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LKSK INTERNETO TINKLAPIS. Startavo 
naujas Lietuvos kurčiųjų sporto komiteto 
interneto tinklapis www.lksk.lt . Jis dar ku-
riamas ir nuolat papildomas. Rengėjai laukia 
pasiūlymų bei pastabų elektroniniu paštu 
info@lksk.lt.

LIETUVIŠKOS PASAKOS GESTŲ KALBA. Surdologijos centras laimėjo 
Lietuvos kultūros tarybos projektą „Įtraukiančios istorijos – lietuviškos 
pasakos gestų kalba“. Šiuo projektu siekiama išversti geriausią lietuvių 
vaikų literatūrą į lietuvių gestų kalbą ir padaryti ją prieinamą kurtiems 
vaikams. 

RENGIAMASI  BDYF FESTIVALIUI. Taline vyko Baltijos kurčiųjų jau-
nimo festivalio (BDYF) susirinkimas. Jame dalyvavo LKJA prezidentė 
Erika Jočytė su tarybos nariais Arnoldu Matuliu ir Pauliumi Jurjonu. Su-
sirinkimo metu buvo aptarti planai, tolesni darbai ir detalės dėl BDYF 
festivalio, kuris vyks šių metų spalio 20 d. Taline. Šią vasarą bus dar ne 
vienas susirinkimas. Tad laukite išsamesnės informacijos.

ŠILTAS DRAUGŲ SUSITIKIMAS UOSTAMIESTYJE. Šiais metais pirmoji 
Raseinių rajono kurčiųjų edukacinė kelionė „Auksinių rankų kūriniai“ 
nuvedė į  Klaipėdą. Ši išvyka buvo ilgai brandinta, kruopščiai apgalvota, 
kad suvestų gerus draugus pasiilgtai bendrystei.  

Raseinių kurčiųjų pirminės organizacijos pirmininkė Genutė 

Eidukevičienė susitarė su Klaipėdos kurčiųjų 
reabilitacijos centro direktore Nijole Kamin-
skiene dėl susitikimo datos. Numatytu laiku 
centre raseiniškių laukė iš Klaipėdos ra-
jono susirinkę kurtieji. Visi buvo pakviesti 
į edukacinį užsiėmimą, kurio metu sodino   

draugystei priminti juodųjų serbentų krūmus. Pasodinę ir palaistę 
krūmelius aptarė ir jų priežiūrą. Paskui pasidžiaugė abiejų kolektyvų 
rankų darbų parodėle „Auksinių rankų kūriniai“. Malonu buvo 
pasigrožėti gražiais ir išmoningais Klaipėdos kurčiųjų draugų rankų 
darbo kūriniais. Vieną jų - vazą su savo kūrybos gėlėmis - direktorė 
N. Kaminskienė padovanojo raseiniškiams. O Raseinių kurčiųjų p. o. 
pirmininkė G. Eidukevičienė direktorei N. Kaminskienei padovanojo jos 
pačios originaliai pasiūtą prijuostę ir sagę, kad draugystę laikytų prie 
širdies. Vėliau buvo organizuotas bendras mokymas, kaip ruošti svečių 
stalą, ir neformalus bendravimas prie švediško stalo. Draugiškame rate  
neapsieita ir be įvairiausių žaidimų.

KURIAMAS KURČIŲJŲ ISTORIJOS MUZIEJUS. LKD 80-mečio proga 
pradedamas kurti kurčiųjų istorijos muziejus. Šią veiklą koordinuos 
savanorė Ramunė Buikauskienė. Ji laukia visų iniciatyvos ir pagalbos.  
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Muziejui reikia kurčiųjų istorijai svarbių daiktų 
ir nuotraukų, tad prisidėkite prie jo įkūrimo ir 
jūs!

Jeigu turite ką nors, kas yra svarbu Lietu-
vos kurčiųjų istorijai, ir sutinkate atiduoti LKD 
muziejui, susisiekite su Ramune (per „Skype“: 
LKD muziejus, trečiadieniais 9-11 val.; el. 
paštu lkdmuziejus@gmail.com). 

VISUOMENĖS ŠVIETIMAS APIE 
KURČIUOSIUS. Balandžio mėnesį visuomenės 
švietimo apie kurčiuosius veikla pritraukė dau-
giau nei 300 vaikų dėmesį. Užsiėmimai vyko 
Priekulės Ievos Simonaitytės gimnazijoje (122 
moksleiviai), Daugų Vlado Mirono gimnazijoje 
(71 moksleivis) bei Alytaus lopšelyje-darželyje 
„Obelėlė“ (112 ikimokyklinio amžiaus vaikų). 

PIRMĄ KARTĄ LIETUVOJE - JAV KURČIŲJŲ 
TEATRAS. Tarptautiniu mastu pripažintas 
„Quest Visual Theatre“ pristatys premjerą 
„Pasakos ir kiti niekai“, šeimai pritaikytą 
neverbalinį kūrinį, kuris auditoriją įtraukia 
į mįslingą ir linksmą kelionę per klasikines 
visiems žinomas pasakas. „Raudonkepuraitė“, 
„Trys paršeliai“ ir kitos klasikinės pasakos bei 
istorijos vaikams atsiskleis naujai šioje juo-
kingoje premjeroje. „Pasakas ...“ vaidina kur-
tieji ir neprigirdintys atlikėjai. Jie keliauja po 
JAV ir kitas šalis. Rengia spektaklius ir vykdo 
edukacinę veiklą. Premjera „Pasakos ir kiti 
niekai“ jau vyko Vienoje, Austrijoje, o dar 
anksčiau buvo parodyta Vankuveryje, Kanado-
je. Lietuvoje spektaklis buvo rodomas: Vilniuje 
– gegužės 22 d.; Kaune – gegužės 24 d. 

 Surdologijos centro parengtą projektą fi-
nansuoja: Lietuvos kultūros taryba, Baltijos - 
Amerikos laisvės fondas (BAFF) ir TMU.

JUBILIEJINĖ VASAROS POILSIO STOVYKLA 
„BĖGANT IŠ TYLOS PASAULIO...“ Lietuvos 
šeimų, auginančių kurčius ir neprigirdinčius 
vaikus, vasaros poilsio stovykla „Bėgant iš 
tylos pasaulio...“ vyks liepos 26-29 dienomis 
patikrintoje ir pamėgtoje vietoje – poilsio 
komplekse „Energetikas“, Šventojoje. Jau 20 
vasarą iš eilės PAGAVA suburs šeimas bendram 
poilsiui ir pramogoms prie jūros! Laukiama 
visų: ištikimiausių stovyklautojų, narių iš visos 
Lietuvos ir tų, kuriems pirmą kartą prisidėti 
nedrąsu. 

Preliminari kaina žmogui – 7,5 Eur (1 naktis), 

suaugusiesiems papildomai 1 Eur pagalvės 
mokestis (1 naktis), pietūs – 4,5 Eur (1 diena). 
Neįgaliesiems vaikams nakvynė ir maitinimas 
bus apmokėti.

Registracija vyks iki birželio 29 d. el. paštu 
pagavabendrija@pagava.lt, pagava@pa-
gava.lt arba tel.: + 370 465 5108, + 370 676 
72 299.

SEMINARAS „MANO VAIKO KLAUSA“. „Bio-
medikos“ centras kviečia tėvelius, auginančius 
neprigirdinčius vaikus, ir gydytojus bei spe-
cialistus į nemokamą seminarą „Mano vaiko 
klausa“. Jis vyks gegužės 26 d. „Park Inn“ 
viešbučio „Gamma“ salėje, K. Donelaičio g. 
27, Kaune. Seminaro trukmė: nuo 11 iki 17 
val. Programoje numatoma gydytojų ir kitų 
specialistų pranešimai bei diskusijos vaikų 
klausos temomis; konsultacijos su audiolo-
gais, surdopedagogais ir kitais specialistais. 
Tėveliai kviečiami atvykti su vaikais, jiems bus 
paruošta atskira erdvė su animatoriais. Sem-
inaro metu laukia tortas pediatrijos klausos 
centro Kaune gimtadienio proga bei dovanos! 
Pagal poreikį seminaras bus verčiamas į gestų 
kalbą. 

Registruojantis reikia užpildyti registracijos 
formą, kurią rasite bit.ly/2FHXOeb. Daugiau 
informacijos teiraukitės el. paštu info@bio-
medikoscentras.lt arba tel.  + 370 700 55 440.

GESTŲ KALBOS VERTĖJŲ CENTRŲ VADOVŲ 
SUSITIKIMAS. Balandžio 17 d. visų Lietuvos 
apskričių gestų kalbos vertėjų centrų vadovai 
sugužėjo į Vilnių. Pirmoje dienos pusėje susi-
tikta su Vilniaus kolegijos Pedagogikos fakulte-
to Gestų kalbos vertėjų studijų dėstytojais 
aptarti mokymų gestų kalbos vertėjams. Ypa-
tingo dėmesio sulaukė kurtieji vertėjai. Buvo 
pristatytos kolegijos galimybės organizuoti 
mokymus ir pasiūlyti skirtingas mokymų pro-
gramas. Savo ruožtu vertėjų centrai pateikė 
pageidavimus dėl mokymų, kuriuos išsakė 
patys juose dirbantys vertėjai. Susitarta, kad 
jau artimiausiu laiku vertėjų centrams bus 
pateikti mokymų pasiūlymai.

Po pietų visi vertėjų centrų vadovai su-
sirinko Lietuvos kurčiųjų draugijos patalpose 
ir susitiko su Surdologijos centro bei Lietuvos 
kurčiųjų draugijos vadovais. Buvo klausiama 

jų nuomonės apie kurčiųjų vertėjų darbą ir 
funkcijas vertėjų centruose. Buvo aptartos 
Surdologijos centro galimybės organizuoti 
mokymus gestų kalbos vertėjams pagal jau 
turimas mokomąsias medžiagas. Išsakytos 
pastabos dėl ankstesnių metų mokymų ir 
pateiktos temos naujiems mokymams. Taip 
pat aptartos kitos aktualios temos.

DARBAS KOMANDOJE SU KURČIUOJU 
VERTĖJU. Balandžio 27 d. Klaipėdos apskrities 
gestų kalbos vertėjų centras sulaukė svečių iš 
Kauno apskrities gestų kalbos vertėjų ir Surdo-
logijos centrų. Vyko mokymai tema „Darbas 
komandoje su kurčiuoju vertėju“. Buvo daliji-
masi patirtimi, atliktos praktinės užduotys, ap-
tarti vertimo būdai įvairiose situacijose. Įgyta 
žinių ir motyvacijos. 

GESTŲ KALBOS VERTĖJAI SĖMĖSI DANI-
JOS PATIRTIES TEIKIANT VERTIMO PASLAU-
GAS NUOTOLINIU BŪDU. Balandžio 12-13 d. 
Vilniaus kolegijos Pedagogikos fakultete vyko 
Kopenhagos kolegijos dėstytojų Birgitte Ug-
gerhøj ir Karen Dvinge Ryberg mokymai apie 
nuotolinį gestų kalbos vertimą naudojant in-
formacines ir komunikacines technologijas. 
Mokymuose dalyvavo lietuvių gestų kalbos 
vertimo antro ir trečio kurso studentai ir 
beveik 20 vertėjų iš Lietuvos gestų kalbos 
vertėjų centrų. Mokymuose aptarti teoriniai 
ir praktiniai nuotolinio vertimo aspektai. Da-
lyviai buvo itin aktyvūs ir dalijosi savo patir-
timi. Kartu sužinojo daug naujo, kaip užtikrinti 
kokybišką vertimą nuotoliniu būdu.

TRADICINĖ LKD MENO ŠVENTĖ. Birželio 
16 d.  Meno šventė šiemet vyks Kaune. Organi-
zatoriai  - Kauno kurčiųjų reabilitacijos centras – 
šventę surengs ypatingoje vietoje - šalia Kauno 
pilies. •
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Trumpai pristatome posėdyje svarstytus 
klausimus ir priimtus nutarimus.

Dėl kandidatų į LKD prezidentus, RV ir 
Revizijos komisijos narius. Asmenys, kurie 
nusprendė kelti savo kandidatūrą į LKD 
prezidento ir valdybos narių postus, turėjo 
iki balandžio 18 d. atsiųsti savo CV, glaustą 
penkerių metų kadencijos tikslų aprašymą 
ir, rekomenduojama, vaizdo prisistatymą 
gestų kalba. Šiuo metu yra devyni kandidatai 
į RV narius, aštuoni  - į Revizijos komisiją, o į 
LKD prezidento postą kandidatų neatsirado. 
Vadovaujantis LKD įstatais, pastarasis faktas 
reiškia, jog kandidatūros į LKD prezidento 
postą galės būti teikiamos suvažiavimo metu, 
birželio 2-3 d. 

Su kandidatų sąrašu galite susipažinti 
www.lkd.lt puslapyje, paspaudę paveiksliuką 
„LKD XXVII suvažiavimas“. Ten rasite ir 
preliminarią LKD suvažiavimo darbotvarkę bei 
2017 m. draugijos veiklos ataskaitą.

Posėdyje valdybos nariai patvirtino 
kandidatų į RV narius sąrašą. Kilo diskusija 
dėl rinkimų tvarkos, buvo tikslinamasi, ar 
nekils nesklandumų dėl rinkimų ir balsavimo 

tvarkos. Valdybos nariai 
stebėjosi, kad savo kandidatūras 
į vadovaujamus LKD postus kėlė 
tik Kauno ir Vilniaus nariai, o 
kitų Lietuvos miestų kurtieji 
savo kandidatūrų nepateikė. 
Buvo tariamasi, kaip ateityje 
reikėtų spręsti šią problemą. 

Dėl 2013-2017 m. LKD 
pajamų ir suteiktos paramos 
suvestinės. Buvo peržiūrėta 
visos pastaraisiais metais LKD 
gautos ir paskirstytos paramos 
suvestinė. Nuspręsta, kad 
dėl efektyvesnės paramos 
skirstymo ir nario mokesčio 
surinkimo iš LKD organizacijų 
turėtų rūpintis naujoji LKD 
valdyba, todėl šis klausimas 
buvo paliktas jai. 

VšĮ Panevėžio kurčiųjų 
reabilitacijos centro prašymo 
svarstymas. Panevėžio kurčiųjų 

reabilitacijos centras pateikė prašymą 
paremti jų organizaciją. Šis prašymas sukėlė 
audringų diskusijų tarp valdybos narių dėl 
paramos LKD organizacijoms skirstymo 
tvarkos. Buvo svarstoma, kaip užtikrinti, kad 
LKD visuomet turėtų lėšų ne tik išsilaikyti 
patys, bet ir prireikus pagelbėti pagrindinių 
miestų organizacijoms. 

Buvo kalbama apie galimybę ateityje 
efektyviai išnaudoti Kazimiero g. 3 patalpas, 
t.y. pastate esamoms organizacijoms prisiimti 
papildomus įsipareigojimus.

Dėl finansinių galimybių, valdybos 
nutarimu Panevėžio organizacijai buvo skirta 
pusė prašomos sumos.

Dėl LKD Kauno teritorinės valdybos 
paramos kelionei į Minską. LKD Kauno 
teritorinės valdybos meno kolektyvas vyksta 
į Minską atstovauti Lietuvai imituojamųjų 
dainų festivalyje. Kauno kurčiųjų reabilitacijos 
centras prašė suteikti paramą artistų 
kelionės išlaidoms. Valdyba sutiko skirti pusę 
reikalingos sumos. 

Dėl paramos teikimo LKD organizacijoms, 

kurios pateikė prašymus. Buvo skirta parama 
Jonavos p. o., Prienų p. o., Alytaus p. o. ir 
Vilniaus KRC, kad šios organizacijos galėtų 
įsigyti reikalingą kompiuterinę įrangą projektų 
veikloms vykdyti.

LKJA prašymas dėl EUDY vaikų stovyklos. 
Taip pat buvo svarstytas Lietuvos kurčiųjų 
jaunimo asociacijos (LKJA) prašymas paremti 
Lietuvos atstovus, šią vasarą vyksiančius 
į EUDY vaikų stovyklą. Prašoma padengti 
Lietuvos grupės vadovo kelionės išlaidas. 
Šis paramos prašymas iškėlė klausimą – ar 
LKD gali teikti paramą ne savo asocijuotiems 
nariams (LKJA nėra pateikusi prašymo tapti 
LKD asocijuota nare). Buvo nuspręsta, jog šį 
kartą bus suteikta 75 proc. paramos, tačiau 
ateityje, jei ši asociacija pakartotinai norės 
paramos, bus prašoma įstoti į LKD. 

Nutarta, kad, vadovaujantis ankstesniais 
nutarimais, ne LKD asocijuotos narės negali 
gauti paramos.

Poilsio namų „Varpelis“ paramos 
prašymas. Poilsio namai „Varpelis“ prašė 
paramos poilsio namų remontui. Jiems 
reikalinga parama buvo paskirta. 

Kiti klausimai. Nemažai diskusijų šio 
susirinkimo metu kilo dėl būsimojo LKD 
prezidento. Šiuo metu kandidatų į šį postą 
nėra, todėl valdyboje buvo diskutuojama – 
kokių pokyčių kurčiųjų bendruomenėje reikia, 
kad ši situacija ateityje nepasikartotų ir LKD 
vadovų postai taptų patrauklūs?

Be to, RV patvirtino  Kauno, Klaipėdos,  
ir Vilniaus miestų VšĮ reabilitacijos centrų 
valdybų narių sąrašus, taip pat  priėmė 
sprendimą teikti suvažiavimui klausimą dėl 
Plungės išbraukimo iš asocijuotų narių. 

Susirinkimo pabaigoje buvo apžvelgtos 
situacijos dėl vertėjų paslaugų aprašų 
rengimo, gestų kalbos kursų bei LRT televizijos 
laidų pritaikymo kurtiesiems.

Visiems RV nariams dėkojame už didelį ir 
reikšmingą nuveiktą darbą bei savanoriškai 
įdėtas pastangas išlaikyti Lietuvos kurčiųjų 
draugiją!  •

Gegužės 9 d. įvyko paskutinis šios kadencijos LKD Respublikinės valdybos posėdis (RV)! Dvylika 
dabartinės valdybos narių susirinko išspręsti paskutinių  klausimų ir drauge apibendrinti penkerių 
metų darbą. Šiame posėdyje dalyvavo visi valdybos nariai, išskyrus Arūną Šaukecką, kuris dėl ligos 

negalėjo atvykti. Taip pat posėdį stebėjo Revizijos komisijos pirmininkė Audronė Šimkuvienė, o teisinių 
pastabų pateikė LKD teisininkas Algimantas Šliaupa. 

LKD inf. 

Respublikiniame valdybos posėdyje
AKTUALIJOS
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Susitikimo tikslas – aptarti naujai 
įsigaliojusią klausos aparatų kompensavimo 
tvarką ir kompensuojamos sumos dydį. 
Bendrija PAGAVA labai sunerimo, kai 
sveikatos apsaugos ministras balandžio 16 
d. pasirašė įsakymą, dar labiau sumažinantį 
bazines klausos aparatų kompensavimo 
kainas. 

Pasak bendrijos PAGAVA pirmininkės 
R. Sitavičienės, buvo šokas, kai vietoj 
laukto kompensuojamų sumų padidinimo 
išvydo dar mažesnes sumas, nei buvo iki 
tol. Todėl nedelsdami inicijavo susitikimą, 
į kurį pakvietė Seimo, Sveikatos apsaugos 
ministerijos (SAM), Valstybinės ligonių 
kasos, Lygių galimybių kontrolieriaus 
tarnybos, Neįgaliųjų reikalų departamento, 
klausos aparatais prekiaujančių įmonių bei 
NVO atstovus. SAM į PAGAVOS kvietimą 
neatsakė, tačiau  gegužės 3 d.  išleido dar 
vieną sveikatos apsaugos ministro pasirašytą 
įsakymą Nr. V-538, kuriame kompensuojamos 
sumos (balais) už klausos aparatus jau buvo 
gerokai padidintos. Bendrijos atstovai taip ir 
liko nesupratę, kodėl buvo išleistas balandžio 
16 d. šoką sukėlęs įsakymas. R. Sitavičienė 
pabrėžė, kad SAM naujųjų teisės aktų su 
bendrija PAGAVA nederino. 

Nors naujas įsakymas padidino klausos 
aparatų įsigijimo kompensuojamas sumas, 
PAGAVA susitikimo neatšaukė, nes buvo ir 
kitų svarbių klausimų.

Susitikimo metu PAGAVOS pirmininkė 
pasidžiaugė šiandienine situacija dėl gerokai 
padidėjusios kompensuojamos sumos, 
bet neslėpė nepasitenkinimo, kodėl iškart 
įsakymas nebuvo  pasirašytas be klaidų. 

Valstybinės ligonių kasos (VLK) atstovams 
buvo užduotas klausimas, kodėl naujai 
nustatyta kompensavimo suma nedidelė, 
ypač suaugusiesiems, palyginti su realiomis 
klausos aparatų kainomis, kuo remiantis ji 
buvo nustatyta ir ar planuojama ją padidinti. 
VLK atstovas G. Baranauskas pažymėjo, kad 
nustatant kainas kai kurių klausos aparatais 
prekiaujančių įmonių siūlytos sumos buvo 
net mažesnės už šiuo metu patvirtintas, o 
kai kurių gerokai didesnės, taip pat buvo 
atsižvelgta į turimą finansavimą, todėl ir 
buvo nustatytas palyginti nedidelis vidurkis. 
Jis taip pat pažadėjo, kad kompensuojamos 
sumos neabejotinai bus didinamos, ypač 
tai pacientų grupei, kuriai jos kol kas 
nepasikeitė. Šiuo metu už vaikams įsigytus 
klausos aparatus kompensuojama nuo 350 
iki 432 balų (buvo nuo 124,26 iki 205,28 
balo), o suaugusiesiems nuo 53,34 iki 282 
balų (buvo nuo 53,34 iki 114,91 balo).

Kitas susirūpinimą keliantis klausimas – 
naujai nustatyta klausos aparatų skirstymo 
tvarka. Pagal ją pakartotinai kompensuojamą 
klausos aparatą vaikams gali skirti gydytojas 
otorinolaringologas, dirbantis antrinio 
lygio ambulatorines otorinolaringologijos 

paslaugas teikiančioje asmens sveikatos 
priežiūros įstaigoje. Tokia tvarka kelia 
susirūpinimą, ypač skiriant klausos aparatus 
vaikams, nes labai svarbu, kad jiems būtų 
paskirtas tinkamas klausos aparatas. Tik ar 
visi LOR gydytojai bus kompetentingi tai 
padaryti? Buvo sutarta, kad klausos aparatų 
skirstymo tvarka dar bus tobulinama.

Trečias svarbus klausimas – klausos 
negalią turinčių asmenų registras. 2014 m. 
įvedant visuotinį naujagimių klausos 
tikrinimą, medikai ir bendrija PAGAVA 
prašė SAM atstovų, kad būtų įvestas nau-
jai diagnozuotų klausos sutrikimą turinčių 
asmenų registras. Tai leistų valstybei tiksliau 
planuoti lėšas ir laiku suteikti operatyvią 
pagalbą naujai diagnozuotiems vaikams. 
Deja, SAM tokio registro iki šiol neinicijavo. 
Neįgaliųjų reikalų departamento direktorės 
pavaduotoja J. Šliužienė pabrėžė, kad 
valstybinės įstaigos privalo ne tik bendradar-
biauti su NVO, bet ir derinti leidžiamus teisės 
aktus. Bendrija PAGAVA tikisi, kad ateityje 
pavyks išspręsti šį klausimą.  

Taip pat bendrijos PAGAVA pirmininkė 
buvo pakviesta į susitikimą su Seimo nariu 
V.Baku. Buvo trumpai aptarti ankščiau minėti 
ir kiti sutrikusios klausos asmenims svarbūs 
klausimai. Buvo susitarta, kad Seimo narys 
inicijuos dar vieną organizacijų, dirbančių 
su klausos negalios asmenimis, atstovų 
susitikimą aktualiems klausimams spręsti.•

Gegužės 8 d. Vilniaus miesto savivaldybėje įvyko Lietuvos šeimų, auginančių kurčius ir 
neprigirdinčius vaikus, bendrijos PAGAVA inicijuotas apskritojo stalo susitikimas dėl klausos 

aparatų kompensavimo tvarkos. 

PAGAVOS inf.

Nauja klausos aparatų skirstymo ir kompensavimo tvarka

Lietuvos šeimų, auginančių kurčius ir 
neprigirdinčius vaikus, bendrija PAGAVA  kar-
tu su Vilniaus kurčiųjų reabilitacijos centru 
nuo 2018 m. balandžio mėn. įgyvendina Eu-
ropos Sąjungos finansuojamą projektą „54+“.

Organizacijos siekia sukurti palankias 
sąlygas vyresniems darbingo amžiaus asme-
nims, kurtiesiems ir girdintiesiems, aktyviai 
dalyvauti sprendžiant socialinius ir pilietinius 
klausimus, didinti jų dalyvavimo darbo rinkoje 
galimybes bei savanoriauti.

Organizacijos KVIEČIA asmenis (nuo 
55 metų iki senatvės pensijos amžiaus), 
gyvenančius Vilniaus mieste, Vilniaus rajone, 

Širvintų rajone, Trakų rajone ar Elektrėnų ra-
jone, registruotis bendrijoje PAGAVA el. paštu 
pagava@pagava.lt ir pagavabendrija@paga-
va.lt, arba tel.: 8 5 212 0763, + 370 465 5108, 
+ 370 679 69 334.

Užsiregistravus su jumis susisieks spe-
cialistai ir pasiūlys bendrųjų gebėjimų moky-
mus, individualias motyvavimo, informavimo, 
psichologo konsultacijas ar savanoriškos veiklos 
galimybes. 

Projekto įgyvendinimo metu bus organi-
zuojami bendrųjų gebėjimų mokymai, indi-

vidualios konsultacijos, suteikiama galimybė 
išreikšti save savanoriško darbo veiklose. Jų 
metu vyresnio amžiaus žmonės ne tik sužinos, 
kaip palengvinti kasdienybę, pasitelkus moder-
nius sprendimus, bet ir sustiprins komunikacijos 
gebėjimus, įgis naujų pažinčių, atvers kelią nau-
joms galimybėms.

Siūlome jums savanorystės galimybes 
tradiciniuose renginiuose, tokiuose kaip šeimų 
stovykla prie Baltijos jūros, kultūrinėje meninėje 
veikloje, tokioje kaip kurčiųjų teatras „Mimika“ 
ir daugelyje kitų veiklų, kur galėsite atskleisti 
savo gebėjimus, tobulėti ir įgyti patirties.

Visos su dalyvavimu projekto veiklose 
išlaidos (mokymosi, kelionių, maitinimo, apgyv-
endinimo) bus apmokamos iš projekto lėšų. •

Projektas „54+“
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GESTŲ KALBA      

Nominacijos „Laimėjimas“ nominantai – 
gestų kalbos vertimas LRT ir Laura Valytė.

Lietuvių gestų kalbą tirti, norminti, puoselėti 
ir propaguoti buvo patikėta Surdologijos centrui, 
kuris įkurtas 1991 m., jam vadovauti paskirta 
tuometinė „Akiračio“ redakcijos korespondentė 
Nijolė Krasniauskienė. Pastaruosius metus 
centrui vadovauja Jolanta Radzevič. Centras 
iki 1995 m. vienijo tarpžinybines medikų bei 
pedagogų pastangas padėti kurčiam žmogui 
integruotis į visuomenę. Tais pačiais metais 
Lietuvos kurčiųjų draugija persvarstė savo 
prioritetus ir atsigręžė į lietuvių gestų kalbą. Nuo 
1995 m. Surdologijos centro veikla susijusi su 
lietuvių gestų kalba: centras šią kalbą tyrė, rengė 
žodynus,  metodines priemones, mokė tikslines 
grupes. Lietuvių gestų kalba pradėta tyrinėti 
1996 m., kai ji Lietuvoje buvo pripažinta kurčiųjų 
gimtąja kalba. 1999 m. buvo išleista knygelė 
„Gestų kalba. Trumpa apybraiža“ (autorius 
M. Danielius), 2004 m. - vadovėlis Vilniaus 
kolegijos studentams „Lietuvių gestotyros 
pagrindai“ ir kiti leidiniai.

Lietuvos kurčiųjų draugijos ir Surdologijos 
centro iniciatyva parengta Dvikalbio kurčiųjų 

ugdymo samprata. Vėliau sampratą tobulino 
ir patvirtino Švietimo ir mokslo ministerija. Tai 
svarbus dokumentas ugdant kurčius vaikus – jie 
pripažinti dvikalbiais.

Dalis Surdologijos centro veiklų 2006 metais 
patikėta Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų 
centre įsteigtam Metodinių priemonių 
rengimo ir gestotyros skyriui. Jis organizuoja ir 
koordinuoja mokymo priemonių ir vadovėlių 
kurtiesiems rengimą bei leidybą; paskirsto 
mokymo priemones Lietuvos kurčiųjų mokymo 
įstaigoms bei kitoms įstaigoms, ugdančioms 
klausos sutrikimų turinčius mokinius; analizuoja 

mokymo priemonių kurtiesiems poreikį 
Lietuvos kurčiųjų bendruomenėje; koordinuoja, 
organizuoja ir vykdo lietuvių gestų kalbos žodyno 
rengimo darbus.

Deja, pripažinus lietuvių gestų kalbą gimtąja 
kurčiųjų kalba, gestų kalbos vertėjų centrų 
steigimas apskrityse vėlavo. Valstybinė gestų 
kalbos vartojimo programa buvo numatyta 
1998-2003 m., per šį laikotarpį turėjo būti 
įsteigti centrai Vilniuje, Kaune, Šiauliuose, 
Panevėžyje, Klaipėdoje, Alytuje, Marijampolėje, 
Utenoje, Telšiuose, Tauragėje. Tačiau toks 
svarbus tarnybų tinklo kūrimas planuotais 
metais žlugo. Tik vienintelis gestų kalbos 
vertėjų centras 2001 m. buvo įsteigtas Vilniuje, 
numatyta - 1999 m. Vilniaus apskrities gestų 
kalbos vertėjų centro darbo praktika atskleidė 
esminį programos rengėjų veiklos trūkumą – 
lėšos centrams steigti numatytos, bet nebuvo 
mechanizmo, užtikrinančio jų išlaikymą. Tuo 
tarpu kurtieji tiesiog katastrofiškai stokojo 
vertimo paslaugų. Kaune gestų kalbos vertėjų 
centras darbą pradėjo paskutinėmis 2003 m. 
dienomis, tai yra beveik ketveriais metais vėliau, 
negu buvo numatyta. •

 „Akiračio“ inf.

Lietuvos radijas ir televizija (LRT) žada iki rudens įrengti 
atskirą studiją gestų kalbos vertėjams. Nauja studija leis pa-
didinti į gestų kalbą verčiamų laidų skaičių. Į kurčiųjų poreikius 
atsižvelgta po ilgų diskusijų ir LRT darbuotojų vizito į Lietuvos 
kurčiųjų būstinę.

Šiuo metu, kai verčiamos tiesioginės žinių laidos, gestų kalbos vertėjai 
filmuojami žinių studijoje. Kitu laiku ši studija yra užimta pasirengimu 
žinioms, o kitos studijos yra pernelyg apkrautos laidų, projektų, koncertų 
filmavimu. Pasak LRT atstovės spaudai Virginijos Banevičiūtės, studija, 
skirta gestų vertėjams filmuoti, leis laisviau planuoti tiek darbus, tiek ete-
rio apimtį, su vertimu į gestų kalbą. Ji sakė, kad naują gestų vertėjams 
filmuoti skirtą studiją planuojama įrengti iki rudens.

 Studija gestų kalbos vertėjams filmuoti – pirmas, bet svarbus, etapas.  
Spaudos atstovė neprognozavo, kiek daugės programų su vertimu į gestų 
kalbą, bet ji pabrėžė, kad jų bus  tikrai daugiau. Visuomeninis transliuo-
tojas siekia, kad 2018 m. verčiamos į gestų kalbą programos sudarytų 15 
proc. bendro transliacijų laiko, o kitais metais - iki 16 procentų. •

„Akiračio“ inf.

Balandžio 26 d. Kauno kurčiųjų reabilitacijos centre buvo 
pristatytas pirmasis kurtiesiems skirtas interaktyvus leidinys 
„Kurčiųjų istorijos kelias: stiprios asmenybės ir  neužmirštami 
laimėjimai“ ir mobilioji programėlė. Jie išleisti pagal tęstinį 
projektą „Kurčiųjų kultūros puoselėjimas interaktyviuose 
produktuose“. 

Istoriją, tradicijas ir technologines naujoves sujungęs projektas 
pristato inovatyvų produktą, skirtą klausos negalios žmonėms, apie 
juos, jų kultūrą ir meną. Interaktyvus leidinys su papildyta realybe yra 
pirmasis Lietuvoje produktas, parengtas pagal kurčiųjų specialiuosius 
poreikius. Leidinys „Kurčiųjų istorijos kelias: stiprios asmenybės ir  
neužmirštami laimėjimai“ kviečia į istorinę kelionę, kurioje pažymėti 
svarbiausi bendruomenės laimėjimai, didžiausi iššūkiai ir stipriausios 
asmenybės. Visi istoriniai faktai pateikiami kurčiųjų gimtąja – lietuvių 
gestų kalba.

Tai pirmoji Lietuvoje knyga, pritaikyta kurtiesiems. Projektą iš 
dalies finansavo Lietuvos kultūros taryba. •

 Gegužės 4-oji - viena iš reikšmingiausių dienų kurtiesiems: prieš 23 metus Vyriausybė lietuvių gestų kalbą oficialiai 
pripažino gimtąja kurčiųjų kalba. Šis istorinis įvykis atvėrė kelius bendruomenei augti, stiprėti, kurtiesiems suteikė 

galimybę gauti lietuvių gestų kalbos vertimo paslaugas, bendrauti gimtąja kalba. Todėl nenuostabu, kad 80-mečio 
minėjime nominaciją „Laimėjimas“ pelnė lietuvių gestų kalbos pripažinimas gimtąja. Apdovanojimą atsiėmė 

Lietuvos kurčiųjų draugijos prezidentas Vytautas Pivoras. 

Elena DŪDAITĖ

Svarbiausiam kurčiųjų istoriniam įvykiui - nominacija „Laimėjimas“

LRT rengia studiją gestų kalbos vertėjams  Interaktyvus leidinys kurtiesiems

Nominaciją LKD prezidentui V. Pivorui įteikė  Lietuvos 
neįgaliųjų forumo vadovė  Dovilė Juodkaitė.
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,,Tylųjį skambutį“ nominacijai pristatė Kauno kurčiųjų reabilitacijos 
centras. Pasak centro direktorės Jūratės Pugačiauskienės, nenuostabu, kad 
žmonės tiek daug balsų atidavė šiai nominacijai, juk sveikata – kiekvienam 
gyvybiškai svarbus dalykas. Direktorė sakė, kad kai kurioms problemos 
įveikti kartais prireikia ne vienų metų, tačiau ,,Tylusis skambutis“ nebuvo  
viena iš jų. Atvirkščiai – šią paslaugą kurtiesiems pasiūlė Kauno miesto 
greitosios medicinos pagalbos stoties vadovybė. ,,Labai džiugina  tokios 
iniciatyvos.  Ir tai nėra vien mano džiaugsmas, tai visos mūsų komandos 
ir kurčiųjų bendruomenės džiaugsmas“, – akcentavo J. Pugačiauskienė. 
Pasak jos, prieš dvejus metus, kai buvo diegiama ši paslauga, LKD teritorinių 
valdybų atstovai buvo supažindinti, kaip veikia pagalbos telefono 033 
sistema, kaip ji reaguoja į iškvietimą.  

Apdovanojimą Kauno miesto greitosios medicinos pagalbos (GMP) 
stoties dispečerinės administratorei Daivai Ieškienei įteikė Seimo 
pirmininkas Viktoras Pranckietis. Ji dėkojo už tokį įvertinimą. ,,Malonu 
dalytis džiaugsmu. Dirbame visa komanda, ir yra be galo džiugu, kad  
klausos negalios žmonės gali naudotis tokia galimybe. Mūsų tikslas – siekti,  
kad šis projektas plėstųsi“, – teigė D. Ieškienė. Pasak jos, mintis, įdiegti tokią 
paslaugą kilo 2011 m., kai buvo keičiama GMP stoties dispečerinės įranga. 

Pasikonsultavus su informacinių technologijų specialistais, paaiškėjo, 
kad techniškai tai padaryti nesudėtinga, tik reikėjo sužinoti poreikį. 
Tokios galimybės idėja buvo pasiūlyta ir aptarta su visų apskričių kurčiųjų 
reabilitacijos centrų bei visų GMP stočių dispečerinių vadovais. ,,Tam, kad 
kurtieji greitai ir be kitų asmenų pagalbos galėtų išsikviesti GMP, turėjome 
gauti sąrašus asmenų, kurie norėtų naudotis „Tyliojo skambučio“ paslauga. 
Sąrašus, surinkę duomenis apie norinčius šia paslauga naudotis asmenis, 
pateikė savivaldybės arba Lietuvos kurčiųjų draugijos atstovai. Juos reikėjo 
parengti atsižvelgiant į GMP dispečerinės aptarnaujamą teritoriją. Gavę 
klausos negalią turinčių žmonių telefono numerius ir gyvenamosios 
vietos adresus, įvedėme juos į programą, kuri numerį atpažįsta ir jį iš karto 
susieja su adresu. Papildomai  dar prašėme nurodyti skambinančiojo 
pavardę, amžių ir ligas, kuriomis žmogus serga. Skambinančiajam, kuriam 
reikalinga medicinos pagalba, pakanka surinkti 033 ir palaukti dvi minutes. 
GMP dispečerinė gavusi „Tylųjį skambutį“ iš karto išsiunčia brigadą 
nepriklausomai nuo kvietimo priežasties. Jeigu pagalbos skambutis 
gaunamas iš mobiliojo telefono, į jį GMP dispečerinė išsiunčia SMS žinutę 
su informacija, kad brigada atvyksta. Taip kviečiant pagalbą, maksimaliai 
sutrumpėja laikas iki GMP medikų atvykimo“, – aiškino D. Ieškienė. 

 Kauno miesto GMP stotis šią paslaugą teikia nuo 2015 m. gruodžio 
mėnesio. Į Lietuvos GMP informacinę sistemą yra suvesti 404 abonentai. 
Kauno mieste ir apskrityje, kurią aptarnauja Kauno miesto dispečerinė, 
GMP pagalbą gali išsikviesti  242 žmonės. Iš jų  sėkmingai  šia paslauga 
pasinaudojo jau  14. D. Ieškienė sakė iki šiol menanti patį pirmąjį ,,Tylųjį 
skambutį“. Tai buvo 2016 m. kovo mėnesį. Ji pabrėžė, jog į kiekvieną tokį 
skambutį kreipiamas ypatingas dėmesys ir jis vertinamas lyg pro didinamąjį 
stiklą. Pasidomėjus, ar su klausos negalios žmogumi neiškyla susikalbėjimo 
problemų, ji teigė, kad medikai iš ligonio kūno kalbos, gestų supranta, kuo 
žmogus skundžiasi. Toliau apie ligonio būklę sprendžiama iš tyrimų ir tam 
tikrų rodmenų. Be to, anot pašnekovės, Kauno GMP medikų brigadoje yra 
specialistų, kurie moka ir gestų kalbą. 

 D. Ieškienė akcentavo, kad jų komandos tikslas - šį projektą plėsti, todėl 
informacija toliau renkama, nuolatos atnaujinama ir domimasi paslaugos 
vartotojų poreikiais.

,,Tyliojo skambučio“ paslaugą Lietuvoje teikia ne tik Kauno, bet ir 
Vilniaus, Šiaulių, Klaipėdos miestų bei Alytaus rajono savivaldybės GMP 
stotys. •

Lietuvos kurčiųjų draugijos 80-mečio minėjime nominacijos ,,Idėja“ nugalėtoju tapo paslauga 
„Tylusis skambutis.“ Šiai nominacijai skirta daugiausia balsų – net 139. 

Laima LAPĖNIENĖ

Apdovanojimą Kauno miesto greitosios medicinos pagalbos (GMP) sto-
ties dispečerinės administratorei D. Ieškienei įteikė Seimo pirmininkas 
V. Pranckietis.

Mintis įdiegti paslaugą „Tylusis skambutis“ kilo 2011 m. Kauno miesto 
greitosios medicinos pagalbos stoties vadovybei. Kauno GMP komanda, 
pradėjusi teikti šią paslaugą.

Nominacijos „Idėja“ nugalėtojui 
,,Tylusis skambutis“ skirta daugiausia balsų



2018 M. GEGUŽĖ8

Įskaitai (viešajam kalbėjimui) 14 abiturientų 
rengėsi nuo praėjusių metų rudens. Jie turėjo 
savarankiškai parengti 10-15 min. trukmės 
laisva tema, savo asmenine patirtimi paremtus 
pranešimus.  Kai kurie pasinaudojo lietuvių 
gestų kalbos mokytojos Vaidos Ivanauskienės 
pasiūlytomis temomis.

Abiturientė Monika Balkytė kalbėjo ją 
dominančia tema apie žmogaus ir gyvūno 
smegenis, o Emilija Bradūnaitė pristatė 
savo tyrimo „Populiariausios mobiliosios 
programėlės, kurias renkasi mūsų gimnazistai” 
rezultatus. Apie savo hobį – elektrinius 
ir hibridinius automobilius – papasakojo 
Giedrius Buikauskas. Domantas Čikota, 
naudodamasis savo patirtimi, pristatė temą 
apie mokinių elgesį kurčiųjų mokykloje. Nuo jo 
neatsiliko ir Guoda Gudėnaitė, pasidalydama 
savo įspūdžiais apie mokymąsi kurčiųjų ir 
girdinčiųjų mokyklose. Kaip kurčiųjų jaunimo 

organizacijos atstovė abiturientė Eliza Dobilaitė 
supažindino su visomis kurčiųjų jaunimo 
organizacijomis Lietuvoje, jų veikla. O Aistė 
Juciūtė, pristatydama temą apie žalingus 
įpročius ir jų pasekmes, patarė jaunimui 
gyventi sveiką, fiziškai aktyvų gyvenimą. Visus 
sudomino ir Gabrieliaus Katakino pristatymas – 
Aiškinamosios automobilių markės gestų kalba. 
Abiturientę Nelitą Kazlauskaitę domino, kiek 
kurčiųjų yra pasaulyje, o Donatas Kolosovas, 
norėdamas sužinoti, dėl kokių priežasčių 
kurtieji iš Lietuvos emigruoja, atliko tyrimą 
ir pateikė jo rezultatus. Juljana Makovska 
pasirinko papasakoti apie sapnus, kuriuos 
patyrė būdama maža. Aktyvi sportininkė Marta 
Ševcova pristatė įvairių kurčių sportininkų nuo 
1953 m. pasiekimus. Aistė Vitonytė, kurios 
seneliai buvo kurčiųjų mokyklos auklėtiniai, 
gilinosi į Vilniaus kurčiųjų mokyklos istoriją. 
Pabaigoje Šarūnas Zdanavičius pristatė labai 

svarbią kurčiųjų bendruomenei temą „Pirštų 
abėcėlė“. Jis aiškino, kokią reikšmę turi pirštų 
abėcėlė, supažindino su senąja dviranke ir 
dabartine LGK pirštų abėcėle bei pristatė 
gestus, padarytus tiek su senosios, tiek 
dabartinės pirštų abėcėlės ženklais.

Pristatymus stebėjo vertinimo komisija: 
pirmininkė LKNUC Švietimo pagalbos, 
vertinimo ir konsultavimo skyriaus vedėja Daiva 
Burkauskienė, lietuvių gestų kalbos mokytoja 
V. Ivanauskienė, Metodinių priemonių rengimo 
ir gestotyros skyriaus vedėja Ieva Stelmokienė, 
Gestotyros skyriaus gestų kalbos specialistė 
Ada Zabulionytė. Buvo vertinama  parengtos 
skaidrės, temos pristatymas ir atskleidimas, 
kalbos struktūra, kalbančiojo kontaktas su 
auditorija bei kalbėjimo taisyklingumas. 
Abiturientų pristatymai atitiko visus reikalingus 
kriterijus ir buvo įvertinti gerai. •

Vilniečių mišrioje koman-
doje „Gestas-1“ žaidė ir 
taurę iškovojo: Danutė 
Šerelienė, Saulutė Pliuškienė, 
Jūratė Navikienė, Rober-
tas Pavliučionokas, Adas 
Aužbikavičius, Karolis Lukošius 
ir Tomas Atgalainis.

Turnyro vyr. teisėjas - 
Arūnas Kubaitis. Kitą tinklinio 
mišrių komandų  turnyrą  
žadama surengti Kaune 
2019 m. •

GESTŲ KALBA / SPORTAS

Balandžio 25 d. Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centre (LKNUC) abiturientai laikė 
lietuvių gestų (gimtosios) kalbos įskaitą. Ji yra privaloma visiems centro abiturientams. Todėl 

įskaitą laikė ir tie, kurių gimtoji kalba yra lietuvių.

Vaida IVANAUSKIENĖ

 Balandžio 21 d. Vilniuje pirmą kartą vyko kurčiųjų mišrių komandų tinklinio varžybos Lietuvos 
kurčiųjų sporto komiteto (LKSK) taurei laimėti. Jose dalyvavo keturios komandos: Vilniaus 

„Gestas-1“ ir „Gestas-2“, Panevėžio „Vėjas“ bei Kauno „Tyla“. LKSK taure džiaugėsi „Gesto-1“ 
komanda, antrojoje vietoje liko Kauno „Tyla“, trečioji vieta atiteko „Gestui-2“, o ketvirtoji - „Vėjo“ 

tinklininkams.

„Akiračio“ inf.

Gestų kalbos įskaitą laikė visi LKNUC abiturientai

Pirmasis kurčiųjų mišrių komandų tinklinio turnyras

Tinklinio turnyro dalyviai.
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SPORTAS

Jaunimo vaikinų grupėje pirmąją vietą 
iškovojo Matas Songinas, antras liko Giedrius 
Švedas, trečioji vieta atiteko Laurynui Gudaičiui. 

Merginų grupėje pirmąją vietą iškovojo 
Aurelija Ramaneckaitė, antrąją - Marija 
Rimkutė, o trečia liko Patricija Vansevičiūtė.

 Vyrų grupėje pirmąsias dvi vietas iškovojo 
olimpiečiai: pirmąją – Ignas Reznikas, antrąją 
– Kazimieras Dauskurtas.  Trečioji vieta atiteko 
Jaroslavui Vasiukui. 

Moterų varžybose geriausiai žaidė 
olimpietė Vaiva Žymantaitė, antrąją vietą 
iškovojo po ilgos pertraukos į sportą grįžusi 
Emilija Unte, o trečioji vieta atiteko Sigitai 
Lukošiūtei. •

Krepšininkai varžėsi vieno rato sistema: kiekviena komanda sužaidė 
po vienas varžybas su kiekviena ir taip išsiaiškino prizines vietas.

Čempionato finalinio ketverto varžybas pradėjo Panevėžio ,,Vėjas“ ir 
Kauno ,,Tyla“. Pastaroji komanda po atkaklios kovos rezultatu 71:62 įveikė 
panevėžiečius. Antrose varžybose susitiko Vilniaus ,,Gestas“ ir Šiaulių 

,,Aidas“. Vilniaus komanda lengvai įveikė šiauliečius rezultatu 76:59. 
Antroji čempionato diena prasidėjo Kauno ,,Tylos“ ir Vilniaus ,,Gesto“ 

komandų dvikova. Nuolatiniai varžovai dėl čempionų vardo suteikė daug 
emocijų žiūrovams, krepšininkams ir treneriams. Šį kartą Kauno ,,Tyla“ 
pasiekė savo tikslą ir įveikė Vilniaus ,,Gestą“ rezultatu 80:73. Po varžybų 
dauguma kalbėjo apie 13 metų trukusio Vilniaus „Gesto“ lyderiavimo 
pabaigą. Varžybos tarp Panevėžio ,,Vėjo“ ir Šiaulių ,,Aido“ komandų 
vyko taškas į tašką visus tris kėlinius. Panevėžio komandos lyderiui 
Robertui Puzinui gavus penktą asmeninę pražangą ir palikus aikštę, tuo 
pasinaudojo Šiaulių komandos žaidėjai. Jie varžybas laimėjo rezultatu 
78:94. 

Čempionato paskutinės dienos varžybos tarp Šiaulių ,,Aido“ ir Kauno 
,,Tylos“ komandų pateikė staigmeną. Buvo tikėta, kad  „Tylos“ komanda 
bus  LKVKČ čempionė. Tačiau Šiaulių komanda buvo kovingai nusiteikusi, 
nes pirmą kartą klubo istorijoje turėjo galimybę kovoti dėl prizinės vietos 
LKVKČ. Trečio kėlinio pabaigoje, praradusi pagrindinį centro puolėją 
Mantvydą Vaičiulį, ji sugebėjo atlaikyti kauniečių puolimą ir nugalėjo juos 
rezultatu 72:66. Šiaulių komandą energingai palaikė Vilniaus ,,Gesto“ 
žaidėjai ir sirgaliai, nes tik šiauliečių pergalė prieš Kauno ,,Tylos“ komandą 
galėjo sugrąžinti viltį 14 kartą iš eilės iškovoti čempionų titulą. Vilniečiai 
išnaudojo jiems suteiktą šansą. Paskutinėse varžybose vilniečiai įveikė 
Panevėžio ,,Vėją“ rezultatu 77: 52 ir apgynė čempionų vardą. •

Balandžio 26 d. Vilniuje, Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centre, vyko Lietuvos 
kurčiųjų suaugusiųjų bei jaunimo badmintono čempionatas. Čempionate dalyvavo virš 40 

sportininkų iš visos Lietuvos. 

Parengta pagal LKSK inf.

Balandžio 27 – 29 d. Vilniuje, Šarūno Marčiulionio krepšinio akademijos filialo sporto salėje, vyko 
Lietuvos kurčiųjų vyrų krepšinio čempionato (LKVKČ) finalinio ketverto varžybos. Jose varžėsi 

Vilniaus ,,Gesto“, Kauno ,,Tylos“, Šiaulių ,,Aido“ ir Panevėžio ,,Vėjo“ komandos. 

Parengta pagal LKSK inf.

 Stipriausi kurčiųjų badmintonininkai

 Lietuvos kurčiųjų vyrų krepšinio čempionatas

Lietuvos kurčiųjų suaugusiųjų bei jaunimo badmintono čempionato prizininkai.

Varžybų akimirka.
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MŪSŲ 100-MEČIO ISTORIJA

Tarpukario Lietuvos šviesuolis Pranas Daunys buvo Lietuvos kariuomenės savanoris, aklųjų ir 
kurčiųjų švietimo organizatorius. P. Daunys yra laikomas Lietuvos regėjimo negalios patriarchu, 

pradėjusiu naują erą Lietuvos aklųjų gyvenime.

Ramunė BUIKAUSKIENĖ

P. Daunys: 
„Aš noriu būti 

gyvenimo dailininkas“

 „Netekęs regėjimo, pradėjau ir kitokį 
gyvenimą. Taigi daugiau kaip prieš dešimtmetį 
likau aukščiausios rūšies naujakurys. Bet 
aš nesu pesimistas. Tas pats veržimasis, 
ieškojimas gyvenimo vertybių, sveiko širdžiai 
džiaugsmo dar ir labiau mano sielai savas. Aš 
noriu būti gyvenimo dailininkas“, - tokią citatą 
parašė autorius savo atsiminimuose iš kovų dėl 
Nepriklausomybės ir aklųjų gyvenimo knygoje 
„Vargo keliais“ (1933).

P. Daunio biografija
P. Daunys gimė 1900 m. rugsėjo 16 d. 

Utenos apskrities Kuktiškių valsčiaus Pane-
veržio kaime mažažemio valstiečio šeimoje. 
Anksti netekęs tėvų, užaugo dėdės šeimoje. 
Dėdės ūkyje mažasis Pranas ganė gyvulius, 
vėliau dirbo berno darbus, mokėsi pradžios 
mokykloje.

Vasario 16-osios aktas ir netrukus 
prasidėjusi nedraugiškų kaimynių intervencija į 

Lietuvą vaikino širdyje sukėlė patriotinius jaus-
mus. Aštuoniolikmetis Pranas 1919 m. vasaros 
pradžioje pasiprašė savanoriu į besikuriančią 
Lietuvos kariuomenę, tarnavo Lietuvos didžiojo 
kunigaikščio Gedimino pirmajame pėstininkų 
pulke, tapo vyresniuoju puskarininkiu, kovėsi su 
bolševikais, bermontininkais, želigovskininkais.  

1923 m. sausio 6 d. netoli Širvintų, 
mūšyje su lenkų partizanais, P. Daunys buvo 
sunkiai sužeistas ir neteko regėjimo. Ilgalaikis 
gydymas ligoninėje nesuteikė jokių vilčių vėl 
pamatyti šviesą. Ištiktas tokio didžiulio smūgio 
pačioje jaunystėje, P. Daunys rado savyje jėgų 
nepalūžti dvasiškai. Netekęs regėjimo ir iš 
dalies klausos, jis tuoj pat pradėjo kurti planus, 
kaip pačiam užsidirbti pragyvenimui ir išlikti 
nepriklausomam nuo kitų malonės. 

1925–1926 m. Karo invalidams šelpti 
komiteto pasiųstas mokėsi muzikos Rygos 
aklųjų institute. Sugrįžęs, padedamas majoro 
Petro Šeštakausko, 1926 m. Liaudies namuose 
jis akluosius sukvietė į suvažiavimą. Jo metu 
buvo įkurta Lietuvos aklųjų sąjunga, patvirtinti 
jos įstatai. Valdybos nariu P. Daunys išbuvo 
1926–1930 m. Daug nuveikė steigiant Kauno 
aklųjų institutą, kuriame dirbo muzikos 
mokytoju. Aklieji džiaugėsi nuveiktais darbais, 
suprato, kad tik Sąjunga pajudino jų opiuosius 
reikalus ir būtį visuomenėje.

Už nuopelnus Tėvynei P. Daunys 1928 
m. prezidento Antano Smetonos buvo 
apdovanotas Vyčio Kryžiaus ordinu, taip pat 
Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių ir 
Lietuvos nepriklausomybės medaliais. Tai 
pirmasis Lietuvos neregys, gavęs tokius aukštus 
valstybės apdovanojimus.

Praūžus frontui, 1944 m. rudenį P. Daunys, 

kaip labiausiai nusipelnęs neregys, buvo 
paskirtas Kauno aklųjų įmonės direktoriumi, 
tačiau dirbti teko neilgai - kai kam nepatiko jo 
politinės patriotinės pažiūros. Netrukus jis buvo 
įkalintas, vėliau paleistas, įsitikinus, kad visiškas 
neregys nesugebės per daug pakenkti naujajai 
liaudies valdžiai. Vėliau jis buvo pasmerktas 
užmarščiai. Pokariu Lietuvos aklųjų patriarchas 
dirbo eiliniu aklųjų kombinato darbininku 
namudininku, patyrė skurdą ir mirė nuo insulto 
1962 m. liepos 13 d., eidamas 62-uosius metus. 
Palaidotas buvo tyliai Petrašiūnų kapinėse. 
Namas, kuriame jis gyveno, buvo nugriautas. 
P. Daunys užaugino tris sūnus.

P. Daunys išleido tris knygas. Tai 
nepriklausomybės kovų atsiminimai „Vargo 
keliais“ (1933), novelių rinkinys „Ties likimo 
sostu“ (1937) ir autobiografinis romanas 
„Benius Vanagas“ (1940).

Pirmieji žingsniai link 
kurčiųjų švietimo 

P. Daunys skelbė straipsnius lietuviškoje 
spaudoje ne tik aklųjų, bet ir kurčiųjų 
švietimo klausimais. Savo straipsniuose jis 
akcentuodavo, kad karo invalidai, neregiai, 
kurtieji yra lygiateisiai visuomenės nariai; 
kad visų invalidų organizacijų pagrindas yra 
specializuotas darbas; kad per darbą invalidumą 
turintys asmenys tampa nepriklausomi ir 
integruojasi į plačiąją visuomenę. Tai buvo jo 
principinis požiūris, skustuvo aštrumu užklupęs 
tuometinės visuomenės neigiamą nusistatymą 
prieš neįgaliuosius.

Remiantis P. Daunio liudijimu, 1926 m. 
Aklųjų sąjungai paskelbus suvažiavimą, į šios 
sąjungos narius kreipėsi jaunuolis, baigęs 

Aklųjų ir kurčiųjų švietimo organizatorius P. Daunys.

Kovų lauke netekęs regėjimo ir iš dalies klausos, 
P. Daunys tuoj pat pradėjo kurti planus, kaip pačiam 
užsidirbti pragyvenimui ir išlikti nepriklausomam nuo 
kitų malonės. 
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Petrapilio (Sankt Peterburgo) imperatoriškąjį 
kurčiųjų institutą. Mums jau žinoma, kad 
tai buvo kurčiasis Petras Makutėnas, kuris 
laikytinas šiandieninės Lietuvos kurčiųjų 
organizacijos tėvu. P. Makutėno kreipimosi 
tikslas - steigti panašų institutą kurtiesiems 
Lietuvoje, jis domėjosi organizaciniu darbu. To 
meto Lietuva neturėjo mokyklos kurtiesiems. 
Tik vienas kitas, kurių tėvai buvo pasiturintys, 
galėjo svetur lavintis, o visi kiti buvo palikti savo 
sunkiai daliai. 1926 m. Švietimo ministerijos 
sąmatoje nebylių mokyklos reikalams buvo 
skirta nemaža pinigų suma, tačiau mokykla 
nebuvo pradėta statyti, nes trūko specialistų, 
parengiančių darbui su kurčiais vaikais. 1923 
m. statistikos duomenimis, Lietuvoje buvo 
3223 nebyliai.  O aklieji turėjo laimę greičiau 
sulaukti savo mokyklos – 1928 m. įkurtas 
Aklųjų institutas.

Praslinkus dešimtmečiams, aklųjų 
organizatorius P. Daunys suprato, kad vienam 
kurčiajam be kitų paramos nepavyks sušaukti 
suvažiavimo ir įsteigti draugijos.

Paskatintas kurčiojo P. Makutėno, 
P. Daunys ėmėsi padėti kurtiesiems. Jis parašė 

straipsnį „Susirūpinkime Lietuvos nebyliais“, 
kurį išspausdino „Lietuvos žinios“ (Nr. 268) 
1937 m. lapkričio 24 d. Pateikiame ištraukas iš 
šio straipsnio: „Aklųjų ir nebylių likimas labai 
liūdnas. Jie vieni nuo kitų atskirti tartum gilios 
prarajos. Vieni su kitais negali jokiu kitu būdu 
suartėti – tik mokyklos padėdami. Aklas žiūri, 
bet nemato, nebylys mato, bet negirdi, tačiau 
yra žmonės kaip ir visi kiti, ir jie nori gyventi, nori 
džiaugtis. Nebylys su akluoju galėtų susikalbėti 
tik mokėdamas aklųjų raštą, o rašto gali išmokti 
tik mokykloje, kada jau mokėtų reginčiųjų 
raštą. Šių mokslų be mokyklos nebylys iš niekur 
kitur neišmoks, ypač pas mus, kada dar niekas 
neturi nė mažiausio patyrimo individualiai 
jam padėti. Mokykla lygiai visus sėkmingai 
rengia gyvenimui. Tik mokykla nušviečia 
kelią į gražesnę ateitį. Reikia tikėtis, kad rasis 
žmonių, kurie imsis steigti nebylių mokyklą 
Lietuvoje. Šis darbas nėra nenugalimas. Esame 
daug didelių darbų nuveikę, nuveikime ir šį. 
Tik reikia pradėti, pradėti drąsiai ir neabejoti. 
Nebyliams mokyklą steigti pats laikas.“

Neišvengiamai buvo susirūpinta ir kurčiųjų 
švietimu. Netrukus į tą patį dienraštį atsiliepė 
profesoriaus P. Radzvickio, palikusio kurčių-
nebylių mokyklai steigti 10 000 litų palikimą, 
našlė. Vėliau į besikuriančią draugiją įsitraukė  
ir kiti inteligentai. Tokiomis aplinkybėmis, 1938 
m. kovo  24 d. Kaune buvo įsteigta Lietuvos 
kurčiųjų-nebylių globos draugija. Pradėjus 
draugijai savo veiklą, buvo įsteigtas Kurčnebylių 
institutas. Taigi P. Makutėnas ir P. Daunys yra 
laikomi tarpukario Lietuvos kurčiųjų švietimo 
organizuotos veiklos pradininkais.

Aklųjų patriarchas 
prikeltas iš užmaršties

Kai 1990 m. kovo 11 d. buvo atkurta Lietuvos 
Nepriklausomybė, atsirado galimybė sugrąžinti 
visuomenei tarpukario Lietuvos šviesuolių 
atminimą.

Jau 1991 m. gegužės 14 d. Vilniaus 
universitete buvo surengta mokslinė 
konferencija, skirta P. Daunio gimimo 
90-osioms metinėms. Šioje konferencijoje 
Lietuvos aklųjų patriarchas buvo reabilituotas, 
prikeltas iš užmaršties, įvertintas jo literatūrinės 
ir muzikinės kūrybos palikimas, indėlis į Lietuvos 
neregių švietimo ir organizuotos veiklos kūrimą. 

1992 m. kovo 5 d. įkurtas P. Daunio fondas 
akliesiems remti. Nuo 1993 m. rugpjūčio 20 
d. jis tapo katalikišku fondu (KPDF). 1994 m. 
pradžioje KPDF tapo tarptautinės katalikiškų 
organizacijų federacijos (FIDACA), dirbančios 
aklųjų labui, nariu. 

1996 m. birželio 12 d. ant daugiabučio 
pastato Savanorių pr. 204, kur įsikūrusi Kauno 
aklųjų biblioteka, buvo atidengta memorialinė 
lenta: „Šioje vietoje savo name 1924–1962 
metais gyveno P. Daunys. Lietuvos kariuomenės 
savanoris, aklųjų ir kurčiųjų švietimo 
organizatorius, kanklininkas, rašytojas.“

1997 m. balandžio 8 d., kai Vilniaus 
savivaldybės salėje vyko Fondo išleistos 
knygos „Pranas Daunys. Raštai“ pristatymas, 
iškilmingame renginyje dalyvavo Lietuvos aklųjų 
patriarcho vaikaitis Kęstutis Daunys.

2014 m. birželio 5 d. greta Kauno P. Daunio 
ugdymo centro esančiame skvere atidengtas 
paminklas P. Dauniui. •

„Akiračio“ inf.
(Pradžia – „Akiratyje“ Nr. 2(383)

1949 m. Kurčiųjų-nebylių sąjungos 
pirmininku buvo paskirtas vienas iš to 
metų valdininkų I. Taraseikis. Jis dirbo 
labai nevykusiai. Tuo laikotarpiu aktyvią 
veiklą pradėjo kurtieji, baigę Kauno 
kurčiųjų mokyklą-internatą: Kazys 
Petronis, Leonarda Žagaitė-Paršelienė, 
Zofija Sangailaitė-Armonavičienė, 
Pranas Pelegrimas ir kiti, taip pat ir 
Rusijos kurčiųjų mokyklą baigę Petras 
Makutėnas, Michailas Varaksovas ir 
kiti. 

1950 m.  Kurčiųjų-nebylių sąjunga pakeitė 
pavadinimą į Kurčiųjų-nebylių draugiją. 
Pradėta leisti rengti kurčiųjų susirinkimus, 
išsirinkti savo organizacijos vadovą. Tais 
pačiais metais Vilniaus kurtieji savo 

organizacijos pirmininku išsirinko K. Petronį, 
pavaduotoju – M. Varaksovą, sekretore – 
L. Žagaitę-Paršelienę. Po susirinkimo draugijos 
centro valdyba pradėjo išduoti ilgai lauktus 
nario bilietus Vilniuje ir Kaune.

1950 m. Lietuvoje pradėjo funkcionuoti 
naujas administracinis suskirstymas – Vilniaus, 
Kauno, Klaipėdos, Šiaulių sritys. Kauno srities 
skyriaus pirmininku 1950 m. paskirtas Petras 
Kasiulionis, kuris 1951 m. atleistas kaip 
netinkamas einamoms pareigoms. Vietoj jo 
paskirtas P. Pelegrimas. Vilniaus apskrities 
skyriaus pirmininke paskirta L. Žagaitė-
Paršelienė, Klaipėdos – Z. Sangailaitė-
Armonavičienė, Šiaulių – Stasys Bartkus, kuris 
1952 m. atleistas už darbo sužlugdymą ir į jo 
vietą paskiriamas Antanas Armanavičius.

Svarbiausias skyrių uždavinys buvo atlikti 
kurčiųjų registraciją. Po metų skyriai jau turėjo 
sąrašus, juose buvo 2351 kurčiasis.

1952 m. pirmas pusmetis buvo intensyvaus 

darbo ruošiantis I suvažiavimui. Tų pačių metų 
rugpjūčio 1 d. įsteigtas Vilniaus gamybos 
mokymo kombinatas (Kretingos g. 9). 

Pirmasis suvažiavimas vyko rugpjūčio 
29-30 d. Pirmininku buvo išrinktas Pranas 
Petrikauskas. 1953 m. balandžio 24 d. 
socialinio aprūpinimo ministro nurodymu 
P. Petrikauskas buvo nušalintas ir vietoj jo 
paskirtas Aloyzas Mileika, kuris dirbo iki tų 
pačių metų gruodžio pradžios. Dėl kokių 
priežasčių tai įvyko, žinių archyve nerasta.

1953 m. lapkričio 3 d. pradėjo veiklą 
Kauno gamybos mokymo kombinatas. 

Bendru susitarimu 1953 m. rugsėjo 
9 d. pirmininko pavaduotoja buvo priimta 
socialinio aprūpinimo sistemos darbuotoja 
E. Zabielienė, kuri pasitraukus A. Mileikai 
laikinai paskirta pirmininke. 1956 m. II 
suvažiavime ji buvo išrinkta draugijos 
pirmininke, o nuo 1954 m. pavaduotoju dirbo 
A. Armonavičius.•

Laiko uždangą praskleidus

P. Daunys užaugino tris sūnus.
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Prieš šešerius metus jauna pora – Artiomas ir Ana – iš Almatos 
nusprendė persikelti į Astaną, Kazachstano sostinę. Skirtingai nei 
daugelis, jie čia persikėlė ne dėl karjeros, o norėdami suvienyti klau-
sos negalią turinčius gyventojus ir padėti jiems save realizuoti. Šiuo 
metu kiekvieną savaitę jie rengia susitikimus ir jų metu aptaria pir-
mosios Kazachstane kavinės, kurioje girdintieji galėtų „prisiliesti“ prie 
kurčiųjų pasaulio, įkūrimą.

Kilnūs Artiomo tikslai
Artiomas su žurnalistu susitiko įmonės, kurioje dirba, biure. Vyras 

yra programuotojas, vadovauja techniniam įmonės padaliniui. Artio-
mas prisipažįsta, kad šis darbas yra pragyvenimo šaltinis, tačiau jo 
„gyvenimo darbas“ yra visai kitas.

„Pagrindinis mano pašaukimas yra darbas su kurčiais žmonėmis. 
Mes rengiame susitikimus, bendraujame, ir šis mūsų dar-
bas savanoriškas. Mūsų tikslas – mažinti atskirtį tarp kurčiųjų ir 
girdinčiųjų, suteikti kurtiesiems pasitikėjimo savimi. Kurtieji dažnai 
sako: „Aš negaliu, juk esu kurčias“, – pasakojo Artiomas. Jis tylos pa-
sauliu susidomėjo būdamas dešimties metų – tuomet jo mama dirbo 
kurčiųjų įmonėje. „Mama dažnai susitikdavo su kurčiaisiais. Ji dirbo 
Kazachstano kurčiųjų draugijos įmonėje, vadovavo siuvimo cechui. 
Mano mama girdinti, todėl norint bendrauti su kurčiaisiais jai teko 
išmokti gestų kalbą. Man kilo klausimas, kaip kurtieji parduotuvėje 
nusiperka, pavyzdžiui, duonos. Bandžiau įsivaizduoti: kurčiasis rodo, 
ko nori, o pardavėjas nesupranta. Ir man kilo idėja – išmokti gestų 
kalbą, kad galėčiau padėti jiems nusipirkti duonos. Taip pradėjau 
mokytis gestų kalbos, prašydavau mamos, kad pamokytų pirštų 
abėcėlės, gestų. Mama mokė. Vėliau pradėjau „kibti“ prie kurčiųjų. 
Sakydavau: „Mano vardas Artiomas“, o jie bėgdavo nuo manęs, nes 
nieko daugiau nemokėjau ir vis kartodavau tą patį. Nusibodau kur-

tiesiems. (Juokiasi.) Tačiau jie pastebėjo mano norą mokytis gestų 
kalbos ir sutiko padėti. Kai tave gestų moko girdintis – tai viena, o kai 
pradeda mokyti tie, kuriems ši kalba gimtoji, ir tu dar bendrauji su 
jais, – tai visai kas kita“, – pasakojo vaikinas.

Būdamas keturiolikos metų Artiomas pradėjo versti iš gestų 
kalbos: padėdavo kurtiesiems parduotuvėje, kaip ir svajojo, lydėdavo 
juos į ligoninę, jo prašydavo versti kurtiesiems įvairius mokymus. 

Anos liga, mokslai
Per vienus mokymus Artiomas sutiko Aną. Mergina prarado klausą 

būdama vienų metukų, kai persirgo meningitu. „Mama pasakojo, kad 
aš ilgai gulėjau reanimacijos skyriuje. Kai atsigavau, mama nežinojo, 
kad netekau klausos, niekas jai apie tai nepasakė“, – Anos gestus vertė 
Artiomas. Vėliau Anos mama pamatė, kad mergaitė nereaguoja į jok-
ius garsus, neatsiliepia šaukiama vardu. Kai Anai padarė audiogramą, 
paaiškėjo, kad ji apkurto.

„Mamai tai buvo tragedija, nes jai atrodė, kad jos vaikas yra vien-
intelis, praradęs klausą. Ana lankė kurčiųjų darželį ir jame mokėsi 
gestų kalbos. Gestų jinai išmokė ir savo mamą“, – pasakojo Artiomas. 
Ketverius metus mergaitė mokėsi kurčiųjų klasėje, vėliau perėjo į 
neprigirdinčiųjų mokyklą. Baigusi pagrindinę mokyklą, mokslų netęsė, 
nusprendė mokytis kirpėjos specialybės. „Išėjau, nes mokykloje 
mokė blogai, jautėsi mokytojų žeminantis požiūris. Tiesiog nesinorėjo 
mokytis. Buvo mokytoja Ala, kuri visuomet rūpinosi mokiniais, bet 
po jos mirties nepanorau likti mokykloje“, – prisiminė Ana. Mergina 
kartu su kitais kurčiaisiais lankė įvairius kursus; užsiėmimai vykdavo 
kartu su girdinčiaisiais, juose dalyvaudavo gestų kalbos vertėjas. 

Artiomo ir Anos pažintis, vedybos
„Vieną kartą mūsų gestų kalbos vertėjas susirgo, tad laikinai vesti 

Įsiklausant 
į tylą

Kazachstane gyvena apie 150 tūkst. klausos negalios žmonių. Šios šalies kurtieji ne iš 
nuogirdų žino, kas yra izoliacija, mažai kvalifikuotas darbas. Jie kasdien susiduria su pasyvia 
diskriminacija: specialiosiose mokyklose jų įgytas išsilavinimas dažnai nėra konkurencingas, 
kurčiuosius skiria dirbti naktinėse pamainose, kad „paslėptų“ nuo girdinčiųjų, jie savarankiškai 
negali išsikviesti greitosios medicinos pagalbos ar policijos.

Iš rusų kalbos vertė Joana VANAGIENĖ

PASAULIO KURTIEJI

Artiomas ir Ana nepabūgo neigiamos nuomonės dėl vedybų tarp kurčiosios ir girdinčiojo ir sukūrė darnią šeimą.
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PASAULIO KURTIEJI

užsiėmimų  pakvietė Artiomą. Taip mudu ir susipažinome. Po kurio 
laiko jis pasiūlė susitikinėti.  Žiūrėjau į jį ir nesupratau: mažo ūgio, gar-
banotas, su akiniais, odine striuke, rimto veido. O aš daug sportavau, 
mane supo sportiški vaikinai. Tarsi būčiau rokerė, o jis – popžvaigždė. 
Rimtai į jį nežiūrėjau. (Juokiasi.) Mudu bendravome, bet aš nebuvau 
labai draugiška. Tačiau jis buvo užsispyręs. Per trejus metus pamačiau, 
kad Artiomas yra rimtas ir pastovus. Kai jis man pasipiršo, aš sutikau“, 
– su šypsena prisipažino Ana.

Pasak Artiomo, vedybos tarp kurčiųjų ir girdinčiųjų yra gana retas 
dalykas.

„Aš net nesusimąstydavau, kad mano žmona kurčia. Man nebu-
vo jokio skirtumo. Mes aplankėme tėvus, jie reagavo normaliai, 
problemų nebuvo. Tikriausiai Anai kilo daugiau abejonių nei man. 
Kurčiųjų manymu, labai sunku tapti girdinčio žmogaus žmona arba 
vyru. Mat kurtieji mano, kad girdintieji yra raštingesni, protingesni ir 
kad šie socialiniai skirtumai nuolat turės įtakos šeimos santykiams: jis 
tave apgaudinės, ir tu visada jausiesi nesmagiai“, – pasakojo vaikinas. 

Artiomas ir Ana augina du vaikus: Dianą ir Timofėjų. Jų dukra 
pirmiausia pradėjo kalbėti gestais, nes daugiau laiko praleisdavo su 
mama. Kai dukrai buvo treji metai, ji paklausė: „O ką, ar visos tetos ir 
dėdės nemoka gestų? O kaip jie tada kalbasi su mama? O su kurčiais 
žmonėmis?“ Kartais vaikai erzina Dianą: „Tavo mama kurčia.“ O ji at-
sikerta: „Gestai – tai šaunu. Aš kalbėsiu gestais, o jūs nieko nesupra-
site, ir aš galėsiu jus erzinti.“

Gyvenimas Kazachstano sostinėje
Persikėlę į Astaną sutuoktiniai susisiekė su sostinės kurčiųjų 

bendruomene, čia rengia įvairius susitikimus ir akcijas. Atvyko jie į 
sostinę ne darbo ieškoti. Artiomas ir Almatoje galėjo ramiai dirbti. 
„Mes norėtume įnešti į kurčiųjų bendruomenės gyvenimą ko nors 
naujo. Pagrindinė mūsų idėja – adaptuoti girdinčiuosius: išmokyti 
juos priimti kurčiuosius, kad mums taptų artimesnis kurčiųjų pa-
saulio suvokimas, kad mes taptume supratingesni ir rūpestingesni, 
tuomet kurtieji „išeitų į šviesą“, imtų labiau pasitikėti savimi. Norime, 
kad kurtieji taptų visateisiais visuomenės nariais, o ne atliekamais 
žmonėmis, kuriems valstybė tik sumoka pensiją, ir viskas“, - apie savo 
misiją kalbėjo Artiomas. Pasak jo, kurtieji yra potencialūs dailininkai, 
dizaineriai, modeliuotojai. Iš tiesų jie galėtų dirbti įvairiose srityse, 
tačiau Kazachstane jie dirba šlavėjais, batsiuviais, siuvėjomis, na, ir 
kartais valo butus. Tarp Artiomo kurčių draugų yra puikiai išmanančių 
kompiuterius, naująsias technologijas. Jis nunešė jų CV į įvairias kom-
panijas ir prašė: „Priimkite žmogų į darbą, jis kursus lankė, mokėsi.“  O 
jam atsakė: „Jeigu jis girdėtų, iš karto priimčiau. Bet jis kurčiais, kaip 
aš su juos bendrausiu?“ 

Kazachstane kurčiųjų mokyklose draudžiama vartoti gestus. Jiems 
sakoma: „Nekalbėk gestais, skaityk iš lūpų, juk tau šitame pasaulyje 
gyventi reikės.“ „Tačiau gestų kalba yra jų gimtoji kalba. Įsivaizduokite, 
kad vaikas iki septynerių metų bendrauja gestais, o atėjus į mokyklą 

jam draudžiama juos vartoti. Galbūt reikia derinti skaitymą iš lūpų ir 
gestus“, – sakė Artiomas.

Kai Ana mokėsi kirpėjos specialybės, ji neturėjo gestų vertėjo, jai 
buvo sudėtinga, bet padėdavo dėstytojai ir bendramoksliai. Baigiantis 
mokslams Ana dalyvavo konkurse ir laimėjo pirmą vietą. Todėl nebu-
vo problemų rasti darbą: Ana iškart gavo keletą pasiūlymų.

„Buvo visko. Yra kaprizingų žmonių, su jais visiems sunku dirbti, 
ne tik kurtiesiems. Buvo ir tokių, kurie nenorėdavo, kad juos kirpčiau, 
prašydavo girdinčios kirpėjos. Viename darbe buvo puiki direktorė, 
ji pati mane girdavo klientams ir siūlydavo kirptis pas mane. Paskui 
daugelis jų tapo mano nuolatiniais klientais. Taigi labai daug priklauso 
nuo vadovo“, - apie savo darbą pasakojo Ana. 

Savanoriška veikla
Pirmaisiais gyvenimo sostinėje metais sutuoktiniai suorganizavo 

stovyklą kurtiesiems; dalyvavo ir vaikai, ir suaugusieji, ir pagyvenę 
žmonės iš įvairių Kazachstano miestų, iš viso apie 70 žmonių. Da-
bar tai jau tapo tradicija. „Kiekvienam renginiui ieškome rėmėjų, 
bet didelę dalį išlaidų sumokame patys. Jeigu atvirai, aš nesu toks 
verslininkas, kuris gali „rasti“ pinigų. Dažniausiai žmonės susipažįsta 
su mumis, bendrauja, mato mūsų veiklą. Tada pasiūlo pagalbą, 
dažniausiai piniginę pagalbą. O mes veiklą vykdome savanoriškai. Da-
bar turime idėją įkurti fondą, jau tvarkome įstatus, diskutuojame dėl 
pavadinimo. Fondas bus unikalus, nes jam vadovaus kurtieji. Patiems 
kurtiesiems aiškesnės kurčiųjų problemos, jie kitaip vertina tai, ko 
jiems reikia“, -  įsitikinęs Artiomas.

Tačiau šiandien svarbiausias projektas - įkurti kurtiesiems kavinę, 
kur girdintys žmonės galėtų ateiti ir plačiau susipažinti su kurčiųjų 
pasauliu. „Tokia idėja kilo mano žmonai maždaug prieš metus. Mes 
sugebėsime ją atidaryti, jau turime verslo planą. Aišku, reikalingas 
nemažas pradinis kapitalas, apie 30 tūkst. JAV dolerių. Jau turime 
palaikymą iš valstybės, mums pasiūlė patalpas už labai mažą kainą“, 
- džiaugėsi kavinės įkūrėjas. Kurčiųjų kavinės steigimu susidomėjo 
ir Indonezijos kurtieji. Artiomas susipažino su mergina iš Indonezi-
jos, ji yra panašios kavinės kurtiesiems Finger Talks savininkė. Ji nori 
finansiškai prisidėti prie šios kavinės kūrimo. 

Geriausias Artiomo draugas Kairatas taip pat yra kurčias. Jis 
medicinos koledže mokėsi girdinčiųjų grupėje, bet paskaitose daly-
vaudavo gestų kalbos vertėjas. Kairatas taip pat gyvena Astanoje. Jis 
yra dantų technikas, daro implantus ir protezus. Jis labai užsidegė 
kavinės idėja ir nusprendė, kad reikia pabandyti. „Daugelyje šalių kur-
tieji dalyvauja įdomiuose projektuose. O Kazachstane - tai retenybė, 
mes beveik nematome kurčiųjų, todėl palaikome Anos idėją atidaryti 
kavinę. Noriu, kad kurtieji galėtų mokytis, įsidarbinti. Aš sugebėjau 
tapti dantų techniku, todėl tikiu, kad ir kiti gali. Turiu svajonę – įkurti 
dantų laboratoriją, kurioje dirbtų kurtieji. Jeigu mums pavyks atidaryti 
kavinę, tuomet sugebėsiu įkurti ir laboratoriją“, – neabejojo Kairatas. 

Artiomas ir jo komanda nusiteikę optimistiškai: kad ir kiek truktų 
lėšų rinkimas kavinės atidarymui, jie įsitikinę, jog girdinčių žmonių 
adaptacija kurčiųjų pasaulyje jau prasidėjo. •

Šaltinis: 
vlast.kz

„Kurčiųjų manymu, labai sunku 
tapti girdinčio žmogaus žmona 
arba vyru. Mat kurtieji mano, 
kad girdintieji yra raštingesni, 

protingesni ir kad šie socialiniai 
skirtumai nuolat turės įtakos 
šeimos santykiams: jis tave 

apgaudinės, ir tu visada jausiesi 
nesmagiai.“

Tačiau šiandien svarbiausias 
projektas - įkurti kurtiesiems 
kavinę, kur girdintys žmonės 

galėtų ateiti ir plačiau susipažinti 
su kurčiųjų pasauliu.
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MES IR VISUOMENĖ

LKNUC mokinių piešiniai papuošė patarlių knygą 

Renginys, skirtas brangiausiam žmogui – Mamai

Kadangi su Kėdainių lenkų 
draugija mokykla bendrauja jau 
gerą dešimtmetį, buvo paminėtos 
Polonijos (lenkų, gyvenančių ne 
Lenkijoje), Vėliavos  bei Konstitucijos 
dienos. 

Renginį pradėjo PKNPM trečių 
ir ketvirtų klasių mokinės  šokiu 
„Mėlynas šypsnys“ (parengė pradinių 
klasių mokytoja L. Lazdauskienė) 
ir mokinių šokių grupė „Liepsna“ 
-  „Šokis mamai“ (parengė vadovė 
R. Liutkevičienė).

Renginyje dalyvavo  Seimo 
narė G. Burokienė su padėjėja V. Pečeliūnaite,  Seimo narių padėjėjos: 
P. Urbšio - V. Polzunovaitė ir B. Matelio – I. Smalskienė,  Panevėžio Kristaus 
Karaliaus katedros vikaras, mokyklos dvasinis vadas kun. Rimantas 
Kaunietis,  sesės vienuolės Lina ir Eugenija, „Lietuvai pagražinti“ draugijos 
pirmininko pavaduotoja B. Slapšienė ir draugijos nariai, Panevėžio žydų 
bendruomenės pirmininkas G. Kofmanas, Panevėžio švietimo centro 
neformaliojo suaugusiųjų švietimo metodininkė V. Juknienė,  Panevėžio 
politikių klubo „Veiklios moterys“ bei Panevėžio esperanto klubo „Revo“ 
nariai, PKNPM bendruomenė (esami ir buvę mokiniai,  tėvai (globėjai, 
rūpintojai), darbuotojai),  mikrorajono gyventojai. 

Koncertavo sveikatingumo centro „Vidmavita“ vokalinis ansamblis 
„Pušelė“ (vadovas Ž. Aniulionis), Kėdainių lenkų draugijos dainų 
ansamblis „ISSA“ (vadovė V. Vansevičienė), gitara grojo bei lietuvių ir 
rusų kalbomis dainavo R. Pakavičius, solo kūrinį esperanto kalba atliko 
poliglotas esperantininkas V. Šidlauskas. Savo kūrybos eiles, skirtas 
Motinoms, skaitė Kėdainių lenkų draugijos pirmininkė, septynių poezijos 
knygų autorė I. Duchovska, „Lietuvai pagražinti“ draugijos narys poetas 
S.  Grigas, esperantininkės O. Striškienė ir O. Šerėnienė (esperanto ir 
lenkų kalbomis) bei kt. Renginį įamžino fotografė  Meilė Druktenytė ir 

Rita Kasparienė (mokyklos anglų 
kalbos mokytoja), filmavo „Lietuvai 
pagražinti“ draugijos ir Bajorų 
sąjungos narys S. Kubeckas.

Tylos minute buvo pagerbtos 
mirusios motinos.  Visos renginyje 
dalyvavusios motinos buvo 
papuoštos mokinių, gyvenančių 
mokyklos bendrabutyje (atsakinga 
auklėtoja R. Morozienė), sukurtomis 
apyrankėmis – raudonu arba baltu 
gėlės žiedu.

Vyko akcija „Sodinu obelaitę 
- puošiu Lietuvą, gerbiu Motinų 

atminimą“ (palaikant Lietuvos universitetų moterų asociacijos (LUMA) 
iniciatyvą).  Gražiausio daugiabučio Lietuvoje Nendrės g. 10 nominantas, 
„Lietuvai pagražinti“ draugijos narys  G. Šimkus organizavo raudonlapės 
ir raudonžiedės Rojaus obelėlės, padovanotos „Lietuvai pagražinti“ 
draugijos, sodinimą mokyklos teritorijoje. 

Paskui  mokyklos  fojė iškilmingai buvo atidaryta dešimtokės Skaistės 
Cibulskaitės keramikos darbų paroda. Šiltų žodžių gabiai, darbščiai ir 
kūrybingai  moksleivei bei jos mamai ir močiutei negailėjo renginio 
dalyviai ir Panevėžio moksleivių namų keramikos būrelio mokytoja 
V. Jakevičienė, pas kurią mergina mokosi keramikos paslapčių. Pasak 
autorės, parodoje galima daugiausia pamatyti gėlių įvairiomis spalvomis 
ir formomis, nes tai jai labai artima. Mergina atviravo: „Kiekvieną mintį 
branginu tarsi gėlės žiedą, kuris vėliau gali išsiskleisti, sukurdamas naują 
meno kūrinį. Yra nemažai ir medžių, gyvūnų, paukščių. Jų simboliai įgyja 
vis naujų prasmių. Į kiekvieną darbą įdedu dalį savęs, dėl to kūrinys man  
dar gražesnis ir brangesnis.“ Susirinkusieji dar ilgai bendravo gerdami 
arbatą, kavą ir prisimindami patį brangiausią žmogų – Mamą.  Skambėjo 
dainos ir eilės ne tik lietuvių, bet ir rusų, lenkų, esperanto kalbomis. •

2016-2017 mokslo metais dalis Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centro 
mokinių dalyvavo VU organizuotame projekte  „Kol gyveni, tol mokaisi“: iliustravo patar-
les. Mokiniams šiame projekte dalyvauti padėjo mokytojos J. Seniut, A. Jurelė, M. Pošiūtė-
Žebelienė.  Geriausi mokinių darbai buvo atrinkti ir papuošė jau trečią, šiais metais išleistą, 

lietuvių-vokiečių kalbos patarlių knygą. 

„Akiračio“ inf. 

Panevėžio kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pagrindinės mokyklos (PKNPM) kiemelyje 
esančioje edukacinėje erdvėje „Sraigių sodas“ gegužės 4 d. vyko šventinis renginys, 

skirtas brangiausiam žmogui – Mamai. 

Danutė KRIŠČIŪNIENĖ

Šventės dalyviai.

→



2018 M. GEGUŽĖ 15

Eitynės prieš neįgaliųjų atskirtį

Tai jau antroji patarlių knyga, į kurią pate-
ko centro mokinių piešiniai. Pirmoji, lietuvių-
rusų kalbos knyga, buvo išleista 2017 m. 
rugsėjį.

Gegužės 4 d. VU bibliotekos patalpose 
vyko lietuvių-vokiečių kalbos patarlių knygos 
pristatymas. Į pristatymą buvo pakviesti visi 
projekto dalyviai – ir mokiniai, ir jiems talkinę 
pedagogai. Visiems piešinių autoriams buvo 
įteiktos knygos, kurias padovanojo šio pro-
jekto vadovė Rasa Bačiulienė.

LKNUC dėkoja mokiniams – E. Bradū-
naitei, J. Makovskai, V. Kanapinskaitei, 
M. Mangevičiūtei, M. Makutėnui, L. Ūselytei, 
M. Bukeliui bei buvusiems mokiniams D. Re-
meikai ir O. Jurgutytei, mokytojoms  J. Seniut, 
A. Jurelei ir  M. Pošiūtei-Žebelienei. •

Eitynėse „Už miestą visiems” dalyvavo tiek neįgalieji, tiek sveikieji. 
Renginį organizavo įvairias neįgaliųjų organizacijas vienijantis Lietuvos 
neįgaliųjų forumas. Kartu su įvairių negalių žmonėmis eitynėse dalyvavo 
ir mūsų bendruomenės nariai.

Gegužės 5-oji – Europos savarankiško gyvenimo dieną. Šia proga 
negalios žmonės  ir jų artimieji visuomenei primena, kad prieinamos 
viešosios erdvės ir pastatai, pritaikytos paslaugos ir informacija leidžia 
jiems gyventi savarankiškai ir visapusiškai prisidėti kuriant stipresnę 
valstybę.

Anot neįgaliųjų atstovų, šiuo metu tik apie trečdalis vaikų, turinčių 
negalią, mokosi bendrojo lavinimo mokyklose, o kiti – specialiose 
mokyklose, namuose arba negauna jokių švietimo paslaugų. Žmonėms, 
turintiems judėjimo sunkumų, prieinama vos penktadalis sveikatos 
priežiūros įstaigų, tik 15 proc. tokių įstaigų turi pritaikytą medicinos 
įrangą. Viešasis transportas, ypač regionuose, yra tikras iššūkis judėjimo 
sunkumų turintiems gyventojams: apie 70 proc. viešojo transporto 
priemonių yra neprieinamos. Ypač trūksta tinkamai pažymėtų šaligatvių, 
perėjų ir pritaikytų šviesoforų, kad žmonės, turintys regėjimo negalią, 
miestuose galėtų judėti savarankiškai. 

Tik labai maža dalis viešosios informacijos pateikiama žmonėms, 
turintiems regos, klausos ir intelekto sutrikimų.

Vilniaus miesto savivaldybės atstovų teigimu, visi nauji Vilniaus 
projektai pritaikomi neįgaliesiems, taip pat vyksta senos infrastruktūros 
pritaikymo darbai. Vien kiemų remonto darbams šiemet skirta daugiau 
nei 2 mln. eurų, o šaligatvių įrengimo ir remonto darbams - apie 900 
tūkst. eurų. Pasak valdininkų, šią vasarą planuojama prie Balžio ežero 
įrengti neįgaliesiems pritaikytą paplūdimį. Be to, savivaldybė nurodo 
vykdanti būsto pritaikymo neįgaliesiems programą, šiemet tam skiriama 
beveik dvigubai daugiau savivaldybės lėšų nei pernai. •

Gegužės 4 d.,  Europos savarankiško gyvenimo dienos išvakarėse, Vilniaus centre keli 
šimtai žmonių susirinko į eitynes prieš neįgaliųjų atskirtį. Nešini plakatais „Mokslo, darbo, 

draugystės, lygybės!!!“, „Gana atmazų“, „Vilniaus miestui – prieinamų barų“ eitynių dalyviai  
pėsčiomis ir neįgaliųjų vežimėliais nuo Vyriausybės iki Seimo judėjo Gedimino prospektu 

skanduodami „Miestas visiems“.

„Akiračio“ inf.

Piešinių autoriams įteiktos knygos, kurias padovanojo šio projekto vadovė R. Bačiulienė.



Rašiniai trumpinami redakcijos nuožiūra. Rankraščiai negrąžinami, nesaugojami.
Laikraštyje spausdinamų straipsnių bei laiškų autoriai išsako savo, o ne redakcijos nuomonę.

Redaktorė Genė KARKLIENĖ
ISSN 1648–5882

Maketavo: Rasa Buikauskaitė

Ofsetinė spauda. 2 sp. l. 
Tiražas 800 egz.
Spausdino AB „Spauda“,
Laisvės pr. 60, Vilnius.
Užsakymas PRO024615

Indeksas 0002
U Ž E I K I T E , S K A M B I N K I T E ,  

RAŠYKITE
Šv. Kazimiero g. 3, Vilnius LT-01303
Redakcijos telefonas 261 53 64
El. p.: redakcija@lkd.lt

Projektą „Kurtieji : prieš 100 metų 
ir dabar“ dalinai remia Spaudos, radijo 
ir televizijos rėmimo 
fondas. Puslapiai: 
1,2,3,6,7,10-16.

Fotoreportažas iš eitynių „Už miestą visiems”
G

. K
ar

kl
ie

nė
s 

nu
ot

r.


