
Kaina 
1 Eur 

L I E T U V O S  K U R Č I Ų J Ų  D R A U G I J O S  M Ė N R A Š T I S

Nr. 10 (381)
2017 m. gruodis

Nauji vėjai Šiaulių 
teritorinėje valdyboje

LKD prezidento V. Pivoro 
trumpa 2017 metų  apžvalga

Vilniuje žydi demokrati ja!

Mona Paula: „Galapagų 
salos - ti kras rojus...“

GERBIAMI SKAITYTOJAI
Užsiprenumeruokite “Akiratį ” 2018 metams! Mėnraščio 

„Akirati s“ (indeksas 0002) prenumeratos kaina
10 mėn. – 10 Eur, 6 mėn. – 6 Eur.

Užsiprenumeruoti  leidinį galite ne ti k Lietuvos pašto ar 
„PayPost“ skyriuose, bet ir internetu (www.prenumeruok.lt) 

bei telefonu (8 700) 55 400.
Laikraštį  galite užsisakyti  ir Kauno bei Vilniaus kurčiųjų 

reabilitacijos centruose. 
Čia metų „Akiračio“ prenumerata – 9 Eur.



2017 M. GRUODIS2

PANEVĖŽIO MOKSLEIVIŲ PAŽINTIS 
SU LIETUVOS KARIUOMENE. Panevėžio 
kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pagrindinėje 
mokykloje lankėsi Lietuvos kariuomenės 
Krašto apsaugos savanorių pajėgų Vyčio 
apygardos 5-osios rinkti nės vado pulkininko 
leitenanto Vido Zabielos komanda. Mokiniai 
buvo supažindinti  su Lietuvos kariuomene, 
krašto apsaugos sistema, sausumos pajėgų laipsniais, vertybėmis. Vai-
kai sužinojo, kad vyriausioji ginkluotųjų pajėgų vadė yra prezidentė 
Dalia Grybauskaitė. Buvo išaiškinta, kodėl verta tapti  kariu savanoriu. 
Svečiai papasakojo apie Krašto apsaugos (KASP), Karines oro (KOP), Ka-
rines jūrų (KJP), Specialiųjų operacijų (SOP) bei mokymo pajėgas.

Mokiniams buvo įdomu išgirsti , kiek pinigų uždirba privalomosios 
tarnybos kariai; ar gali tarnauti  klausos negalią turintys žmonės; kodėl ver-
ta tapti  kariu, kokie yra tarnybos būdai. Buvo papasakota apie Profesinę 
karo tarnybą (PKT) bei Nuolati nę privalomąją pradinę karo tarnybą 
(NPPKT). Svečiai kalbėjo apie Krašto apsaugos savanorių pajėgas, 
jaunesniųjų karininkų vadų mokymus bei apie tai, ką Lietuvos 
kariuomenė daro taikos metu. Buvo priminta, kad Lietuva su NATO 
yra jau nuo 2004 m. kovo 24 d., atsakyta į visus ne ti k mokinių, bet ir 
mokytojų pateiktus klausimus. 

Mokiniams pati  įdomiausia buvo prakti nė dalis: apžiūrėti , palaikyti  

rankose ir net išardyti  šautuvą. Labai išsamiai 
buvo pademonstruota visa karinė ekipuotė, 
o maskuotę išbandė kiekvienas norinti s. Mo-
kiniai paskanavo ir kareiviško sauso davinio, 
išbandė kuprinės svorį, pačiupinėjo kitus 
kareiviams būti nus daiktus.  Lauke mokinių 
laukė staigmena – ginklai ir kariniai automo-
biliai. Į automobilius buvo galima įlipti  ir net 

pasėdėti  prie vairo.  
KAUNO RAJONO ORGANIZACIJOMS – „GERUMO ANGELAI“. 

Gruodžio 4 d. Kauno rajono socialinių paslaugų centre vyko Tarptauti nė 
neįgalių žmonių šventė, kurioje dalyvavo ir Kauno rajono kurti eji. Šiais 
metais sveikinimo žodį teko tarti  Kauno rajono kurčiųjų pirminės or-
ganizacijos pirmininkei V. Eskerti enei. M. Jaskūnienė ir M. Balaišis gestų 
kalba atliko dainą „Tu gali“. Organizacijoms, dirbančioms su negalią 
turinčiais žmonėmis, Kauno rajono savivaldybės administracijos direk-
torius Antanas Nesteckis ir Socialinės paramos skyriaus vedėja Marga-
rita Venslovienė įteikė po „Gerumo angelą“. 

PIRMASIS INICIATYVINĖS GRUPĖS „IN THE HANDS OF MUSIC“ 
VAIZDO KLIPAS. Gruodžio 1 d. pasirodė pirmasis iniciatyvinės grupės 
„In the Hands of Music“ vaizdo klipas! Jame pristatoma lietuvių gestų 
kalba atliekama Lino Adomaičio ir Simonos daina „Saulės pėdomis“. 
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Ją galima pažiūrėti  ir LKD feisbuko paskyroje. 
Linkime malonaus žiūrėjimo! Nepamirškite 
paspausti  SUBSCRIBE. Dainą imitavo: Miglė 
Jaskūnienė ir Paulius Jurjonas, meninis teksto 
gestų kalba autorius Kęstuti s Vaišnora, vaizdo 
klipą kūrė Linas Miskelis. Kanalas „In the Hands 

of Music“ – tai erdvė, kur nelieka socialinės 
atskirti es, nes muzika suvienija visus. Šiame 
kanale rasite originalių iniciatyvinės grupės 
kurtų įvairaus žanro dainų klipų, pateiktų 
gestų kalba.

JAUNOSIOS KARTOS VIEŠNAGĖ DRAUGI-
JOJE. Lapkričio 22 d. Lietuvos kurčiųjų draugi-
joje lankėsi Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų 

ugdymo centro parengiamosios ir ketvirtos 
klasės mokiniai. Jie – mūsų bendruomenės 
ateiti es karta, tad prezidentas V. Pivoras su jais 
rimtai diskutavo apie LKD istoriją ir savo, kaip 
prezidento, pati rtį . 

KOKIOS KURČIŲJŲ GALIMYBĖS DALY-
VAUTI BAŽNYČIOS GYVENIME. Vienoje 
sekmadienio LRT laidoje „Šventadienio 

mintys“ kūrybinė grupė domėjosi, kokios 
neprigirdinčiųjų ir kurčiųjų galimybės daly-
vauti  Bažnyčios gyvenime. Jie lankėsi Lietuvos 
šeimų, auginančių kurčius ir neprigirdinčius 
vaikus, bendrijoje PAGAVA. Bendrijos 
pirmininkė R. Sitavičienė papasakojo apie 
organizaciją, jos veiklas ir apie tai, kokia pa-
galba teikiama vaikams ir šeimoms. Antroje 
laidos dalyje laidos kūrėjai viešėjo Vilniaus 
Bernardinų parapijoje, kur jau antrus metus 
Sutvirti nimo sakramentui jaunuoliai rengi-
ami gestų kalba, taip pat šv. Mišios aukoja-
mos su verti mu į gestų kalbą. Visa laida buvo 
verčiama į gestų kalbą. Laidos vedėja  – Dalia 
Michelevičiūtė, autorė – Diana Neimanti enė.

MENAS MANO MIESTE – PATIRIU IR 
DALINUOSI. Lapkričio 28 d. Nacionalinėje 
dailės galerijoje pirmo aukšto vesti biulyje 
buvo ati daryta paroda „Menas mano mieste 
– pati riu ir dalinuosi”. Parodoje buvo pristatyti  
projekto „Menas mano mieste – pati riu ir da-
linuosi” dalyvių - kurčiojo jaunimo ir senjorų iš 
Vilniaus – darbai. Jie atskleidžia, kaip kurti eji 

mato Vilniaus miestą ir kaip jį norėtų patobu-
linti . Paroda vyko iki gruodžio 10 d.

KALĖDINIŲ GIESMIŲ KONCERTAS. 
Gruodžio 30 d. 19 val. Bernardinų bažnyčioje 
(Maironio g. 10, Vilnius) vyks Kalėdinių 
giesmių koncertas su daliniu verti mu į gestų 
kalbą. Įėjimas nemokamas.

Žmogus nepakeičiamas laike, nepakartojamas Žemėje. 
Kiekvienas skleidžia gyvenime savo šviesą - ryškią ar blankią, 

tačiau ypati ngą. 
Istorija skaičiuoja šimtmečius, žmogus - metus, valandas, dienas. 

Ir nesvarbu, kiek jų priskaičiuota, kad ti k širdis išlieka vis tokia 
kaip kadaise dosni ir be galo gera...

Jubiliejaus proga LKD Respublikinė valdyba, „Akiračio“ redakcija, 
kurčiųjų bendruomenė nuoširdžiai sveikina buvusią LKD pirmininko 

pavaduotoją Vandą VAITKUTĘ. 
Peržengus gražaus Jubiliejaus slenkstį , tegul Jus lydi sveikata, o brandūs metai 

dosniai seikėja džiaugsmo akimirkas ir kilnius siekius.
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Šių metų Lietuvos kurčiųjų draugijos vykdyto projekto pagrindi-
niai ti kslai buvo viešinimas, atstovavimas ir kurčiųjų teisių gynimas. 
Įgyvendinant veiklas buvo surengti  įvairūs mokymai, susiti kimai, vaikų 
stovykla. Gana aktyviai visuomenė buvo informuojama apie kurčiųjų 
bendruomenę, jos kultūrą ir gestų kalbą. 

Didžiausiu pastarųjų metų pasiekimu V. Pivoras įvardija teigiamų 
nuostatų formavimą apie mūsų bendruomenę visuomenei ir švieti mo 
apie kurčiuosius mokymus įvairiose Lietuvos įstaigose bei mokyklose. 
Tai nepaprastai sėkmingi projektai, kurie sulaukė didžiulio visuomenės 
susidomėjimo, jų lūkesčiai buvo gerokai viršyti : dažnai mokymų dalyvių 
skaičius būdavo daugiau nei 100 asmenų, o gruodžio pradžioje Kauno 
Gedimino sporto ir sveikati ngumo gimnazijoje pasiektas neįti kėti nas re-
kordas – čia į užsiėmimus iš viso per vieną dieną susirinko net 381 dalyvis! 
Prezidentas džiaugiasi – šios veiklos yra ypač verti ngos, nes taip keičiamas 
visuomenės požiūris į kurčiuosius ir griaunami ilgai gyvavę mitai. Didžiulis 
pasiekimas yra vaikų susidomėjimas, nes mažieji mūsų visuomenės 
nariai ypač atviri pasauliui ir naujoms žinioms. Tad šią veiklą galime pa-
vadinti  svarbia investi cija į ateitį  – visuomenės požiūris keičiamas ne ti k 
šiandien, bet ir daugeliui metų. Kai mokymuose dalyvavę vaikai užaugs, 
Lietuvoje vyraus dar didesnė girdinčiųjų tolerancija ir suprati mas kurčiųjų 
atžvilgiu. 

LKD prezidentas ypač sėkminga veikla vadina ir nebe pirmus metus 
vykstančius LKD teritorinių valdybų pirmininkų mokymus. Šiuose moky-
muose dėmesys sutelkiamas ti k į organizacijos pirmininko darbą, jo prisiimtą 
atsakomybę.  Drauge sprendžiamos problemos, ieškoma išeičių, tobulina-
mos asmeninės pirmininkų savybės ir keliama motyvacija. Pagrindiniai šių 
mokymų ti kslai – pagalba organizacijoms, kokybiškas veiklų įgyvendinimas 
ir visų teritorinių valdybų veiklų suvienodinimas, kad visos šios organizacijos 
siektų tų pačių ti kslų tomis pačiomis priemonėmis. Vadovų mokymų rezul-
tatai jau yra aiškiai matomi: šių metų rinkimai  kiekvienoje LKD teritorinėje 
valdyboje buvo organizuoti  laikanti s įstatų, tvarkingai ir demokrati škai. Šie 
pokyčiai lėmė ir didesnį kurčiųjų bendruomenės susidomėjimą LKD veikla. 

Pastaruoju metu, rinkimų laikotarpiu,  ypač matomas didesnis 
bendruomenės aktyvumas. Vis daugiau kurčiųjų ima domėti s Lietuvos 
kurčiųjų draugijos veikla, matyti  ir besikeičianti s kurčiųjų bendruomenės 
požiūris – kurti eji ima suprasti , jog patys, gali priimti  sprendimus, imti s 
iniciatyvos ir taip keisti  Lietuvos kurčiųjų gyvenimo kokybę savo jėgomis, 
gyvenimo pati rti mi ir įsiti kinimais. 

Šių metų projekte skirta dėmesio įvairių amžiaus grupių kurti esiems: 
buvo organizuojami sveikati ngumo mokymai senjorams, mokymai apie 
pozityvią tėvystę bei fi nansų planavimą šeimoms, taip pat kartu su Lietu-
vos kurčiųjų jaunimo asociacija (LKJA) surengta vaikų stovykla. V. Pivoras 

pabrėžia, jog džiaugiasi, kad LKD palaiko sti prius ryšius su LKJA: kartu vyk-
stama į susiti kimus, organizuojami bendri renginiai, taip pat LKD teikia 
jaunimo asociacijai administracinę pagalbą įgyvendinant jų idėjas. 

Prezidentas pažymi, jog sparčiai keičiasi ir pasaulio kurčiųjų 
organizacijų požiūris į Lietuvos kurčiuosius. Mūsų šalis pasaulyje tampa 
žinoma ne ti k dėl sporto pasiekimų, kaip buvo iki šiol, bet ir dėl sti praus 
kurčiųjų atstovavimo bei puikios gestų kalbos vertėjų darbo sistemos. 
Didelis pasiekimas - iš naujo užmezgami kadaise nutrūkę ryšiai su Bati jos 
šalių kurčiųjų draugijomis, planuojamos bendros veiklos, susiti kimai. 

Kaip asmeninį šių metų ti kslą prezidentas išskiria siekį susti printi  
LKD komandą: užti krinti  darbuotojų bei Valdybos darbo kokybę, sukurti  
glaudesnius tarpusavio ryšius. Džiugu, jog šioje srityje taip pat  akivaizdūs 
rezultatai: kas savaitę organizuojami darbuotojų susiti kimai, juose dali-
jamasi savaitės problemomis bei pasiekimais. Be to, pamažu nusistovi 
Valdybos posėdžių organizavimo ir vykdymo tvarka. 

Apibendrindamas 2017-uosius V. Pivoras juos vadina pabudimo 
metais. Tai laikotarpis, kai sparčiai didėjo girdinčiųjų domėjimasis 
kurčiųjų gyvenimu ir mūsų bendruomenės aktyvumas. Girdinti eji vis 
labiau domėjosi kurčiųjų bendruomene, gestų kalba ir patys ėmė inici-
juoti  įvairius projektus bei siekė bendradarbiavimo. Tuo tarpu pačioje 
bendruomenėje, tarp kurčiųjų, atsirado suprati mas, kad Lietuvos kurčiųjų 
draugija – tai ne organizacija, Lietuvos kurčiųjų draugija – tai jie patys.  •

Artėjančių švenčių proga LKD prezidentas ir visa LKD 
komanda linki visiems kurti esiems jaukios šventi nės 
nuotaikos, šilto buvimo su šeima bei arti maisiais. Šiuo 
metu gyvename pereinamuoju laikotarpiu, skirtu 
ramiai apmąstyti  praėjusius metus bei pasiruošti  
ateinanti ems. Nebijokite išskirti  ir teigiamus, ir neigiamus 
dalykus – 2017-aisiais įvykusios pergalės tegu suteikia 
pasididžiavimo, o nesėkmės leidžia mums tobulėti . 
Linkime Lietuvos kurti esiems išlikti  tokiems pat aktyviems 
ir iniciatyviems, nes mes visi būdami drauge, susikabinę 
rankomis, būsime neįti kėti na jėga, galinti  pasiekti  
nuostabių pergalių.

Rasa BUIKAUSKAITĖ
LKD viešųjų ryšių ir informacinės sklaidos koordinatorė

Arėjant Naujiesiems metams, baigiasi ir 2017 m. Lietuvos kurčiųjų 
draugijos veiklos darbai, rengiamos paskutinės projekto ataskai-

tos. LKD prezidentas Vytautas Pivoras džiaugiasi: projektas 
įgyvendintas sklandžiai, o šių metų gausūs pasiekimai teigiamai 

veikia Lietuvos kurčiųjų bendruomenę.  

LKD prezidento V. Pivoro 
trumpa 2017 metų apžvalga 

AKTUALIJOS

Gražių Kalėdų ir laimingų Naujųjų metų!
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Iš viso Šiaulių mieste ir apskrityje yra 240 LKD narių, o sekmadienį 
Šiaulių kurčiųjų reabilitacijos centre buvo susirinkę 54. Susirinkusieji 
išrinko 24 atstovus, kurie kasmet visuoti niuose susirinkimuose balsuos, 
spręs Šiaulių kurčiųjų bendruomenės problemas bei kontroliuos LKD 
Šiaulių teritorinės valdybos veiklą. Tarp šių žmonių yra įvairių amžiaus 
grupių atstovų, taip bus užti krinta, kad nė vienas Šiaulių apskriti es 
kurčiasis nebūtų pamirštas. Su išrinktų 24  atstovų sąrašu galima 
susipažinti  LKD ti nklapyje.

Išrinkus 24 delegatus, toliau darbą susirinkime tęsė ir sprendimus 
priėmė ti k jie, kiti  draugijos nariai liko stebėtojais. Šių žmonių laukė 
didelis darbas – pakeisti  tuos, kurie iki šiol vadovavo ir atstovavo or-
ganizacijai. Jie iš savo tarpo išrinko penkis delegatus, kurie Šiauliams 
atstovaus LKD  suvažiavime. Tai Vesti na Rutkutė, Kristi na Prudnikienė, 
Živilė Uscilė, Saulius Šiaudkulis ir Auksė Šiaudkulienė. 

Ypač svarbi užduoti s  buvo išrinkti  naują LKD Šiaulių teritorinės valdy-
bos pirmininką. Atsakingos pirmininko pareigos priverčia pamąstyti : ar 
savo kandidatūrą pateikęs žmogus išti es gali ant savo pečių laikyti  or-
ganizacijos veiklą ateinančius penkerius metus? Šį kartą užimti  šį postą 
pasiryžo ti k viena kandidatė – Vesti na Rutkutė – neprigirdinčioji, ilgus 
metus dirbanti  gestų kalbos vertėja. 

K. Prudnikienė savo kandidatūros nepateikė – po penkerių vado-
vavimo metų ji užleido vietą kitam žmogui, taip skati ndama naujas 
veiklas ir idėjas organizacijoje. Buvo dar vienas kandidatas į pirmininko 
postą, deja, savo kandidatūrą jis pateikė per vėlai – likus kelioms dien-
oms iki rinkimų. Todėl ji buvo atmesta. 

Delegatai parodė pasiti kėjimą kandidate V. Rutkute: už ją ati duoti  
14 balsų, nepritariančių jos vadovavimui buvo 5, o susilaikiusiųjų – 3. 

Tiesa, kaip ir naujai išrinktos Panevėžio teritorinės valdybos vadovės 
Raimondos Vaičeliūnienės, taip ir V. Rutkutės buvo prašoma, ofi cialiai 
perėmus vadovavimą Šiaulių teritorinei valdybai, pasitraukti  iš gestų 
kalbos vertėjos pareigų. V. Rutkutė šį pažadą davė. 

Paskui reikėjo išrinkti  tris valdybos narius, kurie ateinančius penke-
rius metus padėtų pirmininkei vykdyti  užsibrėžtus ti kslus ir kartu siektų 
gerinti  Šiaulių kurčiųjų gyvenimo kokybę. Buvo išrinkti : Živilė Uscilė, 
Kristi na Prudnikienė ir Vitalija Girdžiušienė. 

Kaip ir pastaruosiuose rinkimuose, taip ir šiuose buvo džiugu matyti  
narių aktyvumą, pasiryžimą spręsti  savo regiono kurčiųjų problemas 
ir įsitraukti  į Lietuvos kurčiųjų draugijos veiklą. Iki 2022 m. Šiaulių 
teritorinės valdybos atstovų bei vadovų laukia dideli darbai. •

Nauji vėjai Šiaulių teritorinėje valdyboje

Viena diena su Seimo nariu

Gruodžio 3 d.  Šiauliuose vyko rinkimai, ir po jų Lietuvos kurčiųjų draugijos Šiaulių teritorinė valdyba (TV) 
atsinaujino. Tądien ne tik buvo išrinkti nauji Šiaulių teritorinės valdybos delegatai, Šiaulių TV valdybos 

nariai, delegatai į LKD suvažiavimą, bet ir pastarąją kadenciją organizacijai vadovavusi Kristina Prudnikienė 
savo postą perleido naujam žmogui – Vestinai Rutkutei. 

LKD.lt inf. 

Gruodžio 6 d. Seime vyko renginys „Viena diena su Seimo 
nariu“, kuriame dalyvavo klausos negalios asmenys iš visos 
Lietuvos. Jį organizavo  Lietuvos kurčiųjų jaunimo asociacija 

(LKJA) ir Lietuvos kurčiųjų draugija, renginio globėja - 
parlamentarė Raminta Popovienė. 

„Akiračio“ inf.

Mūsų bendruomenės nariai renginyje „Viena diena su 
Seimo nariu“.

Gestų kalbos vertėjai renginyje  „Viena diena su Seimo 
nariu“.

Jau tapusį tradicinį renginį prieš trejus metus inicijavo LKD vi-
ceprezidentas Kęstuti s Vaišnora ir LKJA garbės prezidentė Monika 
Kumžaite (Mona Paula).

Pasibaigus renginiui jo globėja R. Popovienė savo feisbuko pasky-
roje rašė: „Šauni diena su kurčiųjų bendruomene... Šis projektas 
naudingas abiem pusėms – vieni pamato iš arti  politi ko darbą, turi 
progų paklausti , pamatyti , dalyvauti  kartu su Seimo nariu veikloje. 
Tuo tarpu Seimo nariai pamato, su kokiomis problemomis susiduria 
nematomą – klausos – negalią turinti s žmogus. Po tokios prakti kos 
klausos negalią turinti eji pateikia savo pasiūlymų, dažnai susijusių su 
neįgalių žmonių gyvenimo gerinimo klausimais. Džiaugiuosi, kad jau 
įtraukėme į Kultūros komiteto darbotvarkę informacijos prieinamumo 
didinimo kurti esiems klausimą.“

LKD feisbuko paskyroje buvo publikuojama džiugiai nuteikianti  
žinutė: „Seimo narė Laimutė Matkevičienė šiandien stengėsi kalbėti  
gestų kalba! Nors ir daugiausia tai buvo LGK abėcėlė, buvo labai 
smagu matyti ! Puikus pavyzdys kiti ems!“ 
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Genės Karklienės nuotr.
AKTUALIJOS

Pastaruosius penkerius metus LKD Vilniaus teritorinės valdybos 
pirmininkės ir Vilniaus kurčiųjų reabilitacijos centro direktorės parei-
gas ėjo Inga Minkevičienė. Ji pristatė praėjusiais ataskaiti niais metais 
atliktus darbus ir projekti nės veiklos rezultatus. O nuveikta buvo išti es 
daug: aktyviai dirbę valdybos nariai  per šį laikotarpį susiti ko keturis kar-
tus ir diskutavo bei dirbo  gerinant  Vilniaus kurčiųjų politi nę situaciją, 
sosti nės visuomeninio gyvenimo pritaikymą kurti esiems, aptarė naujų 
narių priėmimo bei kitus svarbius klausimus. Ne mažiau aktyvūs 
buvo ir Vilniaus kurčiųjų reabilitacijos centro darbuotojai. Jie ne ti k  
Vilniuje, bet ir jo rajonuose organizavo būrelius, renginius, išvykas, 
užsiėmė socialinės pagalbos veikla. Vadovė džiaugėsi ilgu sąrašu kitų 
organizacijų, su kuriomis palaiko glaudžius ryšius.  I. Minkevičienė sakė, 
jog rašydama ataskaitą pati  buvo apstulbusi – kiek daug jos komanda 
per metus yra nuveikusi: „Laikas bėga taip greitai, kad net nepastebi, 
kaip viskas, ką organizuojame, prabėga ir pasimiršta.“

Pirmininkė I. Minkevičienė parodė, jog savo darbą atlieka atsakingai 
–  organizaciją verti no iš vidaus ir  susirinkimui pateikė LKD Vilniaus 
teritorinės valdybos sti prybių, silpnybių, grėsmių bei galimybių analizę. 
Tarp sti prybių buvo minima gera įstaigos reputacija, glaudūs ryšiai su 
partneriais, kompetenti nga ir susiformavusi komanda, lankstus veiklų 
grafi kas. Organizacijos vadovė numatė ateityje telkti  bendruomenę,  
organizuoti  veiklas, kelti  darbuotojų kvalifi kaciją. Išskirtos organi-
zacijos silpnybės – darbuotojų darbas ti k pagal terminuotas, vienų 

metų trukmės sutarti s, mažas darbo užmokesti s, jaučiamas narių 
priešiškumas, patalpų trūkumas. Numatytos ir grėsmės, galinčios ken-
kti  organizacijai ateityje: mažėjanti s kurčiųjų skaičius, nepakankamas 
(mažėjanti s) fi nansavimas, sunkumai, kylantys dėl dažnai besikeičiančių 
projekto teikimo taisyklių. 

Po veiklos ataskaitos vyko organizacijos pirmininko rinkimai. Kadan-
gi antroji kandidatė Lina Kankevičiūtė atsiėmė savo prašymą, liko ti k vie-
na kandidatė – I. Minkevičienė.  Raginama ją palaikančių kurčiųjų ji po 
ilgų dvejonių nusprendė tęsti  vadovavimą ir vėl teikti  savo kandidatūrą. 
Likus vos dienai iki rinkimų, feisbuko grupėje „LGK – lietuvių gestų 
kalba“ buvo kilęs nepasitenkinimas dėl L. Kankevičiūtės sprendimo ne-
kandidatuoti  ir taip palikti  ti k vieną kandidatę – buvusią pirmininkę. 
Tačiau I. Minkevičienė parodė sti prybę ir atlaikė skaudžią kriti ką. Savo 
prisistatymo kalboje moteris kartojo: „Mano ti kslas – didelė, darni ir 
graži kurčiųjų bendruomenė.“ Tai įti kino delegatus – nors ir pasirinkę 
slaptą balsavimą, dauguma jų suti ko, kad I. Minkevičienė dar penkerius 
metus vadovautų organizacijai.

Buvo išrinkta ir naujoji organizacijos valdyba. Iš dešimti es kandidatų 
buvo išrinkti  šeši. Tai – Vytautas Pivoras, Arūnas Kubaiti s, Arūnas 
Šaukeckas, Marius Minkevčius, Rasa Buikauskaitė, Arvydas Bareikis. Šie 
žmonės dirbs Vilniaus kurčiųjų labui ateinančius penkerius metus.

Intensyvūs buvo delegatų į LKD suvažiavimą rinkimai. Reikėjo 
išrinkti  10 delegatų, o kandidatų buvo dvigubai daugiau – net 21! Slap-
tu balsavimu Vilniui atstovauti  LKD suvažiavime buvo pati kėta šiems 
žmonėms: Arvydui Bareikiui, Rasai Buikauskaitei, Tomui Ivanauskui, 
Arūnui Kubaičiui, Ingai Minkevičienei, Onai Pečiulienei, Vytautui Pivorui, 
Ginai Ramanauskienei, Ievai Pečiulytei-Silaevai ir Arūnui Šaukeckui. 

Delegatai susirinkimui vadovauti  buvo pati kėję Kęstučiui Vaišnorai. 
Atlikęs nelengvą darbą koordinuojant susirinkimo eigą ir kontroliuo-
jant, kad viskas vyktų pagal patvirti ntą darbotvarkę, susirinkimo pabai-
goje jis džiaugėsi: „Kaip ir po prieš dvi savaites vykusių Vilniaus rinkimų, 
taip ir po šiandienos, namo grįšiu laimingas – nors rinkimai ir užtruko 
ilgai,  buvo gera matyti  visą dieną vyravusią ti krą demokrati ją.“ •

Vilniuje žydi demokrati ja!
Taip galime pavadinti LKD Vilniaus teritorinės valdybos rinkimus, vykusius gruodžio 2-ąją Vilniaus 

kurčiųjų reabilitacijos centre. Visi Vilniaus teritorinės valdybos 43 delegatai parodė, kad jiems kurčiųjų 
bendruomenė išties rūpi.  Jie  domėjosi problemomis, buvo aktyvūs, tačiau mokėjo gerbti vienas kito 
nuomonę ir galutinius rinkimų rezultatus. Tokia delegatų pozicija parodė, jog pokyčiai išties vyksta, ir 

kurčiųjų bendruomenė bunda iš kurį laiką užsitęsusio snaudulio.

LKD.lt inf. 

Vilniaus kurčiųjų reabilitacijos centro darbuotojai ir 
direktorė I. Minkevičienė (pirma iš kairės).

PAKARTOTINIAI RINKIMAI
Nesusirinkus pakankamam narių skaičiui,  skelbiama LKD 
Klaipėdos teritorinės valdybos pakartoti nių rinkimų data: 

Gruodžio 17 d. 

Eina metai...
Vieni ką nors nusineša, kiti  

ką nors dovanoja. 
Tegul ateinantys metais atneš 

vien ti k džiaugsmą, 
sveikatą, laimingas dienas....

Garbingo 80 metų jubiliejaus proga buvusią Utenos 
kurčiųjų pirminės organizacijos pirmininkę 

Stasę PAKENIENĘ nuoširdžiai sveikina 
Utenos kurčiųjų bendruomenė.
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SPORTAS

Pagal Vikipediją terminu defl impiada, arba defl impinės žaidynės,  
vadinamos kas ketverius metus vykstančios tarptauti nės daugiašakės 
sporto varžybos, kuriose dalyvauja klausos sutrikimų turintys sporti -
ninkai. Defl impiadas organizuoja Tarptauti nis kurčiųjų sporto komitetas 
(ISCD). Šie sporto renginiai nepertraukiamai vyksta jau nuo 1924 m.

Šio termino angliškas variantas „Defl ympics“ žinomas visame pa-
saulyje. Jis buvo pradėtas vartoti , kai 1955 m. jį pripažino Tarptauti nis 
olimpinis komitetas (TOK). Šis komitetas įvedė ir „defl impiadų“ rengimo 
principus, kurie visiškai sutampa su olimpinių žaidynių principais. Me-
tais vėliau po olimpinių žaidynių vyksta „defl impiada“, kurioje dalyvauja 
daugiau kaip 90 nacionalinių kurčiųjų sporto federacijų atstovų. TOK 
yra suteikęs ISCD patalpas Šveicarijoje, „defl impiados“ rengiamos prie 
bendradarbiaujančių organizacijų, naudojant ir ofi cialią TOK vėliavą.

Kurtumas – tai sensorinė negalia, kurčiųjų fi zinis kūnas dėl negalios 
lieka nepažeistas, todėl kurti eji parolimpinėse žaidynėse nedalyvauja. 
Taigi dėl savo masto ir specifi kos kurčiųjų olimpiada – „defl impiada“ 
turi tvirtus pagrindus būti  pripažinta kaip olimpinės žaidynės, tačiau, 
nepaisant visko, Lietuvos olimpinis komitetas to nesuti nka padaryti .

Ši organizacija savo sprendimą grindžia tuo, jog Valstybinė lietuvių 
kalbos komisija nėra patvirti nusi tokio termino ir jis mūsų kalboje neeg-
zistuoja. Atsižvelgdamas į tai komitetas negali leisti  vadinti  kurčiųjų 
olimpiados „defl impiada“. Ji ofi cialiuose dokumentuose vadinama 
kurčiųjų žaidynėmis. 

Tiesa, TOK ofi cialiu raštu prašo termino „kurčiųjų olimpinės 
žaidynės“ nevartoti  dėl galimo painiojimo su olimpinėmis žaidynėmis. 
Tačiau šiame rašte yra aiškiai išreikštas raginimas vartoti  terminą 
„defl impiada“: „TOK ir ISCD palaiko teigiamus santykius. ISCD yra 
TOK pripažįstama organizacija, ir šalys yra sudariusios Susitarimo 
memorandumą, visų pirma nustatantį  žodžio „defl impiada“ vartojimą. 
Šiame kontekste TOK ti kisi, jog, kalbant apie ICSD organizuojamą 
renginį, bus vartojamas ti k pavadinimas „defl impiada“.“ 

Lietuvos kurčiųjų sporto komiteto vadovas Aleksas Jasiūnas prisi-
mena nemalonią situaciją, susijusią su termino „defl impiada“ varto-
jimu. Prieš praėjusios vasaros kurčiųjų „defl impiadą“ Samsune, Turki-
joje,  Lietuvoje šis renginys buvo aktyviai viešinamas: gatvėse buvo 
kabinami plakatai, spaudoje publikuojami straipsniai. Plakatuose buvo 
vartojami terminai „Deafl ympics“ ir „kurčiųjų olimpinės žaidynės“. Tai 
labai supykdė Tarptauti nį olimpinį komitetą.  Jis užsipuolė verti mų biurą 
dėl neti kslaus verti mo bei neleisti no frazės „olimpinės žaidynės“ var-
tojimo.

Kodėl taip svarbu pripažinti  terminą „defl impiada“? A. Jasiūnas 
sako, jog tai – lygybės, garbės ir principo reikalas. Kadangi terminas 
„Parolimpinės žaidynės“ yra pripažįstamas ir Lietuvoje plačiai var-
tojamas, nors jo lietuvių kalbos žodyne taip pat nėra, tai kodėl taip 
priešinamasi termino „defl impinės žaidynės“ patvirti nimui? Kurti eji 
parolimpinėse žaidynėse nedalyvauja, o  „defl impinės žaidynės“ yra 
žinomos pasaulyje. Tai didelio masto sporto renginys, kuriam reikia 
ypati ngo fi zinio pasirengimo. Tad A. Jasiūnas čia įžvelgia JTO Neįgaliųjų 
teisių konvencijos, reikalaujančios užti krinti  lygias teises, pažeidimą. 

Lietuvos olimpinio komiteto siūlomas lietuviškas „defl impiados“ 

pavadinimas – kurčiųjų žaidynės - sumenkina šio sporti nio renginio 
reikšmę ir svarbą. Įvairūs pasaulio kurčiųjų čempionatai yra organizuo-
jami kasmet, jie yra mažesnio masto, nei „defl impiados“, kurios, kaip 
minėta, organizuojamos pagal TOK nustatytus rengimo principus – kas 
ketverius metus. Tad šiuo atveju terminas „žaidynės“ yra nepriimti nas. 

Šio termino nevartojimas Lietuvoje gali sukelti  ir teisinių problemų 
– pasirengimas „defl impiadai“ vyksta visus ketverius metus. Ne 
ti k sporti ninkai treniruojasi, bet ir rengiami projektai, planuojama 

viešinimo veikla. Jeigu pastaruosiuose tektų rašyti  „kurčiųjų žaidynių“ 
terminą, nors būtų gautas ofi cialus kvieti mas į „defl impines žaidynes“, 
pavadinimų neati ti kimas gali sukelti  nesusiprati mų revizijos ar projekto 
atsiskaitymo metu.  Pavojus toks, kad gali būti  suprasta, jog tai – skirt-
ingi renginiai. Tuomet gali būti  pripažinta, kad projekto fi nansavimas 
buvo panaudotas neti kslingai. Lietuvos kurčiųjų sporto komitetas, 
rengdamasis „defl impiadoms“, fi nansavimo ar kitos paramos iš Lietu-
vos olimpinio komiteto negauna. •

Problemos dėl termino „defl impiada“ vartojimo
Lietuvos kurčiųjų sporto komitetas šiuo metu susiduria su nemenka problema – Lietuvos olimpinis 

komitetas nepripažįsta termino „defl impiada“ – kurčiųjų olimpinių žaidynių. Jis didžiausią pasaulio kurčiųjų 
sporto renginį vadina kurčiųjų žaidynėmis ir nesutinka  joms suteikti olimpiados vardo. 

Rasa BUIKAUSKAITĖ

Gerb. Jubiliate,

Rudeniu nuskubėjęs laikas atnešė 
Jums didžiulę darbų ir gyvenimo 
pati rtį , žmonių pagarbą ir meilę.

Tegul ir ateinantys gyvenimo 
metai būna dosnūs naujų idėjų ir 

prasmingų darbų.

Jubiliejaus proga UAB „Vikados“ direktorę 
Giną RAMANAUSKIENĘ nuoširdžiai sveikina ir kuo 

geriausios sėkmės visose gyvenimo srityse linki 

LKD Respublikinė valdyba, UAB „Vikada“ kolektyvas, 
„Akiračio“ redakcija, Kurčiųjų bendruomenė.

Lietuvos kurčiųjų sporto komiteto 
vadovas Aleksas Jasiūnas prisimena 

nemalonią situaciją, susijusią su termino 
„defl impiada“ vartojimu.
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MŪSŲ ŽMONĖS

Rojus po vandeniu. Nardome šalia Isabellos salos.

Vėžliai nebijo nardytojų.

Tęsiame Monos Paulos kelionės įspūdžius po Pietų Ameriką. Šįkart Mona „Akiračio“ skaitytojus supažindina su Galapagų 
salomis. Kelionės įspūdžių pradžia – lapkričio mėnesio „Akiratyje“ (Nr. 9 (380).

„Galapagų salos (isp. Islas Galápagos – vėžlių salos, Archipiélago de Colón – Kolumbo salynas (ofi cialus dabar-
tinis ispaniškas salų pavadinimas)) – grupelė tos pačios kilmės Ramiojo vandenyno salų, priklausančių Ekvadorui 
(sudaro Galapagų provinciją). Salos nutolusios nuo Pietų Amerikos apie 1000 kilometrų. Galapagus sudaro 16 
didesnių ir daug miniatiūrinių salelių. Bendras jų plotas – 60 000 km², iš jų sausuma – 8000 km². Susidarė prieš 
5 milijonus metų. Tai seniausios vulkaninės kilmės salos, kuriose yra veikiančių ugnikalnių (aukščiausias – 1707 
metrų aukščio). Tai vienas iš karštųjų taškų.“ (Vikipedijos inf.)

Monika KUMŽAITĖ

Nardome su vamzdeliu skaidriame vandenyje šalia Santa Kruzo salos.

Mona Paula: 
„Galapagų salos -

 ti kras rojus...“
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Giganti ški vėžliai… Jūrinės iguanos... Bebaimiai ruoniai… Žydrakojai 
padūkėliai... Skaidrus vanduo ir jame aiškiai regimos plaukiančios 
įvairios žuvytės... Argi sapnuoju? O ne, aš  - Galapagų salose...

Nuvykti  į Galapagus nebuvo mūsų sąraše planuota kelionė. Kita 
bendrakeleivė Angie, taip pat iš Vokieti jos, planavo vykti  į Galapagus 
ir papasakojo apie tai, mus labai sudomino. Panaršėme po internetą 
ir nusprendėm nuvykti . Susiradome pigiausius bilietus ir išskridome į 
kitokį pasaulį. Tai buvo dar vienas nuotykis. 

Unikali gyvūnija ir augalija 
Galapagus galima pasiekti  ti k iš dviejų Ekvadoro miestų - Kito ir 

Gvajakilio. Atvykstančiųjų bagažas labai griežtai kontroliuojamas, 
draudžiama įvežti  gyvūnų, augalų, maisto produktų bei sėklų, nes 
didžiausią grėsmę gyvūnijai ir augalijai kelia iš kitur čia patenkančios 
augalų ir gyvūnų rūšys.

Atvykusi pamačiau kitokią gamtą: sausi krūmai ir kaktusai, raudo-
nas smėlis. Vaizdai visiškai kitokie, tokių nemačiau Ekvadore. Galapagus 
sudaro kelios didelės salos ir daug kitų miniati ūrinių salų. Galapagus 
garsina savita, unikali gyvūnija ir augalija. Vulkaninėse Galapagų salose 
prieš 30 - 40 metų gyveno ti k  2 tūkst. žmonių, o dabar - 30 tūkstančių. 

Čia 1835m. lankėsi garsusis biologas Ch. Darwinas ir įkvėptas tokios 
gyvūnų įvairovės paskelbė garsiąją evoliucijos teoriją. 

Kitose pasaulio vietovėse nepamatysite tokių paukščių, iguanų, 
kokie yra čia, Galapaguose. Dar viena įdomybė, kad paukščiai ir gyvūnai 
nebijo žmonių. Ten mačiau visai šalia žmonių tupinčius paukščius, iš 
kelio nesitraukiančias įvairaus dydžio iguanas, šliaužiojančius arba 
bet kurioje vietoje gulinčius bebaimius jūrų liūtus ir lėtai ropojančius 
giganti škus vėžlius  miškeliuose. Lagūnose raudonuoja fl amingai. Skrai-
do raudonpilvės fregatos, pelikanai ir kiti  įvairių rūšių paukščiai. 

Iguanas ir vėžlius liesti  draudžiama. Fotografuoti  juos galima ti k nuo 
2 metrų. 

Šios salos labai prižiūrimos ir saugomos. Nemačiau nei šiukšlių, nei 
nudvėsusių gyvūnų, kokių išvydau būdama Peru. 

Kiekviena sala atsirado skirti ngu laikotarpiu, jose susidarė skirti ngos 
ekosistemos ir gyvena nevienodos augalų ir gyvūnų rūšys. Buvau trijose 
salose: Santa Kruzo, Isabelos ir San Kristobalo. Santa Kruzo saloje - daug 
pelikanų, iguanų. Ten yra Darwino mokslinė stoti s, vėžlių ferma. Rytais 
Santa Kruzo centre žuvų turguje kyla sujudimas. Pakrantėje aplink 
prekystalius slankioja pirkėjai, pardavėjai doroja didžiules žuvis, o šalia 
prekiautojų klykauja pelikanai ir įdėmiai stebi ruoniai, ti kėdamiesi gar-
daus kąsnio. Tarp jų trypčioja ir fotografuoja turistai. 

Daugiausia giganti škių vėžlių gyvena Isabelos saloje, o San Kristo-
balo - pilna ruonių, net paplūdimiuose jų daugiau nei poilsiautojų.

Trumpai apie vėžlius
Seniau salyne lankydavosi piratai ir banginių medžiotojai, kurie 

pati klius gyvūnus žudydavo, o vėžlius dėl jų verti ngų taukų visiškai 
išnaikino. 1934 m. Ekvadoras pripažino, kad padėti s tragiška, ir išleido 
gamtos apsaugos įstatymą. Vėžliai buvo apgyvendinti  perėjimo cen-
tre, ir jau po dvejų metų žmonės grąžino gamtai skolą - išsirito ir buvo 
išauginta keli šimtai vėžliukų, paskui jie išvežti  į gamtą.  

Man labai pati ko nardyti  su vamzdeliu, galėjau iš arčiau matyti  
plaukiojančius vėžlius, koralus, žvaigždes, iguanas, ryškiaspalves 
žuvytes. Pasakiškas vandens pasaulis. 

Ar kurčiųjų yra bet kurioje saloje?
Taip, mes gavome Galapagų salų kurčiojo gyventojo kontaktus iš 

draugų ekvadoriečių. Pavyko susisiekti  ir susiti kome su juo San Kristo-
balio saloje. Tas galapagieti s, vardu Alejandro, yra vienintelis kurčias 
gyventojas šioje saloje. Tėvai jį leido mokyti s  kurčiųjų mokykloje Ek-
vadoro sosti nėje Kite. Alejandro gyveno ir mokėsi Kite, o per atosto-
gas grįždavo į Galapagus. Baigęs mokyklą, Alejandro nusprendė grįžti  
į Galapagus ir gyventi  čia. Jis sakė, kad jį labai traukia graži gamta, 
ramybė, laisvė, saugumas. Laisvalaikiu jis mėgsta nardyti  .

Jo tėvai, brolis yra girdintys ir moka gestų kalbą. Tai labai svarbu 
Alejandro, nes jis gali bendrauti  su šeimos nariais. Jo mama teigė, kad  
Alejandro dėl kurtumo labai sunku rasti  darbą, niekas jo nepriima. Da-
bar jis su broliu lanko nardymo kursus ir ti kisi gauti  nardymo instruk-
toriaus pažymėjimą, o paskui kurs savo verslą, kad nebūtų bedarbis. 
Alejandro norėtų mokyti  kurčius turistus nardyti . Salose turizmas labai 
populiarus. 

Pasidomėjau, ar čia yra vertėjų, socialinių asistentų ar kitų 
darbuotojų. Sakė, kad nėra. Kai prireikia, padeda brolis ir tėvai. Bro-
lis kartu su juo lanko nardymo kursus ir jam yra vertėjas. Ekvadoro 
kurčiųjų asociacija stengiasi padėti , informuoja valdžią, bet dėl jo vieno 
niekas neskiria fi nansavimo. 

Man asmeniškai tai išti es baisu, o Alejandro nesiskundžia, nes 
pripratęs būti  su šeima. Galapaguose viskas labai gražu, bet negalėčiau 
čia gyventi . 

Alejandro labai laukia kurčių turistų iš viso pasaulio ir mielai pabūtų 
jų gidu bei nardymo instruktoriumi. 

Rekomenduoju nuvykti  į Galapagus ti ems, kurie labai mėgsta 
gyvūnus, paukščius, nes tokių kitur nepamatysite. 

Galapagų salose pabuvau 11 dienų. Tiek daug fantasti škų vaizdų iki 
šiol yra mano atmintyje. Jaučiausi taip, tarsi būčiau grįžus iš rojaus. •

Mona Paula su Alejandro (viduryje) ir jo broliu.

Žuvų turguje tarp pardavėjų ir turistų galima pamatyti žmonių nebijančių pelikanų, ruonių ir kt.
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Laima ir Julius nuo pat jaunystės iki šiol yra aktyvūs Panevėžio 
kurčiųjų reabilitacijos centro nariai, dalyvauja įvairiose veiklose: 
meninėje, sporto ir kt. Daug metų J. Barisevičius vadovavo Panevėžio 
kurčiųjų sporto klubui ,,Vėjas“. Jo aktyvi veikla šioje srityje neliko 
nepastebėta, buvo įverti nta. 2011m. už indėlį plėtojant kurčiųjų sportą 
Lietuvoje Kūno kultūros ir sporto departamentas apdovanojo Julių at-
minimo medaliu ir padėka. 

Jokia ne paslapti s ar naujiena ir tai, kad J. Barisevičius yra prisiekęs 
žvejys, grybautojas ir uogautojas. Jis  (arba jo vadovaujama komanda) 
dažnai laimi kurčiųjų rengiamose žvejybos ar uogavimo varžybose.

Suvedė aktyvi veikla
Laimą ir Julių – du entuziazmu trykštančius žmones – jaunystėje 

suvedė aktyvi veikla Kurčiųjų reabilitacijos centre. Abu buvo aistringi 
šokėjai, sporti ninkai, aktyvistai ir dažni meno švenčių, sporto varžybų, 
turizmo sąskrydžių dalyviai. Kartu vykdavo į renginius Maskvoje, Jere-
vane, Tbilisyje. Net ir aplinkiniai, matydami šiuos du jaunus, gražius 
žmones, tvirti no, kad jie labai ti nka į porą ne ti k šokių aikštelėje, bet 
ir gyvenime. Julius gerai prisimena, kad ši graži ir maloni mergina jam 
iš karto krito į akį, o dalyvaujant bendroje veikloje gimė ir šilti  jaus-
mai. Laima prisipažino, jog išgyveno dvejopus jausmus: ne ti k meilę, 
bet ir didelę baimę. ,,Į aukštą, liekną, išvaizdų, komunikabilų vaikiną 
žiūrėjo daug merginų. Buvo baisu, kad jo jausmai man - ti k trumpalaikis 
susižavėjimas. Be to, aš buvau visiškai kurčia, o Julius neblogai girdėjo, 
nes  buvo netekęs ti k 20-30 proc. klausos“, – savo nuogąstavimus 
prisiminė moteris. Julius taip pat sakė menąs būsimos žmonos baimę, 
kad jo keti nimai gali būti  nerimti . Jis sakė drąsinęs Laimutę, kad ši juo 
pasiti kėtų. 

Ir, kaip parodė laikas, Julius buvo vertas pasiti kėjimo. Net ir dabar, 
po 43 santuokos metų, žvelgiant į šią porą, visada malonu matyti  didelę 
vyro globą ir rūpinimąsi savo žmona.

Susituokusi šaltą 1976 m. vasario 14 d. ši graži pora ne ti k išsaugojo 
vienas kitam pagarbą bei meilę, bet ir išaugino du puikius vaikus: sūnų 
Andrių ir dukrą Ritą. Abu jie yra  girdintys.  Sūnus Andrius – Vilniaus 
kolegijos lietuvių gestų kalbos dėstytojas – puikiai žinomas Lietuvos 
kurčiųjų bendruomenei. Jis su žmona Jovita ( LKNUC vyresn. ti kybos, 
eti kos mokytoja) augina du sūnūs: Jokūbą ir Igną bei dvi dukreles: 
Pauliną ir Justi ną. Vaikaičiai – didžiausias senelių džiaugsmas. Dukra 
Rita taip pat yra įsikūrusi Vilniuje, dirba „Vero Moda“ vadybininke.  

Trumpa Juliaus biografi ja
Julius ir Laima Barisevičiai gimė girdinčiųjų šeimose. Julius dalies 

klausos neteko vaikystėje nukritęs nuo krosnies. Kiek mena iš arti mųjų 
pasakojimo, po šio įvykio visą savaitę  visiškai negirdėjo. Gydytojai iš 
pradžių siūlė operaciją, o vėliau rekomendavo vežti  pas specialistus į 
Leningradą (dabar – Sankt Peterbugas). Galiausiai  suteikė vilti es, kad 
klausą su laiku turėtų atgauti .

Julius, kaip ir daugelis to meto likimo draugų, mokėsi Kauno 
prigirdinčiųjų mokykloje-internate. Ten baigė 8 klases ir būdamas 16 
metų pradėjo dirbti  ,,Raudonojo spalio“ fabrike. Vidurinį išsilavinimą 
įgijo vakarinėje mokykloje. Jaunam vaikinui nebuvo sunku suderinti  
mokslą ir darbą, rasti  laiko sportui ir šokiams. Tačiau tėvams nuolat 
prašant grįžti  į gimtąjį miestą, 1968 m.  rudenį Julius parvyko į Panevėžį. 
Netrukus įsidarbino tuometi niame Buiti nio gyventojų aptarnavimo 
kombinate (BGAK) avalynės taisymo skyriuje.  Dirbdamas išmoko visas 
operacijas ir įgijo 5 kategoriją.  Trejus  metus J. Barisevičius dirbo ir 
Kurčiųjų kultūros namuose (dabar - Kurčiųjų reabilitacijos centras), bet 
paskui vėl grįžo į BGAK. 

Po Nepriklausomybės atkūrimo, turėdamas didžiulę darbo pati rtį , 
1991 m. Julius įkūrė savo avalynės taisymo įmonę, kuriai vadovauja iki 
šiol.  Pasak jo, per daugelį metų jo įmonėje iš šešių darbuotojų liko 
trys. Derinanti s prie ekonomikos ir rinkos sąlygų, keitėsi veikla, plėtėsi 

MŪSŲ ŽMONĖS 

Jaunystės eliksyras - aktyvi 

veikla ir gamta 

Septintą dešimtį įpusėjusius panevėžiečius Laimą ir Julių Barisevičius reikėtų pristatyti kaip garbių senjorų 
porą. Tačiau problema ta, kad visada pasitempusi, elegantiška, besišypsanti Laima (65 m.) ir energingas, 
veiklus, daugelį metų savo verslą puoselėjantis Julius (66 m.) visai neprimena senjorų. Pabendravus su šia 

pora akivaizdu, kad  ne kiekvienas jaunas žmogus turi tiek entuziazmo, idėjų ir noro veikti kaip šie du 
brandaus amžiaus žmonės.

Laima LAPĖNIENĖ

Laima ir Julius Barisevičiai mėgsta keliones, ekskursijas, išvykas. Ventspilyje (Latvija).
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paslaugų spektras. Dabar jo dirbtuvėje taiso-
ma ne ti k avalynė, bet ir rankinės, lagaminai, 
piniginės ir kt. 

Laimos mokslai, darbas...
Laima apkurto kūdikystėje, kai susirgus jai 

suleido per didelę dozę anti bioti kų.
L. Barisevičienė mokėsi tuometi nėje 

Vilniaus kurčiųjų mokykloje-internate. Ten 
įgijusi vidurinį išsilavinimą grįžo į Panevėžį. 
Tai, kad ji kalba ne ti k gestų, bet ir gana aiškia 
žodine kalba – didelis mamos nuopelnas. 
Ponia Laima juokėsi, kad net ir dabar jos 86-
erių moti na, buvusi medicinos laborantė, 
pataiso klaideles jos žinutėse. Ji džiaugiasi ar-
ti mu ryšiu su mama, kuri yra išmokusi gestų 
kalbą. Jos ne ti k nuolat bendrauja žinutėmis, 
bet ir leidžia popietes kartu, žiūrėdamos kino 
fi lmus, kol Julius darbuojasi save versle. 

Tai, kad L. Barisevičienė bendraudavo ne 
ti k gestų, bet ir kiek įmanoma stengiasi kalbėti  

žodine kalba, jai atvėrė galimybes darbuoti s 
bei pritapti  girdinčiųjų kolektyve – vienoje 
didžiausių to meto ,,Ekrano“ gamykloje. Pasak 
ponios Laimos, dirbdama elektros montuoto-
ja, ji neturėjo problemų: jeigu ko nors nepavy-
kdavo paaiškinti  žodžiu, imdavosi rašyti nės 
kalbos. Moteris džiaugėsi, kad buvę bendra-
darbiai ją iki šiol prisimena, susiti kę sveikinasi, 
teiraujasi, kaip sekasi. ,,Ekranui“  bankrutavus, 
L. Barisevičienė dirbo UAB ,,Elkada“ kontro-
liere, o paskuti nius dešimt metų iki pensi-
jos – Panevėžio kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų 
pagrindinėje mokykloje kiemsarge. Dirbant 
šį darbą, jai dažnai padėdavo ir Julius.  
Rūpesti ngas vyras  neleisdavo žmonai kasti  
sniego ar kirpti  gyvatvorių. Kadangi mokykla 
yra netoli namų, šie darbai,  anot Juliaus, jam 
buvę kaip ryti nė mankšta.

Laisvalaikis, pramogos... 
Prakalbus apie atgaivą sielai, J. Barisevičius 

pirmiausia paminėjo gamtą ir visas įmanomas 
veiklas joje: žvejybą, grybavimą ir uogavimą. 
,,Vasarą labai myliu mišką“, – sakė jis. 
Anykščių, Ignalinos miškų, Šimonių girios 
takus Julius moka atminti nai. Iš ten jis visada 
grįžta nešinas keliais krepšiais grybų ir uogų. 
Draugai juokaudami net vadina jį traktoriu-
mi. Arba, negalėdami pati kėti  jo surenkamų 
miško gėrybių gausa, klausia, gal jis su dantytu 
semtuvėliu visko  prisikrauna. Julius pati kslino, 
kad į mišką jis vyksta, kai geri orai, o kai  prasti  
– į žvejybą. Didžiausias jo sugautas laimikis – 4 
kilogramų lydeka. ,,Dirbtuvėje prisikvėpuoju 
daug cheminių medžiagų, o miške – pailsiu, 
atsigaunu“, – sakė J. Barisevičius. Laisvalaikį 
dažniausiai gamtoje praleidžianti  šeima 
ti kino, kad jie nepripažįsta ir nevartoja jokių 
cheminių vaistų, o sveikatą sti prina  uogomis, 
vaisiais, daržovėmis, įvairiais kokteiliais.  Paki-
lus temperatūrai, anot Juliaus,  geriausi vaistai 
–  karštas pienas su medumi. 

Aktyvų gyvenimo būdą mėgstanti  pora 
dažnai leidžiasi į ekskursijas, keliones. Du  kar-
tus yra poilsiavę Ispanijoje. 

Nuolat įvairioje veikloje besisukanti s Ju-
lius apgailestavo, kad jaunimas nebemoka 
pramogauti . Vietoj gamtos dažniau renkasi 
kompiuterį arba telefoną.  Daug metų pati es 
sukurtame versle besisukanti s vyras pastebėjo, 
kad jauni žmonės nelinkę daug dirbti , ti k nori 
daug pinigų. Anot jo, anksčiau mokyklose tai-
kytos griežtos taisyklės išmokydavo didesnės 
drausmės ir atsakomybės. Dabar vaikai puikiai 
žino savo teises, bet ne visi įsisąmonina pa-
reigas. Jam liūdna matyti  rūkančius už kampo 
jaunuolius. ,,Reikėtų koreguoti  įstatymus, kad 
būtų daugiau drausmės ir tvarkos“, – sakė jis. •

L. ir J. Barisevičiai su vaikais ir vaikaičiais. Iš kairės stovi: J. Barisevičius, dukra Rita, sūnus Andrius 
su žmona Jovita ir keturiomis atžalomis. Sėdi (iš kairės): L. Barisevičienės mama Rita Petravičienė, 
šalia jos – L. Barisevičienė.  

Konkurso nugalėtoja
Išti es galima ti k gėrėti s ir džiaugti s šios 

iš pirmo žvilgsnio trapios moters atkaklu-
mu, darbštumu, valia, įvairiais gabumais ir 
pasiekimais. 

Nuo 2011 m. Sandra dirba ,,Rimi“ preky-
bos centro salės dizainere. Ji ne kartą buvo 
apdovanota padėkomis už gražiausią, labiau-
siai pirkėjų akis traukiantį  prekių išdėstymą. 
Šiais metais ji tapo svarbiausių metų švenčių 
dekoracijų konkurso (visos Lietuvos mastu) 
nugalėtoja.  →

Sandra Pisarenko: ,,Labai branginu 
ir verti nu tai, ką turiu“

Lieknos, išskirtinį stilių bei ryškias spalvas mėgstančios, 
visada maloniai besišypsančios, šviesiaplaukės garbanės 

Sandros Pisarenko (35 m.) neįmanoma nepastebėti, 
nesvarbu, kur ji būtų: kasdienėje veikloje, renginyje ar 

šventėje.

Laima LAPĖNIENĖ
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S. Pisarenko aktyviai dalyvauja ir Panevėžio bei Rygos kurčiųjų 
bendruomenės veikloje, sporto varžybose. Praėjusias metais LKD or-
ganizuojamame konkurse ,,Super Miestas“ ji atstovavo Panevėžio 
komandai, kuri tapo nugalėtoja, o šiais metais, rengiant konkursą 
Panevėžyje, buvo aktyvi organizacinės grupės narė. Beje, vienas šio 
konkurso rėmėjų buvo Sandros darbdavys ,,Rimi Ryo“.

,,Rimi Lietuva“ leidžiamame leidinyje malonu skaityti  jos 
bendradarbių išsakytas minti s: ,,Be galo smagu šalia turėti  kolegą, ku-
riuo galima didžiuoti s. Viena jų – Sandra, kuri negirdi, bet apdovanota 
daugybe gerų savybių: yra kūrybiška, išradinga, nuostabiai piešia, 
gražiai rašo, daug šypsosi ir net negirdėdama gali kalbėti , ir kuo to-
liau – tuo daugiau. Neįsivaizduojame salės puošimo ar sezono prekių 
išdėstymo ir apipavidalinimo be jos pagalbos.“ Tam pritarė ir UAB ,,Rimi 
Lietuva“ direktorė Irma Budrienė. Pasak jos, apie S. Pisarenko galinti  
atsiliepti  ti k labai gerai. ,,Jeigu Sandros  nebūtų, mums labai jos trūktų“, 
– sakė direktorė. 

Visko   pasiekusi savo gebėjimais, kūrybiškumu ir atkaklumu San-
dra yra  neabejinga ir mažiesiems likimo draugams. Šiais metais ji buvo 
viena iš Panevėžio kurčiųjų mokykloje įrengtos vaikų žaidimų aikštelės 
rėmėjų.

Vaikystė
Sandra gimė girdinti  girdinčiųjų šeimoje. Be jos, šeimoje dar yra 

sesuo ir brolis. Ji – jauniausias vaikas. Problemos dėl klausos prasidėjo 
keletą kartų persirgus ausų uždegimu, kai mergaitei ėjo treti  metukai. 
Pasak Sandros mamos Elenos Dirbanauskienės, įtarusi, kad kažkas jos 
dukrai negerai su klausa, dukrą vežė pas daugelį specialistų Lietuvoje, 
vėliau - į Leningradą (dabar Sankt Peterburgas). Kai prarado viltį  gauti  
pagalbos iš gydytojų, kreipėsi net į netradicinės medicinos žinovus 
Moldavijoje. Deja, šie taip pat nieko nepadėjo.

 Iki mokyklos Sandra lankė kurčiųjų darželį Kaune. Vieną kartą per 
savaitę ją vesdavo pas logopedą.  Raidžių, kurias dukra ištardavo sun-

kiai, vakarais pati  moti na dar mokydavo. ,,Mama labai stengėsi, lavino 
mane, kad išmokčiau skaityti  iš lūpų ir kalbėčiau žodine kalba. Sunkes-
nius garsus, tokius kaip g, č ir kitus, ji tardavo pati , o mano rankas, kad 
jausčiau vibraciją, laikydavo prie savo lūpų ir balso stygų. Paskui liep-
davo man tarti  ir rankomis jausti  tariamo garso vibraciją“, – prisiminė 
Sandra. Ji sakė esanti  dėkinga savo mamai už kantrybę ją lavinant, nes 
dabar gali suprasti  iš lūpų ir žodine kalba bendrauti  su savo kolegomis. 
,,Darbo kolektyvas priprato prie to, jog kalbant su manimi reikia žodžius 
tarti  aiškiau, ir man malonu, kad jie stengiasi, jog suprasčiau. Smagu ir 
tai, kad per kavos pertraukeles kolegos vis dažniau pasidomi, kaip vie-
nas ar kitas žodis bus gestų kalba“, – gražiu bendravimu su girdinčiaisiais 
džiaugėsi moteris.

Mama džiaugiasi dukros pasiekimais 
ir jos rūpesti ngumu

Paklausta, kaip pavyko susitaikyti  su dukros negalia, 
E. Dirbanauskienė prisipažino, jog su skausmu dėl jos dukrą išti kusios 
nelaimės ji iki šiol nesusitaikė.  Skausmas, anot jos, aprimo, bet jis 
visada yra gyvas“, – sakė moteris sunkiai tramdydama ašaras. Pa-
sak mamos, Sandra jau vaikystėje atrado savo gabumus menui, daug 
piešė, prieš įvairias šventes puošdavo mokyklą. Ypač mėgdavo piešti  
rūbų eskizus, norėjo tapti  drabužių modeliuotoja. E. Dirbanauskienė 
apgailestavo, kad dėl kurtumo ir nelengvos šeimos fi nansinės padėti es 
(viena augino tris vaikus) ši dukros svajonė liko neįgyvendinta. ,,Tačiau 
labai džiaugiuosi, kad viską, ką dabar turi, Sandra pasiekė pati : turi 
mėgstamą darbą, išmoko dirbti  su įvairiomis kompiuterio programo-
mis, vairuoja mašiną, išsimokėjo buto paskolą. O labiausiai džiugina tai, 
kad ji užaugo nesavanaudė, labai geros širdies, rūpesti nga. Visada klau-
sia: gal man reikia pagalbos, gal trūksta pinigų? Niekada nepamiršta 
pasiteirauti , kokia brolio, sergančio diabetu, sveikata? Ar jis susileidžia 
vaistus?“ – pasakojo ponia Elena.

Gimusi Biržuose, augusi 
Druskininkuose, baigusi Vilniaus 

kurčiųjų internatinę mokyklą, ši jauna 
moteris savo gyvenimą jau 14 metų 

kuria Panevėžyje. Čia turi mėgstamą 
darbą, kuriame gali atskleisti savo 

talentą ir  gebėjimus, ją vertinančius 
draugiškus kolegas bei vadovus, 

daugybę draugų: tiek kurčiųjų, tiek 
girdinčiųjų. Turi nuosavą būstą  ir 

mylimą vyrą Sergejų, kuris dėl jos ryžosi 
palikti Latvijos sostinę Rygą ir atvyko į 

Panevėžį. ,,Labai branginu ir vertinu tai, 
ką turiu. Didžiuojuosi tuo, ką pavyko 
pasiekti gyvenime ir karjeroje“, – sakė 

Sandra Pisarenko.

MŪSŲ ŽMONĖS
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Mokslai
Pagrindinį išsilavinimą įgijusi Vilniaus 

kurčiųjų internati nėje mokykloje, Sandra 
įstojo mokyti s siuvėjos amato į Karaliaus Min-
daugo profesinio mokymo centrą Kaune. Šioje 
mokykloje mergina prasimokė metus, tačiau 
mokslų nebaigė. Anot jos, priežasčių buvo 
kelios, viena jų – meilė. Mergina įsimylėjo 
tame pačiame kurse besimokantį  panevėžietį . 
Ir 2003 m. jiedu persikėlė gyventi  į Panevėžį. 
Atvykus svarbiausias Sandros ti kslas buvo su-
sirasti  darbą ir įgyti  vidurinį išsilavinimą. Darbą 
ji gavo drabužių siuvimo įmonėje, o vidurinį 
mokslą įgijo Panevėžio suaugusiųjų ir jaunimo 
mokymo centre. 

Darbas 
Sandra mena, jog važiuojant į darbą ji 

matydavo besikuriančią „Rimi“ parduotuvę 
(Klaipėdos g.). Sužinojusi, jog  Vilniuje „ Rimi“ 
priėmė dirbti  klausos negalios žmones, ji pati  
be vertėjo pagalbos užpildė anketą, kad ieško 
darbo šiame prekybos centre. Sandra buvo 
nustebinta, kai jau kitą dieną, gavo kvieti mą 
atvykti  į pokalbį ir buvo priimta į darbą. Tai 
buvo 2008 m. Deja, po dvejų metų, prasidėjus 
krizei, buvo mažinami etatai, ir mergina buvo 
atleista. 

Užsiregistravusi Darbo biržoje ji ieškojo 
kursų, kuriuose galėtų įgyti  kokią nors 
kvalifi kaciją. Radusi dizaino kursus, pusę 
metų mokėsi Vilniuje. Baigusi kursus ir ga-
vusi pažymėjimą, Sandra toliau ieškojo dar-
bo, bet, kaip ji sakė, tai buvo sudėti nga, nes 
trukdė klausos negalia. Tačiau po metų su ja 
susisiekė ,,Rimi“ vadovybė ir pasiūlė dirbti  
pardavėja kulinarijos ceche. Po ,,Rimi“ re-
konstrukcijos, matydama dideles  merginos 
pastangas, vadovybė pasiūlė jai dirbti  mar-
keti ngo asistente. Kartu su kitais naujokais 
ji buvo mokoma reklamai ti nkamais šrift ais 
rašyti  skaičius, raides bei kitokių šios sriti es 

gudrybių. Po mokymų Sandra buvo paskirta 
atsakinga už prekybos salės apipavidalinimą. 
Nuo 2011 m. iki šiol Sandra dirba ,,Rimi Ryo“ 
salės dizainere. Gabi moteris jau pati  moko 
naujokus. 

Tiesa, vien darbu ,,Rimi“ prekybos centre 
ji neapsiriboja. Po darbo ir laisvalaikiu Sandra 
turi savo verslą. Kurį laiką veikli ir aktyvi mot-
eris pristatydavo vokiškus virtuvės prietaisus, o 
dabar užsiima namų valymo sistemos pristaty-
mu ir plati nimu. ,,Norisi viską išbandyti . Nėra 
taip, kad kurti eji kažko negali. Jie viską gali“, 
– įsiti kinusi S. Pisarenko. Tačiau ši veikla – dar 
ne viskas, ką daro ir sugeba Sandra. Kūrybiška 
ir išradinga moteris siuva, neria, kepa tortus, 
pyragus, kuria šventi nes dekoracijas. Ir ne 
vien ti k sau. Į ją kreipiasi moterys, norinčios 
pasisiūti  išskirti nio modelio sukneles, arba 
norinti eji savo šventės stalą papuošti  ypati ngu 
tortu. ,,Labai džiugu ir malonu, kai užsakovai 
būna patenkinti “, – sakė S. Pisarenko. 

Boulingo čempionatų 
dalyvė

Ir dar viena svarbi detalė išraiškingam 
jaunos moters paveikslui: Sandra yra didelė 
boulingo mėgėja bei šios sporto šakos 
čempionatų dalyvė ir dažna nugalėtoja. Beje, 
ši sporto šaka tapo lemti nga ir jos gyvenime. 

Prieš kelerius metus, kai su buvusiu drau-
gu pasuko skirti ngais keliais, Sandra savo vyrą 
Sergejų suti ko būtent Balti jos šalių kurčiųjų 
boulingo čempionate Rygoje (Latvija). 

Šeimos rūpesčiai, 
džiaugsmai

Įsimylėjėliams teko spręsti  dilemą: kur, 
sukūrę šeimą, jiedu gyvens: Panevėžyje ar 
Rygoje. Sandra sakė būtų pasiryžusi keisti  
gyvenamą vietą, juolab kad dėl kalbos nekilo 
problemų: lietuvių ir latvių gestų kalbos – 
panašios. Tačiau atsiti ko taip, jog fi rma, ku-

rioje Sergejus išdirbo 28 metus, bankrutavo, 
tad sprendimas išsirutuliojo savaime. Vyras 
prisipažino, kad palikti  miestą, kuriame gimė, 
užaugo ir gyveno, nebuvo lengva, tačiau sti -
presnis buvo troškimas būti  šalia mylimos mo-
ters. Dabar Sergejus jau pritapo Panevėžyje. 
Čia pagal individulius užsakymus užsiima 
statybos darbais, susipažino ir bendrauja su 
žmonos draugais. Visi drauge pramogauja,  
vyksta į renginius, varžybas. 

Tiesa, gimtojo miesto vyras taip pat 
nepamiršta. Kadangi Panevėžį nuo Rygos skiria 
ti k 150 kilometrų, jiedu su Sandra savaitgaliais 
dažnai aplanko ten gyvenantį  jo sūnų Denisą ir 
savo seserį. Sergejus, kuris taip pat turi klau-
sos negalią, yra gimęs girdinčiųjų šeimoje, 
jo sūnus yra girdinti s, bet visi arti mieji moka 
gestų kalbą. Vyras sakė pamilęs Sandrą už 
jos šypseną, skleidžiamą gėrį, kūrybiškumą, 
švelnumą ir rūpinimąsi šeimos vertybėmis. 
,,Jausdamas žmonos meilę, ati duodu jai viską, 
ką turiu geriausio. Visada stengiuosi ją pale-
pinti  ir pradžiuginti : dažnai slapta nuperku 
skanėstų, kad vakare susėstume gerti  arbatos 
ir kartu pasišnekučiuoti “, – prisipažino Serge-
jus. 

Sandra sakė verti nanti  savo vyrą už jo 
atkaklumą, drąsą gyvenimo pokyčiams, už tai, 
kad jis nepabijojo sunkumų ir visada siekia 
to, ko trokšta. ,,Labiausiai sužavėjo Sergejaus 
pagarba moteriai, jo rūpesti ngumas, humoro 
jausmas, gebėjimas nustebinti  ir mane pale-
pinti “, – sakė Sandra. Jauna moteris atviravo, 
jog gyvenime jai svarbiausia yra sveikata, 
šeima ir mylimi žmonės bei išti kimi draugai, 
kurie laimėje ir nelaimėje visada bus šalia. 
Taip pat jai labai svarbu ir mėgstamas darbas, 
kuriame gali realizuoti  savo kūrybinius 
gebėjimus. Ji ti kisi, kad išsipildys dar viena jos 
svajonė –  nuosavo namo statybos. Šalia namo 
jauna moteris nori nedidelio plotelio daržui 
ir daug žalumos, kur galėtų su mylimu vyru 
pailsėti  ir pasisemti  energijos bei įkvėpimo 
įvairiems kūrybiniams sumanymams. •

Sandra su mylimu vyru Sergejumi. Kad ir kur būtų, išskirtiniu stiliumi ir šypsena S. Pisarenko traukia dėmesį.
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MŪSŲ ŽMONĖS

Kurtumo priežasti s - anti bioti kai
,,Nuo tos dienos, kai suvokiau, jog mano 

sūnus nebegirdi, praėjo beveik  dešimt metų. 
Atrodo, jau viskas klostosi ti krai gerai, bet 
būna tokių vakarų, kai skausmas prasiveržia, 
ir negaliu sulaikyti  ašarų“, – prisipažino Lina 
Vinciūnaitė, auginanti  kurčią 13-metį  sūnų 
Marijų.  

Marijus mokosi Panevėžio kurčiųjų ir 
neprigirdinčiųjų pagrindinėje mokykloje 
6 klasėje ir yra vienas geriausių mokinių. Pa-
sak moti nos, nelaimė į jų šeimos namus atėjo, 
kai Mariukui buvo vos treji metukai. Susirgęs 
meningokokine infekcija, iki tol gerai girdėjęs 
ir kaip tokio amžiaus vaikas labai daug ir gerai 
kalbėjęs berniukas po dviejų savaičių gydymo 
ligoninėje visai nebereagavo į mamos klausi-
mus. ,,Išgyvenau baisų stresą. Negana to, kad 
vaikas nieko nebegirdėjo, dėl sutrikusio vesti -
bulinio aparato jis nebepajėgė ir vaikščioti . Ir 
tai dar ne viskas. Po kiek laiko jam iš kaktoje 
atsivėrusios kiaurymės ėmė bėgti  lipnus skys-
ti s“, – pasakojo moteris ir sakė, kad šį siaubingą 
gyvenimo etapą prisimenanti  fragmenti škai. 
Dalis įvykių dėl didžiulės įtampos ti esiog 
išsitrynė iš atminti es. Šį laikotarpį Linai dar 

sunkino rūpesti s dėl namuose su vyru palik-
tos šešių mėnesių dukrytės. Tolesnis berniuko 
gydymas, tyrimai ir galvos operacija vyko jau 
Kauno klinikose.  Moti nai buvo paaiškinta, 
kad sūnus apkurto dėl per didelės anti bioti kų 
dozės.

Gestų kalbos mokėsi per internetą
Parsivežusi sūnų iš ligoninės, L. Vinciūnaitė 

sakė nežinojusi, į ką kreipti s, kur ieškoti  
pagalbos, kaip padėti  nebegirdinčiam ir 
nebevaikščiojančiam vaikui. Tik šeimos gy-
dytojai nusiuntus į Panevėžio vaikų rai-
dos sutrikimų ankstyvosios reabilitacijos 
centrą, situacija  ėmė gerėti . Pradėjus teikti  
kompleksinę pagalbą, berniukas po truputį  
stojosi ant kojų ir vėl ėmė vaikščioti . Ten mo-
teris sužinojo ir apie tai, kad Panevėžyje yra 
kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pagrindinė mokykla 
(PKNPM). ,,Iki tol labai blaškiausi, galvojau, kur 
sūnui reikės mokyti s, bet kai sužinojau apie šią 
mokyklą, nusiraminau“, – sakė Lina. PKNPM 
Mariukas pradėjo lankyti  nuo penkerių metų. 
Moteris prisipažino, kad baiminosi, kaip jis 
bendraus, kaip sutars su kitais vaikais. Tačiau 
Marijus ne ti k puikiai sutarė su vaikais, bet 

ir buvo labai imlus. Jis išsiskyrė kruopštumu 
darant įvairius darbelius, labai greitai išmoko 
raides, ėmė įsisavinti  gestų kalbą. ,,Progresas 
buvo staigus ir didelis“, – tvirti no mama. 

Dauguma girdinčių tėvų, auginančių 
klausos negalios vaiką, gestų kalbos griebiasi 
mokyti s, kai vaikas susiduria su paauglystės 
problemomis. Lina šio laikotarpio nelaukė. 
Norėdama susikalbėti  ir bendrauti  su sūnumi, 
ji susirado internete lietuvių ir gestų kalbos 
pamokas, mokėsi ir mokė dukrelę Ronetą. 
Dabar moteris džiaugėsi, kad gestų kalbos 
jas jau moko pats Marijus. ,,Vakare mokomės 
visi kartu. Jei ko nors nesuprantame ir reikia 
išsiaiškinti , naudojame pirštų abėcėlę“, – sakė 
Lina. Tiesa, ji stengiasi, kad sūnus lavintų ir 
žodinę kalbą. Moteris pamena, jog buvo lai-
kas, kai ji labai troško, kad sūnus vėl girdėtų. 
Norėjo, kad jam būtų įdėtas kochlearinis im-
plantas. Tačiau tuojau po galvos operacijos 
gydytojai neleido jo dėti , o suaugus galvoje 
randams, jau nebebuvo galima. Matydama, 
kad Marijus bendrauja ti ek gestų, ti ek žodine 
kalba, moteris dėl to nebesikremta. ,,Ma-
tau, kad jis gerai jaučiasi bendraudamas ir 
su kurčiaisiais, ir su girdinčiaisiais. Sūnus ne-
sibaimina vienas nueiti  į parduotuvę, nusi-
pirkti  autobuso bilietų. Poliklinikoje pats iš 
lūpų supranta, ką jam sako gydytojas. Mes 
nesistengiame laikyti  Marijaus po sparnu, stu-
miame, kad jis pats įgytų pati rti es ir mokytųsi  
iš gyvenimo“, – tvirti no Lina.

Arti mas ryšys sti prina šeimą
Moteris džiaugėsi, kad nepaisant klausos 

negalios jos ryšys su sūnumi labai šiltas ir ar-
ti mas. Jau ryškėja kai kurie paauglystės niu-
ansai, tačiau Marijus, norėdamas už ką nors 
padėkoti , niekada nesigėdija mamos apkabint 
ar pabučiuoti  į skruostą. O parduotuvėje jis 
būna ti kras džentelmenas – visada paneša 
krepšelį. 

Moti nai malonu matyti , kaip tvirtėja 
sūnaus ir dukros (10 m.) ryšys. Anksčiau brolis 

Kai sutrikusios klausos vaikas gimsta kurčiųjų šeimoje, tragedijos nebūna. Tėvai žino, kaip jį auginti, ugdyti ir 
kaip su juo bendrauti. Žino, kad paaugęs vaikas natūraliai įsilies į jų kultūrą. Tačiau kai vaikas gimsta kurčias, 

dėl ligos komplikacijų, netinkamai skirtų vaistų ar kitų priežasčių apkursta girdinčiųjų šeimoje, tėvams ši 
nelaimė tampa negyjančia žaizda visam gyvenimui.

Laima LAPĖNIENĖ

Apkurtus sūnui, mama savarankiškai 
mokosi gestų kalbos

Norėdama suprasti ir bendrauti  su sūnumi,  
L.Vinciūnaitė pati mokėsi gestų kalbos.

Lina su sūnumi Marijumi ir dukra Roneta 
prie Kalėdų eglutės.



2017 M. GRUODIS 15

Šventės pradžioje visus dvasiškai pasti prino buvęs ti kybos mokyto-
jas, Pumpėnų Švč. Mergelės Marijos Škaplierinės bažnyčios klebonas 
Domingo Avellaneda.  Jis  ne ti k palaimino stalą, bet ir visiems pa-
dovanojo Dievo duonos, kurios dalijimusi šeimoje pradedama Kūčių 
vakarienė.

Tylos minute buvo pagerbti  išėjusieji amžinybėn: buvęs mokyklos 
direktorius kunigas (MIC) Petras Kavaliauskas, mokytojai: Petras 
Dromantas, Albinas Červokas, Rita Palšienė, darbuotojai: Albinas 

Gėgžna, Katrytė Muižienė, Valė Zasimauskienė, Antanas Dirsė ir mo-
kiniai: Kasparas Karvelis,  Audrius Gaižuti s, Remigijus Latvėnas, Naglis 
Stočkūnas...  

Visą vakarą buvo demonstruojamos skaidrės iš įvairių renginių bei 
naujausias fi lmas apie svajonės išsipildymą.  Armonika grojo politi kas 
ir buvęs miesto meras Vitalijus Satkevičius. Specialiai šiam vakarui 
modernų šokį sukūrė mokyklos sekretorė Indrė Čiūraitė. Visi  svečiai  
gavo dovanėles – po šventi nį medelį, kurio kiekviena uoga turėjo savo 

kodą, pvz., sveikata, meilė, sėkmė, laimė,  ir simbolizavo 
ateinančius puikius metus. Dovanotuose medeliuose buvo 
paslėptas „šifras“ – skirti ngų spalvų ir raštų juostelė. Pagal 
juostelių ornamentus buvo suformuoti  penki chorai, kurie 
atliko dainas ne ti k lietuvių, bet ir lietuvių gestų kalba.

Poeziją lietuvių gestų kalba skaitė surdopedagogė 
Genutė Sutkuvienė.  Nuoširdžius linkėjimus išsakė buvę 
kolegos: direktoriaus pavaduotoja ugdymui Aldona Vero-
nika Vinkšnelienė, chemijos mokytoja Albina Kriščiūnienė, 
fi zikos mokytojas Juozas Petras Vaidilas, informacinių 
technologijų būrelio vadovas, mokyklos tarybos pirminin-
kas, tėvų su neįgaliais girdėti  vaikais ir jų draugų bendrijos 
„Adapta“ vadovas Rimantas Bakas, nepedagoginio perso-
nalo darbuotojas Bronislovas Dulia ir kt. 

Vakaro dalyviai šoko, dainavo, žaidė įvairius žaidimus, 
ragavo savo ir kolegų pagamintą maistą, siuntė pačius 
gražiausius  linkėjimus. Vieningai buvo nutarta, kad tokie 
renginiai, sukviečiantys buvusius ir esamus darbuotojus į 
šiltą susiti kimą, yra labai reikalingi, įkvepiantys ir pratur-
ti nantys. •

Panevėžio kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pagrindinės mokyklos (PKNPM) buvę ir dabartiniai mokytojai bei 
darbuotojai gruodžio 1-ąją rinkosi į šventinį vakarą.  Tą vakarą buvo įžiebta eglutė ne tik mieste, bet ir 
mokykloje. Renginys „Karnavalas“ skelbė žinią, kad vakaras nebus tradicinis, bet išsiskirs spalvingumu.  

Daugelio kolegų nebuvo galima pažinti – kaukės tarsi iš Venecijos karnavalo! 

PKNPM direktorė Danutė KRIŠČIŪNIENĖ

Netradicinis renginys PKNPM

ir sesuo nelabai bendraudavo, o dabar juos mato vis dažniau būnančius 
kartu. Su savo tėčiu, kuris berniuką augina nuo dvejų su puse metų, 
Marijus taip pat puikiai sutaria. Nors vyras nesimoko gestų kalbos, anot 
Linos, jiedu su sūnumi visada susikalba  ir yra labai arti mi. Marius gestų 
kalbos moko ir savo pusseserę, o su pusbroliu, kuris gyvena užsienyje, 
susirašinėja raštu. 

Lina prisipažino, kad jai kartais širdį suspaudžia liūdesys: gal ji per 
mažai suprantanti  savo vaiką. Kartais norėtųsi daugiau sužinoti , su-
vokti , kaip jis jaučiasi. Tokiais atvejais ji sakė pasitelkianti  viską: gestus, 
žodinę kalbą, tai temai ti nkamus paveiksliukus.

 Prakalbus apie sūnaus būdo bruožus ir pomėgius, 
L. Vinciūnaitė pažymėjo, kad jei Marijus kuo nors susidomi, tai 
išsiaiškina tą dalyką ,,iki pat pašaknų“. Jis nuo pat mažens arti muosius 
stebina dideliu tvarkingumu. Būdamas vos dvejų metukų savo rūbelius 
jau labai gražiai susilankstydavo ir pasidėdavo. O dabar jo kuprinėje – 
visada tvarka.  Berniukas ne ti k didelis mamos pagalbininkas virtuvėje, 
bet ir pats labai mėgsta gaminti . Marijus pasižymi ir taupumu: 
gaunamų dienpinigių jis neleidžia saldumynams. Iš savo santaupų jau 

yra nusipirkęs telefoną, kompiuterį, planšetę. L. Vinciūnaitė džiaugėsi, 
kad sūnus supranta, jog panorėjus daiktas neatsiranda tą pačią minutę. 
Norint ką nors įsigyti  reikia išmokti  taupyti . 

Pasak Linos, jai ramu ir malonu, kad Marijus gerai sutaria su 
Panevėžio rajone  gyvenančios jos sesers vaikais. Ten jis su sesute daug 
laiko praleidžia per atostogas: džiaugiasi baseino malonumais, batutu, 
žiemą, jei būna sniego, – specialiai vaikams padarytais kalniukais. 

Prisimindama, ką jai prieš dešimt metų teko išgyventi , L. Vinciūnaitė 
tvirti no, jog per tą laikotarpį daug kas pasikeitė: atsirado daugiau in-
formacijos apie kurčiuosius, jiems teikiamas galimybes, į negalią 
turintį  žmogų žiūrima toleranti škiau. ,,Tada jaučiausi sutrikusi, apim-
ta begalinės nevilti es, nes niekas nesuteikė jokios informacijos, kaip 
reikės auginti  negirdintį  vaiką. Dabar jau pati  žinočiau, ką pasakyti  to-
kios nelaimės  išti ktai šeimai“, – sakė ji. 

Moteris džiaugėsi, kad jos sūnaus svajonės neapsiriboja vien 
mokyklos baigimu. Jis ti kisi studijuoti  universitete, aplankyti  daug šalių. 
Jam didelis autoritetas ir pavyzdys yra PKNP mokyklos gestų kalbos 
mokytojas Vilius Glušokas. •

Linksma renginio akimirka.
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Lietuvos delegacija susiti ko su LTKD prezidente ir Reabilitacijos 
centro direktore Sandra Gerenovska, viceprezidente ir Socialinės rea-
bilitacijos departamento vadove Brigita Lazda bei Gestų kalbos vertėjų 
departamento vadove Sarmite Kuzule. Svečiams buvo pristatyta Lat-
vijos gestų kalbos vertėjų paslaugų teikimo sistema. 

Trumpai apie kurčiuosius Latvijoje
Kaip ir daugelyje pasaulio šalių, Latvijoje nėra žinomas ti kslus 

asmenų, turinčių klausos sutrikimų, skaičius. Jo nežino nei patys kur-
ti eji, nei valdžios įstaigos. LTKD duomenimis, priskaičiuojama apie 
2000 kurčiųjų draugijos narių. Apie 1200 jų yra gestų kalbos verti mo 
paslaugų gavėjai. 

Gestų kalbos vertėjų rengimas
Latvijoje gestų kalbos vertėjų rengimas trunka dvejus metus. Jis 

atitinka aukštesniojo (profesinio bakalauro) išsilavinimo lygį. Gestų 
kalbos vertėjai pripažįsta, kad toks trumpas mokymosi laikas yra 
nepakankamas, bet realybė yra tokia. Pasidomėjus, kas dažniausiai 
stoja mokytis šios specialybės, paaiškėjo, kad didžioji dauguma Lat-
vijos vertėjų praktikų yra girdintys kurčių tėvų vaikai (coda). Tik labai 
nedidelė dalis vertėjų neturi jokio ryšio su kurčiųjų bendruomene ir 
mokosi gestų kalbos nuo pat pradžių. 

Pastebėta, kad Latvijoje, kaip ir Lietuvoje, daug besimokančių 
nebaigia studijų. Jas baigę gestų kalbos vertėjai neina dirbti gestų 
kalbos vertėjais akcentuodami tris priežastis: 1) sunkus ir atsakin-
gas darbas; 2) netinkamas klientų požiūris į vertėją; 3) mažas darbo 
užmokestis. 

Baigę mokymus ir pradėję dirbti vertėjai sistemingai kelia savo 
kvalifikaciją LTKD organizuojamuose gestų kalbos tobulinimo kursu-
ose, profesinio tobulėjimo mokymuose. Pagal vykdytus ES projek-
tus yra parengta keletas mokomųjų medžiagų gestų kalbos vertėjų 
kvalifikacijai kelti. Jos prieinamos kursuose arba elektroniniu būdu. 

Vertėjai skirstomi į keturias kategorijas. Tik pradėjęs dirbti  
gestų kalbos vertėjas gauna pirmą kategoriją. Ji suteikia teisę versti  
kasdienėse, nesudėti ngose situacijose, kai nereikia ypati ngų žinių ir 
kompetencijų. Tik turėdamas penkerių metų stažą vertėjas gali pre-
tenduoti  į trečią kategoriją. Šios kategorijos vertėjas jau atlieka verti -
mus teismuose, konferencijose. Versti  televizijoje turi teisę ti k ketvir-
tos kategorijos vertėjai. 

Vertėjų atestaciją (kategorijų suteikimą) vykdo LTKD sudaryta 
komisija iš penkių asmenų. Komisiją sudaro Reabilitacijos cen-
tro vertėjų departamento vadovė, LTKD viceprezidentas ir kurti eji 
komisijos nariai. Kiekvienai kategorijai keliami tam ti kri reikalavimai: 
ati ti nkama pati rti s, atliktų verti mų įvairovė, kuri pristatoma vaizdo 
įrašais, ati ti nkamas kvalifi kacijos kėlimo kursų skaičius ir kt. Aukštesnė 
kategorija  leidžia vertėjui gauti  didesnį valandinį atlyginimą. 

Teisė į verti mo paslaugas
Nemokamą gestų kalbos vertėjo paslaugą garantuoja Latvijos in-

validumo įstatymas. Šis įstatymas nuo 2013 m. LTKD leido teikti  gestų 
kalbos verti mo paslaugas ir jai skiriamas valstybinis fi nansavimas šioms 
veikloms organizuoti .

Kurčias asmuo, norėdamas gauti  gestų kalbos vertėjo paslau-
gas, pirmiausia kreipiasi į savo šeimos gydytoją specialios pažymos. 
Ją gavęs keliauja į LTKD Reabilitacijos centrą. Ten jis užpildo prašymą 
gauti  paslaugą, pateikia medicininę pažymą bei neįgaliojo pažymėjimą. 
Sprendimas dėl paslaugų skyrimo priimamas per 10 darbo dienų. Per 
tą laiką atsakingų socialinių darbuotojų komanda visų pirma pati krina 
nacionalinėje duomenų sistemoje, ar toks žmogus yra registruotas 
Latvijoje. Toliau įverti nami gauti  dokumentai ir parengiama išvada. 
Kurčiasis klientas atvyksta į įstaigą ir pasirašo paslaugų teikimo sutartį . 
Latvijoje vienam kurčiajam metams skirta 120 valandų nemokamų 
gestų kalbos vertėjo paslaugų. Pats klientas renkasi, kada ir kokiam 
laikui jam reikalingas vertėjas, bei pats veda savo valandų apskaitą. 
Besimokanti esiems profesinėje ar aukštojoje mokykloje kurti esiems 
skiriamos 360 valandų (480 akademinių valandų) per metus. Viršijus 
nustatytą limitą ir prireikus verti mo paslaugų, už jas mokama pagal 
patvirti ntą kainyną.

Verti mo paslaugų organizavimas
Už gestų kalbos verti mo paslaugų organizavimą Latvijoje atsakinga 

LTKD įmonės Reabilitacijos centro Gestų kalbos vertėjų departamen-
tas. Jame dirba iš viso 44 girdintys gestų kalbos vertėjai, aptarnaujantys 
visą Latvijos teritoriją, t. y. 1200 klientų. Vienam gestų kalbos vertėjui 
tenka po 26 klientus. Visoje Latvijoje yra devynios vertėjų atstovybės 
(kabinetai). Kurčiųjų gestų kalbos vertėjų Latvijoje nėra, jų funkcijas at-
lieka kurti eji socialiniai darbuotojai.

Gestų kalbos verti mo paslaugos teikiamos trimis būdais: 
asmeniškai, nuotoliniu būdu (skaipu) arba raštu. 

Turėdamas 120 valandų meti nį limitą kurčiasis pats nustato paslau-
gos būti numą. Jeigu vienokiu ar kitokiu klausimu kreipiasi kurčias as-
muo, jis naudos savo valandas vertėjo paslaugoms. Tačiau jeigu vertėjo 
paslaugas užsako, pvz., policija arba teismas, tai šios įstaigos ir moka už 
verti mo paslaugas, o kurčio valandos nėra naudojamos. 

Užsakytos verti mo paslaugos trukmė skaičiuojama nuo vertėjo 
išvykimo iš darbo vietos momento. T. y. pateikus užsakymą kitame 
miesto gale, naudojanti s Google Maps programėle, apskaičiuojamas 
atstumas iki užsakymo vietos ir numatomas kelionės laikas (vertėjas 
kelionės laiko nenurodo, nes jis jau apskaičiuotas pagal vidurkį). 
Skaičiuojamas kelionės į abi puses laikas, prie jo pridedamas fakti nis 
verti mo laikas paskirtoje užduotyje. Minimalus verti mo laikas – 15 
minučių. T. y. jeigu verti mas truko vos 5 minutes, vertėjas pažymės, 
kad vertė 15 minučių, nes tokia nustatyta minimali paslaugos trukmė 

Lapkričio 24 d. Vilniaus apskrities gestų kalbos vertėjų centro atstovai lankėsi Latvijos kurčiųjų draugijos 
(LTKD) Reabilitacijos centre ir domėjosi gestų kalbos vertėjų paslaugų teikimu. Kartu su centro kolek-
tyvu į pažintinę kelionę vyko ir Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (SADM) Lygių galimybių skyr-

iaus vyr. specialistė Rita Zilnienė, Neįgaliųjų reikalų departamento prie SADM Programų koordinavimo ir 
įgyvendinimo skyriaus vyr. specialistė Rasa Grigaliūnienė, Šeimų, auginančių kurčius ir neprigirdinčius vaikus, 

bendrijos PAGAVA atstovė Joana Vanagienė.

Svetlana BENIUŠIENĖ

Gestų kalbos vertėjai Latvijoje
GESTŲ KALBA
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(minimalios trukmės nustatytos Latvijos vyriausybės nutarimu). Gestų 
kalbos vertėjas kartu su klientu užpildo paslaugos suteikimo ataskaitą 
ir ją abu pasirašo. Kartą per metus kurčias klientas privalo atvykti  į 
įstaigą ir kartu su socialiniu darbuotoju peržiūrėti  savo meti nę paslaugų 
ataskaitą: suti krinti , ar ti krai paslaugos buvo suteiktos, ir pasirašyti . 
Ataskaita įsegama į asmens bylą ir kartu su ja saugoma 75 metus.

Užsakant verti mo paslaugas didelė atsakomybė tenka pačiam pa-
slaugos gavėjui. Turėdamas limituotą valandų skaičių jis atsakingai 
užsisako vertėją, o tai sumažina paslaugos atšaukimo arba neatvykimo 
į užsakymo vietą riziką. Jeigu užsakovas neatvyksta į nurodytą vietą, 
vertėjo sugaištas kelionėje laikas nurašomas nuo kliento skirtų valandų. 

Gestų kalbos vertėjai pildo asmenines ataskaitas ir surašo visas 
suteiktas per mėnesį paslaugas. Ataskaitos pildomos specialiai sukur-
toje duomenų bazėje. Ši duomenų bazė leidžia kaupti  visą informaciją, 
duomenis apie suteiktas paslaugas, išnaudotas valandas, paslaugų 
suteikimo trukmę, rūšį. Kartu apskaičiuojami gestų kalbos vertėjų 
krūviai, atlikti  verti mai, pagal kuriuos jiems skaičiuojami atlyginimai. 
Latvijoje gestų kalbos vertėjai dirba ne etati niu principu, bet valandin-
iu, t. y. jų darbo užmokesti s priklauso nuo suteiktų paslaugų skaičiaus. 

Kiekvienas gestų kalbos vertėjas dirba pagal individualų grafi ką ir 
pats pasirenka, kada jis dirba. Tai gali būti  darbo dienos nuo 8.00 iki 
17.00, bet yra galimybė dirbti  ti k vakarais arba savaitgaliais. Departa-
mento vadovei pateikiami savaitės darbo grafi kai. Jais vadovaudamasi 
ji suskirsto užsakymus. Jeigu yra užsakymas, kai nedirba joks gestų 
kalbos vertėjas, ieškoma išeiti es: siūloma klientui perkelti  užsakymą į 
kitą dieną, o jei to padaryti  neįmanoma, ieškoma gestų kalbos vertėjo, 
suti nkančio teikti  verti mo paslaugas užsakytu laiku. Ofi cialus gestų 
kalbos vertėjų departamento darbo laikas nuo 8.30 iki 17.00 darbo 
dienomis. Pagal atskirą susitarimą yra paskirti  du budintys vertėjai 24 
val. per parą. Pasak departamento vadovės, skambučių naktį  sulaukia 
iti n retai.

Gestų kalbos verti mo paslaugos teikiamos ir nuotoliniu būdu per 
skaipą. Minimali paslaugos trukmė – 15 minučių. Kurti eji naudojasi 
nuotolinio verti mo paslaugomis per išmaniuosius telefonus, asmeni-
nius arba planšeti nius kompiuterius. Pastarieji dalijami nemokamai 
kaip kompensacinė technika su vienintele sąlyga, kad bent vieną kartą 
per metus jį gavęs asmuo privalo pasinaudoti  nuotolinio verti mo pa-
slauga. 

Pagal įstatymą pripažintos keturios prioriteti nės sritys: 1) nelaimės 
atvejais; 2) medicinos paslaugos; 3) darbo reikalai (įsidarbinant arba 
sprendžiant su darbu susijusius reikalus); 4) švieti mas. Šie prioritetai 
reglamentuoja užsakymų skirstymą. Jeigu prireikia vertėjo tokiam sku-
biam užsakymui, jis gali būti  atšauktas iš vykdomo užsakymo ir paskirtas 

prioriteti niam verti mui atlikti .
Grupinių verti mų atveju, kai paslauga suteikiama keliems klien-

tams, paslaugos valandos „nurašomos“ nuo visų dalyvių po lygiai. Jeigu 
paslaugą teikė 2 vertėjai, trukmė dvigubinama, nes abu vertėjai daly-
vavo. Verčiant seminaruose, mokymuose taikomas toks pat principas. 
Už verti mus konferencijose arba masiniuose renginiuose sumoka jų or-
ganizatoriai. Įdomu tai, kad verčiant aukštojoje mokykloje studentams, 
ypač jeigu verčiama keliems studentams vienu metu, paslaugų laikas 
nurašomas kasdien nuo kito studento taip pasidalijant atsakomybę.

Svarbu pažymėti , kad nustatytas 120 val. per metus limitas, jei jis 
neišnaudotas, į kitus metus nėra perkeliamas. Įdomu tai, kad vertėjų 
darbo laikas nėra limituotas. Pats vertėjas sprendžia, kada jam pailsėti  ir 
kiek laiko jis galės versti . 

Pasak vertėjų vadovės, paslaugų teikimo sistema ją tenkina. Viena 
problema  - kad nesant etati niam vertėjų darbui sunku suvaldyti  slankiuo-
sius vertėjų darbo grafi kus. 

Verti mas televizijoje
Latvijoje apie 27 proc. eterio, rodomo nacionalinės televizijos, 

verčiama į gestų kalbą. Tai ir kas vakarą verčiamos žinios, pažinti nės laidos, 
diskusijos, rinkimų debatai, šventi niai renginiai, net fi lmukai vaikams ir TV 
serialai. Visi versti  reportažai saugomi LTV mediatekoje, atskirtoje pava-
dinimu „Kurti esiems“ adresu tv.lsm.lv/lv/dokumentalie/surdo/. 

Po ilgų diskusijų su nacionaliniu transliuotoju Latvijoje buvo priimtas 
sprendimas gestų kalbos vertėjus įdarbinti  pačioje televizijoje. Tačiau su 
LTKD televizijos vadovybė derina, kokius vertėjus įdarbinti  (gali dirbti  ti k 
aukščiausios, ketvirtos, kategorijos vertėjai) ir  kokias laidas versti  į gestų 
kalbą. 

Latvijos kurčiųjų draugijos prezidentės pozicija
Latvijos kurčiųjų draugijos prezidentė S. Gerenovska yra ir UAB Rea-

bilitacijos centro direktorė. Paklausta apie savo pati rtį  ir poziciją galimų 
konfl iktų tarp kurčiųjų klientų ir gestų kalbos vertėjų atvejais ji pako-
mentavo: „Visuomet esu už teisybę. Jei neteisus klientas, kuris reika-
lauja išskirti nių sąlygų arba papildomų nemokamų verti mo paslaugų, 
įrodau jam dokumentais, kad visos priklausančios paslaugos jam buvo 
suteiktos. Jeigu neteisus vertėjas, visada su juo pasišneku asmeniškai, 
išsiaiškinu aplinkybes ir ti k tuomet imuosi veiksmų: pabaru, perspėju, 
pamokau. Stengiuosi išlaikyti  pusiausvyrą ir rasti  teisybę. Pati  esu eilinė 
kurčioji, turinti  tas pačias 120 valandų per metus. Naudoju ti k tas valan-
das, nors dažnai tenka daug kur dalyvauti , atstovauti . Neturiu privilegijų, 
bet labiausiai pasiti kiu viena vertėja – savo pavaduotoja Brigita Lazda, 
kurią visur veduosi kartu. Mes – komanda.“ •

Lietuvos delegacija susitiko su LTKD  prezidente ir Reabilitacijos centro direktore 
Sandra Gerenovska.
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 Požiūris į kurčiuosius pasikeitė
Pirmas klausimas, kurį man užduoda 

žmonės: „Kodėl tu, girdinti s žmogus, išmokai 
gestų kalbą?“ Viskas prasidėjo neti kėtai. 
2009 m. kavinėje laukiau draugės. Draugė 
vėlavo, o aš atkreipiau dėmesį į vieną porą. Mer-
gina ir vaikinas kalbėjosi gestais. Vaikinas kažką 
labai greitai pasakė gestais. Mergina žiūrėjo 
tokiomis akimis, tarsi jis būtų padovanojęs jai 
pasaulį. Galbūt jaunuolis prisipažino, kad myli, 
aš nežinau, tuomet jo nesupratau. Tačiau visa 
tai man pasirodė labai gražu.

Vakare savo vaikinui papasakojau, kad la-
bai norėčiau suprasti  kurčius žmones, o kitą 
dieną jis man surado gestų kalbos mokytoją. 
Dabar Marina, ta mokytoja, yra mano geriau-
sia draugė, o aš – jos vaikų krikšto mama. Po 
devynerių metų draugystės ji man pasakė, kad 
neti kėjo, jog man pavyks. Per tą laiką įgijau 
vertėjo specialybę ir dirbu su neprigirdinčiais 
vaikais. Padedu kurti esiems, kurie kreipiasi pa-
galbos į gydytojus specialistus. Šiuo metu studi-
juoju surdopedagogiką.

Dabar mano požiūris į kurčius žmones 
yra visai kitoks. Tuomet man buvo 25 metai. 
Aš pirkau brangius batus ir maniau, kad pats 
puikiausias dalykas gyvenime – turėti  Iphone. 
O vėliau viskas klostėsi kaip viename fi lme, kur 
vaikinas kolekcionavo žmonių pamestas kor-
tas. Visi jam sakydavo: „Juk niekas nepameta 
kortų, kur tu jas randi?“ O jis atsakydavo, kad 
kai ti k kuo nors imi domėti s, tu iškart pradedi 
tai matyti  aplink save. Taip ir aš - pradėjau 
pastebėti  žmones, turinčius klausos negalią. 
Pasirodo, jų yra labai daug, ir jie visi - skirti ngi, 
įdomūs, saviti . Būdavo, kad važiuodama metro 
spoksodavau į bendraujančius gestais. Maty-
dami mano susidomėjimą žmonės stebėjosi, 
kad  nebūdama nei kurčia, nei neprigirdinti  
pradėjau mokyti s gestų kalbos.

Gestų kalbos mokymasis
Kursuose man nesisekė mokyti s. Aš ne-

suprasdavau. Tada Marina man pasakė, kad 

jeigu nori suprasti , kaip pasaulį jaučia kurčias 
žmogus – „ati mk“ iš savęs klausą. Ir dvi die-
nas aš vaikščiojau su ausų kištukais. Ne su 
tais paprastais, kurie parduodami vaisti nėse, 
aš ti krai tvirtai užsikimšau ausis. Pirmą parą 
buvo baisu. Ir tuomet supratau, kad pasaulis 
yra labai agresyvus! Tavęs niekas nepastebi, tu 
niekam nereikalingas. Kai tu girdi garsus, tu ne-
sijauti  vienas: štai žmogus praėjo, štai mašina 
pravažiavo. Bet kai iš gyvenimo pašalini visus 
garsus, pradedi pastebėti  agresiją ir pasaulį 
girdėti  kitaip. Pasirodo, kad žmonės labai sunk-
iai ir garsiai vaikšto, puodelio ant stalo nepade-
da, o ti esiog nuteškia jį. Buvo nejauku klausyti s 
savo kūno, širdies plakimo. Tu pradedi jausti  
ritmą ir virpesius.

Paskui Marina pasiūlė kelias dienas 
pagyventi  kurčiųjų šeimoje. Man ten reikėjo 
išgyventi . Čia kaip mokanti s plaukti : tave 
įmeta į vandenį ir arba išplauksi, arba ne. Aš 
išplaukiau. Mano gestų žodynas nuolat pildėsi. 
Tačiau suprasti  gestus buvo labai sunku. Kurti -
eji, kaip ir girdinti eji, turi skirti ngas kalbėjimo 
manieras. Kažkas nepabaigia gesto, kažkas, 
atvirkščiai, „suvalgo“ gesto pradžią, vienų 
žmonių „smulkūs“ gestai, kiti  atvirkščiai – kalba 
emocingai, visu kūnu.

Dainų tekstus sunku išversti  
į gestų kalbą

Gestų kalba suvokiama vizualiai, turi savo 
struktūrą ir taisykles. Girdinti s žmogus žodį 
susieja su veiksmu. Mes žinome, jog „kėdė“ yra 
kėdė todėl, kad mama vaikystėje rodydavo į ją 
ir sakydavo: „Štai kėdė. Sėsk.“ Gestų kalboje yra 
ti k vaizdas, paveikslas. Nėra garso. Ir tai ne pats 
sudėti ngiausias dalykas. Pavyzdžiui, norėdamas 
susiti kti  su draugu prie metro, girdinti s žmogus 
parašo tokią SMS: „Labas. Susiti kime prie 
metro, aš tavęs lauksiu prie išėjimo.“ Kurčias 
žmogus parašys kitaip: „Netoli metro. Susi-
ti kimas tu aš. Nuotrauka reikia?“ Tai yra susi-
ti kime prie metro, atpažinsi mane ar atsiųsti  
nuotrauką?

Štai kodėl labai sunku išversti  žodinius 
dainų tekstus į gestų kalbą. Yra dvi gestų kalbos 
rūšys: vadinamoji kalkinė, arba „kalkė“, ir 
gestų kalba. „Kalke“ verčiamas kiekvienas sa-
kinio žodis, taip pat ir prielinksniai bei žodžių 
galūnės. Pavyzdžiui: „Šiandien tu ir aš kalbamės 
skaipu.“ Tą patį  gestų kalba kurčiasis pasakys: 
„Tu susiti kimas video.“ Gestų kalba neturi nei 
galūnių, nei linksnių, nei laikų. Kurti eji nesako: 
„Aš buvau susiti kęs.“ Kurti eji sako: „Susiti ki-
mas su draugu buvo.“ Laiką jie nurodo žodžiais 
„buvo“ ir „bus“ sakinio pabaigoje.

Kurti eji ir neprigirdinti eji turi gestus-var-
dus. Pavyzdžiui mane vadina Žiebtuvėliu. Kai 
pradėjau mokyti s gestų kalbos ir bendrauti  su 
kurčiaisiais, mano šukuosena buvo pankiška, o 
plaukų spalva rausva. Pasiutusi ir rausvaplaukė, 
todėl ir praminė Žiebtuvėliu. Dabar klausdami 
„kur Ana“, užuot kiekvieną kartą aiškinęsi, kokia 
Ana, parodo „Kur Žiebtuvėlis?“, ir visiems aišku.

Dainų žodžius versti  į gestų kalbą ir dainuoti  
gestais pradėjau todėl, kad norėjau suprasti  
kaip „dėliojasi“ gestai ir kaip teisingai perduoti  
savo minti s kurti esiems. Nenorėjau kalbėti  
„kalke“ todėl, kad kurti eji jos nevartoja, jie vi-
sai kitaip mąsto. Pavyzdžiui, perskaitei knygą 
anglų kalba ir  perpasakodamas ją draugui tu 
negali perpasakoti  pažodžiui, nes kalba turi 
savų niuansų, yra dalykų, kurių negali ti esiogiai 
išversti . Tas pats ir su verti mu iš žodinės į gestų 
kalbą. Pabandykite kurčiajam paaiškinti , kas yra 
„abstrakcija“. Jam tai ti esiog raidžių krati nys. 
Kurčiųjų žodynas labai ribotas.

Dainų verti mas
Imituodama perpasakoju dainos istoriją 

(tekstą), piešiu ją kūnu, gestais, mimika, rankų 
ritmu, arti kuliacija. Gestų kalba – tai užsienio 
kalba. Jos struktūra yra ypati nga. Dainos tekstą, 
ypač šiuolaikinės, išversti  labai sunku. 

Dainą „Mama“ aš verčiau du mėnesius. 
Kiekvienam priedainiui parinkti  skirti ngi gestai, 
t. y. tu neperdainuoji dainos pažodžiui, o pa-
sakoji, pieši istoriją kurčiam žmogui. Verčiant 

PASAULIO KURTIEJI
Dainos 

gestų kalba
Ana Efi mova, gestų kalbos vertėja, 
pasakoja apie dainavimą gestais, 

apie tai, kaip kurtieji žvelgia į pasaulį.

Iš rusų kalbos vertė 
Ieva LUKOŠEVIČIENĖ
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dainą kurti esiems taip pat labai svarbu gerai 
perteikti  ritmą. Imituojamosios dainos iti n pop-
uliarios tarp neprigirdinčiųjų. Kurti eji, kurie 
verčia dainas ir dainuoja gestais – didvyriai. 
Dažniausiai prie verti mo kartu dirba ir girdin-
ti s žmogus. Jis aiškina teksto prasmę, parodo 
ritmą, o kurčiasis pagal ritmą verčia dainos 
žodžius į gestus.  

Muzika kurti esiems - tokia pat pramoga 
kaip ir girdinti esiems. Jie ti krai mėgsta muziką. 
Tačiau imituojamosios dainos dažnai rodo-
mos ti k vietos bendruomenei. Tai, ką mes su 
draugais ir kolegomis darome, paremta vien 
ti k beproti šku entuziazmu. Pavyzdžiui, dainos 
„Malda“ klipą fi lmavome Sankt Peterburge. 
Mano draugė specialiai dėl to atvažiavo iš 
Maskvos. Ji dirba greitosios pagalbos ligoninėje 
ir išmoko gestų kalbos, gal galėtų padėti  kurti -
ems ir neprigirdinti ems pacientams. Dar vienos 
dainos klipą fi lmavau įvairiose Tailando vi-

etose. Kokybiškai ir profesionaliai surežisuotas 
yra klipas „Išgirsk mane“, kuriame nusifi lmavo 
įvairios žvaigždės. Deja, šis klipas neverti na-
mas kaip atskira meno rūšis, o ti k kaip pagalba 
neįgaliesiems.

Dainavimas gestasis – atskira 
meno rūšis

Pirmą kartą mūsų pasirodymo atėjo 
pažiūrėti  aštuoni žmonės, bet kai pradėjome 
dainuoti , ir kiti  kavinės lankytojai atkreipė 
dėmesį. Reakcija buvo labai įvairi: vienas 
dėkojo, kitas verkė, prašė pakartoti . Kurti eji už 
šį darbą dėkingi. Jie pasakoja draugams, pade-
da plati nti  įrašus ir verčia dainas. Jie parodo 
kaip jaučia vieną ar kitą sakinį, ką tai jiems 
reiškia. Aš „susirenku“ keletą nuomonių ir taip 
po truputį  verčiu tekstą.

Dainavimas gestais nėra verti namas kaip 
menas todėl, kad Rusijoje požiūris į kurčiuosius 

nėra ti nkamas. Ir tai neteisinga. Kurti eji, ku-
riuos aš pažįstu, yra puikūs dailininkai, progra-
muotojai. Jiems sekasi darbai, kurie reikalauja 
kantrybės ir atkaklumo. Požiūris į kurčiuosius 
pasikeis, kai į juos nebus žiūrima kaip į 
neįgaliuosius. Dainavimas gestais taps įdomus, 
kai jį pradės verti nti  kaip atskirą meno rūšį.

Dar viena didelė klaida – kurčiuosius vadin-
ti  nebyliais arba kurčnebyliais. Nebylys yra 
tas, kuris negali perduoti  jokios informacijos. 
Jeigu žmogus kalba mums neįprastu būdu, tai 
nereiškia, kad jis yra nebylys. Tai labai skaudina 
kurčiuosius ir neprigirdinčius. Kurti eji ti esiog 
kalba kita kalba. 

Viskas pradės keisti s, kai nustosime stum-
dyti  vienas kitą, būti  agresyvūs. Ir pradėti  tu-
rime nuo savęs. •

Šalti nis: 
htt ps://medium.com

Apie kurčius ir neprigirdinčius 
žmonės sklando daugybė mitų. Iš ti esų 
kurčiasis niekuo nesiskiria nuo bet ku-
rio kito žmogaus. 

Iš anglų ir rusų kalbų vertė 
Ieva LUKOŠEVIČIENĖ

Mitas. Žmonės, turintys klausos negalią, 
yra kurčnebyliai.

Faktas. Žodį „kurčnebylys“ neti nka vartoti  
kalbant apie žmones, turinčius klausos negalią. 
Didžioji dalis kurčiųjų gali kalbėti  balsu, tegul ir 
ne visai ti ksliai ir aiškiai. Be to, gestų kalba yra 
„visateisė“ kalba, kuria kurti eji gali išsakyti  visas 
savo minti s. Šiuos žmonės reikia vadinti  šitaip: 
kurčiaisiais, negirdinčiais, neprigirdinčiais arba 
turinčiais klausos negalią. Daugeliui kurčiųjų 
žodis „kurčnebylys“ yra įžeidimas. 

Mitas. Kurti eji yra nerašti ngi; jie nemoka 
skaityti  ir rašyti .

Faktas. Taip pat, kaip ir girdinti eji, kur-
ti eji lanko mokyklas, skaito knygas ir laikraščius, 
žiūri fi lmus (su subti trais), naudojasi internetu. 
Nemažai kurčiųjų yra kvalifi kuoti  specialistai – 
inžinieriai, programuotojai, pedagogai; yra ir 
kūrybinių profesijų atstovų – dailininkų, aktorių, 
poetų, žurnalistų. 

Mitas. Jeigu kurti eji kalba gestų kalba, vadi-
nasi, jie yra nerašti ngi.

Faktas. Didžioji dalis kurčiųjų bendrauja 
savo gimtąja – gestų kalba, kuri turi taisykles ir 
sudėti ngą gramati ką. Tačiau daugelis gerai moka 
ir šnekamąją / rašyti nę kalbą.

Mitas. Kurti eji gerai skaito iš lūpų.
Faktas. Iš ti esų skaitymas iš lūpų yra vienas 

bendravimo su kurčiaisiais būdų. Tačiau ne visi 
kurti eji moka skaityti  iš lūpų. Dažniausiai skaitant 
iš lūpų gerai suprantama iki 60 proc. informaci-
jos.

Mitas. Kurčiųjų labai geras regėjimas.
Faktas. Tai neti esa. Tačiau kurtumas, o 

ti ksliau, gestų kalbos vartojimas, padidina regos 
kanalo galimybes. Kurti eji ti ksliau „pagauna“ 
daiktų judėjimo kryptį . Pastebima, kad tokį 
gebėjimą turi ir girdintys kurčių tėvų vaikai. Va-
dinasi, tai yra ne kurtumo ypatybė, o anksti  
pradėtos vartoti  gestų kalbos rezultatas. Gestų 
kalba reikalauja greito ir ti kslaus vizualinio 
įverti nimo. 

Mitas. Kurčiųjų gyvenimo būdas yra kitoks 
negu visų žmonių.

Faktas. Kurti eji gyvena ir užsiima tuo 
pačiu, kaip ir girdintys žmonės: eina į darbą, ku-
ria šeimas, vairuoja mašinas, moka mokesčius, 
važiuoja į užsienį ir t. t. 

Mitas. Su kurčiaisiais neįmanoma 
asmeniškai susitarti  dėl susiti kimo, juk jie 
nekalba telefonu.

Faktas. Yra SMS žinutės, faksas, elektro-
ninis paštas, skaipas ir daugelis kitų šiuolaikinių 
bendravimo priemonių, kuriomis puikiai naudo-
jasi kurti eji.

Mitas. Kurti ems tėvams visada gimsta kurti  
vaikai.

Faktas. Viskas priklauso nuo genų – ar 

giminėje ir ankstesnėse kartose buvo kurčiųjų. 
Tik apie 10 proc. kurčių tėvų susilaukia kurčių 
vaikų.

Mitas. Jeigu šauksite, kurčiajam bus leng-
viau jus suprasti .

Faktas. Tai nėra ti esa, nes tai iškreipia 
kalbą. Daug geriau kalbėti  natūraliai ir normaliu 
tempu. Ne per greitai ir ne per lėtai. Dėl pernelyg 
dirbti nių burnos judesių kurčiajam daug sunkiau 
suprasti , kas sakoma.

Mitas. Kurti eji negali vairuoti .
Faktas. Kurti eji gali vairuoti . Yra įrodyta, kad 

kurti  ir neprigirdintys žmonės yra geresni vairuo-
tojai negu girdinti eji, jie sukelia mažiau eismo 
įvykių. Kurčiųjų matymo laukas yra platesnis nei 
girdinčiųjų, - tai pranašumas vairuojant.

Mitas. Visiems kurti esiems kurčiųjų kultūra 
yra suprantama ir priimti na.

Faktas. Ne visi kurti  žmonės įsilieja į kurčiųjų 
bendruomenę. Ne visi kurti eji kalba gestų kalba. 
Kai kurie kurti  žmonės nori įsilieti  į girdinčiųjų 
pasaulį, kiek ti k įmanoma labiau, ir nebendrauti  
su kurčiaisiais. 

Mitas. Kurti eji nenori būti  kurčiais, jie 
ti kisi stebuklingo gydymo, kuris padarys juos 
girdinčiais. 

Faktas. Kai kurie nori, o kai kurie ir nenori. 
Daugelis kurčių žmonių, kurie vartoja gestų 
kalbą ir didžiuojasi, kad yra kurti , nenori tap-
ti  girdinčiais. Jiems svarbi jų, kaip kurčiųjų, 
tapatybė ir save jie priskiria kultūrinei mažumai, 
o ne neįgaliųjų bendruomenei.

Šalti niai: 
deafeducati onworldwide.weebly.com

deafsign.ulcraft .com 

Mitai ir faktai apie kurčiuosius
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