams ir kt. ,,Žavi tai, 
kad rašydama scenarijus ji pritaiko vaidmenis ir ti ems mokiniams, 
kurių gebėjimai nėra dideli. Tuo suteikia jiems galimybę pasijusti  
reikšmingiems ir verti ngiems bei susti prina pasiti kėjimą savimi. Tai yra 

be galo svarbu“,  – pažymėjo direktorė. Ji džiaugėsi, jog vaikų ir tėvų at-
siliepimai apie L. Beinarauskienę - ti k patys geriausi. Mokytoja mėgsta 
ir išmano savo dalyką, puikiai valdo klasę. Mokėdama bendrauti  ji 
išsprendžia visas problemas, todėl po tėvų susirinkimo jos vadovauja-
mos klasės vaikų tėvai išeina šypsodamiesi. ,,Laimutė yra vienijanti s as-
muo, ti nkanti s prie įvairaus amžiaus žmonių, visada mokanti  išlaviruoti  
ir nekonfl iktuoti . Gerumo ji turi labai daug ir būtent juo ji suvienija 
žmones“, – sakė D. Kriščiūnienė. 

Panevėžio kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pagrindinės mokyklos vyr. lietuvių kalbos mokytoja Laimutė 
Beinarauskienė (54 m.) – tai žmogus, kuris šviečia vidumi. Ji dvidešimt trejus metus dirbo bendrojo 

lavinimo mokyklose, prieš aštuonerius metus, pradėjusi mokyti kurčiuosius, pelnė mokinių ir jų tėvų meilę 
bei pagarbą.  Ją pirmiausia reikėtų įvardyti kaip žmogiškumo mokytoją, nes per pamokas kartu su lietuvių 

kalbos žiniomis kiekvienam vaikui skleidžia meilę, ugdo atjautą, geranoriškumą, kito supratimą.  

Pašaukimas padėti  silpnesniam

→
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Profesijos pasirinkimas - vienas iš 
atsakingų ir daug lemiančių žingsnių žmogaus 
gyvenime. Ar būti  Mokytoja buvo atsiti kti nis, 
bet teisingas žingsnis, ar to siekėte  nuosek-
liai? 

Ir aktore, ir ledų pardavėja, ir net auto-
buso konduktore norėjau būti  vaikystėje. 
Aktore todėl, kad jaučiau, jog galiu gražiai 
pasakyti , konduktore, nes galima pasijausti  
reikšmingai, o ledų pardavėja – taigi ti ek gėrio 
galima turėti  ir jį dalyti . (Juokiasi.) O jei rimtai, 
tai jau vaikystėje  man atrodė, kad turiu dirbti  
su mažais vaikais, nes juos myliu ir man su jais 
gera. Vienuoliktoje klasėje jau žinojau, kad gy-
dytoja ti krai nebūsiu, nes vien pamačiusi kraują 
alpstu, o ti ksliųjų mokslų nemėgstu. Bet su pro-
fesijos pasirinkimu buvo atskira istorija. 

Norėjau kuo greičiau įgyti  profesiją, todėl 
baigusi 8 klases užsispyriau stoti  į Panevėžio 
J. Švedo pedagoginę mokyklą ir tapti  pradinių 
klasių mokytoja. Mama, nepajėgdama 

manęs atkalbėti , verkdama išlydėjo iš namų. 
Tačiau prieš važiuodama į Panevėžį turėjau 
gauti  iš klasės auklėtojo charakteristi ką 
ir reikiamus dokumentus. Išgirdęs mano 
pageidavimą, auklėtojas tąsyk smarkiai supyko 
ir ne ti k kad nedavė dokumentų, bet pagrasino 
paskambinsiąs tos mokyklos direktoriui, kad 
jokiu būdu nepriimtų. Susirūpinęs, jog nebai-
gusi vidurinės mokyklos noriu stoti  mokyti s 
specialybės, kitą rytą atmynė dviračiu į namus 
pakalbėti  su tėvais, kas čia man pasidarė. 
Taip likau mokyti s toliau. Baigusi vienuolika 
klasių, nuvežiau dokumentus į tuometį  Šiaulių 
pedagoginį insti tutą (dabar Šiaulių universite-
tas), norėdama studijuoti  pradinių klasių moky-
tojo specialybę. Tačiau docentas B. Prėskienis,  
perskaitęs mano charakteristi ką ir sužinojęs, 
kad rašau eilėraščius, primygti nai siūlė studi-
juoti   lietuvių kalbą ir literatūrą. Ir kiti  komisi-
jos nariai mane įti kinėjo, kad baigusi šį dalyką 
ti krai galėsiu dirbti  ir su pradinių klasių mokini-
ais. Tačiau tai buvo neti esa. Taip tapau lietuvių 
kalbos ir literatūros mokytoja.

Ar nebuvo gaila palikti  darbą ir vaikus 
J. Milti nio gimnazijoje? Juk su sti priais mo-
kiniais galbūt įdomiau dirbti , galima daug 
daugiau pasiekti ?

Gimnazijoje buvo įdomu dalyvauti  
projekti nėje bei teatrinėje veikloje. Tačiau 
jaučiu, kad labiau ti nku mažai auditorijai. Prisi-
menu, kad net vaikystėje esu pasvajojusi dirbti  
su vaikais, kuriems reikia specialios pagalbos. 
Taigi manau, kad mano troškimas būti  su vai-
kais ir jiems padėti  išsipildė.

Po 23  metų darbo bendrojo lavinimo 
mokyklose ar lengvai ir greitai priėmėte 

sprendimą dirbti  su klausos negalią turinčiais 
vaikais? Kokie įspūdžiai prisimenant savo pir-
muosius darbo metus PKNP mokykloje? 

Mokykla - arti ma ir pažįstama aplinka, 
tačiau tai buvo didžiulis iššūkis. Tuo laikotarpiu 
buvau trumpam išėjusi iš mokyklos, dirbau 
Panevėžio teritorinėje darbo biržoje. Kurčiųjų 
mokykla - netoli mano namų, tad prisimenu, 
kad einant pro šalį šmėsteldavo minti s, jog 
norėčiau dirbti  tokioje nedidelėje mokykloje. 
Taigi norai, mintyse išsakyti , pildosi. 

Gavau auklėjamąją klasę, kurioje dauguma 
vaikų kurti eji. Nebuvo lengva. Pirmiausia sten-
giausi susidraugauti  su jais, prisijaukinti . Daug 
bendravau su tėvais. Visas problemas aptarda-
vome gerdami kavą ir arbatą. Pavyko sukurti  
gerus santykius. Tiesa, per pamokas, nemokant 
gestų kalbos, buvo nelengva išsiaiškinti , ar 
vaikai ti krai suprato ir išmoko. Visada vaikams 
pabrėždavau, kad aš juos mokysiu lietuvių 
kalbos, o jie mane – gestų. Jiems tai labai pa-
ti kdavo.

Žvelgdama į praeitį  ir dabartį , kaip 
apibūdintumėte ankstesnio darbo pati rtį  ir 
tai, kas svarbiausia dabar, dirbant su kurčiais 
ir neprigirdinčiais vaikais? 

Supratau, kad prie to, kur dabar esu, buvo 
sąmoningai ir nesąmoningai visą laiką eita. 
Dirbdama šioje mokykloje suvokiau, kad kiek-
vienas žmogus šiame pasaulyje turi savo vietą, 
kuri jam labiausiai ti nka. Žvelgdama į savo dar-
bo metus bendrojo lavinimo mokykloje galiu 
pasakyti ,  kad ten pedagogas turi būti  labai sti -
pri asmenybė, turėti  daug psichologijos žinių ir 
būti  labai geras vadybininkas. Aš supratau, kad 
dirbant ten mano sti prioji vieta buvo gebėjimas 

UGDYMAS

Neetati nė „Akiračio“ korespondentė Laima 
LAPĖNIENĖ  su vyr. lietuvių kalbos 

mokytoja L. BEINARAUSKIENE kalbėjosi apie 
dar vaikystėje pajaustą pašaukimą padėti 

silpnesniam, apie tai, kaip gimsta eilėraščiai, 
bei viduje glūdintį kūrybinį ir žemiškąjį pradą, 
apie neteisingą lemtį ir... pagaliau išsipildžiusį 

troškimą būti Mama, vasaros atostogų 
džiaugsmus ir daug kitų  dalykų.

Visada vaikams pabrėždavau, kad 
aš juos mokysiu lietuvių kalbos, o jie mane – gestų. 

Jiems tai labai patikdavo.

Vyr. lietuviu kalbos mokytoja L. Beinarauskiene su 
aukletiniais (8 kl.): I. Bagdonavičiūte, A. M. Marazu, 
V. Kamarauskaite, D. Raščiumi, S. Serafi naite.
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Pavyzdys bendruomenei
Jauni tėvai tvirtino, jog gyvenime svarbiausia, kad jų vaikai 

augtų sveiki ir laimingi, gerai mokytųsi, užaugtų dorais, darbščiais, 
savarankiškais žmonėmis ir kad šeimą visada sietų šiltas ir artimas 
ryšys. Kristina ir Andrius stengiasi, kad tai nebūtų tik gražūs žodžiai. 
Jauna mama sutelkia savo dėmesį į mažylius, o UAB ,,Audrelina“ bal-
dininku dirbantis tėtis rūpinasi šeimos gerove. Prieš trejus metus jie 
įsigijo nuosavą būstą. Tėveliai neabejingi  ir vaikų mokyklos gerovei - 
K. ir A. Kudirkai rėmė vaikų žaidimų aikštelės įrengimą, ikimokyklinio 
ugdymo grupei dosniai  dovanojo įvairiausių žaislų, aktyviai  dalyvauja 
renginiuose, akcijose.

Mokyklos direktorė Danutė Kriščiūnienė labai dėkinga šiems jau-
niems tėvams  už paramą mokyklai. Ji pažymėjo, kad ši šeima gali būti 
pavyzdys visai bendruomenei.

Mokslai, šeima, darbas
Kristina ir Andrius susipažino Kauno kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ug-

dymo centre: juodu mokėsi toje pačioje klasėje. Andrius - klaipėdietis,  
Kristina – panevėžietė. Draugauti pradėjo 12 klasėje, toliau kartu mokėsi 
Kauno taikomosios dailės mokykloje. Kristina rinkosi dailiųjų metalo 
dirbinių gamintojo specialybę, o Andrius – baldžiaus. 2011 m. gavo 
diplomus, po metų  atšoko vestuves. Kadangi Kaune neturėjo gyvena-
mosios vietos, šeimos lizdą jaunavedžiai nutarė sukti Panevėžyje: čia 
Kristinos močiutė jiems paliko savo butą. Be to, visada buvo pasirengę 
pagelbėti ir šalia gyvenantys tėvai. 

Kristina ir Andrius yra gimę kurčiųjų šeimose. Jų tėvai taip pat 
susipažino Kauno kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centre (tuo metu 
- Kauno neprigirdinčiųjų internatinė mokykla).

 Jaunos šeimos požiūris aktualiais kurtiesiems klausimais
Į Panevėžio kurčiųjų bendruomenę  įsilieja vis daugiau jaunų  žmonių. Jie kuria šeimas, augina vaikus, 

džiaugiasi gyvenimu. Viena tokių gražių porų – tai  Kristina ir Andrius Kudirkai, auginantys ketverių metukų 
dukrą Rositą ir trečius metus įpusėjusį sūnelį Marką. Mergaitė prieš metus pradėjo lankyti Panevėžio 

kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pagrindinės mokyklos (PKNPM) ikimokyklinio ugdymo grupę, o šį rudenį šios 
grupės duris pravėrė ir jos broliukas.

Laima LAPĖNIENĖ

bendrauti ir meninė kryptis. Tačiau turiu būti sau kritiška: mano vadybin-
iai gebėjimai silpni.

Dirbant su kurčiais ir neprigirdinčiais mokiniais, mano manymu, svar-
biau yra meilė, šiluma, bendravimas ir pagalba vaikui. Duoti man leng-
viau negu reikalauti. 

Turite didelę pedagoginio darbo patirtį, kokia jūsų nuomonė apie 
neįgalių vaikų integraciją į bendrojo lavinimo mokyklas?

Manau, kad bendrojo lavinimo mokyklos nėra pasirengusios mokyti 
kurčius vaikus. Ir visa bendruomenė nepasiruošusi. Bendrojo lavinimo 
mokyklose ir be to problemų begalė: dalis mokinių netoleruoja labai ger-
ai besimokančių, lėtesnio temperamento ar specialiųjų poreikių turinčių 
vaikų. Iš jų šaipomasi, tyčiojamasi. Ir pastebėjau, kad net kai kurie moky-
tojai nueina pačiu lengviausiu keliu – neigia tas problemas. Žinoma, dalis 
mokinių yra atsakingi, kultūringi, demokratiški. Jie neretai užkerta kelią 
skriaudikams.

Be meilės, atjautos silpnesniam ir mažesniam, turite dar vieną Di-
evo dovaną – rašote eiles. Kada pajutote ir panorote savo matymą, 
išgyvenimus išsakyti eilėmis? Kas dažniausiai įkvepia prabilti poetine 
kalba?

Mane džiugina ir įkvepia vaizdiniai. Tas vaizdinys gali būti iš praeities 
ar ateities. Arba kokia nors detalė.  Pavyzdžiui, savo gimtinėje,  šalikelėje, 
pamačiau žydinčią ryškiažiedę našlaitę. Gimė eilėraštis ,,Našlaite, vien-
intele mano sese“. Juk kur žmogus bekeliautų, kokiais keliais eitų, kaip 
tas Odisėjas, visada sugrįžta namo. Man taip pat artima ta amžina po-
etus įkvėpianti tema: išėjimas ir sugrįžimas namo. O poezijos grožis ir 
skleidžiasi kitokiu regėjimu, matant detalę ir ją įvardijant kitaip. 

Labai mylite vaikus, bet savų vaikų nebuvo lemta turėti. Nepai-
sant tokios lemties, jau devyneri metai, kai globojamas trylikametis 
Klaidas jus vadina Mama. Kaip radosi sprendimas auginti berniuką iš 
vaikų namų? Kaip į tai reagavo artimieji?

Prisimenu, kaip būdama maždaug septynerių metų, vesdama 
dvejų metukų tetos dukrytę, suvokiau, kokia didelė vertybė ir tur-
tas yra vaikas. Ir mane, mažą mergaitę, tada nusmelkė mintis: kokia 
didžiulė būtų skriauda neturėti vaikų. Sakyčiau: nevaikiška nuojauta. 
Tačiau šiandien aš laiminga - jaučiuosi jauna mama. Mano vaikas jau 
tampa paaugliu. Keičiasi ne tik jo balsas, bet ir nuomonė. 

O dėl apsisprendimo, tai natūraliai jutau, kad noriu auginti 
vaiką. Dauguma mano artimųjų buvo prieš tokį mano sprendimą. 
Atkalbinėjo mane kaip įmanydami. Tačiau šioje situacijoje buvau la-
bai stipri. Kai pagalvoju, gal vienintelis mano amžiną atilsį tėtis būtų 
mane palaikęs ir supratęs. Jis buvo labai demokratiškas žmogus. O 
mama, atvirkščiai, buvo labai priešiškai nusiteikusi: ne iš piktos vali-
os, o iš meilės man, kad neturėčiau vargo. 

Kalbamės jūsų pačios jau baigiamame remontuoti bute. Tačiau 
nemanau, kad atostogos buvo skirtos vien tam. Kuo šią vasarą teko 
pasidžiaugti, ką pavyko aplankyti, pamatyti?

Mūsų su Klaidu atostogos prasidėjo penkių dienų kelione kruiziniu 
laivu. Aplankėme Taliną, Helsinkį, Stokholmą, gėrėjomis gražiais gam-
tos vaizdais. Džiaugiausi susitikimais su iš užsienio į Lietuvą atostogų 
grįžusia drauge. Kiekvieną vasarą savaitei ar dviem  nuvykstu į gim-
tuosius namus, kuriuose jau niekas nebelaukia. Aplankau tėvų kapus. 
Vieną kitą knygą perskaitau. Be to, labai mėgstu konkrečius, buit-
inius dalykus, pavyzdžiui, tapetuoti ir dažyti  - tuo dabar ir užsiimu. 
Taigi galima daryti išvadą, kad manyje glūdi ne tik kūrybinis, bet ir 
žemiškasis pradas. (Juokiasi.)

Ko mokslo metų pradžios proga palinkėtumėte kolegoms peda-
gogams ir mokiniams?

Mokytojams linkiu tikėjimo vaiku. Vaikams – visada pasitikėti savimi 
ir būti optimistais. •

→
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MŪSŲ ŽMONĖS

Įsikūrus Panevėžyje, jaunavedžiams pirmiausia rūpėjo 
rasti  darbą. Kristi na sakė, kad pagal įgytą juvelyro specialybę ji 
niekada  nedirbo. Įsidarbinusi UAB ,,Molio namuke“ supra-
to, kad keramika jai daug arti mesnė. O Andrius džiaugiasi 
radęs mėgstamą darbą baldus gaminančioje įmonėje. 
Beje, šis amatas jam toks mielas galbūt ir neatsiti kti nai. 
Baldžiumi dirba ir Andriaus tėti s. 

Kristi na ir Andrius sakė esantys laimingi, nes šeimoje jau 
auga dvi gražios atžalos. 

Požiūris į kochlearinę implantaciją
Pasidomėjus, ar gimus vaikams juodu nesvarstė klausimo 

dėl kochlearinės implantacijos, Kristi na sakė, kad toks klausi-
mas jiems niekada nekilo. Jie abu gimė ir augo kurčiųjų šeimose, todėl 
mano, kad kochleariniai implantai duoda didesnę naudą medicinos 
verslui nei negirdinčiam vaikui. ,,Mačiau, kad grupėje, kurią lanko 
Rosita, yra keli vaikai, turintys  kochlearinius implantus. Pastebėjau, 
jog po operacijos vienas berniukas tapo hiperaktyvus, agresyvus, ner-
vingas. Auklėtoja privalo jam skirti  daug daugiau dėmesio nei kiti ems 
vaikams. Akivaizdu, kad kochlearinio implanto įsodinimas vaikui padarė 
neigiamą įtaką“, – tvirti no moteris. Anot jos, medikai tėvus įti kina, kad, 
įsodinus kochlearinį implantą, vaikas pradės girdėti  ir kalbėti , bet ne 
visada pasako, jog tai nėra savaime atsirandanti s dalykas. ,,Lankiausi 
pas logopedus, specialistus ir žinau, kad ti ek tėvų, ti ek vaiko laukia 
kasdienis įtemptas darbas, ir net tada ne visada sulaukiama norimo 
rezultato“, – aiškino Kristi na. Ji pabrėžė, jog nėra svarbu, kad jos vai-
kai girdėtų kažkokius garsus. Svarbiausia, kad dukra ir sūnus mokėtų 
logiškai mąstyti  ir kalbėti  savo gimtąja lietuvių gestų kalba. Moters nuo-
mone, kochlearinė implantacija ti nkamiausia žmonėms, kurie po ava-
rijos ar ligos yra praradę klausą, o prieš tai – puikiai kalbėję ir girdėję. 

Kristi na įsiti kinusi, jog valstybė, fi nansuodama kochlearinę 
implantaciją, žiūri naudos: investuoja vieną kartą, kad nebereikėtų 
mokėti  neįgalumo pašalpų. ,,Įterpus vaikui implantą, audiograma rodo 
gerą klausą, tačiau didelis  klausimas, ar vaikas neliks nervingas, ar 
nesutriks jo psichika, ar  išmoks kalbėti  sakiniais?“ – klausė ji.

Moteris sakė, kad  grupėje, kurią lanko jos dukrytė, yra penki 
vaikučiai, turintys kochlearinius implantuos, ir keturi kurti eji. Anot jos, 
auklėtojai visada reikia daugiau dėmesio skirti  nešiojanti ems kochle-
arinius implantus, nes ti e vaikai yra daug judresni ir nervingesni. Jau-
na mama norėtų, kad būtų atskiros kurčiųjų ir kochlearinių implantų 
naudotojų vaikų grupės. Ji apgailestavo, kad pagal dabarti nę valstybės 
politi ką, esant nepakankamam vaikų skaičiui, negalima sudaryti  atskirų 
grupių.  

Nuomonė dėl integruoto ugdymo 
Paklausta, ką jų šeima mano apie žiniasklaidoje vis daugiau 

išsakomas minti s apie neįgalių vaikų įtrauktį  į bendrojo lavinimo 
mokyklas, Kristi na tai pavadino ,,dar vienu absurdu.“  Moters manymu, 
jokios priversti nės integracijos negali būti . Kokioje mokykloje – ben-
drojo lavinimo ar specialiojoje – mokysis vaikas, galuti nį sprendimą 
turėtų priimti  ti k tėvai. Ji sakė nesuprantanti , kaip vienoje klasėje galėtų 
mokyti s girdintys ir kurti eji, jei vieni mokosi pagal vienas programas, 
o kiti  – pagal kitas. Be to, anot Kristi nos, girdinti s vaikas daug greičiau 
suvokia ir priima informaciją, o kurčiam vaikui reikia daugiau laiko, kad 
tą pačią informaciją suprastų ir įsimintų. 

Kristi nos ir Andriaus vaikai dar nedideli, tačiau jauni tėvai  išreiškė 
viltį  – kad jei netolimoje ateityje šis klausimas taps aštrus, bus 
atsižvelgta ir įsiklausyta, ką apie tai mano tėvai.

Laisvalaikis
Išgirdę jaunos šeimos nuomonę, daugeliui kurčius vaikus auginančių 

šeimų aktualiais klausimais, grįžome prie pokalbio apie  atostogas ir 
laisvalaikį. Kristi na džiaugėsi ką ti k su šeima grįžusi iš vyro tėviškės, kuri 
yra  Klaipėdos rajono Radailių kaime. ,,Kadangi gyvename daugiabu-
tyje, kiekvieną vasarą su vaikais stengiamės kuo ilgiau pabūti  pas vyro 
tėvus. Vaikams labai naudinga ir smagu: grynas oras, uogos, daržovės, 
šalia Dino parkas“, – pasakojo ji.  

Jau tapo  tradicija susiti kimas su klasės draugais. Šiais metais visi 
susiti ko Druskininkuose. 

Kristi na ir Andrius - dideli kino mėgėjai. ,,Kol neturėjome vaikų, labai 
dažnai eidavome į kino teatrus, dabar - jau rečiau, nes daug dėmesio 
tenka skirti  mažiesiems“, – sakė moteris. Jauna šeima mėgsta ir keli-
ones. Yra aplankę daug gražių Lietuvos vietovių.

K. ir A. Kudirkai neabejingi ir Panevėžio kurčiųjų reabilitacijos cen-
tro veiklai. Kristi na visada dalyvauja  kasmet rengiamame linksmame, 
spalvingame ir įdomiame Kovo 8-osios  renginyje. Jaunos kurčiųjų 
bendruomenės šeimos dažnai susiti nka ir per vaikų gimtadienius.

Kristi na pasidžiaugė jos ir brolio Romo šeimą siejančiais arti mais 
ryšiais bei nuoširdžia draugyste. ,,Andrius neturi nei brolio, nei sesers, 
todėl Kaune gyvenanti  mano brolio šeima mums yra pati  arti miausia. 
Brolis su savo žmona Jurgita taip pat susipažino mokydamiesi Kauno 
kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centre. Taip jau nuti ko, kad svar-
biausi gyvenimo įvykiai šeimose vyko pamečiui: mudu su Andriumi 
susituokėme 2012 m., brolis  – 2013-aisiais.  Mums 2013-aisiais gimė 
Rosita, jiems 2014 m.  – dukrytė Kamilė. 2015 m. mums gimė sūnus 
Markas,  2016 m.  jiems - Tėja“, – pasakojo moteris.

Darbšti , atsakinga, vaikus auginanti  šeima apie emigraciją sakė ne-
galvojanti . ,,Vyras turi gerą darbą, gyvename savo namuose, auga vai-
kai, šalia – visi mūsų arti mieji. Galima pragyventi  ir Lietuvoje – ti k reikia 
stengti s planuoti  savo pajamas ir išlaidas“, – įsiti kinusi Kristi na. •

Kristina ir Andrius Kudirkai su savo atžalomis: dukrele Rosita 
ir sūneliu Marku. Graži ir jaudinanti vaikų krikštynų akimirka.

Sesers ir brolio šeimos labai artimos. K. ir A. Kudirkai ir J. ir 
R. Meškiniai su vaikučiais.
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JAUNIMO ŽINGSNIAI

Europos kurčiųjų jaunimo asociacija – tai organizacija, besirūpinanti  
visos Europos kurčiųjų jaunimo teisėmis. Ji turi viziją sukurti  tokią Europą, 
kurioje kurčiasis jaunimas iš įvairių šalių bei kultūrų galėtų be ribų susiburti  
drauge, dalyti s pati rti mi ir idėjomis, susti printi  savo kurčiųjų identi tetą bei 
geriau pažinti  savo prigimti nes teises. EUDY dažnai rengia įvairius tarptau-
ti nius projektus: mokymus bei stovyklas kurčiųjų jaunimui. 

Patyrę lektoriai, draugiškas ir gabus jaunimas
Mokymuose Maltoje atsispindėjo visos EUDY pamati nės 

vertybės – bendradarbiavimas, mokymasis vienų iš kitų bei pati rti es daliji-
masis. Per keturias intensyvių mokymų dienas dalyviai  gavo verti ngų žinių 
iš patyrusių kurčiųjų mokymų moderatorių: ilgamečio EUDY prezidento bei 
generalinio sekretoriaus olando Dennis Hoogeveeno bei neseniai EUDY 
prezidento pareigas baigusio, įvairių projektų vadovo bei mokymų lekto-
riaus belgo Timo Rowies. Tačiau svarbiausias mokymų ti kslas buvo, kad 
dalyviai pasidalytų pati rti mi bei žiniomis  tarpusavyje ir taip praplėstų savo 
akiratį . Didžiąją dalį mokymų sudarė darbas grupėse: 3-4 žmonės gaudavo 
tam ti krą užduotį  ir ti kslus, kuriuos jie turėdavo įgyvendinti , o vėliau savo 
darbo rezultatus pristatyti  kiti ems dalyviams. Tarpusavio komunikacija 
vyko tarptauti ne gestų kalba, taip pat šie užsiėmimai reikalavo anglų kalbos 
žinių. Mokymuose vyravo draugiška ir pagarbi atmosfera, dalyviai noriai 
padėdavo vieni kiti ems, o iškilusias problemas spręsdavo drauge. 

Keturios mokymų dienos
Pirmoji diena buvo skirta dalyviams susipažinti . Nors dalis jų jau buvo 

tarpusavyje pažįstami iš ankstesnių mokymų bei stovyklų, atvyko ir naujų 
žmonių. Per smagius ir įtraukiančius žaidimus bei diskusijas atsiskleidė 
dalyvių charakterių ti pai: vieni pasirodė esantys komandos vadovais ir 

lyderiais, o kiti  – „už kadro“ pasirenkančiais dirbti  žmonėmis. Tačiau, ne-
paisant to, nustebino dalyvių aktyvumas – didžioji dalis jų nuo pat pir-
mos dienos nevengė diskutuoti  tarpusavyje, nagrinėti  problemas ir kelti  
klausimus. Buvo nesunku pamatyti , jog visi susirinkusieji yra išti es sti prūs 
ir gabūs jauni kurti eji. 

Antrosios ir trečiosios dienos ti kslas – įvadas į žmogaus teisių temą, 
trumpas jos pristatymas bei būsimųjų lektorių parengimas. Mokymų lekto-
riai pristatė „Žmogaus teisių mokymų bibliją“ – knygą „Kompasas“, kurioje 
surinkta dešimtys su įvairiomis žmogaus teisių temomis susijusių žaidimų ir 
veiklų. Jie mokymų dalyviams leido geriau suprasti  ir įsigyventi  į situacijas, 
kai pažeidžiamos žmogaus teisės. Maltos mokymų dalyviai patys organiza-
vo ir išbandė keletą šių veiklų. Tai buvo sti prus įvadas būsimiems mokymų 
organizatoriams. Jis suteikė svarbias pamokas: nepaprastai svarbu yra 
įverti nti  mokymų dalyvių galimybes ir pati rtį , ti ksliai suplanuoti  mokymus 
ir iš anksto pagalvoti  apie galimus neaiškumus, kad mokymų metu nekiltų 
nesklandumų. 

Ketvirtoji, paskuti nė, diena buvo skirta idėjoms, kaip sudominti  žmones 
organizuojamais mokymais – dalyviai dalijosi reklamos idėjomis. Tądien 
tos pačios šalies dalyviai dirbo drauge. Naudodamiesi gauta pati rti mi jie 
turėjo suplanuoti  dienotvarkę mokymų, kuriuos organizuos savo šalyje. 

Namų darbai
Tai ir yra didžioji šių mokymų užduoti s ir priežasti s, dėl kurios daly-

viai susirinko Maltoje. Aštuonių šalių dalyviai privalės iki vasario mėnesio 
savarankiškai organizuoti  vienos dienos mokymus savo šalies kurčiųjų 
jaunimui. Šie mokymai bus susiję su žmogaus teisių tema – sriti mi, kurioje 
mūsų šalies kurti esiems dažnai pritrūksta žinių ir informacijos. 

Šių mokymų detalius rezultatus jie turės pristatyti  lektoriams bei vieni 
kiti ems, kai antrą kartą susirinks drauge 2018 m. vasario pabaigoje, praėjus 
lygiai pusei metų nuo mokymų Maltoje. Antroji šių mokymų dalis vyks 
mūsų kaimyninėje Latvijoje. Ten dalyviai analizuos, kaip sekėsi įgyvendinti  
savo užduoti s, aptars pasiekimus ir nesėkmes organizuojant mokymus. 
Išvykdami iš Latvijos šie 16 dalyvių ofi cialiai taps žmogaus teisių mokymų 
vadovais ir turės galimybę toliau organizuoti  mokymus savo šalyje. 

Dalyvės iš Lietuvos – Erika ir Rasa – jau dabar nekantrauja sukviesti  
savo šalies jaunimą, pasidalyti  įgytomis žiniomis. Jos pažada, kad mokymų 
diena bus įdomi ir praplės akiratį  apie žmogaus teises.  Kada ir kur? Sekite 
Lietuvos kurčiųjų jaunimo asociacijos feisbuko profi lį ir netrukus laukite 
žinių!  •

 EUDY žmogaus teisių 
mokymai Maltoje 

Rugpjūčio 29 – rugsėjo 3 d. Maltoje vyko EUDY
 (Europos kurčiųjų jaunimo asociacijos) mokymai. 
Jų tikslas - parengti jaunus kurčiuosius, kurie įgiję 
žinių galėtų patys tapti lektoriais ir vesti mokymus 
žmogaus teisių tema.  Mokymuose dalyvavo 16 

dalyvių iš 8 valstybių, tarp jų ir dvi lietuvės – Lietuvos 
kurčiųjų jaunimo asociacijos prezidentė Erika Jočytė 
ir Vilniaus kurčiųjų jaunimo organizacijos pirmininkė 

Rasa Buikauskaitė. 

Rasa BUIKAUSKAITĖ

EUDY žmogaus teisių mokymuose Maltoje Lietuvai atstovavo Lietuvos kurčiųjų 
jaunimo asociacijos prezidentė E. Jočytė (dešinėje)ir Vilniaus kurčiųjų jaunimo or-
ganizacijos pirmininkė R. Buikauskaitė.

Maltos mokymų dalyviai. 
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Tačiau toji žvaigždžių šviesa dvynėms spindėjo ne visą gyvenimą. 
Seserys gimė girdinčios girdinčiųjų šeimoje. „Turėjome nuostabią 
vaikystę, kol mums sukako septyneri – tuomet viskas pasikeitė. Abi 
netekome klausos. Mūsų mama nujautė, jog kažkas yra negerai. Ga-
liausiai ji suprato: mes abi tapome kurčios tą pačią dieną“, - prisimini-
mais dalijosi dvynės.

Merginų tėvams šis pokyti s buvo šokiruojanti s – jie paliko visą 
savo gyvenimą Eritrėjoje ir kartu su dvynukėmis bei jų mažuoju bro-

liu persikėlė į Ameriką, siekdami geriausių tyrimų ir gydymo savo 
dukterims. Deja, klausos netekimo priežasčių niekas taip ir nerado, 
pastangos sugrąžinti  klausą buvo bevaisės. Gydytojai nustatė griežtą 
diagnozę: abi seserys yra kurčios, nieko neįmanoma pakeisti .  

Tą lemti ngą dieną, kai dingo klausa abiem seserims, visai išnyko ir 
iki tol besivysčiusi kalba – jos nustojo kalbėti . Hermon ir Herodos mo-
ti na kantriai turėjo mokyti  mergaites kalbėti  iš naujo. Po vienų metų 
intensyvių mamos pastangų mergaičių kalba labai pagerėjo, todėl tėvai 
nusprendė priimti  dar vieną svarbų savo gyvenime sprendimą – šeima 
vėl susikrovė lagaminus ir persikraustė į Angliją, kad ten mergaitės 
galėtų gauti  geresnį išsilavinimą. 

Anglijoje mergaitėms atsivėrė naujas pasaulis – iki tol mokėjusios 
savo minti s reikšti  ti k garsine kalba, ten jos atrado gestų kalbą ir 
kurčiųjų pasaulį, kurį, kaip pačios sako, iškart pamilo. „Mes mylime 
kurčiųjų bendruomenę ir esame palaimintos būdamos jos dalimi. Ji yra 
labai graži“, – sti priai glausdamos rankas prie krūti nės sakė merginos.  

Seserys didžiuojasi savo nepaprastai sti priu tarpusavio ryšiu. 
„Mūsų ryšys yra nenutraukiamas. Mes galime skaityti  viena kitos min-
ti s, užbaigti  viena kitos sakinius ir jausti  viena kitos skausmą. Taip, tai 
yra ti kra“, - tvirti no jos. Būdamos skirti ngos asmenybės, bet turėdamos 
panašų gyvenimo būdą seserys dalijasi su kitais pavyzdžiu, kaip galima 
siekiant savo svajonių  įveikti , atrodo, neįveikiamus barjerus.

Dvynės visą gyvenimą savo ateitį  siejo su mados industrija, tačiau 
čia susidūrė su didelėmis kliūti mis. Hermon šiuo metu siekia tapti  ak-
tore, bet nuo vaikystės ji save įsivaizdavo kaip mados dizainerę. Deja, 
dėl kurtumo  jai darbų vis neatsirasdavo, todėl teko keisti  savo ti kslus. 
Heroda savo ruožtu visą gyvenimą save įsivaizdavo stovinčią prieš fo-
toaparato objektyvą  ir dirbančią fotomodeliu reklamoms. 

Heroda, turėdama didelę svajonę, nepasiti kėjo savo jėgomis. 

Nemažai kurčiųjų domisi mada ir norėtų būti foto-
modeliais. Dviem merginoms, gimusioms Eritrėjoje, 

tai pavyko pasiekti savo jėgomis. Šmaikščios ir 
charizmatiškos dvynės Hermon ir Heroda augdamos 

susidūrė su visokiausiomis kliūtimis, bet sugebėjo 
jas įveikti.  Šiuo metu seserys yra populiarios, po visą 
pasaulį keliaujančios mados tinklaraštininkės, apie 
kurias žino daugybė mados sekėjų. Dvynių istorija 

buvo parodyta populiariausiuose pasaulio televizijos 
kanaluose. Į merginas kreipiasi žinomų mados 

prekių ženklų atstovai, norėdami jų tinklaraštyje 
reklamuoti savo produktus.

Rasa BUIKAUSKAITĖ

JAUNIMO ŽINGSNIAI

Kurčios dvynės 
pakerėjo mados pasaulį 

Šmaikščios ir charizmatiškos dvynės Hermon ir Heroda.
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Jos sesuo Hermon buvo ta, kuri ją pastūmėjo į priekį. Ji vieną dieną 
pamatė skelbimą, jog garsi kompanija „Smirnoff “ ieško kurčiųjų ar 
neprigirdinčių šokėjų, taigi pamanė, kad tai gali būti  likimo ženklas, 
ir nedvejodama užrašė į konkursą save ir seserį. Apie tai, kad jos yra 
atrinktos į peržiūra, Heroda sužinojo ti k tos dienos rytą. Dėl šios žinios 
ji puolė į paniką. „Aš ti krai negaliu to padaryti !“ – vis sukosi jos galvoje, 
kol galų gale Heroda nusprendė ti esiog neiti  į atranką. Tačiau padėjo 
sesers padrąsinimas: „Tu niekada nesužinosi, ką gali, kol nepabandysi. 
Visuomet reikia stengti s turėti  platesnį požiūrį ir imti s rizikos, kitaip 
niekuomet nepasieksi savo svajonių.“ 

Nors Hermonai ir atrodė, kad iš jaudulio peržiūroje pasirodė 
siaubingai, abi seserys gavo sutartį .  Ši reklama tapo pirmuoju šuoliu 
sėkmingos Herodos karjeros link. Mergina turi jau 10 metų pati rtį  
mados pasaulyje. „Po pirmosios atrankos pradėjau ti kėti  savimi, 
– prisiminė ji. – Tačiau lengva niekados nebuvo. Vieną dieną iš kole-
gos sulaukiau replikos: „Neti kiu tavimi, nematau, kad esi gera mados 
srityje.“ Ta diena buvo toji, kai nusprendžiau mesti  savo ilgus metus 
augintą karjerą ir pulti  į visiškai naujus ir nežinomus vandenis – su se-
serimi pradėjome kurti  mados ti nklaraštį .“

Ši rizika pasiteisino – šiuo metu ti nklarašti s yra populiarus ir 
pripažintas, jį seka tūkstančiai žmonių ir tarp kurčiųjų, ir tarp girdinčiųjų, 
jos sulaukia užsakymų ir sėkmingai užsidirba iš šios veiklos. Rizika pa-
siteisino. 

„Prisimink: jeigu sieki savo svajonės, tai ir sek paskui ją. Nepasi-

duok, būk kantrus, nebijok imti s rizikos, o tuomet pamatysi, kas atsi-
ti ks. Pradėk nuo mažų žingsnelių“, – sakė dvynės. 

Dvynių interneto ti nklaraštį  galite sekti  adresu 
www.beinghermonheroda.com.  •

JAUNIMO ŽINGSNIAI

Stovyklą fi -
nansavo Neįgaliųjų 
reikalų departa-
mentas, savo idėjo-
mis bei pati rti mi 
pagelbėjo Lietuvos 
kurčiųjų draugija. 
Septynias dienas 34 
vaikai atostogavo 

vaizdingoje sodyboje, juos globojo gestų kalba bendraujantys penki 
stovyklos vadovai - Mantas Radavičius, Erika Jočytė, Kristi na Kunelytė, 
Paulius Jurjonas ir Emilija Kisnieriūtė. Iniciatyvą stovykloje bendrauti  
gestų kalba buvo nuspręsta perimti  iš praėjusių metų stovyklos, sulaukus 
gerų atsiliepimų ir puikių įverti nimų. Stovykla „Tylioji pasaka“ rengiama 
jau dvylika metų, dalis organizatorių ir vadovų patys yra buvę jos dalyviai.

Per septynias intensyvias dienas stovyklautojai turėjo progą save 
išbandyti  sporto varžybose, mene, kurčiųjų poezijoje, įvairiuose 
žaidimuose. Stovyklos lektoriai buvo kurčiųjų bendruomenėje gerai 
žinomi žmonės. Arnoldas Matulis vaikams papasakojo apie gestų kalbos 
poeziją, ragino juos pačius išbandyti  savo kūrybingumo bei plasti kos gali-
mybes. Monika Kumžaitė pasakojo vaikams apie savo darbą ir gyvenimą 

Australijoje. Daug sti prių emocijų bei nuostabos šūksnių stovyklautojams 
sukėlė chemikai laborantai. Jie pademonstravo nuostabias mokslo gali-
mybes – vaikų delnuose degė ugnis, jų akyse skysti s akimirksniu virto 
ledu, ir balionas savaime prisipūtė.

Stovykloje laisvų minučių buvo nedaug – vaikai laisvą nuo paskaitų 
ar užsiėmimų laiką leido žaisdami smagius lauko žaidimus ir užsiimdami 
kūrybinėmis veiklomis. Šioje stovykloje didelis prioritetas buvo darbas 
grupėje. Todėl vos ti k atvykę vaikai pasiskirstė komandomis, ir jos varžėsi, 
kuri bus geriausia. Taškai komandoms buvo skiriami ne ti k už laimėtus 
žaidimus, pademonstruotą gudrumą, bet ir už gerą elgesį, pagarbą bei 
pagalbą vienų kiti ems. Tai buvo ypač svarbu šeštąją dieną, kai lauko 
išbandymų metu vaikai užrištomis akimis, laikydamiesi vienas kito, turėjo 
pereiti  virvėmis išraizgytą kliūčių ruožą. Jie galėjo pasiti kėti  ti k dviem savo 
komandos nariais. Šie, matydami kliūti s, turėjo per jas pervesti  visą savo 
komandą ir neleisti , kad kuris nors iš jų paliestų virveles. Po tokių žaidimų 
atsiskleidė ir kai kurių vaikų lyderio savybės.

Iš stovyklos vaikai išvyko geriau pažindami save, o kai kurie galbūt 
jau ir susimąstę apie tai, koks gi yra jų pašaukimas. Stovyklos organiza-
toriai ti ki, kad tokia pati rti s padės išugdyti  drąsių, motyvuotų ir smalsių 
kurčiųjų kartą, kuri nebijos siekti  savo svajonių ir užaugusi atstovaus Lie-
tuvos kurčiųjų bendruomenei. •

„Tyliosios pasakos“ stovykloje – nuotykiai ir atradimai
Liepos 24-30 d. Trakų rajone vyko tradicinė kurčiųjų vaikų vasaros stovykla 
„Tylioji pasaka“, kurią organizavo Lietuvos kurčiųjų jaunimo asociacija. Kaip 

ir praėjusiais metais, jos tema buvo „Atrask save“, todėl stovykloje vaikai 
turėjo galimybę ne tik gerai praleisti laiką, bet ir išmėginti naujus pomėgius 

ar atpažinti talentus, apie kuriuos iki tol nebuvo net pagalvoję. 

LKD, „Akiračio“ inf.

Linksmai nusiteikę stovyklautojai.
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Susidomėjimas bendrijos PAGAVA or-
ganizuojama stovykla „Pagaviukas“ ir vaikų 
noras dalyvauti  joje kasmet vis auga. Šiais 
metais išskirti nai gausus būrys dalyvių, 
vadovų ir savanorių susirinko poilsio erdvėje 
Trakų rajone. Stovyklautojai neturėjo lai-
ko nuobodžiauti , nuolat buvo vykdomos 
įvairios veiklos: sporto varžybos, žaidimai, 
meniniai užsiėmimai, proto mankštos ir 
kt. Dalyviai įveikė daug užduočių, kurios 
moko savarankiškumo ir ugdo atsakomybės 
jausmą,  taip pat buvo skati nami vaikų svei-
kos ir aktyvios gyvensenos įpročiai. Stovyk-
loje apsilankė daug svečių, tarp jų - ir kurčias 
pasaulio banglenčių čempionas Ido Dar-El, 
atvykęs ti esiai iš Izraelio, Izraelio amba-

sadorius Lietuvoje, Neįgaliųjų reikalų de-
partamento direktorė, ugniagesių gelbėtojų 
komanda, Lietuvos kariuomenės atstovai, 
profesionalios kaniterapijos tarnybos at-
stovai... Taip pat buvo organizuota išvyka į 

Kauną, jos metu vaikai žiūrėjo spektaklį „Kai 
užaugsiu, būsiu...“ su verti mu į gestų kalbą. 
Visos stovyklos metu buvo užti krintas verti -
mas į gestų kalbą, todėl dalyviai galėjo ne-
trukdomai bendrauti  vieni su kitais. 

Pirmąjį rugpjūčio savaitgalį orai nebuvo 
pernelyg vasariški, tačiau bendrijos PA-
GAVA nariai nepabūgo sušlapti  ir išsiruošė 
į dviejų dienų kelionę plaustais regioniniu 
parku vingiuojančia Nerimi. Pirmąją dieną, 
nuplaukę apie 6 km ir pasiekę stovyklavietę, 
vasarotojai įsikūrė, gamino bendrą vakarienę, 

vakarojo prie laužo ir dalijosi lekiančios 
vasaros įspūdžiais. Kitą dieną papusryčiavę 
kelionę tęsė iki pat Kernavės piliakalnių, 
jų grožis padarė neišdildomą įspūdį. Nors 
užklupo lietus, nuotaika niekam nesubjuro, 
taigi su šypsenomis veiduose baigėsi nuosta-
bus dviejų dienų turisti nis žygis. Plaukdami 

kurti eji bei neprigirdys jaunuoliai kartu su 
šeimos nariais galėjo pasiti krinti  fi zines gali-
mybes, ugdyti  ištvermę bei pakantumą ki-
ti ems turisti nio žygio dalyviams. 

Liepos mėnesio pabaigoje šeimos, 
auginančios kurčius ir neprigirdinčius vai-
kus, bei šeimos, kurių vaikai – kochlearinių 
implantų naudotojai, susirinko prie Balti jos 
jūros į vasaros poilsio stovyklą „Bėgant iš tylos 
pasaulio...“ Suvažiavo daugiau nei 250 dalyvių 
iš visos Lietuvos. Tai jau 19-oji šeimų stovykla, 
kurią organizuoja bendrija PAGAVA. Stovy-

kloje buvo rengiamas smėlio pilių konkursas 
ir Neptūno šventė - vaikų laukiamiausias reng-
inys. Taip pat šeimų stovyklos metu organizuo-
tos įvairios rungtys ti ek pati ems mažiausiems, 
ti ek vyresniems dalyviams. Sporti škumu 

ir energija vaikams nenusileido ir tėveliai. 
Per madų šou buvo pristatytos išskirti nės 
drabužių kolekcijos, per susiti kimą su Lietuvos 
šaulių sąjungos atstovais – išbandyti  ginklai. 
Be pramoginių renginių, vyko šeimų konsul-
tacijos, informaciniai seminarai, mokymai sa-
vanoriams, kurie aktyviai prisidėjo prie visų 
renginių organizavimo ir įgyvendinimo. 

Neries regioniniame parke PAGAVOS 
nariai šią vasarą lankėsi ne kartą. Žolinės 
šventės dieną sugrįžome čia dar kartą  - šį kartą 
pėsčiomis įveikdami 5 km atstumą Dūkštos 
upelio pakrantėse įrengtu pažinti niu pėsčiųjų 

taku. Žygio dalyviai pamatė natūralius gam-
ti nius ir kultūrinius lobius, slypinčius visai šalia 
sosti nės. Pažinti niame take aplankėme 3 pilia-
kalnius – Bradeliškių, Karmazinų ir Buivydų, o 
nuo jų galėjome grožėti s įspūdingomis Dūkštų 
ir Karmazinų atodangomis, didžiuliais rieduli-
ais upėje, senais ąžuolais. 

Turisti nio žygio dalyviai mokėsi ėjimo su 

šiaurieti škomis lazdomis įgūdžių. Žygiui pa-
sibaigus visi dalyviai susibūrė į pikniką. Jame 
dalijosi dienos įspūdžiais bei aptarė sunkiau-
siai ar lengviausiai įveiktus pažinti nio tako eta-
pus. 

Kaip ir visada, žygyje dalyvavo gestų kalbos 
vertėjas, taip buvo užti krintas informacijos 
prieinamumas visiems dalyviams. 

Bendrijos PAGAVA nariai vasarą leido aktyviai

Kurčių ir neprigirdinčių vaikų bei 
jų brolių ir seserų vasaros 

stovykla „Pagaviukas“. 

Turisti nis žygis plaustais 
Neries upe. 

Šeimų vasaros poilsio stovykla 
„Bėgant iš tylos pasaulio...“ 

Žygis pėsčiomis Dūkštos 
pažinti niu taku. 

Šiais metais bendrijos PAGAVA vasara buvo aktyvi ir kupina renginių. Organizuotos stovyklos ir susitikimai 
bendruomenės nariams - tai ne tik gerai praleistas laikas kartu, bet ir naujos galimybės ko nors išmokti, patobulėti, 

įgyti naujų draugų, įprasminti laisvalaikio ir vasaros poilsio dienas, sustiprėti fi ziškai ir paūgėti dvasiškai. 

PAGAVOS inf.

PAGAVOS VASARA

Į Kurčių ir neprigirdinčių vaikų bei jų brolių ir seserų vasaros stovyklą „Pagaviukas“ šiemet susirinko išskirtinai 
gausiai stovyklautojų.
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Nuvykę į gražų Turkijos miestelį Enezą 
ant jūros kranto, kartu su jaunimu iš Turki-
jos, Makedonijos ir Rumunijos bendrijos PA-
GAVA savanorių būrelis dirbo tarptauti nėse 
komandose, diskutavo, smagiai ir prasmingai 
leido laiką, atstovavo savo šaliai ir dar kartą 
įrodė sau ir kiti ems, kad ir klausos negalią 

turinti s jaunimas gali dalyvauti  muzikiniuose 
užsiėmimuose ir mėgauti s efektyviu koman-
diniu darbu. Jaunuoliai 10 dienų drauge 
rengė muzikinį šokių pasirodymą, kuriame 
atsispindėjo romų muzika, tradicijos, ritmai 
susipynė su kiekvienos dalyvių šalies kultūros 
akcentais. Svarbi buvo ir kultūrinė dalis. 
Kiekvienos tautos atstovai surengė savo šalių 
pristatymus – demonstravo nacionalinius 
šokius, dainas, tradicinius valgius, drabužius. 
Ne mažiau svarbus buvo ir bendravimas tarp 
nacionalinių komandų. 

Bendrija PAGAVA, įgyvendindama 
Užsienio reikalų ministerijos iš dalies 
fi nansuojamą Vystomojo bendradarbiavimo 
ir paramos demokrati jai projektą „Kurčiųjų 

verslumo skati nimas“, į svečius pasikvietė 
grupelę jaunuolių iš Minsko ir surengė ben-
drus jaunimo mokymus. Jaunuoliai susiti ko 
Druskininkuose ir kartu aktyviai mokėsi vy-
styti  verslo idėjas ir jas pristatyti  visuome-
nei, skaičiuoti  pinigus, derėti s, pirkti  ir par-
duoti . Dalyviai „įkūrė“ savo įmones ir įsijautė 
į jaunųjų verslininkų vaidmenis. Rezultatai 
buvo įverti nti  „neti krais“ uždirbtais pinigais. 
Tačiau ti krasis rezultatas – pati rti s ir įkvėpimas 

pasiti kėti  savo jėgomis liko kiekvieno dalyvio 
savarankiškam įverti nimui. Jaunuoliai taip 
pat susipažino su sėkmingomis verslo istori-
jomis, susiti ko su vietos verslininkais Drus-
kininkuose ir atvykusiais iš kitų miestų pristatyti  
savo veiklos. Jaunuoliai ne ti k interaktyviai 
dirbo - jų laukė ir įdomi kultūrinė programa: 
šakočio kepimo pamoka, pažinti niai vizitai, 
žaidimai... Ir, žinoma, - nauji draugai, pažintys, 
tarpkultūrinis bendravimas.

Bendrijos PAGAVA vadovė kartu su 
atstovėmis lankėsi Izraelio ambasadoje 
ir įteikė ofi cialią padėką ambasadoriui už 
apsilankymą vaikų vasaros stovykloje bei 
parodytą dėmesį vaikams ir savanoriams. 
Taip pat buvo aptartos ateiti es bendradarbia-
vimo galimybės. Džiugu, kad ambasada teikia 
prioritetą vaikams, rodo susidomėjimą or-

ganizacijos veikla ir nori prisidėti  prie klausos 
negalią turinčių vaikų bei jų šeimų sėkmingos 
integracijos. 

Rugpjūčio 27 d., gavę ambasadoriaus 

kvieti mą, grupė bendrijos PAGAVA narių 
dalyvavo dviračių žygyje Vilniaus gatvėmis. 
Paskuti nį vasaros sekmadienį praleidome ak-
tyviai, drauge paminėjome artėjančius žydų 
naujuosius metus. Džiaugiamės užsimezgusia 
draugyste su Izraelio ambasada ir turiningais 
susiti kimais. •

Bendrijos PAGAVA savanoriai 
dalyvavo tarptauti niame Erasmus+ 

projekte Turkijoje.

Tarptauti niai verslumo mokymai 
kurti esiems ir neprigirdinti ems 

jaunuoliams iš 
Lietuvos ir Baltarusijos. 

Užsimezgęs bendradarbiavimas su 
Izraelio ambasada Lietuvoje.

PAGAVOS VASARA / PASAULIO KURTIEJI

PAGAVOS savanoriai Turkijoje.

TRYS
ĮKVEPIANČIOS

ISTORIJOS

Trys įkvepiančios istorijos apie žmones, kurie savo 
pavyzdžiu įrodė - ir negirdint galima tapti aktoriumi, 

žurnalistu, sportininku, tiesą sakant – kuo tik nori.

Iš rusų kalbos vertė Ieva LUKOŠEVIČIENĖ

Teatro ir kino aktorė Antonina Pičiugina 
A. Pičiugina - profesionali 

aktorė, savo karjerą pradėjo tea-
tre „Недослов“, kuriame vaidina 
kurti eji ir neprigirdinti eji. Aktorė 
jau yra sukūrusi keletą sėkmingų 
vaidmenų. 

„Ar kvietė kiti  teatrai? Dar ne. Tačiau 
žinau keletą atvejų, kai kurčią aktorę priėmė 
į girdinčiųjų trupę. Teatras, kuriame aš vai-
dinu, beveik niekuo nesiskiria nuo įprasto, 
išskyrus informacijos perdavimo būdus: 

žiūrovams istoriją pasakojame gestų kalba 
(spektaklį sinchroniškai verčia gestų kalbos 
vertėjas), yra ir spektaklių be žodžių – ti ktai 
kūno kalba“, – pasakoja mergina. 

A. Pičiugina baigė Rusijos valstybinio 
specializuoto menų insti tuto (dabar per-
vadintas į akademiją) Teatro fakultetą, nese-
niai įgijo ir aktorinio meistriškumo specia-
listo kvalifi kaciją. Dabar ji turi dvi profesijas 
ir dėsto sceninės gestų kalbos techniką aka-
demijoje, kurią pati  baigė.  

„Pagrindinė mano užduoti s, kad studentai 
bendrautų gestais profesionaliai, kaip to reika-
lauja teatro scena – ti kslumas, plasti ka, rankų 
išraiškingumas. Kasdieniame gyvenime ben-
draujama kitaip: gestų kalbai būdingas žargonas. 
Be to, studentai atvyksta iš įvairių Rusijos 
miestų ir kiekvieno jų gestų kalba savita, neretai 
„iškraipoma“. Kurčiųjų kalba, kaip ir kiekviena 
kita kalba, turi savo gramati ką, savas taisykles. 
Aš studentus mokau kalbėti  literatūrine gestų 
kalba“, – aiškina Antonina. →
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PASAULIO KURTIEJI

A. Sidelnikovas turi inžinieriaus 
specialybę. Kaip ir daugeliui, būsimą 
profesiją pasirinkti  jam padėjo tėvai. 
Tačiau baigęs universitetą, karjerą 
jis nusprendė daryti  visiškai kitoje 
srityje – pasirinko žurnalisti ką. 

Dabar jis dirba korespondentu Rusi-
jos kurčiųjų draugijos (Всероссийской 

организации глухих) ir Глухих.net interneto 
portaluose. Portalai turi savo kanalus You-
Tube, ten Aleksandras veda vaizdo transliacijas 
(transliuojamos naujienos ir kasdienio kurčiųjų 
gyvenimo istorijos) kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų 
auditorijai. Gauti  šį darbą pavyko pačiam, 
nesinaudojant jokiomis pažinti mis. Pasak 
Aleksandro, tam, kas sugeba gerai perteikti  

informaciją gestų kalba, tapti  korespondentu 
nėra sudėti nga. 

Neseniai Aleksandras pradėjo dėstyti  
Maskvos valstybiniame lingvisti kos univer-
sitete. Grupėje, kuriai jis dėsto, studijuoja 
girdintys studentai, būsimieji šnekamosios 
anglų kalbos ir rusų gestų kalbos vertėjai. 

Dar jis turi nedidelę darbo kine pati rtį  - su-

T. Birs - Rusijos valstybinio kūno 
kultūros, sporto, jaunimo ir turizmo 
universiteto absolventė. Stodama 
į universitetą ji laikė tokius pačius 
stojamuosius egzaminus kaip ir 
girdinti eji. 

Jos grupėje studijavo 30 žmonių, 7 iš jų 
buvo kurti eji. Kurti  studentai neturėjo jokių 
privilegijų: įskaitas ir egzaminus laikė raštu, 
o per paskaitas dėstytojus tekdavo suprasti  
skaitant iš lūpų. T. Birs specialybė – adaptacinė 
kūno kultūra. Pasak merginos, ši profesija jai 
pravers ateityje – treniruos kurčiuosius ir 
neprigirdinčiuosius, o kol kas sportuoja pati . 

„Nuo vaikystės gyvenu sportu. Lankiau 
plaukimą, taip pat save išbandžiau žaisdama 
ti nklinį ir krepšinį. Keletą metų profesionaliai 
žaidžiau futbolą, dirbau sporto instruktore – 
tai buvo pagrindinis mano pajamų šalti nis. Esu 
laimėjusi prizines vietas Maskvos ir Rusijos 
kurčiųjų čempionatuose. O 2015 metais šią 
veiklą teko nutraukti  dėl asmeninių priežasčių. 
Tuomet pirmą kartą pagalvojau apie 8 valandų 
darbo dieną. Tačiau tai nereiškia, kad atsisa-
kiau aktyvaus gyvenimo būdo. Dalyvauju spor-
to renginiuose. Rimtai susidomėjau rankiniu. 
O neseniai nusipirkau motociklą, visą žiemą 
planuoju praleisti  garaže, išrinkti  motociklą, 
juk turiu žinoti , kuo važinėju“, – sako Tatjana.

Tapti  pardavimo specialiste vienoje 
Maskvos įmonėje jai padėjo įgytas studijuojant 
gebėjimas skaityti  iš lūpų. Darbo pasiūlymą 

rado internete, į pokalbį su darbdaviu padėjo 
užsirašyti  gestų kalbos vertėja – ji paskambi-
no į įmonę. Kaip ti kina Tatjana, čia nieko 
sudėti ngo. 

„Pateikdama dokumentus universitete, 
priėmimo komisijos pasiteiravau dėl gestų 
kalbos vertėjų. Niekada nepamiršiu jų at-
sakymo: „Jūs gyvenate girdinčiųjų pasaulyje. 
Mokykitės išgyventi  be gestų kalbos vertėjo.“ 
Nemalonu, žinoma. Tačiau yra ir pliusų. 
Pavyzdžiui, informaciją išmokau skaityti  iš 
lūpų, dabar man tai labai padeda darbe. Taigi 
nieko neslėpiau, taip ir nurodžiau: turiu klau-
sos problemų. Dėl darbo su manimi kalbėjosi 
dviese: personalo specialistas ir įmonės va-
dovas. Nė vieno iš jų aš negirdėjau. Visiškai. 
Aš juos „skaičiau“. Taip buvau priimta į patį  
įprasčiausią darbą su pačiu įprasčiausiu kolek-
tyvu“, – pasakoja mergina.  

T. Birs sako, kad sunkiau ti ems, kas 
nemoka skaityti  iš lūpų. Dažniausiai girdin-
ti eji bendraudami su kurčiaisiais pasirenka 
variantą „popierius ir rašiklis“, tačiau ne 
kiekvienas darbdavys nori aukoti  savo laiką 
susirašinėjimui. Kaip teigia mergina, juos tai 
vargina. Dar problema ir ta (jeigu jau darb-
davys galvoja apie bendravimo būdą „popie-
rius ir rašiklis“), kad kurčiasis rusų kalbą moka 
ne iti n gerai. Juk jo gimtoji kalba – rusų gestų 
kalba. 

„Dažniausiai mūsų vadovas darbuotojams 
rytais išdalija užduočių sąrašus, man tai labai 

palengvina darbą. Mano skyriuje dirba dar vie-
na kurčia mergina. Gana dažnai manęs prašo 
jai išversti  į gestų kalbą, ji neskaito iš lūpų kaip 
aš. Anksčiau maniau, kad blogai kalbu: pati  
savęs negirdžiu, tad negaliu savęs „pataisyti “. 
Mane tai glumino, ir aš beveik nekalbėjau, 
atsakinėdavau raštu. Tačiau kai pradėjau dirbti  
girdinčiųjų kolektyve, nusprendžiau atsikratyti  
šio komplekso“, – sako mergina. 

Tatjana, be to, kad treniruojasi ir dirba, dar 
vadovauja projektui „Kurčiųjų pasaulis“ („Мир 
глухих“) – padeda kurti esiems geriau prisitai-
kyti  prie aplinkos. 

„Žmonėms, turinti ems klausos sutrikimų, 
lengviau suprasti  vizualinę informaciją negu 
tekstą. Pagal šį projektą yra leidžiamas 
laikrašti s, aš nusprendžiau iš ten imti  medžiagą 
ir kurti  videoreportažus – taip atsirado 
kasdienė naujienų laida“, – pasakoja Tatjana. 

Žurnalistas Aleksandras Sidelnikovas  

Sporti ninkė Tatjana Birs

Pasak merginos, priėmimas į akademiją, 
kurioje studijuoja negalios kamuojami žmonės, 
yra toks pats kaip ir į bet kurią teatro akademiją: 
stojančiajam reikia papasakoti  pasaką, padekla-
muoti  eilėraštį  ir paskaityti  prozos kūrinį. „Per 
stojamuosius egzaminus galima vartoti  ti k ges-
tus, kalbėti  balsu negalima. Stojantysis daugiau 
dėmesio turi teikti  kūno plasti kai, judesiams 
– priėmimo komisija žiūri ir verti na jo fi zines 
galimybes. Komisija taip pat kreipia dėmesį į 
stojančiųjų užsidegimą ir atlikimo įtaigumą. 
Studijos labai įtemptos, nuolaidų niekam netai-
koma. Akademijos dėstytojai yra ir kurti eji, var-

tojantys gestų kalbą, ir girdintys, dirbantys per 
vertėją“, – sako mergina.

Darbdaviai dažnai nenori kurčiųjų, apgailes-
tauja Antonina, pagrindinė priežasti s – bendravi-

mo sunkumai (ne visi pasiruošę su darbuotoju 
bendrauti  pasiėmę popieriaus ir rašiklį). Bet čia 
ne vienintelis nepatogumas, su kuriuo gali susi-
durti  kurčias žmogus: bankai nenoriai suteikia 
paskolas žmonėms, turinti ems neįgalumo 
pažymėjimą, sudėti nga konsultuoti s su 
teisininku ar ti esiog gauti  notaro parašą. Tačiau 
tai nereiškia, kad neįgalus žmogus nuleidžia 
rankas ir nustoja kovoti . Vie-nos parduotuvės 
vadybininkai nenorėjo priimti  Antoninos an-
ketos dėl pirkimo išsimokėti nai. Savo poziciją 
jie aiškino taip: bankai nenagrinės neįgalaus 
žmogaus pateikto paskolos prašymo. 

Profesionali aktorė A. Pičiugina.

Būsima kurčiųjų trenerė T. Birs. 
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Pokalbis su M. Matlin
M. Matlin, kuri su TV laidos vedėju Tomu Poweriu kalba per gestų 

kalbos vertėją Jacką Jasoną, teigimu, „Sukeisti  gyvenimai“ (2017 m. - 
paskuti nis serialo sezonas) yra „visiškai kitoks nei ankstesni televizijos 
serialai“. „Tai nėra kurčiųjų serialas ir nėra girdinčiųjų serialas, – sako 
ji. – Kaip puiku susipažinti  su kita kultūra, mokyti s kitos kalbos. Visa tai 
pakelia serialą į aukštesnį lygį.“  

Marlee, kaip jautėtės, kai kelerius metus iš eilės serialas turėjo 
ti ek daug gerbėjų? 

Su manimi yra gestų kalbos vertėjas Jackas, kuris mane įgarsina. Čia 
žiūrovų grupei, kuri nežino, kad aš neturiu vyriško balso. Kaip ti k dabar 
mano balsas bus vyriškas... 

Taigi, kai serialas „Sukeisti  gyvenimai“ buvo pradėtas kurti , jo 
idėja buvo revoliucinė. Mes pradėjome fi lmuoti  ir pasakoti  istorijas, 
sujungdami dvi bendruomenes: kurčiųjų ir girdinčiųjų.  Kvietėme vai-
dinti  kurčiuosius ir girdinčius aktorius, kalbėjome gestų kalba, kūrėme 
dialogus, kurie buvo ti truojami, ir konfl iktus, būdingus kurti esiems ir 
girdinti esiems, kurie gali ir nežinoti  vieni apie kitus. Tai paskati no visus, 
žiūrinčius serialą, tapti  smalsesnius ir susidomėti  kurčiųjų kultūra 
bei amerikiečių gestų kalba. Akivaizdu, jog tai buvo visai kas kita, nei 
anksčiau rodyta per televiziją, dar pridėkime puikius aktorius, ir visa tai 
sujungę turime naujovišką kūrinį. 

Įdomu tai, kad jūs sakote, jog serialas suvienijo kurčiųjų ir 
girdinčiųjų bendruomenes, nes tai rodo ir gerbėjų ratas, kurį sudaro 
ne vien kurti eji. 

Būtent. Ir kaip sakau, šis serialas skirtas visiems žiūrėti  kartu. Tai nėra 
nei kurčiųjų, nei girdinčiųjų serialas, o puiki galimybė sužinoti  apie kitą 
kultūrą, kitą kalbą ir atskleisti  sau ką nors, ko galbūt nepastebėtumėte. 
Tai pakelia serialą, kuriam pradžioje galima priklijuoti  paauglių serialo 

eti ketę, į aukštesnį lygį. Yra scenų, kokių anksčiau televizija niekada 
nerodė, - scenų be jokio garso, ti k su ti trais. Aš vaidinau mamą, turinčią 
kurčią sūnų. Tai suteikė man galimybę bendrauti  savo kalba, taigi „Su-
keisti  gyvenimai“ veikia daugeliu plotmių, ir vis dėlto tai serialas, skirtas 
visiems.

Epizodas, apie kurį kalbate, yra nepaprastai žavus. 2013 m. seriale 
buvo scena, kurioje viskas vyko vien ti k amerikiečių gestų kalba. Ką 
tai reiškė jums?  

Tai buvo viena įspūdingiausių mano akimirkų televizijoje. Ši scena 
iš ti esų atvėrė visiems akis. Žmonėms, kurie niekada net nepagalvo-
jo, kaip bendraujama gestų kalba arba kaip galima žiūrėti  visą serialą 
ti truotą. Žiūrint šią sceną galima pamatyti , kokia graži gestų kalba. 
Ir visa tai mes žiūrėjome kartu. Žinote, anksčiau manydavau, kad kai 
ką reikia žiūrėti  atskirai, o dabar žiūriu visa tai kartu su draugais; su 
žmonėmis, kurie nebūti nai moka gestų kalbą, bet dabar supranta, kaip 
mes matome pasaulį. Kai žiūriu televizorių, matau viską iš savo taško. 
Taigi ti kra ti esa, kad ši scena visus suvienijo. Taip pat galiu pasakyti , 
jog esu labai dėkinga Lizzie Weiss, kuri parašė šį epizodą, už tai, kad ši 
scena sukurta būtent taip. Paleisti  tai į eterį, kad visi pamatytų – ji ti krai 
rizikavo, bet galiausiai rizika pasiteisino, nes tai suveikė. Scena pavyko. 

Jūs taip pat esate pelniusi „Oskarą“ už geriausią moters vaidmenį 
fi lme „Mažesniojo Dievo vaikai“ (Children of a Lesser God).

Taip, aš turiu „Oskarą“! Gavau jį prieš 30 metų. Pasirodė mano pir-
masis fi lmas „Mažesniojo Dievo vaikai“ , iš pradžių pelniau „Auksinį 
gaublį“, o paskui – „Oskarą“. Tai buvo pamokanti  pati rti s, ti krai.

Negi išti es tai buvo taip seniai?
Daug visko buvo per tuos 30 metų: ištekėjau, susilaukiau keturių 

vaikų, daug visko įvyko. Laikas greitai prabėgo, bet kartais atrodo, kad 
tai buvo ti k vakar.

„Sukeisti gyvenimai“ – tai šiek tiek kitoks nei įprastas serialas.
Per penkis serialo „Sukeisti gyvenimai“ sezonus nufi lmuota daugybė tylių scenų, kur bendraujama vien tik 

amerikiečių gestų kalba (ASL). Nemažai serialo aktorių yra kurtieji, kaip ir žvaigždė Marlee Matlin.

Iš anglų kalbos vertė Ieva LUKOŠEVIČIENĖ

Marlee Matlin apie serialą „Sukeisti  gyvenimai“ (Switched at 
Birth) – kodėl jis skirtas visiems, ne ti k kurti esiems

vaidino du nedidelius, tačiau ryškius vaidmenis. 
„Vaidinau dviejuose fi lmuose: Miroslavo 

Slabošpickio „Gentyje“ („Племя“) ir Mak-

simo Proškino „Kilpoje“ („Петля“). Pakliuvau 
atsiti kti nai – internete pamačiau skelbimą 
apie aktorių atranką M. Slabošpickio fi lmui. 
Aktorinio išsilavinimo nebuvo reikalaujama, 
reikėjo kurčių jaunuolių (paauglių išvaizdos), 
pagal aprašymą aš ti kau. Perėjau kelis atrankos 
etapus, tada išvykau į Kijevą. Beje, buvau vien-
intelis rusas tarp „Genti es“ aktorių“, – pasakoja 
jaunuolis. 

Pasak Aleksandro, fi lmavimo proce-
sas buvo įtraukianti s, su nesklandumais jis 
nesusidūrė. Susidoroti  su visomis jam skirtomis 
užduoti mis padėjo nuolati nės repeti cijos. Ben-
drauti  buvo lengva aktorių asistentės dėka, ji 
meistriškai išversdavo visus režisieriaus nuro-
dymus. 

„Kai kas sako, kad CV reikia nurodyti  savo 
negalią, kai kas mano priešingai. Aš įsiti kinęs, 
kad bendros taisyklės nėra, priklauso nuo sit-
uacijos. Tačiau jei norinti s įsidarbinti  nepasakė 
darbdaviui apie savo negalią, yra galimybė 
pakliūti  į pokalbį dėl darbo ir įrodyti , kad kurčias 
žmogus gali dirbti  kaip lygiaverti s su kitais“, – 
teigia Aleksandras. •

Šalti nis: 
htt ps://life.ru/t/%D0%BA%D0%B0

%D1%80%D1%8C%D0%B5%D1%80%D0
%B0/912429/kak_ghlukhiie_dobivaiutsia_

uspiekha_v_profi essiiakh_dlia_slyshashchikh

→

Rusijos kurčiųjų draugijos korespondentas  
A. Sidelnikovas. 
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Tuo metu, kai gavote šį „Oskarą“, vyko 
didžiulės diskusijos; diskusijos kurčiųjų 
bendruomenėje, apie jas girdinčiųjų 
bendruomenė gali net nežinoti . Savo 
kalboje jūs daugiau kalbėjote balsu nei 
gestų kalba...

Taip, praėjus metams, kai gavau 
apdovanojimą, manęs pačios paprašė įteikti  
apdovanojimą geriausiam metų aktoriui, 
tad nusprendžiau kalbėti  balsu, skaitydama 
„Oskarui“ nominuotų aktorių pavardes. Ir 
tai tapo kova tarp manęs ir dalies kurčiųjų 
bendruomenės, kuri manė, kad neturėjau 
kalbėti  balsu. Buvau visiškai naivi dėl savo 
požiūrio. Norėjau būti  „sava“ ir pasakyti : 
„Sveiki, aš esu kurčia.“ Be to, užaugau 
kalbėdama ir gestais, ir balsu. Taigi praeitais metais matėte mane 
kalbančią ti k gestais, o šiais metais nusprendžiau kalbėti  balsu. O kai 
kurie žmonės iš kurčiųjų bendruomenės pamanė, jog bandau sudaryti  
įspūdį kurčių vaikų tėvams, kad kažkodėl jų vaikai turi kalbėti  balsu, o 
ne gestais. Ir kad geriausias būdas tai padaryti  – ti esiog kalbėti . O aš 
taip visiškai negalvojau. 

Ką manote apie tai dabar?
Žinote, niekada nepasakysiu, kad gailiuosi dėl tos akimirkos. Nesi-

gailiu, nes žinau, kokie buvo mano keti nimai. Aš žinojau, ką noriu pa-
daryti . Neatsiprašysiu dėl savo požiūrio.

Kai iš jūsų ima interviu, – šis interviu taip pat nėra išimti s, – su-
laukiate daug klausimų apie kurtumą ir pasirodymą ekrane. Galite 
būti  nuoširdi: ar tai nevargina? Ar niekada nepagalvojate, kad jūsų 
nuolat prašo kalbėti  kurčiųjų vardu?

Ne. Nes žinau, kad nekalbu už visus kurčiuosius, o kalbu apie tai, 
kas, mano manymu, yra mūsų teisės. Kalbu apie tas sriti s, kur ti kiu, 
kad mes nusipelnėme prieinamumo. Manau, jog kalbu apie švieti mą, 
apie gestų kalbos svarbą, apie kurčiųjų kultūrą, apie prieinamumą, apie 
kurčių aktorių teisę gauti  darbą ir kurti  autenti škus vaidmenis, kad už 
juos nevaidintų girdinti eji. O dėl buvimo kurčiųjų bendruomenės lyde-
riu - aš palieku tai jiems. Aš esu aktorė. Tai mano karjera, mano dar-
bas. Tuo užsiimti  man pati nka. Bet taip pat esu draugė, mama, aktorė, 
prodiuserė ir teisių gynėja. Ir aš nuo to nepavargstu. Ne, visiškai ne. O 
lūkesčiai, žinoma, yra dideli. Kažkada, kai buvau labai jauna, jie buvo 
labai dideli, bet manau, jog socialinių ti nklų dėka žmonės suprato, kad 
mes visi turime teisę kalbėti  ir galime kalbėti  kartu vienu balsu. Ir aš 
naudojuosi žiniasklaidos man suteikta galimybe. Ir jeigu yra kas nors 
susijusio su kurčiųjų bendruomene, apie ką, mano manymu, reikia 
kalbėti , tai aš, žinoma, būsiu priekyje ir „garsiai triukšmausiu“. Tačiau 
negaliu visko padaryti  viena. Tikrai negaliu.

Tokius serialus kaip „Sukeisti  gyvenimai“ kuria labai daug 
žmonių. Tai daugybės žmonių, dirbančių už ekrano, kūrinys; žmonių, 
kurie rašo scenarijų, kurie vadovauja ir, be abejo,  vaidina. Bet Mar-
lee,  jūs turite šiek ti ek didžiuoti s, kad toks serialas išėjo į eterį ir 
padarė tokią didelę įtaką.

Aš labai didžiuojuosi. Būčiau norėjusi matyti  daugiau kurčiųjų, 
dirbančių užkulisiuose. Bet yra, kaip yra. Mes ti krai siūlome savo įnašą, 
jei ti k mums suteikia progą, mes turime idėjų, jeigu mums sudaromos 
galimybės, o serialas „Sukeisti  gyvenimai“ tam puikiai ti ko. Aktoriai, 
rašytojai, vadovai ir prodiuseriai buvo ti esiog puikūs, palaikantys, ir aš 
tai labai verti nu. Jie visą laiką buvo objektyvūs. Tiek dėl gestų kalbos, 
ti ek dėl prisitaikymo prie kurčių aktorių. Visur dalyvavo vertėjai, kiek-
vienam kurčiam aktoriui buvo skirtas vertėjas. Turiu omenyje, kad vi-
sas darbas seriale vyko labai sklandžiai. Užkulisiuose niekada nekilo 
problemų. Ačiū Lizzy Weiss už puikų vadovavimą, kad viskas vyko 

taip sklandžiai. Mes nufi lmavome 103 epizodus. Deja, visa tai artėja 
į pabaigą. 

Norėčiau pakalbėti  apie kurčiųjų, dirbančių už ekrano, skaičių. Ar 
tai jums kelia susirūpinimą?

Noriu pasakyti , kad kino srityje dirba nedaug kurčiųjų. Turiu ome-
nyje, kad yra daug kurčių aktorių, rašytojų, vadovų, prodiuserių, net 
muzikantų, bet jiems nesuteikiama galimybė dirbti , nes ti k 2 procentus 
neįgaliųjų vaidmenų atlieka patys neįgalieji. Tad manau, kad ir toliau 
privalome kurti  ir pasirodyti  su tokiais personažais, kokie buvo šiame 
seriale, nes niekas mums jų neduos.

Galbūt pokalbio pabaigoje geriausiai ti ktų apibendrinan-
ti s klausimas... Kaip minėjote, praėjo 30 metų nuo tos dienos, kai 
pelnėte „Oskarą“. Šiame seriale dirbote su daugybe jaunų aktorių. 
Visi jie pasuko skirti ngais keliais. Dabar, kai serialas rodomas 
paskuti nį sezoną, kokių patarimų duotumėte šiems jauniems akto-
riams?

Vieni jų dirba, kiti  nedirba, kai kurie „tebesikauna“ dėl agentų ir 
vadybininkų. Kai kas iš jų dirba, kad sulauktų pripažinimo. Kai kurie 
jau pelnė pripažinimą vaidindami šiame seriale. Jie visi yra labai ta-
lenti ngi aktoriai. Tačiau labai ti kiuosi, kad „Sukeisti  gyvenimai“ sukūrė 
naują aktorių būrį, kurčių aktorių. Visų pirma, tai nėra lengvas darbas, 
mes visi žinome, kad tai viena sunkiausių profesijų, kurias ti k galima 
pasirinkti , ir prisideda dar vienas dalykas – trūksta suprati ngumo, kai 
kalbame apie kurčius žmones. Kai kurie kurti eji sulaukia suprati mo, o 
daugelis – nesulaukia.

Tai kokių patarimų davėte šiems aktoriams?
Pirmiausia pasakiau – būkite kūrybingi. Rašykite savo istorijas. 

Pasirodykite visur, internete. Nesvarbu, kas, kaip, kur, kada. Privalote 
turėti  drąsos pasirodyti  ir parodyti  savo veidą visur, kur ti k galite. 
Nesvarbu, ar tai būtų fi lmų festi valiai, ar vakarėliai, ar vaikščiojimas į 
atrankas, ar bendravimas su draugais, draugų draugais. Būkite matomi, 
parodykite save, o svarbiausia – turite būti  kūrybingi. Geriausias būdas 
yra ką nors parašyti . Aš nemoku rašyti , bet siūlau idėjas ir turiu draugų, 
kurie aprašo mano idėjas. Tai vienintelis kelias aktorei, kuriai tenka 
susidurti  su įvairiomis kliūti mis... Tai sunku, bet įmanoma. Nieko nėra 
neįmanomo. Visada taip sakau. 

Marlee Matlin, buvo labai malonu su jumis kalbėti s. Labai ačiū 
jums. 

Ačiū ir jums.  •

Šalti nis: 
htt p://www.cbc.ca/radio/q/thursday-feb-16-2017-paying-

tribute-to-stuart-mclean-1.3982583/marlee-matlin-explains-
why-switched-at-birth-is-a-show-for-everybody-not-just-deaf-

people-1.3983771

Kurčia aktorė M. Matlin yra pelniusi „Oskarą“ už geriausią moters vaidmenį fi lme „Mažesniojo Dievo vaikai“.
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„Labai apmaudu, žmonės stengėsi, kūrė 
visus metus, kad savo darbus galėtų pristatyti  
vienintelėje neįgaliųjų mugėje, tačiau jiems 
to neleista padaryti . Registracija prasidėjo 
po Joninių. Paraišką nusiuntėme liepos 
pradžioje, tačiau nebuvome įregistruoti , 
nes vietų jau nebuvo. Prašėme, kad leistų 
su savo inventoriumi, tačiau ir tai nebuvo 
galima“, – dėl tokios tvarkos apgailesta-
vo Panevėžio kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų 
mokyklos direktorė Danutė Kriščiūnienė. 
Direktorė sakė, kad mokyklos kurčios mo-
terys ir moksleivė Skaistė Cibulskaitė mugei 
turėjo padariusios daug keramikos, tapybos 
bei kitų meninių darbų ir ti kėjosi vėl tokio pat 
pasisekimo, kaip ir praėjusių metų neįgaliųjų 
šventėje. Deja, šiemet joms vietos neliko. 

Vietos neliko ir Panevėžio kurčiųjų reabili-
tacijos centro rankdarbių mėgėjoms. Tačiau 

joms pasisekė, moteris po savo 
palapine priglaudė šio miesto 
sutrikusio regėjimo organizaci-
jos atstovės.

„Akiračio“ redakcija pa-
klausė šventės organizatorių, 
Lietuvos specialiosios kūry-
bos draugijos „Guboja“ vado-
vės Viktorijos Vitaitės ir 
renginių koordinatorės Aušros 
Abromaiti enės, kodėl taip nu-
ti ko, kad net 40 organizacijų 
nebuvo įregistruotos. Pasak jų, 
registracija prasidėjo po Joninių 
ir per dvi dienas 100 numatytų vietų jau buvo 
užimta. Renginių koordinatorė sakė, kad 
anksčiau priimdavo visus pageidaujančius da-
lyvauti  mugėje, tačiau šiemet, gavus valdžios 
nurodymą palikti  daugiau erdvės, sumažino 

vietų skaičių. 
 „Norėjome, kad mugė būtų 

panaši į mugę, o ne į turgų. Todėl 
siekėme, kad būtų daugiau erdvės, 
būtų lengviau judėti . Pabandėme 
padaryti  tvarką. Gaila žmonių, ku-
rie nepateko. Labai atsiprašome 
jų“, - savo darbuotoją papildė 
„Gubojos“ direktorė. V. Vitaitė.

Šventė „Tau, Vilniau!“ – tai 
galimybė neįgaliems žmonėms 
parodyti  visuomenei savo 
kūrybinius ir darbinius pasieki-
mus bei neišsenkančią dvasios 
sti prybę. Ši šventė sosti nės gyven-

tojus ir svečius džiugina jau 
trylika metų. Praėjusiais 
metais iš šios tradicinės 
šventės išaugo po regio-
nus keliaujančios neįgaliųjų 
bendruomenės mugės-
koncertai „Būkime kartu!“ 
Šiemet Utenoje, Klaipė-
doje ir Jurbarke neįgaliųjų 
bendruomenės renginiai 
įsiliejo į vietos šventes, 
kultūrinį gyvenimą. 

Šventės globėjas socia-

linės apsaugos ir darbo ministras Linas 
Kukuraiti s, sveikindamas šventės dalyvius, 
ragino ne koncentruoti s vienoje vietoje, o 
labiau pasklisti  po Vilnių. Ministras pažadėjo 
kartu su Vilniaus miesto savivaldybe ir 
„Guboja“ ieškoti  galimybės tai įgyvendinti . 
Neįgaliųjų reikalų departamento direktorė 
Asta Kandratavičienė atkreipė dėmesį, kad 
tokį kelią „Guboja“ pasirinko organizuodama 
regionines šventes „Būkime kartu!“ „Jūsų 
nuoširdus darbas – vienas didžiausių indėlių 
į socialinės atskirti es mažinimą Lietuvoje“, – 
A. Kandratavičienė dėkojo „Gubojos“ vadovei 
V. Vitaitei už gražią iniciatyvą.

Katedros aikštėje koncertavo ne ti k ge-
riausi neįgaliųjų meno saviveiklos kolektyvai, 
bet ir Valstybinis pučiamųjų instrumentų 
orkestras „Trimitas“, diksilendas „Sweet-
band“, kiti  kolektyvai. Mūsų bendruomenei 
koncerti nėje programoje atstovavo Vilniaus 
ir Kauno kurčiųjų reabilitacijos centrų sa-
viveiklininkai.

Mugėje darbus eksponavo ir pardavinėjo 
neįgalieji liaudies amatų meistrai, namu-
dininkai iš įvairių Lietuvos vietų. Spalvingus 
rankų darbo suvenyrus, meninius dirbinius 
pristatė ir mūsų organizacijos iš visos Lietu-
vos - tai Vilniaus kurčiųjų reabilitacijos centras 
(KRC), Kauno KRC, Panevėžio KRC ir Kaišiadorių 
rajono, Kauno rajono, Kėdainių, Raseinių, 
Jonavos kurčiųjų pirminės organizacijos bei 
Mažeikių kurčiųjų draugija. •

Rugsėjo 3 d. Sostinės dienų Vilniuje metu Katedros aikštėje vyko tradicinė šventė „Tau, Vilniau!“ - 
respublikinė neįgaliųjų mugė-koncertas. Deja, į ją ne visi negalios žmonės galėjo patekti. Šiemet apie 40 

organizacijų, norinčių mugėje pristatyti savo kūrybinius darbus, liko “už borto”.  Pasak organizatorių, buvo 
valdžios nurodymas, kad mugėje būtų daugiau erdvės, platesni takai, todėl ir buvo sumažintas palapinių 

skaičius.

Genė KARKLIENĖ

Mūsų bendruomenės nariai šventėje „Tau, Vilniau!“
MES IR VISUOMENĖ

Šventės dalyvius sveikina socialinės apsaugos ir darbo minis-
tras L. Kukuraitis ir Neįgaliųjų reikalų departamento direktorė 
A. Kandratavičienė.

Koncerto belaukiant.

Gausiausiai į mugę susirinko Kėdainių kurčiųjų p. o. rankdarbių 
mėgėjų. 
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Savo pagamintus vėrinius pristatė 
kaišiadorietė rankdarbių mėgėja 
Z. Skromovienė.

Mažeikiškių rankdarbius pristatė jų pirmininkė A. Šimkuvienė ir būrelio 
vadovė J. Kniurienė.

Pirkėjos susidomėjo Kaišia-
dorių kurčiųjų p. o. nertomis 
riešinėmis. 

Prienų kurčiųjų p. o. paviljono šeimininkai.

Mūsų bendruomenės 
nariai šventėje 
„Tau, Vilniau!“

Kauno kurčiųjų rankdarbius pristatė 
būrelio vadovė R. Motiejūnienė.

Kėdainiškė O. Barbačkova ir jos 
skraistės.

Kėdainiškė D. Morozovienė ir jos 
mezginiai.

Kėdainių kurčiųjų p. o. pirmininkė 
V. Mockutė džiaugėsi gausia savo 
komanda.

PKRC atstovė N. Gritėnienė ir jos 
spalvingi nėriniai.

Vilniaus kurčiųjų reabilitacijos centro  paviljono šeimininkai ir jų keramika.

G. Karklienės nuotr.
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