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EILINIS LKD SUVAŽIAVIMAS. LKD Respubliki-
nė valdyba kovo 27 d. priėmė nutarimą, kad ei-
linis LKD suvažiavimas vyks birželio 2 d. Vilniuje. 
Bus apžvelgti  2016 m. darbai, rezultatai.

Preliminari LKD suvažiavimo darbotvarkė ir 
suvažiavimo delegatų sąrašas – LKD ti nklapyje 
www.lkd.lt .

LKD VICEPREZIDENTAS K.VAIŠNORA  -  VDU DĖSTYTOJAS. Balan-
džio pradžioje K. Vaišnora pradėjo dirbti  Vytauto Didžiojo universiteto 
(VDU) Socialinio darbo katedroje. Jo dėstoma tema „Socialinis darbas 
su klausos negalią turinčiais asmenimis“ susijusi su kurčiųjų bendruo-
mene. Tai sriti s, kurią jis labai brangina.

„Vaikystėje, va-
žiuodamas pro VDU 
didžiosios salės 
pastatą ir matyda-
mas tą didelį VDU 
herbą, savo prose-
nelei pasakiau: čia 
aš studijuosiu! VDU 
socialinio darbo ba-
kalauras ir magistras 
- to įrodymas! - savo 
feisbuko paskiro-
je rašo K.Vaišnora. 

- Visada sakiau, kad norėčiau dėstyti , ir krypti ngai siekiau šio ti kslo - 
šiandien tai įgyvendinta! Mažais žingsniais, kantriai, bet pirmyn! Ačiū 
VDU kolegoms, kurie pati kėjo ir pasiti ki manimi! Linkiu visiems sva-
joti , veikti  ir drąsiai eiti  pirmyn! Priimti  ti k konstruktyvią kriti ką, o ne 
apkalbas, tobulėti  ir pasiti kėti  savimi! Mylėkite gyvenimą, žmones, o 
svarbiausia - mylėkite save, nes mokėdamas mylėti  save žmogus gali 
mylėti  ir kitus! Išlaisvinkite savo idėjas ir būkite laisvi! Dėkoju visiems, 
kurie buvote, esate ir būsite mano gyvenime, nes Jūs - viso to dalis!“

SUSITIKIMAS SU SEIMO PIRMININKU. Ba-
landžio 5 d. kurčiųjų atstovai susiti ko su Seimo 
pirmininku V. Pranskiečiu. Tai pirmasis Seimo 
pirmininko susiti kimas su kurčiaisiais. Buvo ap-
tartos pagrindinės kurčiųjų problemos.  Seimo 
pirmininkas labai domėjosi kurčiųjų gyvenimu 
ir išreiškė palaikymą kovojant už kurčiųjų teises.

KELIALAPIAI Į POILSIO NAMUS „VARPELIS“. Jau galite įsigyti  keliala-
pius į poilsio namus „Varpelis“ Šventojoje. Norėdami įsigyti  kelialapius, 
kreipkitės į savo miesto ar rajono kurčiųjų organizacijas. Vieno kelialapio 
trukmė - 5 dienos. Rajoninės kurčiųjų organizacijos nevykdo kelialapių 
pardavimo, bet tarpininkauja įsigyjant juos iš teritorinių valdybų. Kelia-
lapių pamainų grafi kus ir jų kainas rasite LKD ti nklapyje www.lkd.lt .

KAUNO DRAMOS TEATRAS PLANUOJA TITRUOTI SPEKTAKLIUS.  
Nacionalinis Kauno dramos teatras nori sudaryti  sąlygas spektakliuose 
lankyti s klausos negalią turinti ems žmonėms. Administracija ieško fi -
nansavimo ti travimo įrangai įsigyti . Ją įsigijus būtų ti truojami  didžiojoje 
scenoje vyksiantys spektakliai. Teatro vadovybė nori geriau pažinti  kur-
čiųjų pomėgius, poreikius ir galimybes. Todėl pirmai pažinčiai kurti eji 
kviečiami užpildyti  trumpą ir nesudėti ngą anketą. Ją rasite ti nklapio 
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www.lkd.lt rubrikoje „Kurčiųjų kultūros aktualijos“ straipsnyje „Nacio-
nalinis Kauno dramos teatras planuoja spektaklius su subti trais“.  

KURČIŲJŲ REKOMENDACIJOS LIETUVOS AUKŠTOSIOMS MOKYKLOMS. 
Lietuvos kurčiųjų draugija kartu su Lietuvos kurčiųjų jaunimo asociacija 
ir bendrija PAGAVA parengė bei pasirašė ofi cialias rekomendacijas Lie-
tuvos aukštosioms mokykloms su pasiūlymais, kaip pagerinti  klausos 
negalią turinčių studentų studijų kokybę ir aplinką. Rekomendacijos 
sudarytos atsižvelgiant į kurčiųjų studentų prašymus, apklausas bei si-
tuacijas, su kuriomis yra susidūrusios kiekviena iš trijų sutartį  paren-
gusių organizacijų. Rekomendacijos buvo išsiųstos Valstybiniam studijų 
fondui, Lietuvos universitetų rektorių konferencijai, kiekvienai aukštajai 
mokyklai. Plačiau skaitykite LKD ti nklapyje www.lkd.lt.

VISUOMENEI – APIE KURČIUOSIUS. Kovo 30 d. Vilniaus Mykolo 
Biržiškos gimnazijoje vyko projekto „Visuomenės švieti mas apie kur-
čiuosius“ sklaida. Visuomenės suprati mas apie kurčiuosius, kaip rodo 
prakti nės tendencijos, keičiasi. Šios gimnazijos susiti kime dalyvavę 43 
mokiniai visi iki vieno jau žinojo, kad kiekvienos šalies kurti eji turi savo 
gestų kalbą. Projekto vadovus gimnazistai nustebino: jie šauniai mokėsi 
gestų, ti ksliai juos atkartojo, o paprašyti  pakartoti  juos puikiai prisiminė. 
Buvo malonu susipažinti  su tokia šaunia grupe!

ORIENTACINIS SPORTAS – KŪNO IR PROTO MANKŠTA. Ankstyvas 
šių metų pavasaris jau kviečia į gamtą. Tad balandžio 5 d. Lietuvos kur-
čiųjų ir neprigirdinčiųjų centro Mokinių tarybos nariai sugalvojo orien-
tavimosi sporto renginį. Jo dalyviai traukiant burtus buvo suskirstyti  į 
šešias komandas. Kiekviena komanda išsirinko savo vadą ir kaip skiria-
mąjį ženklą gavo vieną iš šešių spalvų (raudoną, oranžinę, geltoną, žalią, 
mėlyną, violeti nę). Dalyvių laukė keturios užduotys: rasti  10 mokyklos 
teritorijoje padėtų nuorodų ir su visa komanda prie jų nusifotografuoti , 
surinkti  10 užduotyje nurodytų daiktų, atlikti  chemijos, fi zikos, biolo-
gijos, informacinių technologijų, matemati kos, istorijos, geografi jos, 
anglų, lietuvių ir lietuvių gestų kalbų užduoti s bei atspėti  10 užšifruotų 

žodžių. Visas užduoti s reikėjo atlikti  per pusantros valandos. Pavargę, 
tačiau linksmai nusiteikę varžybų dalyviai organizatoriams įteikė savo 
atsakymus. Suskaičiavus visus taškus, nugalėtojų vardas ati teko „žalių-
jų“ komandai, o antrąją vietą užėmė „mėlynųjų“ komanda. Renginiui 
pasibaigus, visi vaišinosi saldžiais prizais.

KURČIŲJŲ REABILITACIJOS CENTRŲ LOGOTIPAI. Didžiųjų Lietuvos 
miestų kurčiųjų reabilitacijos centrai atnaujino logoti pus. Jų autorius - 
kurčiasis grafi kas K. Simaiti s. 

Vilniaus KRC pirmasis atnaujino savo logoti pą. Tai buvo K. Simaičio 
dovana. Dizaineris tuo metu studijavo Vilniaus dailės akademijoje, o su-
kurti  logoti pą buvo jo studijų užduoti s. Vėliau Kauno kurčiųjų reabilita-
cijos centro vadovė J. Pugačiauskienė pasiūlė visiems didžiųjų Lietuvos 
miestų reabilitacijos centrams atnaujinti  savo logoti pus pagal Vilniaus 
šabloną. Jame miesto logoti pą įrėmina pirštai, rodantys gestą „klubas“.

PASAULINĖ SVEIKATOS DIENA KAUNO KURČIŲJŲ IR NEPRIGIRDIN-
ČIŲJŲ UGDYMO CENTRE. Balandžio 7 d. KKNUC vyko renginys „Rūpin-
kimės savo sveikata“. Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė kvietė 
visus bendruomenės narius pasiti krinti  sveikatą.

Aukštesniųjų klasių mokiniai buvo aktyviausi. Jie vienas kitą svėrė, 
matavo ūgį ir skaičiavo kūno masės indeksą. Paskui kraujospūdžio ma-
tuokliu buvo matuojamas dalyvių arterinis kraujo spaudimas.

Gauti  duomenys buvo įrašyti  į sveikatos pasus. Ypač įdomus buvo 
plaučių tūrio nustatymas. Mokiniui reikėjo kuo toliau nupūsti  puode-
lį. Ne visiems gerai sekėsi, bet pakilios emocijos apėmė visus. Taip pat 
mokiniai pasiti krino rankos raumenų jėgą. Renginio dalyviai sužinojo, 
kas yra kūno masės indeksas, ar jo neviršija, ką daryti , kad plaučiai būtų 
sveiki, o rankos sti prios. Na, o pasiti nkant dviračių sezono metą dar kar-
tą buvo prisimintos saugaus važiavimo taisyklės.

KULTŪROS SOSTINĖJE – LITORINOS KONKURSAS. Klaipėdos Litori-
nos mokykla džiaugiasi, kad jų organizuojamas  konkursas „Jei bendrai 
visi judėsim, miesto paslaptį  įspėsim“ įtrauktas į „Lietuvos kultūros 
sosti nės 2017“ renginių programą. Kaip žinoma, šiemet Lietuvos kul-
tūros soti nė yra Klaipėda. Konkurso organizatoriai žada daug nuotykių 
ir staigmenų bei kviečia registruoti s interneto adresu htt ps://litorina.
klaipeda.lm.lt. 

BENDRUOMENĖS žODIS

„Akiračiui“ išsilaikyti   ir nesunykti  padeda
Pastaruoju metu LKD mėnraš-

ti s „Akirati s“ balansavo ti es riba 
– būti  ar nebūti . Išsilaikyti , išlikti  ir 
nesunykti  padėjo Spaudos, radijo ir 
televizijos rėmimo fondas (SRTRF). 
Šiemet  fondas vėl fi nansavo „Aki-
račio“ redakcijos pateiktą projektą 
„Kurčiųjų kultūrinis tapatumas: 
asmenybės ir bendruomenė“, dėl 
to jau nuo sausio mėnesio mūsų 
skaitytojus pasiekia spalvotas, pa-
traukliai sumaketuotas  „Akiračio“ 
žurnalas.  

Priminsime,  kad Lietuvos kur-
čiųjų mėnraščio leidybą ir plati ni-
mą fi nansuoja Neįgaliųjų reikalų 
departamentas prie Socialinės ap-
saugos ir darbo ministerijos. Tačiau 
šių lėšų nepakaktų  norint išleisti  
vizualiai patrauklų šešiolikos pusla-
pių žurnalą klausos negalios žmo-
nėms. Spaudos, radijo ir televizijos 
rėmimo fondui padedant galima 
įgyvendinti  ne ti k redakcijos suma-
nymus, bet ir mūsų bendruomenę 
plačiau informuoti   apie svarbiau-

sius Lietuvos, Europos ir pasaulio 
kurčiųjų kultūros renginius, supa-
žindinti  su kurčiųjų tautodailininkų 
bei profesionalių dailininkų kūryba, 
klausos negalios žmonių ugdymo 
pasiekimais ir problemomis Lie-
tuvoje, pristatyti  mūsų aktyvius 
bendruomenės narius, atskleisti  
kurčiųjų bendruomenės savitumą, 
propaguoti  jų gimtąją gestų kalbą, 
ugdyti  lietuvių kalbos kultūrą, keisti  
pesimisti nes girdinčių tėvų nuosta-
tas kurčiųjų atžvilgiu, supažindinti  

visuomenę su kurčiųjų kultūriniu ir 
meniniu savitumu, formuoti  teigia-
mą kurčiųjų įvaizdį visuomenėje. 

Projektui vykdyti  skirta 10 
tūkst. eurų. Be to,  Spaudos, radijo 
ir televizijos rėmimo fondo dėka 
šiemet visos didžiosios šalies bibli-
otekos gaus leidinį „Akirati s“ – fon-
das skyrė 2250 eurų mūsų leidinio 
prenumeratai. 

„Akiračio“ inf.
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Tarybą sudaro nariai, atstovaujantys Švieti mo ir mokslo, Sveikatos 
apsaugos, Aplinkos, Susisiekimo ministerijoms, Lietuvos savivaldybių 
asociacijai, akademinei bendruomenei bei neįgaliųjų organizacijoms. 
Visi jie ti kisi produktyvaus darbo ir teigiamų rezultatų gerinant neįga-
liųjų teisių padėtį  Lietuvoje. Posėdyje taip pat dalyvavo Lietuvos kur-
čiųjų draugijos prezidentas V. Pivoras ir Lietuvos kurčiųjų sporto ko-
miteto (LKSK) generalinis  sekretorius M. Minkevičius. 

 „Linkiu, kad naujoji Neįgaliųjų reikalų taryba būtų 
tos smegenys, sprendžiančios žmonių su negalia socia-
linės integracijos klausimus, kuriuos kelsime valstybės 
valdymo insti tucijoms, kad būtų siekiama realių poky-
čių“, - sakė ministras L. Kukuraiti s.

Permainos
Praėjusiais metais priimtos Neįgaliųjų socialinės integracijos įsta-

tymo pataisos praplėtė Tarybos sudėtį  ir funkcijas, suteikė daugiau 
įgaliojimų. Į pirmąjį posėdį susirinko jau ne 14, o 20 Tarybos narių. 

Vienas esminių pokyčių – į praplėstą Tarybą įtraukti  akademinės 
visuomenės bei savivaldybių atstovai. Pakeista ir pirmininko skyrimo 
tvarka. Ankstesnei Tarybai vienais metais vadovavo valstybės insti tu-
cijos, kitais – nevyriausybinio sektoriaus atstovas. Dabar Tarybos pir-
mininko pareigos Vyriausybės nutarimu paskirtos socialinės apsau-
gos ir darbo ministrui. Šiai Tarybai vadovaus L. Kukuraiti s. Nuo metų 
iki dvejų pailgintas ir Tarybos kadencijos laikas.

Dvejų metų kadencijai Tarybos pirmininko pavaduotoja išrinkta Lie-
tuvos žmonių su negalia sąjungos prezidentė Rasa Kavaliauskaitė. Pirmi-
ninko pavaduotoju gali būti  renkamas ne ti k neįgaliųjų asociacijų, bet ir 
akademinei bendruomenei atstovaujanti s Tarybos narys.

Taip pat išrinkti  Tarybos atstovai į 2014-2020 metų Europos 

Sąjungos fondų investi cijų 
veiksmų programos stebėsenos 
komitetą. Pagrindiniu Tarybai 
atstovaujančiu nariu komisi-
joje tapo Lietuvos neįgaliųjų 
draugijos pirmininkė Jelena 
Ivančenko, pakaiti niu – Lietuvos 
sutrikusios psichikos žmonių 
globos bendrijos vadovas Vaid-
otas Nikžentaiti s.

Neįgaliųjų reikalų tarybos 
posėdžiuose galės dalyvauti  ir 
stebėtojai. Jais numatyti  Lietu-
vos Respublikos Prezidento 
kanceliarijos, Lygių galimybių 
kontrolieriaus tarnybos bei 
Lietuvos neįgaliųjų forumo deleguoti  atstovai.

Tarybos posėdžio metu buvo pabrėžta, jog planuojant šių metų Ta-
rybos veiklą būti na skirti  prioritetą žmonių su negalia užimtumui ir inte-
gracijai į darbo rinką, socialinei paramai ir socialinėms paslaugoms, įtrau-
kiojo ugdymo klausimams, būdams žmonėms su negalia gauti  lengvesnį 
socialinių paslaugų prieinamumą savivaldybėse, švieti mo, aplinkos pri-
taikymo klausimams. Nutarta, kad ministro L. Kukuraičio pirmininkauja-
ma darbo grupė parengs Tarybos 2017 m. veiklos plano projektą.

Susiti kime taip pat tartasi, kaip geriau įgyvendinti  Jungti nių Tautų (JT) 
Neįgaliųjų teisių komiteto rekomendacijas Lietuvai. Sutarta, kad kita iš 
Tarybos narių suformuota darbo grupė parengs projektą, kuriuo būtų 
siūloma tobulinti  JT Neįgaliųjų teisių komiteto rekomendacijų įgyvendi-
nimo 2016-2020 m. priemonių planą.

Kitas tarybos posėdis planuojamas gegužės 23 d. 

Kovo 28 d. pirmą kartą posėdžiavo naujos sudėties Neįgaliųjų reikalų taryba (Taryba), 
kuriai pirmininkavo socialinės apsaugos ir darbo ministras Linas Kukuraitis. Posėdyje buvo sudaryti 

planai dėl būsimos Tarybos veiklos.

Parengta pagal socmin.lt ir asgaliu.lrytas.lt inf.

Darbą pradėjo atsinaujinusi 
Neįgaliųjų reikalų taryba

AKTUALIJOS

Neįgaliųjų reikalų tarybos pirmininkas - socialinės apsaugos ir darbo 
ministras L. Kukuraitis.

Tarybos pirmininko pavaduotoja - 
Lietuvos žmonių su negalia 
sąjungos prezidentė R. Kavaliauskaitė.

Posėdyje dalyvavo ir LKD prezidentas V. Pivoras bei LKSK generalinis 
sekretorius M. Minkevičius.
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AKTUALIJOS 

Trumpai apie vertėjus
Susitikimo pradžioje kurčiųjų bendruome-

nei prisistatė centro darbuotoja Ieva Pečiulytė-
Silajeva. Ji papasakojo, kad dirba vertėja ir pa-
tarėja. Jos darbas – stebėti, ar tinkamai į gestų 
kalbą verčiamos televizijos laidos, dėstytojų 
paskaitos mokymo įstaigose, kuriose studijuo-
ja kurtieji.  Taip pat ji verčia į rusų gestų kalbą ir 
tarptautinę gestų kalbą bei tarpininkauja nau-
jiems centro specialistams, padeda jiems grei-
čiau adaptuotis, kelti kvalifikaciją. Ieva paragi-
no kurčiuosius kreiptis į ją, jei iškiltų vienokių 
ar kitokių problemų. 

Vilniaus vertėjų centre pradėjo dirbti kur-
čioji vertėja Loreta Lazauskaitė-Ignatavičienė, 
kuri, be tiesioginio vertėjos darbo, moko bei 
konsultuoja girdinčius vertėjus. Taip pat pri-
imti penki nauji vertėjai. Žinia, gestų vertėjų 
kolektyvas yra moteriškas, kol kas jame dirba 
tik du vyrai: Arūnas Šaukeckas ir Artūras Kar-
tanovičius. Ketinama priimti dar vieną vyriškį. 
Bendruomenė senokai pageidauja, kad vertė-
jų centre dirbtų daugiau vyrų.

Vilniaus ir Alytaus apskritis aptarnauja 27 
vertėjai. Dešimt VAGKVC vertėjų buvo ates-
tuoti: du išlaikė vyriausiojo vertėjo kategoriją 
ir aštuoni – vyresniojo vertėjo kategoriją. Kur-
tieji vis labiau pageidauja kategoriją turinčio 
vertėjo.

Alytuje šiuo metu dirba trys vertėjos, iš jų 
dvi yra išėjusios vaiko priežiūros atostogų. Tad  
vienai sunku aptarnauti kurčiuosius, tačiau ki-
tos vertėjos nesutinka vykti dirbti į Alytų. 

Darbo laikas, užsakymai
Vertimo paslaugos teikiamos nuo 7.30 iki 

19.30, o budintis vertėjas paslaugas teikia tie-
siogiai iki 21 valandos. Centras teikia paslau-
gas ir savaitgaliais, tam reikia užsiregistruoti 
iš anksto, tačiau nėra garantijos, ar vertėjas 
tikrai galės.

Užsisakyti vertėją geriausia nuo 8 iki 17 
valandos, nes tuo metu dirba viena vertėja-
koordinatorė, kuri žino visų kitų vertėjų dar-
bo grafikus ir gali koreguoti užsakymus. Jeigu  
vėliau per SKYPE programą arba telefonu SMS  

vertėjas užsakomas rytojaus dienai aštuntai 
valandai ryto, užsakymas bus priimtas, bet 
tik kitos dienos rytą bus aišku, ar vertėjas bus 
skirtas. Retai nutinka, kad vertėjas nebūtų 
skirtas. Vertėjų centro direktorės pavaduoto-
ja Svetlana Beniušienė patarė užsakymus ge-
riausia teikti tik darbo valandomis.

Dažniausiai paslaugos užsakomos SMS 
arba per SKYPE programą. Ir, beje, visai ne-
sinaudojama paslaugos užsakymo galimybe 
per Centro interneto svetainę. Vis dažniau 
vertimo paslaugos teikiamos nuotoliniu 
būdu: SKYPE, vaizdo skambučiu.

Aktualus vertimo paslaugų teikimas po 
darbo valandų, savaitgaliais bei švenčių die-
nomis. Deja, centras tokių paslaugų negali ga-
rantuoti. Jei gestų kalbos vertėjų darbas bus 
prilygintas 24 valandoms per parą, kaip dirba 
greitosios pagalbos, policijos tarnybos, tada 
bus sudaryti visos paros darbo grafikai ir gestų 
kalbos vertėjams. LKD nuosekliai siekia įteisin-
ti tokį gestų kalbos vertėjų darbo pobūdį. 

2016 m. suteiktos 13 409 paslaugos, ap-
tarnauti 1079 kurtieji. Vienas gestų kalbos 
vertėjas aptarnavo 37 kurčiuosius.

S. Beniušienė džiaugiasi, kad yra net sep-
tyniolika kurčiųjų studentų, kuriems reikia 
versti paskaitas. Vienas vertėjas verčia po vie-
ną paskaitą, kartais dvi, bet ne daugiau. Verti-
mas tapo  kokybiškesnis. Sumažėjo neatėjimų 
į paskaitas ir užsakymų atšaukimo. 

Apklausa
Nuo praeitų metų gruodžio mėnesio iki 

šių metų kovo pabaigos buvo organizuota 
vertimo paslaugų kokybės apklausa. Apklausa 
vyko Vilniaus ir Alytaus apskrityse. Asmeniš-
kai pagal iš anksto parengtas anketas apklaus-
ta 113 asmenų (kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų).

Apklausos rezultatai parodė, kad labai 
trūksta gestų kalbos vertėjų. Apie tai visais 
įmanomais būdais informuojama Socialinės 
apsaugos ir darbo ministerija ir prašoma papil-
domų etatų. Taip pat respondentai nurodė, kad 
trūksta kurčių gestų kalbos vertėjų. Kaip minė-
ta, dabar Vilniaus apskrities vertėjų centre dir-

ba kurčioji Loreta. Loreta kartu su patarėja Ieva 
organizuoja kitų vertėjų mokymus, analizuoja 
vertimus, siūlo galimus vertimo būdus.

Nors vertimo paslauga nenumato klientų 
konsultavimo, beveik pusė apklaustų kurčiųjų 
nori kartu su vertimo paslauga gauti patarimą 
ar konsultaciją. Deja, kaip sako S. Beniušienė, 
vertėjai nėra socialiniai darbuotojai. Jeigu kur-
čiajam reikia socialinės konsultacijos, jis turi 
kreiptis į Vilniaus kurčiųjų reabilitacijos centrą. 

Didžioji dauguma apklaustųjų paslaugas 
gauna laiku ir vietoje, iš anksto užsisakę. Tačiau 
vis dar pasitaiko atvejų, kai paslaugos nebuvo 
suteiktos dėl vertėjų stokos ar paslaugos pri-
oriteto. Labiausiai nukenčia studentai, nes jei 
atsiranda skubus vertimo paslaugos užsakymas 
gydymo įstaigoje, teisme ar panašiai, vertėjai 
siunčiami pirmiausia ten. Studentai tokiu atve-
ju perspėjami, kad vertėjas neatvyks. 

Įvertinus vertimą televizijoje, didžioji dau-
guma kurčiųjų supranta ne visus vertėjus, tad 
nemažai jų pageidautų titrų. Šiuo metu sep-
tyni vertėjai pakaitomis verčia televizijoje. 
Jiems nelengva, nes jie iš anksto nežino, ką 
turės versti, todėl verčia kaip sugeba. Tačiau 
šia linkme dirbama, stengiamasi tobulėti. 

Vidutinis Centro paslaugų bei darbuotojų 
vertimo kokybės įvertinimas 2016 m. sudaro 
8,25 balo iš 10, o 2015 m. įvertinimas buvo 
7,6 balo.

Žvilgsnis į ateitį ir kurčiųjų  
pageidavimai

Žvelgiant į ateitį, planuojama įdarbinti 
daugiau vertėjų, persikelti į patogesnes šiuo-
laikiškesnes patalpas (Algirdo g. 31, šalia va-
dinamosios Mindaugo „Maximos“). Dabar 
centro patalpos - tai vienas ankštas kabinetas. 

Kurtieji svarstė, kad būtų gerai turė-
ti mėgstamą vertėją, kuris geriausiai jiems 
verčia. Buvo pageidaujama, kad SKYPE būtų 
vertėjos nuotrauka, kad matytų, kuri vertėja 
dirba. Pasak centro direktorės pavaduotojos 
Svetlanos, paslaugas teikia ne vienas vertėjas, 
jie turi rotuotis: ir budėti prie SKYPE, ir tiesio-
giai versti. Turi būti darbo sąlygų lygybė. 

Kovo 23 d. Lietuvos kurčiųjų draugijos salėje vyko Vilniaus apskrities gestų kalbos  
vertėjų centro (VAGKVC) atstovų susitikimas su sostinės kurčiųjų bendruomene. Buvo aptarti vertė-
jų centro pasiekimai, įdiegtos naujovės, vykdytos apklausos rezultatai. Bendruomenei buvo pristatyti 

nauji centro darbuotojai bei jų funkcijos. Išklausytos kurčiųjų pastabos ir pasiūlymai.

Dalia PETKŪNIENĖ

VAGKVC darbuotojų susitikimas su  
kurčiųjų bendruomene
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LKD eilinis suvažiavimas. Nutarta, kad eili-
nis suvažiavimas vyks birželio 2 dieną (penkta-
dienį) Lietuvos kurčiųjų draugijos pagrindinėje 
salėje  (Šv. Kazimiero g. 3) Vilniuje. Į suvažiavi-
mą išrinkti 62 delegatai.

 LKD logotipas ir nario kortelės. Suvažia-
vimui bus teikiamas prašymas skirti lėšų nau-
jajam LKD logotipui sukurti bei Respublikinei 
valdybai duoti leidimą skelbti konkursą dėl jo 
sukūrimo.  Iškeltas pasiūlymas atnaujinti LKD 
nario korteles, kad jos būtų funkcionalesnės. 
Planuojama sukurti LKD narių duomenų bazę, 
kuri leistų efektyviai administruoti narystės 
klausimus, rinkti statistinius duomenis bei in-
formaciją. Nutarta, kad delegatų bus prašoma 
patvirtinti reikalingas lėšas nario kortelėms 
įdiegti bei leisti  Respublikinei valdybai keisti 
LKD nario pažymėjimą. Buvo kalbama ir apie 
www.lkd.lt  tinklapio atnaujinimą, jam siūlyta 
rengti projektą ir reikalingą sumą padengti iš 
gautų lėšų. 

 Poilsio namų „Varpelis“ kelialapių kainos 
ir pastato atnaujinimas. Nustatytos šio sezo-
no kelialapių kainos, patvirtintos poilsio namų 
„Varpelis“ vidaus taisyklės bei poilsiavimo gra-
fikas. Nuspręsta, kad nepilnamečiams vaikams 
kainos bus taikomos pagal amžiaus grupes: iki 
3 metų – nemokamai, 3–12 m. – pusė nustaty-
tos kainos, o 12–18 metų vaikai turės mokėti 
visą kainą. Informuojame, kad prie esamų ke-
lialapio kainų pridedamas 1 eur/parai Palangos 
miesto vietinės rinkliavos mokestis. 

Planuojama skirti lėšų poilsio namams 
„Varpelis“ atnaujinti. Tiksli suma bus patvirtin-
ta, kai bus pateiktas atnaujinimo darbų planas 
bei jo sąmata.

Mėnraščio „Akiratis“ sausio mėnesio nu-

merio dalinis finansavimas. Respublikinė val-
dyba iš VšĮ  „Akiračio“ redakcijos gavo paramos 
prašymą. 2017 m. projektas dėl LKD laikraščio 
„Akiratis“ finansavimo buvo patvirtintas tik va-
sario pradžioje, todėl sausio mėnesio laikraščio 
leidyba ir platinimas nebuvo finansuojamas iš 
projekto lėšų. Dėl šios priežasties įstaigos va-
dovė prašė LKD padengti dalį šio mėnesio iš-
laidų. Respublikinės valdybos nariai šį prašymą 
patvirtino.

LKD projekto „Gestų kalbos vienybėje - 
Tautiška giesmė!“ dalinis finansavimas. Lietu-
vos kurčiųjų draugija pateikė projekto „Gestų 
kalbos vienybėje – Tautiška giesmė“ paraišką 
finansavimui iš Lietuvos kultūros tarybos fon-
do. Jo įgyvendinimui reikės  padengti 20 proc. 
reikalingos sumos. Valdyba patvirtino nutari-
mą, kad nuo gautos projektui sumos skirti 20 
procentų.  

Parama LKD asocijuotoms narėms, sie-
kiant įgyvendinti projektines veiklas. Svarsty-
ta, kad ateityje reikėtų skirti lėšų asocijuotoms 
LKD narėms, kurios vykdo projektus siekdamos 
stiprinti savo organizacijas. Nuspręsta atlikti 
LKD finansinių galimybių analizę bei išsiaiškinti, 
kokie yra asocijuotų narių poreikiai, atlikti ap-
klausą. Gavus analizės duomenis ir radus finan-
sinių galimybių, planuojama nustatyti rėmimo 
tvarką. 

  Respublikiniame valdybos posėdyje buvo 
svarstomi finansiniai klausimai ir kiti prašymai, 
aptarti būtini įgyvendinti darbai. Detalesnė 
informacija apie nutarimus bus pateikta LKD 
ataskaitoje suvažiavimo delegatams. Pristatyta 
Baltijos šalių kurčiųjų draugijų vadovų susitiki-
mo Estijoje rezultatai, pasidžiaugta pasirašyta 
bendradarbiavimo sutartimi.   

AKTUALIJOS 

„Šie mokymai yra išskirtiniai būtent tuo, 
kad skirti kurtiems gestų kalbos vertėjams, 
o ne girdintiems“, – teigė Lietuvių gestų kal-
bos vertėjų asociacijos  (LGKVA) prezidentė, 
VDU lietuvių gestų kalbos dėstytoja Ramunė 
Leonavičienė. Pasak jos, suvokimas, kad kur-
čiajam informaciją turėtų perduoti kurčiasis, 
vis dar yra besiformuojantis. „Šis labai nau-
jas požiūris į gestų kalbos vertimą atsklei-
džia daug nežinomųjų, kaip turi dirbti kurčias 
gestų kalbos vertėjas, kaip poroje dirbama 
kartu su girdinčiu vertėju ir kaip apskritai rei-
kia dirbti komandoje, kad būtų užtikrinamas  

Kovo 31 – balandžio 2 d.  
Vytauto Didžiojo universitete 
vyko Europos gestų kalbos 

vertėjų forumo ((EFSLI) 
pavasario mokykla, skirta 

kurtiesiems vertėjams (Deaf 
Interpreters, Di). Joje dalyvavo 
Europos gestų kalbos vertėjų 

forumo atstovas  Gelu-
Dumitri Bogdanas (Rumunija), 

mokymų dalyviai: EFSLI Di 
pirmininkė (Graikija) ir du 

EFSLI Di komiteto nariai, dvi 
lektorės (Danija ir Olandija), 
dvidešimt aštuoni seminaro 
dalyviai (Didžioji Britanija, 

Italija, Graikija, Belgija, 
Norvegija, Kroatija, Slovėnija, 

Danija ir Lietuva).

VDU inf.

VDU – kurčiųjų 
gestų kalbos 

vertėjų mokymaiKovo 27 d. vyko Lietuvos kurčiųjų draugijos Respublikinės  
valdybos posėdis, kuriame dalyvavo vienuolika valdybos narių.
LKD inf.

Respublikinės valdybos 
posėdžio nutarimai

Vertėjų darbo koordinatorė Andžela Mejerie-
nė gali pasakyti, kada kliento mėgstama ver-
tėja bus centre, ir jis galės susisiekti. 

Už darbą savaitgalį ar šventinę dieną ver-
tėjui suteikiamas laisvadienis ir dar sumo-
kama kaip už paprastą darbo dieną. Tačiau 
vertėjai turi savo šeimas, planus, pavargsta, 
todėl atsisako dirbti savaitgaliais. 

Bendruomenės narė pageidavo, kad gestų 
vertėjai nešiotų prisisegę pažymėjimą su var-
du ir pavarde, kad susitikimo vietoje galima 
būtų greičiau ir lengviau atpažinti. Svetlana su 

šia nuomone sutiko ir pridūrė, jog į VAGKVC 
tinklalapį bus įdėtos visų vertėjų nuotraukos, 
nurodytas vardas, pavardė, kvalifikacija, dar-
bo stažas, kad bendruomenės nariai lengviau 
juos pažintų. 

Ir vertėjai, ir kurtieji sutarė, kad vėlavimo 
atveju vertėjas arba kurčiasis perspėtų vy-
riausiąją  vertėją A. Mejerienė, o ji perspėtų 
laukiantįjį. Tačiau būtų geriausia, jei apie už-
sakymo atšaukimą visi vieni kitus perspėtų iš 
anksto. 

Vertėjų asmeniniai telefonai yra konfiden-

ciali informacija, todėl buvo prašoma ben-
drauti per vyr. vertėją A. Mejerienę. 

Kaune veikia 3G ryšys, Vilnius to neturi, 
galima skambinti į Kauną, kas nori bendrauti 
3G ryšiu.

„Stengsimės visas paslaugas suteikti, cen-
tro svetainę pertvarkyti. Tikimės, kad susitiki-
mas buvo abipusiškai naudingas ir padės to-
bulinti gestų kalbos vertimo paslaugų teikimą 
atsižvelgiant į kurčiųjų poreikius“, – baigdama 
susitikimą kalbėjo centro direktorės pavaduo-
toja S. Beniušienė. 



2017 M. BALANDIS 7

Konferencijoje dalyvavo Lietuvos kurčiųjų draugijos, Lietuvos kur-
čiųjų jaunimo asociacijos (LKJA), Surdologijos centro ir Lietuvos gestų 
kalbos vertėjų centrų atstovai bei darbuotojai. Pasiklausyti  pranešimų 
atvyko ir Vilniaus kolegijos lietuvių gestų kalbos verti mo studijų pro-
gramos pirmakursiai.

Pradėdamas konferenciją LKD viceprezidentas Kęstuti s Vaišnora 
priminė praeitų metų rudenį prabėgusią įdomią ir turiningą Tarptauti -
nę kurčiųjų savaitę bei Lietuvos Seimo rinkimus, kurių metu kandidatų 
debatai buvo ti esiogiai verčiami į gestų kalbą. Jis atkreipė dėmesį į tai, 
kad verti mas iš lietuvių gestų kalbos į lietuvių kalbą yra nepakanka-
mai sklandus, o kurti eji neturi pasirinkimo laisvės, todėl kyla savitarpio 
konfl iktų. Viceprezidentas taip pat kalbėjo apie ateiti es planus, tolesnį 
bendradarbiavimą su LGKVA ir pabrėžė, jog bendradarbiauti  reikėtų 
ne „per popierius“, o ti esiogiai.  „Lietuvos kurčiųjų draugija mato ver-
tėjų darbą 24 val. per parą“,– teigė jis.

 LKD viceprezidentas pridūrė, kad vertėjų poreikis ti k didėja, todėl 
2016 m. buvo įsteigti  dar septyni šių specialistų etatai. K. Vaišnorai pri-
tarė ir LKJA prezidentė Erika Jočytė. Savo pranešime ji aptarė apklausų 
rezultatus, kurie rodo, jog kurčiajam jaunimui būti ni vertėjai, bei pa-
teikė apibendrinimą, kur ir kada jie dažniausiai reikalingi.

Verti mo paslaugos sudėti ngėja. Kokybiško verti mo ypač pagei-
dauja kurčiųjų jaunimas, kuris yra gerokai aktyvesnis nei vyresnioji kar-
ta ir siekia integracijos į visuomenę. Klaipėdos apskriti es gestų kalbos 
vertėjos Laima Palskytė, Virga Rimkuvienė  ir Simona Rimkutė papasa-
kojo apie 2017-ųjų Lietuvos kultūros sosti nę  Klaipėdą. Šiame mieste į 
gestų kalbą jau verčiami renginiai, spektakliai. Skleidžiamos žinios apie 
lietuvių gestų kalbą ir vertėjo specialybę. Kolegės priėjo prie išvados, 
jog iti n svarbu, kad renginių organizavimo pasitarimuose dalyvautų ir 
gestų vertėjas – taip būtų galima išvengti  nesklandumų jų metu. 

Kauno, Panevėžio ir Vilniaus apskričių gestų kalbos vertėjų centrai 
pristatė savo darbo pati rtį , kurią parsivežė iš Europos Parlamento ir Jung-
ti nių Tautų Neįgaliųjų teisių komiteto Ženevoje. Nepaisydamos nuovar-
gio dėl didelės verčiamo teksto apimti es bei daugybės politi nių terminų 
ir santrumpų, vertėjos pripažino, kad stažuotė buvo labai verti nga.

Kauno apskriti es gestų kalbos vertėjų centro direktorės pa-
vaduotojas, LGKVA narys, LKD valdybos narys Arūnas Bražinskas 
skaitė pranešimą apie Europos gestų kalbos vertėjų forumus EF-
SLI (angl. European Forum of Sign Language Interpreters) ir EF-
SLIdi, skirtą kurti esiems vertėjams (angl. European Forum of Sign 
Language Interpreters Deaf Interpreters) – kuo šios organizaci-
jos skiriasi ir kas jas vienija. Taip pat jis kalbėjo apie trijų dienų ko-
mandiruotę Graikijoje. Komandiruotės seminarų metu buvo 
kalbama apie kurčiojo ir girdinčiojo vertėjų darbą komandoje.

GESTŲ KALBOS VERTĖJAI      

kokybiškesnis verti mas. Šiuo požiūriu Lietu-
va eina koja kojon su išsivysčiusiomis Euro-
pos valstybėmis“, – sakė R. Leonavičienė.

LGKVA vienija visos šalies gestų kalbos 
vertėjus. Asociacijos narių yra apie 70, o 
visoje Lietuvoje dirba 110 gestų kalbos ver-
tėjų. „Lietuvių gestų kalbos kvalifi kacijos 
kursų labai trūksta, todėl labai svarbu, kad 
EFSLI Di pavasario mokykla vyksta Lietuvoje. 
Taip siekiame atkreipti  dėmesį, kad mums 
visiems, LGKVA ir Neįgaliųjų reikalų departa-
mentui, politi kams, o svarbiausia, ir pati ems 
kurti esiems, tai yra svarbu“, – aiškino R. Le-
onavičienė. Lietuvos kurti ems gestų kalbos 
vertėjams tai unikali galimybė, nes jie neturi 
fi nansinių šalti nių dalyvauti  tokio pobūdžio 

mokymuose užsienyje, o Lietuvoje nėra kur-
čiųjų vertėjų kvalifi kacijos kėlimo mokymų 
ar seminarų.

Pasak VDU dėstytojos, šis universitetas 
EFSLI Di mokymų vietai pasirinktas neatsi-
ti kti nai – čia ne ti k draugiška studijų aplinka 
kurti esiems, bet lietuvių gestų kalbos moky-
masis VDU, kiekvieną semestrą surinkdamas 
pilnas auditorijas, laužo visus populiariausių 
kalbų standartus. „Dažnai studentai šią kalbą 
mokyti s pradeda dėl jos „egzoti kos“, o tęsia 
dėl kurčiųjų kultūros. Deja, baigę tris lygius, 
jie savęs realizuoti  neturi kur, o mokyti s pa-
pildomai ar kelti  kvalifi kaciją nėra galimybių 
dėl kvalifi kuotų vertėjų trūkumo“, – pabrėžė 
R. Leonavičienė.  

LGKVA konferencija 
„Gestų kalba – verti mas – įžvalgos“

Lietuvių gestų kalbos vertėjų asociacijos  prezidentė 
R. Leonavičienė.

Džiugiai nusiteikę konferencijos dalyviai.

Kovo 17 d. Šiaulių universiteto bibliotekoje vyko Lietuvių gestų kalbos vertėjų asociacijos (LGKVA) 
konferencija „Gestų kalba – vertimas – įžvalgos“. Svarbiausias jos tikslas buvo pasidayti patirtimi, 

išsakyti pastebėjimus bei įvardyti kliūtis, su kuriomis susiduria vertėjai savo darbe. Taip pat bandyta apibrėžti 
bendradarbiavimo viziją, ateities planus, gestų kalbos vertėjų kvalifi kacijos kėlimo gaires ir įvertinti vertėjų 

paslaugų poreikį kurčiųjų jaunimui.
Dalia PETKŪNIENĖ
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GESTŲ KALBOS VERTĖJAI      

Viso pasaulio krikščionys balandžio 16 d.  
šventė Kristaus prisikėlimą – šv. Velykas.  
Bažnyčių varpai žadino tiek katalikus, tiek 

stačiatikius – šiemet jie svarbiausią  
įvykį žmogaus išganymo istorijoje minėjo kartu. 

Ši šventė apipinta įvairiomis tradicijomis ir 
papročiais – tai Velykų kiaušiniai, jų marginimas, 
kitos linksmybės. Kaip kurčiųjų bendruomenės 

nariai šventė  Velykas? Kaip margučiai į jų namus 
nešė pavasario spalvas ir šilumą?  

Mūsų  bendruomenės narius kalbino  
Indrė MIKALAUSKAITĖ. 

Kaip mes švenčiame Velykas 
Arūnas Šaukeckas:

Ada Zabulionytė:

Brigita Takinienė:

„Kiekvienais metais Verbų sekma-
dienį ir Velykų rytą lankomės bažny-
čioje. Naujų verbų kasmet neperkame, 
turime tas pačias – jos gražios, nerei-

kia pirkti naujų. Nebent jeigu verbos visai subyra, tuomet nu-
siperkame naujų Kaziuko mugėje. 

Mūsų svarbiausios tradicijos: pašventinta duona su druska 
iš bažnyčios, susidaužiame margučiais. Kiaušinių neridename 
– jau per dideli esame. O ir po namus su malkų glėbiu nelaks-
tome.“

Kasmet Velykas švenčiame namie 
su šeima. Dažome margučius natūra-
liais būdais – svogūnų lukštais, medžių 
lapais, spygliais. Velykų dieną susėda-
me kartu su šeima prie stalo ir kukliai atšvenčiame. Ši šventė 
– puiki proga visiems susiburti. Jei mūsų šeimos nariai būna 
išvykę iš Lietuvos, tai per  Velykas visi sugrįžtame į namus.“ 

„Velykas švenčiame dvi dienas – 
vieną dieną būname pas vyro šeimą 
Klaipėdoje, kitą dieną – pas mano šei-
mos narius Vilniuje. Tiek Klaipėdoje, 

tiek Vilniuje susėdame visi prie vaišių stalo, dažome margu-
čius. Vaikai daužo, ridena kiaušinius – jiems tai labai smagi 
pramoga. Verbų sekmadienį bažnyčioje nesilankome.“

„Anksčiau šv. Velykas švęsdavome 
kartu su šeima, kitais giminaičiais. Su-
sirinkdavo tik kurtieji, nebūdavo girdin-
čių žmonių. Prieš Velykas nudažydavo-
me kiaušinius, todėl ant stalo būdavo labai daug margučių. 

Turėjome tradiciją – daužyti margučius ir juos ridenti lo-
veliu. Dabar ši tradicija išnyko dėl to, kad reikėdavo suvalgyti 
visus įdužusius margučius. O jei daužydavome ne po vieną 
kartą, tai reikėdavo ir daug kiaušinių valgyti. Todėl šios tradi-
cijos nebeturime. Šiais metais Velykas šventėme kukliai – su 
artimiausiais šeimos nariais.“

„Verbų sekmadienį į Mišias neina-
me, mūsų šeima – senesnio, sovietinio 
mąstymo, nesame labai religingi. Vely-
kų rytą taip pat bažnyčioje nesilanko-
me, tik susidaužiame margučiais ir pabūname su visa gimine 
pas mano tėvus Kaune.“

Arūnas Kubaitis:

Erika Jočytė:

Kiekvienas vertėjas žino, kad turi tobulėti. Apie tai, ką išmoko ir 
suprato Latvijoje vykusiame Liz Scott Gibson seminare „Gestų kalbos 
vertėjai ir profesionalumas“, pasakojo Šiaulių apskrities gestų kalbos 
centro vertėjos. Surdologijos centro direktorė Jolanta Radzevič kalbė-
jo apie vertėjų tobulinimąsi Lietuvoje. Po šio pranešimo kilo diskusi-
ja, kurią inicijavo Vilniaus kolegijos lietuvių gestų kalbos pirmo kurso 
studentų vardu kalbėjusi konferencijos klausytoja. Ji perdavė studentų 
lūkesčius, kad pageidaujama daugiau kurčių gestų kalbos dėstytojų ir 
daugiau paskaitų per savaitę. Mat gimtoji gestų kalba turi dialektinių 
skirtumų, panašiai kaip lietuvių dzūkų ir žemaičių tarmės. Vilniaus ko-
legijos dėstytoja Ieva Čereškaitė papildė studentės kalbą savo komen-
taru, kad itin sunku įkalbėti kurčiuosius darbui kolegijoje. Diskusiją už-
baigė LGKVA prezidentė Ramunė Leonavičienė. Ji visiems priminė, kad 
lietuvių gestų kalba dar tebėra nesunorminta, todėl jos tenka daug 
mokytis savarankiškai. Taip pat buvo pasiūlyta surengti atskirą pasita-
rimą šioms problemoms spręsti.

Vertėjo darbą ir kurčiųjų gyvenimo ypatumus Europoje, JAV, Kana-
doje aptarė Kauno apskrities gestų kalbos vertėjas Vytautas Valiauga. 

Baigdamas pranešimą jis džiaugėsi, kad Lietuva nėra tokia valstybė 
kaip Italija, kurioje gestų kalba nepripažinta. Tačiau Lietuvai yra kur 
tobulėti, gerinant informacijos prieinamumą ir kurčiųjų gyvenimo ko-
kybę.

Konferencijai pasibaigus, LKD viceprezidentas K. Vaišnora mielai 
sutiko apibendrinti rezultatus: „Kiekvienas pranešėjas ar pranešė-
jų komanda siekė pasidalyti įžvalgomis, žiniomis ir patirtimi, užduoti 
klausimus, kurie skatintų susimąstyti apie būtinus pokyčius, o pokyčiai 
lemtų rezultatus. Dalyvaujant įvairių organizacijų atstovams supranta-
me, kad visais laikotarpiais, ypač šiandien, o ir visada, privalome ben-
dradarbiauti. Tačiau bendradarbiavimas neturi būti administracinio 
pobūdžio. Jis turi būti kokybiškas ir tiesioginis, kuris vestų prie klausos 
negalią turinčių asmenų teisių užtikrinimo nepaminant kitų žmonių 
teisių. Šios konferencijos rezultatas – tai rezoliucija, kurią planuojama 
pasirašyti LGKVA suvažiavimo metu ir pristatyti valstybės instituci-
joms. Pirmiausia mes pasikalbame – pasidalijame savo pranešimais, 
aptariame savo nuostatas, sukuriame bendrą poziciją, patvirtiname, 
teikiame ją viešai ir visi kartu atstovaujame.“  
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Kai man suėjo septyneri metai ir reikėjo rinktis mokyklą, mano mama tarėsi su gydytoja surdologe.  
Mama abejojo, ar aš, būdama gerokai neprigirdinti, galėsiu sėkmingai adaptuotis ir mokytis 
bendrojo lavinimo mokykloje. „Ką jūs! Jei leisite ją į specialiąją mokyklą, sugadinsite vaikui  

gyvenimą, – paprieštaravo gydytoja. – Užsidės klausos aparatą, paslėps jį po plaukais, pasodinsim 
į pirmą suolą, ir viskas bus gerai.“ Taip ir prasidėjo mano integracija į didžiulę mokyklos girdinčiųjų 

bendruomenę.

Dalia PETKŪNIENĖ

Įtraukiojo ugdymo epizodas
BENDRUOMENĖS žODIS

Jei būtų nutikę kitaip. Dar vis pagalvoju, 
o jeigu mudvi su mama būtume apsilankiusios 
specialiojoje kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų moky-
kloje. Ar ten mane būtų priėmę? Įsivaizduoju, 
kad būtų nereikėję vaidinti gerai girdinčios, nes 
bendrauti išmokčiau gestų kalba. Būčiau galė-
jusi labiau susitelkti į mokslą, na ir kas, kad ly-
gis žemesnis – jis nedaro įtakos prigimtiniams 
gebėjimams ir nemažina intelekto. Mokytojų 
dėstomus dalykus būčiau supratusi be streso, 
nes mokymas būtų buvęs lėtesnis. Kaip tik toks, 
tinkantis  neprigirdintiems ir kurtiesiems, kurių 
nuovokumas yra mažesnis. O mažesnis dėl to, 
kad kuo daugiau pastangų įdedama klausantis, 
tuo mažiau jų lieka informacijos analizei, suvo-
kimui ir įsiminimui.

Integracija, kurios nebuvo. Tiksliau, tai 
buvo mano pačios sugalvoti būdai, kaip įsitrauk-
ti į bendrojo lavinimo mokyklos kultūrą. Tai buvo 
savotiška saviintegracija. Nuo vaikystės maniau, 
kad mano prikurtimo sukeliamos pasekmės, to-
kios kaip bendravimo ir elgesio sunkumai, men-
ka savigarba, susipainiojęs mano pačios įvaizdis 
bendruomenėje, uždarumas ir depresija, yra tik 
mano asmeninės problemos, kiti žmonės dėl to 
nekalti. O aš turiu daryti viską, ką tik mano vai-
kiška galvelė galėjo sumąstyti, kad bent kiek pri-
artėčiau prie girdinčiųjų pasaulio suvokimo, kad 
nors truputį pelnyčiau jų palankumą. Ir tokiu 
būdu tikėtis būti priimta į jų ratą. Aš stengiausi 
dalyvauti bendraklasių pokalbiuose, supratin-
gai linkčiodavau galvą arba juokdavausi, jei visi 
juokiasi, nors negirdėdavau, nesuprasdavau 
iš ko. Tiesiog vaidinau gerai girdinčią, savimi 
pasitikinčią. Bet koks manęs laukdavo nusivyli-
mas, kai paaiškėdavo, jog išgirdau neteisingai, ir 
mano atsakymas buvo visiška nesąmonė. O tiek 
įdėjau pastangų! Ilgainiui vaikai mane perprato. 
Ir man liko tik stebėtojos vaidmuo... 

Savo analoginio klausos aparato nemėgau, 
nes jis neką tegelbėjo. Vis tiek pakankamai ne-
girdėjau, be to, įausinis kištukas drėkdavo, ir aš 
negirdėdavau dar labiau. Tai sukeldavo papildo-
mą psichologinį nuovargį. Jei bandydavau apa-
ratą pagarsinti, jis imdavo cypti taip, kad aplin-
kiniai išgirsdavo. Baiminausi, kad bendraklasiai, 
pastebėję klausos aparatą, iš manęs pradės 

tyčiotis dar labiau. Todėl „trečiosios dirbtinės 
ausies“ atsisakiau. 

Gera draugė – išsigelbėjimas mokantis
Radau išeitį, kuri labai padėjo man išbūti 

pamokose. Tyliai ir neaiškiai kalbantys moky-
tojai dėl manęs vienos nekalbėdavo garsiau. 
Jiems tai nerūpėjo, o gal tiesiog užmiršdavo, 
kad yra viena tokia neprigirdinti mokinė visoje 
mokykloje. Taigi toji išeitis buvo mano naujoji 
kantrioji draugė, kuri leido man nuo savo sąsiu-
vinio per pamokas nusirašyti neaiškiai ar tyliai 
kalbančių mokytojų pamokas. Aš nusirašinėjau 
viską: fizikos, matematikos, geografijos, istori-
jos, biologijos pamokas, lietuvių kalbos diktan-
tus, rusų ir vokiečių kalbų pamokas bei diktan-
tus. Ir taip puikiai ištobulinau šį „meną“, kad 
niekas net neįtarė. 

Draugė man po suolu niuktelėdavo, kai mo-
kytojas mane kviesdavo prie lentos, nes aš to 
negirdėdavau. Suolo draugė mane perspėdavo 
dėl netinkamai mano tariamų kai kurių garsų, iš 
kurių visa klasė juokiasi. Ačiū jai. Bet buvo labai 
skaudu. Nes man vis atrodydavo ar norėjosi ti-
kėti, kad esu lygiavertė klasės narė. 

Kai mano „ausys“ – klasės draugė susirgda-
vo, ir aš likdavau viena suole, apimdavo panika. 
Aš, žinoma, konspektuodavau, rašydavau, bet 
tai buvo parodija. Mat paskui nieko nesupras-
davau, ką prirašiau, nes žodžiai sąsiuviniuose 
buvo padriki, tik tie, kuriuos pavyko išgirsti, ir 
sakiniai neturėjo prasmės. 

Patyčių kronika. Tikrai negaliu pasakyti, kad 
patyčios prasidėjo nuo pirmųjų klasių. Ne, jos 
augo pamažu ir sukerojo prasidėjus paauglystės 
metui. Mane vadino „glušpitre“. Kai bandyda-
vau užmegzti draugišką pokalbį su ta mergaite, 
ji tuoj pat jį ir užbaigdavo sakydama: „Eik tu, 
glušpitre.“ 

Mano plaukai buvo natūraliai garbanoti. 
Tada man patiko į spirales susisukusios plaukų 
sruogos prie ausų. „O kas čia per zavRiekal-
kos?“ – kabinėdavosi ir linksmindavosi mergai-
tės. Tuomet nusprendžiau draugiškai pasijuokti 
iš savęs. Nupiešiau save su garbanom prie ausų 
ir sakau: „Čia Dalia su zavRiekalkom.“ - „Su zav-
Liekalkom, glušpitre tu!“ Likau pažeminta ir nu-
siminus, kad man vėl nepavyko. O taip norėjosi 

vožti į tas jų išsiviepusias marmūzes. Tačiau vis 
susivaldydavau. 

Nežinau, gal skaudžiausia buvo girdėti 
mokytojų žodžius, kurie sumenkino ir taip jau 
menką mano savivertę: tu rusų kalbos niekada 
neišmoksi, tu vokiečių kalbai per kvaila (pasu-
kioja mokytojas pirštą prie smilkinio, visai klasei 
matant ir juokiantis). Ir būtinai fizikos mokyto-
jui reikia taip garsiai surikti mano pavardę, kad 
visi esantys aplinkui atsisuktų. Nejau negalima 
prieiti, juk buvau matomoje vietoje. O geo-
grafijos mokytojas, man atsakinėjant pamoką, 
sakė: „Na, tai kas „bliumburumburum“ lauke 
stipriausias, tankai, patrankos?“ Nesuvokdama 
klausimo pradžios pamaniau, kad tai kažkoks 
palyginimas, susijęs su pamokos tema, ir atsa-
kiau, kad tankai. Visa klasė plyšo juokais, pasi-
rodo, ir vėl ne taip išgirdau. „Jinai neprigirdi“, 
– šaukė klasė.

Grįždavau namo visai be jėgų, griūdavau į 
lovą, verkdavau. Nebežinojau, ką dar sugalvo-
ti. Pasitarti nebuvo su kuo. Tėtis seniai mirė, o 
mama buvo paskendusi rūpesčiuose ir neprite-
kliuose mus su broliu viena augindama. Nedrį-
sau jai pasakoti, nenorėjau nervinti ir liūdinti. 

Vienintelė mintis, kuri mane pastiprindavo, 
buvo tai, kad mokykla pasibaigs. Dar pakentėk, 
tik keleri metai beliko, taip guosdavausi.

Taip paruošė mokykla mane gyvenimui, kad 
dar daug metų teko dirbti su savimi, kol vėl at-
radau save, savo galimybes ir šiokį tokį džiaugs-
mą.

Vietoj pabaigos. Beje, rusų kalbą išmokau, 
kai pasiklioviau savimi, pradėjau daugiau skai-
tyti ir žiūrėti rusiškus filmus. Anglų kalbos irgi 
pramokau. Nors lankyti kursus man buvo stre-
sas, nes visi klausytojai jau suprasdavo, ką kalba 
dėstytoja ar balsas per magnetofono kasetę, o 
aš - dar ne. Man reikėdavo kartoti tris keturis 
kartus. Mačiau, kad dėstytojai tai įkyrėdavo, o 
kiti kursų klausytojai stebėdavosi. Vokiečių kal-
ba irgi galiu skaityti su žodynu ir suprasti tekstą.

Ir dar norėčiau pasakyti, kad mokykloje 
gerų mokytojų buvo daugiau, gerų mokinių irgi 
buvo daug. Nesvarbu, kad jie manęs žmogiškai 
nepalaikė, bet ir nežemino. O tai jau šioks toks 
pastiprinimas. 
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Pradėkime nuo tavo studijų – papasakok apie jas.
Studijuoju Vilniaus Gedimino technikos universitete kūrybines 

industrijas ir džiaugiuosi šiuo pasirinkimu. Studijos apima viską, kas 
susiję su komunikacija: projektų rašymą, reklamą, televiziją, radiją, 
internetą. Pavyzdžiui, jei turėčiau kokią nors verslo idėją – tarkime, 
gaminti muilą, reikėtų sugalvoti, kaip šią prekę tinkamai pristatyti, kad 
ją pirktų. Būtent studijuodama ir sužinojau, kaip reikia pritraukti žmo-
nes, kad jiems būtų įdomi prekė, pateikta informacija ir pan. 

Tu ne tik studijuoji, bet ir neseniai pradėjai dirbti LKD. Kokios tavo 
pareigos?

Dirbu darbą, kuris susijęs su mano studijomis – esu LKD viešųjų 
ryšių ir informacijos sklaidos koordinatorė. Esu atsakinga už LKD in-
terneto puslapio administravimą – įdedu įvairią informaciją, kuri būtų 
naudinga kurčiųjų bendruomenei. Taip pat viešinu LKD aktualijas – jų 
veiklą, susitikimus su politikais ir pan. Be to, įdedu naujienas ir į LKD 
feisbuko puslapį. Rengiame naują projektą – pradėsime kelis kartus 
per savaitę skelbti Lietuvos ir pasaulio naujienas gestų kalba. Pati ne-
sifilmuoju, bet visą šią veiklą koordinuoju – atrenku naujienas, dirbu 
komandoje su kitais žmonėmis.

Ar studijų metu įgytas žinias pritaikai darbe? 
Taip, mano studijos išties buvo naudingos – tai, ką sužinojau, šian-

dien galiu pritaikyti ir savo darbe. Negana to, žinau, kokie kurčiųjų 
bendruomenės poreikiai, kokių straipsnių jiems reikia, kokia informa-
cija jiems tinkama. Sudėjus žinias, įgytas studijų metu, ir savo patirtį 
kurčiųjų bendruomenėje, galiu tinkamai atlikti savo darbą.  

Mano pareigos sujungė man du svarbiausius dalykus – viešuosius 
ryšius ir kurčiųjų bendruomenę. Dirbdama jaučiuosi laisva: galiu ben-
drauti su visais gestų kalba, o komanda – labai supratinga, palaikanti.  
Taigi mano meilė darbui stipri – net ir grįžusi namo po darbų esu ku-
pina idėjų, entuziazmo. Kartais dirbu ir namie – ne todėl, kad reikėtų, 
o dėl to, jog to noriu. Net neabejoju, kad esu savo vietoje.

Skaitytojai turbūt pastebėjo, kad esi ir  laikraščio „Akiratis“ dar-
buotoja. 

Taip, darbas LKD mėnraštyje „Akiratis“ – papildoma veikla, kuri 

man taip pat yra įdomi. Kartą per mėnesį maketuoju „Akiratį“, ret-
karčiais rašau straipsnius. Šį darbą dirbu dėl to, kad „Akiratis“ – man 
labai vertingas. 

Reikėtų nepamiršti, kad LKD jau 79 metai, o vis dar neturime kny-
gos, kurioje būtų aprašyta LKD istorija. O per 28 metus sukaupti  „Aki-
račio“ laikraščiai – tarsi kurčiųjų bendruomenės istorijos archyvas.

Be to, „Akiračio“ vertė neginčijama ir senajai kurčiųjų kartai. Jiems 
popierinis laikraštis –  vienintelė galimybė sužinoti kurčiųjų bendruo-
menės naujienas. Taip pat kai kuriems jaunesnės kartos kurtiesiems 
maloniau vartyti popierinį laikraštį, nei skaityti naujienas internete.

Esi aktyvi kurčiųjų bendruomenės narė – ne tik dirbi, bet ir savano-
riauji Vilniaus kurčiųjų jaunimo organizacijoje. Ką tau davė ši patirtis?

Taip, dvejus metus buvau tarybos narė, o dabar jau metus esu ir Vi-
KJO pirmininkė. Pirmoji mintis, kad norėčiau tapti ViKJO dalimi, kilo po 
Lietuvos kurčiųjų jaunimo asociacijos (LKJA) organizuotų mokymų. Juose 
supratau, kad norėčiau išbandyti savanorystę jaunimo organizacijoje. 

Ši patirtis mane išmokė organizacinio darbo – kaip dirbti koman-
doje, kaip paskirstyti darbus ir bendradarbiauti. Tačiau pati didžiausia 
nauda – asmeniniai vidiniai pokyčiai. Pradėjau labiau savimi pasitikėti, 
išmokau nugalėti scenos baimę. Anksčiau man buvo sunku, kai reikėda-
vo susitikti su nepažįstamais žmonėmis. O dabar be baimės galiu viešai 
kalbėti, išsakyti savo nuomonę, susipažinti su naujais kurčiaisiais. 

Pakalbėkime apie tavo šeimą – kaip tu augai?
Mano mama – kurčia, tėtis – neprigirdintis. Taip pat turiu jaunesnį 

neprigirdintį brolį. Šeimoje nuo pat mano gimimo bendraudavome 
gestų kalba, tačiau daug dėmesio buvo skiriama ir lietuvių kalbai – 
skaitymui, rašymui. Todėl šiandien aš ir mano brolis gerai mokame 
lietuvių kalbą. 

Man atrodo, svarbu, kad kurtieji mokėtų gerai dvi kalbas – gestų ir 
lietuvių. Todėl esu už tai, kad šeimoje būtų bilingvistinis mokymas. To 
sieksiu ir savo šeimoje. Nesvarbu, ar vaikas bus kurčias, neprigirdintis 
ar girdintis, bus vartojamos dvi kalbos – gestų ir lietuvių. 

Ar nuo pat vaikystės buvai kurčiųjų bendruomenėje?
Ne, kadangi lankiau girdinčių mokyklą, iki pat mokyklos baigimo 

MŪSŲ žMONĖS

Pastaruoju metu mūsų bendruomenė LKD interneto svetainėje ir  feisbuko paskyroje gali rasti ir perskai-
tyti daug kurtiesiems aktualios informacijos. Kas mėnesį mus pasiekia patraukliai sumaketuotas „Akira-

čio“ laikraštis. Šį nematomą, kruopštų, tačiau labai reikalingą darbą atlieka Rasa Buikauskaitė – studentė, 
aktyvi LKD darbuotoja ir Vilniaus kurčiųjų jaunimo organizacijos pirmininkė. Su Rasa kalbamės apie jos 

studijas, viešųjų ryšių darbą, bilingvistinio ugdymo svarbą ir neprigirdinčio žmogaus identitetą.   

INDRĖ MIKALAUSKAITĖ

Pažintis su LKD  
viešųjų ryšių specialiste  

Rasa Buikauskaite 
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MŪSŲ žMONĖS

neturėjau jokio ryšio su kurčiųjų bendruomene. Baigusi mokyklą, 
vasarą išvažiavau į PAGAVOS šeimų stovyklą prie jūros. Šioje stovy-
kloje susipažinau su keliais neprigirdinčiais žmonėmis, kurie iki šiol 
yra mano geri draugai. Šie žmonės man padėjo įsilieti  į kurčiųjų 
bendruomenę, susipažinti  su kurčiaisiais. Žinoma, pradžia nebuvo 
lengva – kurti eji nelabai norėjo mane priimti . Kol jiems tapau sava, 
praėjo nemažai laiko.

Šiandien turiu ir girdinčių, ir neprigirdinčių, ir kurčiųjų draugų. 
Tačiau geriausiai jaučiuosi su neprigirdinčiais ir kurčiaisiais. Su šiais 
žmonėmis galiu būti  savimi. 

Pastebėjau, kad mini „neprigirdinčius“ ir „kurčiuosius“? Kaip ma-
nai, ar neprigirdintys nėra tokie pat kaip kurti eji?

Jie tokie patys, bet kartu ir skirti ngi. Kalbama apie kurčiųjų ir gir-
dinčių žmonių identi tetą. Tačiau pamirštamas neprigirdinčiųjų iden-
ti tetas. Nekalbu apie visus neprigirdinčius, bet aš pati  asmeniškai ne-
galiu sakyti , kad mano identi tetas – kaip kurčio žmogaus. Taip yra dėl 
to, kad mano gimtoji kalba – lietuvių, o ne gestų kalba. Žinoma, man 
gestų kalba – labai svarbi, ją vartoju kasdien ti ek darbe, ti ek namie, 
bet tai nėra mano pirmoji kalba. Be to, mano poreikiai yra kitokie nei 
kurčiųjų – man nereikia gestų kalbos vertėjų. Taip pat labai mėgstu 

klausyti s muzikos. Dėl visų šių dalykų, negaliu sakyti , kad turiu kur-
čiosios identi tetą, kad esu kurčia. 

 Taip pat nesijaučiu esanti  girdinti . Negaliu jausti s gerai, bendrauda-
ma su girdinčiais žmonėmis, daug ko neišgirstu, nesuprantu. Taigi tei-
singiausia sakyti , kad mano identi tetas – kaip neprigirdinčio žmogaus.  

Lydima grožio troškimo
Vargu ar daug kas žino, jog nuo pat vai-

kystės klausos negalią turinti  Dalia jaunystėje 
puikiai mokėjo skambinti  pianinu ir ne kartą 
įvairiuose renginiuose yra atlikusi  sudėti ngas 
Bethoveno sonatas. O paauglystėje išmokusi 
groti  akordeonu, šį muzikos instrumentą daž-
nai į rankas paima ir dabar: ir  ne ti k esant 
progai, bet ir džiaugsmo bei liūdesio valandė-
lę.  O kur dar poezija ir proza. Gyvenimo be 
grožinės literatūros neįsivaizduojanti  moteris 
prisipažino, kad baigus vidurinę mokyklą di-
džiausia jos svajonė buvo studijuoti  bibliote-
kininkystę. Tačiau mama atkalbėjo sakydama, 
jog gyvenime be knygų daug kas apsieina, o 
valgyti  visi nori kasdien. Moti nos raginama 

Dalia Vilniaus kooperacijos technikume įgijo 
maisto paruošimo technologijos specialybę. 
Dabar ji pripažįsta, kad mama tąsyk nebu-
vo teisi, nes ją visą gyvenimą lydėjo ir lydi 
ne duonos, bet meno, literatūros, muzikos, 
kultūros alkis. Tiesa, studijas, prie kurių visai 
nelinko širdis, Dalia danti s sukandusi įveikė 
ir gavo diplomą, bet pagal specialybę dirbo 
labai trumpai. ,,Supratau, kad mėsą doroti  ir 
kati lus su maistu tampyti  – ti krai ne man“, – 
sakė ji. 

Puikiai skaito iš lūpų
Nuo vaikystės klausos negalią turinti  D. 

Jurevičienė mokėsi bendrojo lavinimo mo-
kyklose. Aštuonias klases ji baigė Panevėžio 
7-ojoje vidurinėje mokykloje (dabar J. Mil-
ti nio gimnazija), o vidurinį mokslą įgijo Že-
mynos vidurinėje mokykloje. Per pamokas 
visada sėdėdavo pirmame suole. Mokytojai 
žinojo apie mergaitės negalią ir stengdavosi 
padėti . Pasak D.  Jurevičienės, jai sunkiau se-
kėsi ti kslieji mokslai, tačiau su džiaugsmu pri-
simena istorijos, lietuvių kalbos ir literatūros 
bei darbų pamokas.

 Dalia augo girdinčiųjų aplinkoje (su ma-
ma ir močiute, nes tėti s mirė, kai mergaitei 
buvo 3 metukai), mokėsi su girdinčiais vai-
kais, todėl puikiai išmoko skaityti  iš lūpų. Tie-
sa, tvarkydama svarbius reikalus, lankydama-
si valstybinėse, medicinos  įstaigose moteris 
visada pasako apie savo problemą, parodo 
neįgalumo pažymėjimą ir paprašo, kad pa-
šnekovas kalbėdamas nenusisuktų nuo jos. 

Maloniai besišypsanti, visada 
geros nuotaikos ir be galo 
paslaugi – taip Panevėžio 
kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų 

pagrindinės mokyklos 
(PKNPM) darbuotoją  

tautodailininkę  
Dalią Jurevičienę (53 m.) 
apibūdintų daugelis.  Jau 
ketvirtus metus mokyklos 

aplinką tvarkančią nedidukę, 
kuklią moterį,  uoliai plušančią 

su grėbliu, šluota ar kitu 
įrankiu rankose, kolegos mato 

tiek ateidami į darbą, tiek  
išeidami. Na ir jokia naujiena, 

kad Dalia, visų švelniai 
vadinama Dalyte, gražiai neria, 
siuvinėja, dalyvauja neįgaliųjų 
parodose. Tačiau tik artimiau  

pažįstantys šią moterį yra 
patyrę, kokie dvasios lobiai ir 

sielos grožis slypi 
po kuklia jos išore.

Laima LAPĖNIENĖ

Rasa turi daug gerų draugų, dauguma iš jų- kurčiųjų bendruomenės nariai.

Rankdarbiais ir paveikslais puošianti  gyvenimą
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Iti n svarbiais atvejais jai pagelbėja sūnūs. 
Nors ir turi klausos aparatą, jo nenešioja, nes 
ją erzina per sti priai girdimi pašaliniai garsai.

Gabumai iš močiutės
Įgijusi specialybę ir trumpai padirbusi 

nemėgstamą virėjos darbą, Dalia netrukus 
ištekėjo. Pamečiui gimė sūnūs: Antanas ir Vy-
tautas. Šiek ti ek paauginusi vaikus, įsidarbino 
netoli prie namų esančioje Panevėžio ,,Šalti -
nio“ vidurinėje mokykloje valytoja. Tiesa, tuo 
metu Dalia jau buvo įnikusi į siuvinėjimą kry-
želiu  ir nėrimą. Prašnekus apie jos polinkį į 
meną, moteris sako, kad tai paveldėjo iš savo 
močiutės. Nerti  vąšeliu ir siuvinėjimo kryželiu 
jos niekas nemokė – šito moteris dar paau-
glystėje išmoko pati . ,,Labai norėjau, buvo 
įdomu, todėl mokiausi pati : piešdavau, brai-
žydavau, trindavau, plėšydavau, kol rasdavau 
sprendimą“, – pasakojo D. Jurevičienė.

Įdomūs ir gražūs Dalios dailiai  kryželiu 
siuvinėti  paveikslai, kuriuose vyrauja  tauti nė 
temati ka: Lietuvos žemėlapis, Gediminaičių 
stulpai ir kt. Paklausta, kaip kilo minti s išsiuvi-
nėti  Lietuvos žemėlapį, moteris sakė, kad idė-
ją davė  per televiziją  pamatytas išsiuvinėtas 
paveiksliukas. Tada nusipirko milimetrinio 
popieriaus ir net sirgdama darė, kol pavyko. 

Pirmosios parodos ir įsiliejimas į 
tautodailininkų gretas

 Dalios rankdarbius gyrė kaimynės, apie 
jos nėrinius, siuvinėtus paveikslus greitai suži-
nojo Panevėžio neįgaliųjų draugijos pirminin-
kė Janina Balčiūnienė ir pakvietė ją surengti  
parodą. Pirmoji D. Jurevičienės darbų paro-
da buvo surengta 1998 m. Panevėžio miesto 
savivaldybėje, antroji – tais pačiais metais 
,,Sodros“ Panevėžio skyriuje. Išėjusi su rank-
darbiais į viešumą, Dalia neliko nepastebėta ir 
žiniasklaidos. Galimybė savo rankdarbius pri-
statyti  plačiau ir matymas, kad žmonės grožisi 
jos darbais ir nori jų įsigyti , paskati no moterį  
su dar didesniu entuziazmu  kurti . 1999 m. D. 

Jurevičienė buvo pakviesta dalyvauti  respu-
blikinėje parodoje Vilniuje, ,,Litexpo“ parodų 
rūmuose. Ten susipažino su tautodailininkais 
iš visos Lietuvos, o darbai sulaukė didelio su-
sidomėjimo. Dalia  buvo pakviesta įstoti  į tau-
todailininkų sąjungą. Nuo 1999 m.  kasmet 
dalyvauja ir respublikinėje neįgaliųjų darbų 
parodoje-mugėje ,,Tau, Vilniau“, ten jos dar-
bus mielai įsigyja vilniečiai ir miesto svečiai.

Darbas PKRC, paroda Seime
Kūrybingą moterį netrukus pastebėjo 

ir Panevėžio kurčiųjų reabilitacijos centro 
(PKRC) direktorė Alina Juciuvienė. Ji pakvie-
tė  Dalią dirbti  dailiųjų amatų būrelio vadove. 
Čia dirbo iki 2012 m. Dalijosi savo pati rti mi su 
visais, kurie norėjo išmokti  nerti  ir siuvinėti , 
darė įvairius suvenyrus, o per įvairias šventes 
ir akordeoną į rankas paimdavo. 

Per tą laikotarpį surengė ne vieną asme-
ninę parodą, dalyvavo parodose-mugėse, kur 
visada būdavo gausu norinčiųjų įsigyti  Dalios 
rankdarbių. Moteris puikiai prisimena 2008 
m., kai minint Tarptauti nę žmonių su nega-
lia dieną , vykusioje  kurčiųjų kūrybos darbų 
parodoje „Kuriu tyloje“, kuri vyko Seimo rūmų 
galerijoje, ji buvo pakviesta eksponuoti  savo 
rankdarbių. Šią parodą primena ir  Seimo na-
rės, parodos iniciatorės ir globėjos Vincės Vai-
devutės Margevičienės jai įteiktas  padėkos 
raštas. Jame rašoma: ,,Dėkoju už nepaprastą 
ir įkvepiančią Jūsų kūrybą, už pasidalijimą Jus 
supančiu pasauliu.“

Darbo paieškos
Deja, sumažinus etatus PKRC, 2012 m. D. 

Jurevičienė neteko darbo.  Įsidarbino valy-
toja knygyne, vėliau prekybos centre ,,Ma-
xima“. Tai buvo alinanti s darbas. ,,Taip be-
sikankinant, vieną dieną šovė į galvą minti s 
nueiti  į kurčiųjų mokyklą. Iš karto direktorė 
negalėjo nieko pasiūlyti , tačiau po dviejų 
savaičių gavau kvieti mą ateiti  į darbą. Tai 
buvo 2013 m. gruodžio 2-oji“, – džiaugėsi 
moteris. 

Šluota rankose, o galvoje - 
vis naujos idėjos

Dalia prisipažino, kad, uoliai tvarkant ir 
gražinant mokyklos aplinką, jos mintys nu-
klysta labai toli: taip  gimsta nauji nėriniai, 
būsimi paveikslai. ,,Kieme dirbu, grėbiu, šluo-
ju, o galvoje jau kirba: ką naujo sugalvoti . O 
kai gimsta idėja, tai grįžusi į namus pirmiau-
sia ne apie valgį galvoju, o puolu pasidaryti  
eskizo ir net drebu, kaip noriu kuo skubiau 
išsiuvinėti “, - apie aistrą rankdarbiams atvi-
ravo tautodailininkė. Ji išduoda ir savo sva-
jonę: mokyklos 25 metų jubiliejui išsiuvinėti  
paveikslą, kurį įkvėpė J. Marcinkevičiaus ei-
lėrašti s ,,Tai gražiai mane augino“. Ir skubiai 
priduria: ,,Ne, ne pardavimui –  tai bus mano 
dovana mokyklai jubiliejaus proga.“ Tiesa, D. 
Jurevičienės nėriniais, siuvinėtais paveikslais 
dažnai pradžiuginami mokyklos svečiai ir bi-
čiuliai iš Lenkijos, Vokieti jos.

Sūnūs - mamos 
pasididžiavimas 

Džiaugdamasi turimu darbu, geru sutari-
mu su kolegomis, nuoširdi moteris pasidžiau-
gė ir savo dviem užaugintais sūnumis: jie 
yra jos pasididžiavimas. Vyresnėlis Antanas, 
Vilniaus universitete įgijęs ekonomisto speci-
alybę, dabar darbuojasi Norvegijoje, o jauny-
lis Vytautas dirba tolimųjų reisų vairuotoju. 
Prieš beveik 20 metų išsituokusi Dalia  su 
vyru taip pat palaiko gerus santykius: iš bu-
vusio sutuokti nio šeima sulaukdavo paramos 
ir prieš mokslo metus, kai vaikus  reikėdavo 
ruošti  mokyklai, ir vyriausiajam Antanui stu-
dijuojant universitete.   

Vilniuje numatoma surengti  tarptauti nį 
veteranų krepšinio turnyrą

MŪSŲ žMONĖS

D. Jurevičienės rankomis puoselėjama PKNPM aplinka.

Mokydamasi Vilniaus kooperacijos technikume mergina atsigaudavo renginiuose 
pianinu skambindama Bethoveno muziką bei grodama akordeonu.
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Vilniuje numatoma surengti  tarptauti nį 
veteranų krepšinio turnyrą

Balti jos šalių kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų 
moksleivių žaidynės

Vilniuje viešėjo Tarptautinės kurčiųjų veteranų krepšinio organizacijos techninis direktorius Zamiras 
Bishila.  Sostinėje jis apžiūrėjo sporto bazes bei viešbučius, kad priimtų sprendimą, ar 2018 m. Vilniuje 

rengs  jubiliejinį, 20-ąjį, tarptautinį kurčiųjų veteranų turnyrą

Rasa BUIKAUSKAITĖ

Kovo 24–26 d. Vilniuje, Lietuvos kur-
čiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centre 
(LKNUC), vyko jau 47-osios Balti jos šalių 
kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų moksleivių 
sporto žaidynės. Mokiniai jėgas išbandė 
krepšinio, plaukimo, stalo teniso, šaškių ir 
šachmatų sporto šakose.

 Žaidynių organizacinis komitetas: Lie-
tuvos kurčiųjų sporto komiteto prezidentas 

Aleksas Jasiūnas,  LKNUC Neformaliojo švie-
ti mo ir socializacijos skyriaus vedėja Viktorija 
Kilikevičienė, LKNUC Ugdymo aprūpinimo 
skyriaus vedėjas Albinas Tamkus,  žaidynių 
komisaras Mantas Stankevičius, žaidynių vyr. 
sekretorė Dalia Bieliauskienė, žaidynių vyr. 
teisėjas Kazimieras Jasnauskas.

Susumavus visų sporto šakų galuti nius 
rezultatus paaiškėjo, kad geriausiai rungėsi 

Lietuvos moksleivių komandos. Jos pelnė 27 
taškus ir džiaugėsi pirmąja vieta. Surinkę 23,5 
taško antrąją vietą užėmė Esti jos moksleiviai, 
o su 19,5 taško Latvijos komanda liko trečia.

Pirmosios vietos pergales Lietuvai pelnė 
krepšininkai ir šaškių sporto atstovai. Šauniai 
mūsų mokiniai  kovojo ir stalo teniso, plauki-
mo bei šachmatų sporto rungtyse.  Koman-
dinėje šių sporto šakų įskaitoje jie užėmė 
antrąją vietą.

Lietuvos merginų krepšinio komanda nu-
galėjo varžoves Latviją ir Esti ją ati ti nkamai 
santykiu 102:17 ir 60:16.

Lietuvos vaikinų krepšinio komanda taip 
pat nugalėjo varžovus iš Latvijos ir Esti jos ati -
ti nkamai santykiu 102:43 ir 71:11.

Šaškių turnyre Lietuvos ir Latvijos žai-
dimas baigėsi lygiosiomis 2:2, o su Esti ja 
– Lietuvos pergale – 2,5:1,5. Latvija ir Esti ja 
sužaidė lygiosiomis. Tad susumavus varžybų 
rezultatus, į pirmąją vietą iškopė Lietuvos ko-
manda. Antra tapo Esti jos, o trečia - Latvijos 
komanda.

„Akiračio“ inf.  

SPORTAS

D. Jurevičienės rankomis puoselėjama PKNPM aplinka.

Baltijos šalių kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų moksleivių sporto žaidynių dalyviai.

Šis turnyras Europos valstybėse vyksta jau nuo 1999 metų, pirma-
sis jų buvo Suomijoje, Tamperės mieste. Šiais metais 19-asis turnyras 
vyks Graikijoje, Salonikuose, birželio 7-10 d.

Praeitais metais Vilniaus kurčiųjų sporto klubas „Gestas“ pateikė 
pasiūlymą-kvieti mą organizuoti  jubiliejinį turnyrą Vilniuje ir pasiūlė 
atvykti  apžiūrėti  sporto bazių. Atvykęs į Vilnių Z. Bishila kartu su „Ges-
to“ prezidentu A. Kubaičiu, krepšininku veteranu A. Pazdrazdžiu bei 
krepšinio treneriu J. Skakun apžiūrėjo nemažai Vilniaus sporto bazių 
ir viešbučių. Svečiui pati ko „Ekinstos“ sporto salė Kauno gatvėje, nes 
toje salėje yra daug sėdimų vietų. Ši salė ti ks turnyro ati darymui, taip 
pat išrinktos dar keturios salės varžyboms.  Buvo apžiūrėti  ir viešbu-
čiai, kuriuose galėtų apsistoti  turnyro komandos.

Po apžiūrų  sporto klubo „Gestas“ taryba su nerimu laukė Z. Bis-
hilos  sprendimo, ar jis suti nka 2018 m. rengti  jubiliejinį turnyrą Vil-
niuje. Atsakymas buvo teigiamas: Z. Bishilai pati ko Vilniuje esančių 
sporto bazių kokybė. 

Šią vasarą „Gesto“ veteranų sporto komanda vyks į Salonikus 
ir dalyvaus tarptauti niame kurčiųjų veteranų turnyre.  Ten „Gesto“ 

delegacija kartu su Z. Bishila pristatys Vilnių bei savo organizaciją. 
Graikijoje ir bus patvirti nta, kad 2018 m. kurčiųjų veteranų čempio-
natas vyks Lietuvoje, Vilniuje.  

Tarptautinės kurčiųjų veteranų krepšinio organizacijos techninis direktorius 
Z. Bishila ir Vilniaus kurčiųjų sporto klubas „Gestas“ prezidentas A. Kubaitis.
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JAUNIMO žINGSNIAI

Kovo 17 d. Kauno miesto savivaldybėje buvo surengta konferencija 
„Jaunimas su klausos negalia: tarp lūkesčių ir realybės“. Joje perskaity-
ta daug įdomių ir aktualių kurti esiems pranešimų. 

Kovo 18 d. Kauno kurčiųjų reabilitacijos centre vyko iškilmingas 
renginys - 10 metų sukakti es minėjimas bei padėkos vakaras. Buvo iš-
sakytos padėkos visiems rėmėjams, organizacijoms bei įmonėms, ku-
rios prisidėjo prie KKJO gyvavimo visus šiuos metus. Nepamiršti  ir or-
ganizacijos nariai - ti e žmonės, be kurių KKJO negyvuotų. Prisiminta ir 
organizacijos istorija, o vykusius renginius bei projektus pristatė KKJO 
įkūrėjas ir ilgameti s organizacijos vadovas Mykolas Balaišis.

Renginyje dalyvavo nemažai svečių - tai ne ti k kurčiųjų sistemoje 
esančios organizacijos: PAGAVA, „Suvoka“, Vilniaus kurčiųjų ir nepri-
girdinčiųjų ugdymo centras, Lietuvos kurčiųjų jaunimo asociacija, Lie-
tuvos gestų kalbos vertėjų asociacija bei Kauno gestų kalbos vertėjų 
centras, Kauno kurčiųjų reabilitacijos centras, Lietuvos kurčiųjų drau-
gija, Vilniaus kurčiųjų jaunimo organizacija,  bet ir Neįgaliųjų reikalų 
departamento vadovė Asta Kandratavičienė, Kauno miesto savivaldy-
bės atstovai, Seimo narė Raminta Popovienė bei kiti  svečiai.

Tai buvo emocijų kupinas vakaras, kurio metu ne ti k organizacijos 
kolektyvas, bet ir svečiai, tardami sveikinimo žodžius, negalėjo sulaiky-
ti  jaudulio. Daug gražių žodžių buvo pasakyta buvusiam organizacijos 
pirmininkui M. Balaišiui - svečiai jam dėkojo už atsidavimą, užsispyrimą 
bei didelę širdį, - tai, kas pavertė KKJO pavyzdine organizacija. LKD vi-
ceprezidentas Kęstuti s Vaišnora pakvietė visus renginio dalyvius atsi-
stoti  ir plojimais pagerbti  Mykolo darbą ir atsidavimą. Daug palaikymo 
žodžių pasakyta ir naujajai KKJO pirmininkei Dovilei Matulienei, kuriai 
teko nelengvas darbas - tęsti  pirmtako pradėtus darbus.

Tarp sveikinimų bei padėkos žodžių žiūrovai stebėjo imituojamą-
sias dainas, atliekamas Kauno kurčiųjų jaunimo bei KKJO kolektyvo. 
Taip pat visi turėjo progą pasidžiaugti  iš Rusijos atvykusio kurčiojo 
mago pasirodymais. 

Benkalos kaime yra labai mažai žmonių, turinčių gerą klausą. Čia 
dažniausiai gimsta kurti  vaikai, be to, yra šeimų, kurių jau daugiau nei 
septynios kartos yra kurti eji. Tai patvirti na ir Benkalos stati sti ka – 42 
proc. iš 3000 kaimo gyventojų turi klausos negalią. Jeigu palygintume 
su kitomis šalimis, tai ten 1000 gyventojų gimsta 2–3 kartus mažiau 
kurčiųjų ar neprigirdinčiųjų negu šiame kaime.

Vieti niai tai vadina prakeiksmu, o senoliai pasakoja legendą. Ka-
daise susigrūmė du galingi, magiškas jėgas valdantys burti ninkai ir 
vienas kitą prakeikė amžiams būti  kurčiais. Šis prakeiksmas iki šiol lydi 
ir jų palikuonis.

Toks didelis kurčių vaikų gimstamumas Benkaloje sudomino ir 
mokslininkus. Atlikę tyrimus jie nustatė, kad tai joks prakeiksmas, o 
taip yra dėl paveldimo recesyvinio geno DFNB3.

Kalbant apie girdinčius kaimelio gyventojus, jie nėra atsiskyrę nuo 
kurčiųjų, atvirkščiai, puikiai įsilieję į kurčiųjų bendruomenę ir ben-
drauja gestais. Girdinčių asmenų šeimoje gimus girdinčiam vaikui, 
jis nuo vaikystės mokomas vieti nės gestų kalbos. Beveik 10 proc. šio 
kaimelio girdinčiųjų yra paveldėję kurtumo geną, todėl yra ti kimybė, 
kad tokiems tėvams gali gimti  kurti  vaikai, o tuomet gestų kalbos mo-
kėjimas jiems labai pravers.

Kurti eji ir girdinti eji čia mokosi kartu. Pamokoje mokytojas paaiš-
kina balsu, o tada gestų kalba. Kadangi gestų kalbą čia puikiai moka 
ir kurti eji, ir girdinti eji, jiems nekyla problemų bendraujant. Vargu ar 
kur nors dar yra tokia vieta, kur kurti eji ir girdinti eji yra beveik visiš-
kai lygūs. Vieti niai gyventojai pasakoja gestais ir didžiuodamiesi kalba 
apie šį išskirti numą – vietos bendruomenėje jie yra lygūs. 

Kurti eji puikiai jaučiasi savo kaime, tačiau bendraujant su išoriniu 
pasauliu kyla problemų – jiems sunku parduoti  savo produktus turgu-
je, nes žmonės nemoka jų kaimo gestų kalbos. Didžioji dalis Benkalos 
kurčiųjų yra neturti ngi ūkininkai, auginantys vaisius ir daržoves arba 
laikantys gyvulius. Stengdamiesi parduoti  savo produktus turguje, jie 
pirkėjams rodo nesudėti ngus gestus.  

Kauno kurčiųjų jaunimo 
organizacijai – 10 metų

Kurčiųjų kaimelis Balyje – 
visi čia kalba gestais

Kovo 17-18 d. Kauno kurčiųjų jaunimo 
organizacija (KKJO) minėjo 10 metų sukaktį. 

Ta proga KKJO kolektyvas kartu su gausiu būriu 
savanorių surengė du didelius renginius.

www.lkd.lt inf.

→

Benkalos kaimo gyventojai.

Balio salos šiaurėje, vaizdingose džiunglėse, yra 
nedidelis kaimas – Benkala, vietinių vadinamas 

kurčiųjų kaimu (Desa Kolok). Jo gyventojai tarpusavyje 
ir su atvykėliais bendrauja mažai tyrinėta unikalia 
gestų kalba (kata kolok). Reikia pažymėti, kad šio 

kaimo gyventojų kalba skiriasi nuo Balyje vartojamų 
indoneziečių gestų kalbos ir tarptautinės gestų kalbos. 
Mat ji turi savo istoriją,  susiformavo šiame kaimelyje ir 

buvo perduodama iš kartos į kartą.
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Nepaisant skurdo, jauni kurti eji stengiasi bendrauti  moderniais 
būdais ir naudoti s planšetėmis, išmaniaisiais telefonais, socialiniais 
ti nklais, tarptauti ne gestų kalba. O tėvai savo kurčius vaikus leidžia 
mokyti s į internati nę mokyklą, esančią netoli Benkalos kaimo. Čia vai-
kai mokosi indoneziečių gestų kalbos, kad vėliau jiems būtų lengviau 
pritapti  prie šiuolaikinės kurčiųjų bendruomenės.

Kaimo bendruomenės atstovams pavyko susitarti  su Indonezijos 
vyriausybe ir Indonezijos energeti kos milžine „Pertamina“, kad Ben-
kalos kaimas būtų aprūpintas reikalinga žemės ūkio technika, būtų 
statomi nauji pastatai ir pradėtos įvairios pažinti nės programos, pa-
dedančios kaimo žmones supažindinti  su naujais darbo įrankiais, pa-

vyzdžiui, audinių gamybai skirtomis staklėmis. 
Benkaloje lankosi kurti  turistai, jie nori susipažinti  ir pabendrauti . 

Kaimu ir jo gyventojais taip pat pradėjo domėti s įvairių sričių moksli-
ninkai. Jie atlieka socialines apklausas, tyrimus. Norėdami pritraukti  
turistų, vieti niai gyventojai pradėjo populiarinti  savąjį kurčiųjų šokį.  
Jis atliekamas be muzikos, šoka įvairaus amžiaus kurti eji, o pasirody-
mai dažniausiai rengiami Benkalos kaime arba šiuolaikiniame parodų 
centre Balyje. 

Iš rusų kalbos vertė Ieva Lukoševičienė
Šalti nis: htt p://www.deafworld.ru/nashi-reportazhi/645/ 

PASAULIO KURTIEJI

Moksliniai tyrimai
Dar Čarlzas Darvinas pastebėjo ryšį tarp 

balto kailio, mėlynų akių ir kurtumo. 
O Kornelio universitete (Niujorko valsti -

ja, JAV) atlikti  įdomūs kačių sveikatos tyrimai 
parodė, kad 17-22 proc. baltakailių, bet ne 
mėlynos spalvos akių kačiukų pasaulį išvys-
ta kurti , taip pat iš prigimti es būna kurti  40 
proc. baltų ir skirti ngų spalvų akių kačiukų 
bei 65-85 proc. visiškai baltų ir mėlynakių 
kačiukų. Jei kačiukas yra visiškai baltas, bet 
skirti ngų spalvų akių, tarkim, viena akis mėly-
na, o kita žalia, tai kurčioji ausis bus mėlynos 
akies pusėje. 

Lemti ngoji geneti ka
Balta nėra natūrali kačių spalva. Tai sutri-

kimas, nulemtas genų. 
Kiekvienas kačiukas paveldi iš tėvų vie-

ną iš keturių spalvų: rudą, juodą, kreminę ir 
melsvą. Kartais jie gali būti  maišytų spalvų. 
Spalva pradeda plisti  nuo viršuti nės kūno da-
lies ir eina vis žemyn. Tai vyksta, kol kačiukas 
dar neišvydo pasaulio.

Yra keli genai, kurie sustabdo šį procesą. 
Tai baltasis ir dėmėtasis genas.

Būtent dėmėtasis genas gali sustabdyti  
spalvos pliti mą bet kurioje kačiuko kūno vie-
toje. Dėl šios priežasti es pasaulį išvysta kačiu-
kai su baltomis dėmėmis.

Baltasis genas sustabdo spalvos pliti mo 
procesą beveik iš karto. Pasitaiko, kad ant 

kačiuko galvos lieka dėmelė, vadinama katės 
kepure. Kartais baltasis genas sustabdo spal-
vos pliti mo procesą dar prieš tai, kol spalva 
pasiekia kačiuko akis. Dėl to jos abi lieka mė-
lynos arba ti k viena akis mėlyna, o kita - kito-
kios spalvos.

Vardenburgo sindromas
Kartais baltasis genas sustabdo spalvos 

pliti mo procesą prieš tai, kol pasiekiamos 
kačiuko ausys. Tai sukelia geneti nį sutrikimą 
- Vardenburgo sindromą, kuriam, be kitų kli-
nikinių požymių, būdinga odos, plaukų depi-
gmentacija, skirti ngų spalvų akys, kurtumas. 
Katės gali būti  kurčios abiem arba viena au-
simi. Tai genų sukeltas sindromas, kai dėl pi-
gmentacijos sutrikimo visiškai neišsivysto vi-
dinė ausis. Jeigu šis ausies kanalas neatsidaro 
iki 6-14 dienos, kačiukai, turintys šį geneti nį 
sutrikimą, jau niekada negirdės.

Kurčias kačiukas gali turėti  bet kokios 
spalvos akis, bet didesnė ti kimybė, kad tokie 
taps mėlynakiai, nes tas pats procesas, dėl 
kurio akys lieka mėlynos, sukelia ir kurtumą.

Beje, labai panašūs šio sindromo sukelti  
pakiti mai būdingi lapei, pelei, audinei ir žmo-
gui. Žmogus, turinti s šį geneti nį sutrikimą, yra 
baltaplaukis, skirti ngų spalvų akių ir kurčias.

Kačių veislės
Van-kedisi - tai visiškai baltų kačių (skir-

ti ngų spalvų akių, trumpaplaukių ir kurčių) 

veislė. Žodžių junginys „Van-kedisi“ verčia-
mas, kaip katė iš Vano. Paskuti niais XX am-
žiaus metais Turkijoje, Vano universitete, 
buvo įsteigtas Tyrimų ir veisimo centras šios 
veislės katėms – „Van katės namai“. Centras 
yra atviras turistams. 

Labai panaši kita kačių veislė vadinama 
ti esiog van. Ši katė nėra visiškai balta, ji daž-
niausiai turi rusvos spalvos „kepurėlę“ ir rus-
vą purią uodegą. Manoma, kad tai grynaveis-
lė katė ir geneti nis kurtumas jai nebūdingas. 
Be to, van katė nebijo vandens ir yra aristo-
krati ško grožio. 

Baltos katės – kurčios
Kai kurios baltos katės turi klausos defektą, 

kurį lemia vidinės ausies degeneracija.
Gali būti abiejų ausų kurtumas arba tik vienos ausies. Baltų kačių 
akys dažniausiai būna mėlynos, geltonos, žalios ar net oranžinės 
spalvos. Buvo nustatyta, kad visiškai balto kailio kačių, kurių akys 

skirtingų spalvų, kurčia yra ausis, esanti mėlynos akies pusėje.

Parengė Dalia PETKŪNIENĖ
Van-kedisi veislės skirtingų spalvų akių kurčia katė.

Aristokratiško grožio van veislės katė.
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