
Kaina 
1 Eur 

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

Nr. 2 (383)
2018 m. vasaris

Laiko uždangą praskleidus

Tautodailininkės 
dovana šimtmečiui

Kurčiųjų teatro režisierė grįžta 
atgal į savo jaunystės miestą

Nuo krioklių iki ledynų... Argenti na... 
Urugvajus... Patagonija...



2018 M. VASARIS2

SOCIALINĖ AKCIJA „TYLA - NIEKO 
BAISAUS?!“ Sausio 18 d.  Socialinės apsau-
gos ir darbo ministerijoje vyko socialinė akcija 
„Tyla - nieko baisaus?!“ Jos tikslas, kad patys 
kurtieji susitiktų ir pabendrautų su ministeri-
jos darbuotojais ir papasakotų, kas jiems yra 
aktualu. Akcijos metu mūsų žmonės pristatė 
savo problemas, diskutavo apie jas ne tik su 
ministerijos ir departamento darbuotojais, 
bet ir su ministru L. Kukuraičiu, NDT direk-
tore A. Kandratavičiene. Susitikimą organi-
zavo  Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, 
Neįgaliųjų reikalų departamentas ir Lietu-
vos kurčiųjų draugija. Plačiau apie tai galite 
pamatyti www.lkd.lt.

MALTIEČIŲ VAIKŲ DIENOS CENTRAS 
LITORINOS MOKYKLOJE. Sausio 23 d. 
Klaipėdos Litorinos mokykloje, kurioje mokosi 
ir kurtieji,  iškilmingai duris atvėrė pirmasis 
mieste maltiečių vaikų dienos centras. Tokius 
centrus maltiečiai pradėjo kurti 2004 m. Juos 
lanko vaikai iš finansinių ir socialinių sunkumų 
patiriančių šeimų, turintys mokymosi, elge-
sio, pritapimo mokykloje sunkumų, augan-
tys nepilnose šeimose, išgyvenantys krizinį 
laikotarpį. Iki šiandien vaikų centrų Lietuvoje 
buvo dvylika, Klaipėda tapo trylikto centro  

miestu. Būsimieji centro lankytojai – 
specialiųjų mokymosi poreikių turintys moki-
niai. Centras galės priimti net dvidešimt vaikų. 
Atidarymo iškilmėse dalyvavo Maltos ordino 
pagalbos tarnybos prezidentas R. Abunevičius. 
Maltos ordino pagalbos tarnybos generalinė 
sekretorė D. Kedavičienė, įteikdama Klaipėdos 
grupės vadovei L. Jurkuvienei vaikų cen-
tro iškabą, priminė, kad maltiečių steigiami 
centrai yra viena iš Lietuvos prezidentės 
D. Grybauskaitės inicijuotos kampanijos „Už 
saugią Lietuvą“ veiklų. 

Maltiečių iniciatyva džiaugėsi ir juos sveiki-
no Klaipėdos miesto meras V. Grubliauskas,  
savivaldybės darbuotojai. Naująjį centrą 
palaimino Klaipėdos Marijos Taikos Karalienės 
parapijos klebonas V. Viktoravičius. Litori-
nos mokyklos direktorė E. Andrijauskienė 
džiaugėsi, kad nauja veikla praplės teikiamų 
paslaugų ratą, padės vaikams atsiskleisti, 
pagerins jų užimtumą. Klaipėdos vaikų die-
nos centre vaikai galės ruošti pamokas, žaisti 
lavinamuosius žaidimus, švęsti kalendorines 

šventes, dalyvauti socialinėse akcijose, ben-
drauti ir saugiai augti.

LKJA IEŠKO SAVANORIŲ TYRIMUI AT-
LIKTI. LKJA planuoja atlikti tyrimą apie dar 
mažai žinomą kurčiųjų grupę - kurčneregius. 
Ieškoma savanorių, kurie norėtų prisidėti 
prie šio įdomaus tyrimo. Savanoriai atliks 
įvairiausius darbus: filmuos, rašys, dalysis 
idėjomis. Taip pat jei pažįstate kurčneregį 
žmogų, apie jį praneškite LKJA el. paštu:  
lkjasociacija@gmail.com.

ŠV. MIŠIOS SU VERTIMU Į GESTŲ KALBĄ. 
Vilniaus Šv. Pranciškaus Asyžiečio parapija 
(Bernardinų bažnyčia) kviečia kurčiuosius  
dalyvauti šv. Mišiose. Kiekvieną sekmadienį 
13 val. Mišios verčiamos į gestų kalbą.  

PSICHOLOGINĖS KONSULTACIJOS KUR-
TIEMS VAIKAMS IR JŲ ŠEIMOMS. Šeimų, 
auginančių kurčius ir neprigirdinčius vaikus, 
bendrijoje PAGAVA teikiamos nemokamos 
individualios psichologinės konsultacijos kur-
tiems vaikams ir jų šeimoms. Konsultacijas 
teikia psichologė Dovilė Jankauskienė, tu-
rinti ilgametę patirtį dirbant su kurčiaisiais 
bei kurčius vaikus auginančiomis šeimomis. 
Dėl susitikimo laiko ir tikslesnės informacijos 
kreipkitės į psichologę tel. + 370 659 51 504. 

ŽMOGAUS TEISIŲ LEKTORĖS. Lietuvos 
kurčiųjų jaunimo asociacijos (LKJA) prezidentė 
Erika Jočytė ir Vilniaus kurčiųjų jaunimo organ-
izacijos (ViKJO) pirmininkė Rasa Buikauskaitė 
Rygoje (Latvija) dalyvavo EUDY organizuotu-
ose mokymuose „Žmogaus teisės“. Savaitę 
kartu su kitais jaunuoliais iš įvairių šalių šia 
tema jos klausėsi paskaitų, mokėsi, diskutavo. 
Pasibaigus mokymams mūsų jaunimo lyderės 
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gavo žmogaus teisių mokymų ser-
tifikatus! Tai reiškia, kad nuo šiol 
Erika ir Rasa oficialiai galės vesti 
mokymus žmogaus teisių tema.

RIEŠINIŲ KONKURSAS „MŪSŲ 
LIETUVA“. Kėdainių kurčiųjų 
pirminės organizacijos narės Ona 
Barbačkova ir Dana Morozovienė 
sėkmingai dalyvavo riešinių 
konkurse „Mūsų Lietuva“, skir-
tame Lietuvos nepriklausomybės 
paskelbimo 100-mečiui paminėti. 
Konkurse dalyvavo penkiasdešimt 
devynios riešinių mezgėjos. Ver-
tinimo komisija išrinko šešiolika 
geriausių riešinių. Tarp geriausiųjų 
– ir kėdainietės D. Morozovienės 
riešinės. Sausio 25 d. ji dalyvavo 
iškilmingoje laureačių apdo-
vanojimo ceremonijoje Seime. 
O. Barbačkovai atsiųstas padėkos 
raštas. Pirmoji riešinių paroda 
surengta Seimo Jungiamojoje 
galerijoje apdovanojimų ceremoni-
jos metu, ji veikė iki vasario 5 d.  
Nuo vasario 9 d. prasidėjo riešinių 
parodų kelionė po Lietuvą. Pir-
miausia paroda surengta Kaune,  

Lietuvos švietimo istorijos muzie-
juje. 

Konkursą surengė VšĮ „Kapolė“. 
Ji pasiūlė visiems Lietuvoje ir 
užsienyje gyvenantiems piliečiams 
megzti, nerti, velti Lietuvos 
valstybės vėliavos spalvų riešines su 
lietuvių liaudies motyvais. Vertinti 
riešinės originalumas, autoriaus 
kūrybiškumas, gaminio kokybė.

TIKSLINĖS IŠMOKOS NEĮGA-
LIEMS STUDENTAMS. Iki kovo 
16 d. priimami prašymai gauti 
tikslinę išmoką (152 Eur). Ji skirta 
studijų prieinamumui užtikrinti. 
Tikslinę išmoką gali gauti studen-
tai, turintys negalią ir deklaravę 
nuolatinę gyvenamąją vietą Lietu-
voje, turintys 45 proc. ar mažesnį 
darbingumo lygį, aukštojoje mo-
kykloje pirmą kartą studijuojan-
tys (bakalauro, magistrantūros, 
laipsnio nesuteikiančioje studijų 
programoje ar doktorantūroje) 
ir neturintys akademinių skolų. 
Prašymus nuo vasario 1 d. galima 
pildyti interneto svetainėje adresu 
www.vsf.lrv.lt.

  Šių metų viešosios įstaigos „Akiratis“ redakcijos parengtam pro-
jektui „Kurtieji: prieš 100 metų ir dabar“ vykdyti Spaudos, radijo ir 
televizijos rėmimo fondas (SRTRF) skyrė 7 tūkst. eurų. Šis finansavi-
mas suteiks galimybę dešimt LKD mėnraščio „Akiratis“ numerių 
išleisti spalvotus, o du mėnesius - dar ir didesnės apimties nei 16 
puslapių. Kita dalis lėšų bus skirta autorinėms, darbo sutartims ir 
„Sodros“ išlaidoms apmokėti.  Be to,  didžiosioms šalies bibliotekoms 
SRTRF užprenumeravo žurnalą „Akiratis“.  

Priminsime, kad Lietuvos kurčiųjų mėnraščio leidybą ir platinimą finan-
suoja Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo 
ministerijos. Tačiau šių lėšų nepakaktų  norint išleisti vizualiai patrauklų, 
spalvotą šešiolikos puslapių žurnalą klausos negalios žmonėms. Spau-
dos, radijo ir televizijos rėmimo fondo padedami išleisime spalvotą, dau-
giau nuotraukų turintį „Akiratį“. Jame numatome pristatyti XX a. kurčiųjų 
švietimo ir Lietuvos kurčiųjų draugijos kūrimo pradininkus, LKD 80-mečio 
sukakties minėjimo renginius, LKD 80-mečio garbei paskelbtus nominan-
tus, aktyviausius kurčiuosius bei jų organizacijose dirbančius žmones, infor-
muosime apie Tarptautinės kurčiųjų dienos minėjimo renginius,  kurčiųjų 
teatrų veiklą, klausos negalios žmonių parodas, supažindinsime su svarbi-
ausiais Lietuvos, Europos ir pasaulio kurčiųjų kultūros, edukaciniais rengin-
iais, kurčiųjų ugdymu, klausos negalios žmonių gyvenimu kitose pasaulio 
šalyse. •

SRTRF parama  
„Akiračiui“ 

“Akiračio” inf.

Kurtieji, Vasario 16-ąją pasitikome Lietuvos 
šimtmetį kartu su lietuviais, išsibarsčiusiais po visą 
pasaulį.  Tačiau švęsti savo nepriklausomą valstybę 
turime ne tik 100-mečio proga, bet nuolatos: 
džiaukimės turėdami turtingą ir ilgą šalies istoriją, 
kupiną drąsos, ryžto, pasiaukojimo ir tikėjimo šviesia 
ateitimi!  

Džiaugiamės, jog Lietuvos kurčiųjų draugijos is-
torija nedaug jaunesnė nei mūsų valstybės – per 80 
savo veiklos metų Lietuvos kurčiųjų draugija ėjo koja 
kojon su Lietuva. Dažnai siekėme ir panašių tikslų – 
parodyti, kas mes esame, ko esame verti, ginti savo 
žmones ir vesti juos link šviesesnės ateities.

Kurčiųjų draugijos, kaip ir Lietuvos valstybės, is-
torijoje būta begalė iškilių asmenų, džiaugsmingų 
įvykių ir skaudžių nuopuolių, kurie padėjo sukurti  
Draugiją tokią, kokia yra šiandien.

Tad, mieli kurtieji, šiemet drauge švęskime ne tik 
Lietuvos valstybės 100-metį, bet ir Lietuvos kurčiųjų 
draugijos 80 metų jubiliejų! Juk mūsų širdyse abi da-
tos – nepaprastai svarbios! 

Lietuvos kurčiųjų draugijos
Valdybos nariai 
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Šios datos reikšmingos ir kurčiųjų 
gyvenime, pamažu ėmė keisti s ir jų padėti s 
visuomenėje. Iki 1918 metų – Lietu-
vos valstybės atkūrimo dauguma šalies 
gyventojų, kaip ir pačioje Rusijoje, buvo 
mažai rašti ngi. Ypač tamsus šis laikotar-
pis buvo kurti esiems ir kiti ems negalios 
žmonėms. Tuo tarpu Vakarų Europoje 
pirmąsias privačias kurčiųjų mokyklas įsteigė 
daugiausia dvasininkai ar aukštuomenė jau 
XVIII a. Stati sti kos duomenimis, praslinkus 
ketveriems metams po Pirmojo pasaulinio 
karo kurčiųjų mokyklų Europoje buvo 438, 
Amerikoje – 200, Azijoje – 116, Afrikoje – 5, 
Australijoje – 4 . Lietuvoje pirmieji poslinkiai 
atsirado 1926 m. Tada Kaune įvyko aklųjų 
ir silpnaregių suvažiavimas, įsteigta pirmoji 
jų organizacija – Lietuvos aklųjų sąjunga. 
1928 m. pradėjo veikti  ir pirmoji aklųjų 
mokymo įstaiga. 

Apie kurčiuosius pradėta mąstyti  kiek 
vėliau. Mat jų neįgalumas buvo sunkiau ma-
tomas iš šalies. Kurti eji daugiausia gyveno 
vienkiemiuose prie savo šeimų. Kilę iš 
amati ninkų šeimų kai kurie kurti eji pramokda-
vo amato ir sugebėdavo versti s patys. Tačiau 
visi jie stokodavo bendrojo išsilavinimo, ir 
tai menkino jų sugebėjimus. Tuo laiku Lie-
tuvoje gyveno ir keletas kurčiųjų (Petras 
Makutėnas ir kiti ), kurie buvo baigę Peter-

burgo imperatoriškąją kurčiųjų mokyklą. 
Jų bendrasis išsimokslinimas ir specialybės 
žinios kėlė aplinkinių pasigėrėjimą. Jie buvo 
tarsi švyturiai ti ems visuomenės veikėjams, 
kurie pradėjo rūpinti s kurčiųjų ateiti mi, matė 
Lietuvos atsilikimą nuo kaimynų.

Vienas pirmųjų, viešai prabilusių apie 
aklųjų, kurčiųjų ir kitų neįgalių vaikų mokymo 
būti numą, buvo prelatas Povilas Januševičius 
– Vaikelio Jėzaus draugijos pirmininkas. Per 
19 savo veiklos metų (Vaikelio Jėzaus draugi-
jos veikla buvo sustabdyta 1940 m. Sovietų 
Sąjungai okupavus Lietuvą) kiek pajėgė glo-
bojo ir auklėjo našlaičius, vaikus, turinčius 
įvairių fi zinių bei psichinių sutrikimų.

1934 m. Kauno 8-ojo forto pradinėje 
mokykloje Nr. 24 įsteigtoje defektyvių vaikų 
klasėje pradėti  mokyti  ir aštuoni kurti eji. Šios 
klasės vadovė ir mokytoja buvo Stefanija 
Paukštytė. Susipažinti  su kurčiųjų mokymo 
metodika ir prakti ka ji buvo pasiųsta į gerai 
tvarkomą aštuonių klasių Jelgavos (Latvija) 
kurčiųjų mokyklą. 

1934 m. Kaune veikė ir kita vienuolių va-
dovaujama kurčiųjų mokykla. Šios mokyklos 
mokytojos – vienuolės surdopedagogikos 
žinių sėmėsi Vokieti joje. Mokykla veikė apie 
trejus metus. Kiek joje mokėsi mokinių ir 
kodėl nutrūko jos veikla – žinių neišliko.

1938 m. pradžioje vėl rimtai susirūpinta 

kurčiųjų švieti mu. Tuo ti kslu daug pasidar-
bavo aklųjų švieti mo pradininkas, Lietuvos 
kariuomenės savanoris, visuomenės veikėjas 
Pranas Daunys. 1937 m. dienrašti s „Lietuvos 
žinios“ 268 numeryje paskelbė jo straipsnį-
atsišaukimą, kviečiantį  visus į kurčiųjų 
švieti mo talką. Netrukus tame pačiame 
dienraštyje atsiliepė ponia A. Radzvickienė 
– profesoriaus Petro Radzvicko našlė, kuri 
priminė, kad jos vyras 1931 m. paliko 10 
tūkst. litų kurčiųjų mokyklai steigti . Ji ryžti ngai 
parėmė šią idėją ir kvietė visuomenę bei Lie-
tuvos šviesuolius prisidėti  kas kuo gali. 

P. Daunio ir kurčiojo aktyvisto 
P. Makutėno iniciatyva suburta gydytojų, 
pedagogų bei kitų visuomenės atstovų 
grupė įsteigė organizaciją, pavadintą Lie-
tuvos kurčių nebylių globos draugija. Jos 
įstatai registruoti  Vidaus reikalų ministeri-
joje draugijų registre 1938 m. kovo 24 d. 
Svarbiausias draugijos uždavinys ir ti kslas – 
įsteigti  kurčiųjų mokyklą-insti tutą. Tais pačiais 
metais (1938 m.) Kaune veiklą pradėjo ir kita 
organizacija, besirūpinanti  kurčiųjų mokymu 
– Žmogaus globos draugija. Jos iniciatoriai 
ir steigėjai buvo Lietuvos nepriklausomybės 
kovų dalyviai.

Tęsinį skaitykite kitame „Akiračio“ nu-
meryje. •

Vasario 16-oji – pati reikšmingiausia Lietuvos 
istorijos data. 1918 m. įkurta nepriklausoma 
valstybė, kurią turėjo valdyti demokratiškai 

išrinkta valdžia, ir kartu simboliškai atgaivinta 
senojoje Lietuvoje (1253–1795 m.) puoselėta 

Lietuvos valstybingumo tradicija. Vasario 16 d. 
lyg tiltas sujungia 1253 m. liepos 6 d. gimusią 
senąją Lietuvą ir 1990 m. kovo 11 d. atkurtą 

nepriklausomą Lietuvą. 

„Akiračio“ inf.

Laiko uždangą 
praskleidus

MŪSŲ 100-MEČIO ISTORIJA

Vasario 16-oji – iškiliausia data mūsų šalies kelyje. Mūsų laisvei jau 100 metų! Tik būdami vieningi 
ir nuoširdūs išliksime sti prūs ir kursime Lietuvą, kuria didžiuosis ateiti es kartos. Linkiu, kad Valstybės 
atkūrimo diena įkvėptų Jus naujiems ir svarbiems darbams. Tegu valstybės atkūrimo šimtmečio akivaiz-
doje praeiti s bus suvokiama ne ti k kaip priežasti s iškilmingai paminėti  Lietuvai svarbią sukaktį , bet ir 
kaip paskata susimąstyti  apie praeiti es svarbą dabarčiai.

 Branginkime svarbiausias valstybiškumo grandis: šeimą, laisvę, tradicijas, kultūrą, mūsų šalies 
vienti sumą, nes tai  pasididžiavimas ir visų mūsų įsipareigojimas. Branginkime vieni kitus! Dalykimės 
džiaugsmu ir pasiekimais, ti kėkime ir būkime įkvėpti  ateiti es drąsiai žengdami į naująjį Lietuvos šimtmetį !

Neįgaliųjų reikalų departamento 
prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

direktorė Asta Kandratavičienė
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AKTUALIJOS

Respublikiniame valdybos posėdyje

Aptarti klausimai ir priimti nutarimai

Reabilitacijos centrų direktorių tvirtinimas. Posėdyje da-
lyvavo visos dabartinės LKD teritorinių valdybų (TV) pirmininkės. Ka-
dangi LKD yra visų kurčiųjų reabilitacijos centrų steigėja, Respublikinė 
valdyba turi naujai išrinktus TV pirmininkus skirti į  reabilitacijos centrų 
direktoriaus pareigas. Todėl visos pirmininkės pristatė savo veiklos tiks-
lus, trumpai supažindino su miesto organizacijos situacija. Ypač daug 
dėmesio buvo skirta naujai išrinktoms TV pirmininkėms – Panevėžio 
atstovei Raimondai Vaičeliūnienei ir Šiaulių atstovei Vestinai Rutkutei. 
Visos pirmininkės buvo patvirtintos reabilitacijos centrų direktorėmis.

LKD 80-mečio nominacijų klausimas. LKD vicepreziden-
tas Kęstutis Vaišnora, kuris atsakingas už LKD 80-mečio šventės 
organizavimą, pateikė pasiūlytų nominantų sąrašą. Valdyba to sąrašo 
nominantus reitingavo, tad susumavus rezultatus paaiškėjo, kurie daly-
vaus viešame nominantų balsavimo antrojo etapo ture.

Taip pat valdybos nariai klausė, kaip vyksta renginio organizavimo 
procesas. Džiugu, kad nemažai darbų jau padaryta ir šiuo metu turime 
gana ryškų renginio programos vaizdą. Tačiau dar  liko daug ką nuveikti, 
todėl visa LKD 80-mečio organizavimo komanda, LKD darbuotojai bei 
nemažas būrys savanorių toliau aktyviai dirba, kad renginys ilgam būtų 
įsimintinas.

Patvirtintos „Varpelio“ kelialapių kainos. Valdyba priėmė 
nutarimą šių metų LKD poilsio namų „Varpelis“ kelialapių kainas pakelti 
1 euru. Didžioji dalis už kelialapius surinktų lėšų skiriama poilsio namų 
remontui bei būklei gerinti. 

Aptartos  reabilitacijos centrų situacijos. Šiuo klausimu 
valdyboje kilo ypač didelės ir rimtos diskusijos. Šiemet organizaci-
jos, pateikusios savo veiklos projektus 2018 metams, gavo gerokai 
sumažintą finansavimą. Labai sumažėjo, palyginti su praėjusiais me-
tais, Šiaulių, Klaipėdos, Panevėžio ir Kauno reabilitacijos centrams 
savivaldybių skiriamos lėšos, tik Vilniaus reabilitacijos centras gavo 
didesnį finansavimą. Esant dabartinei finansinei situacijai miestų or-
ganizacijoms šiais metais išsilaikyti išties bus sudėtinga.

Dėl šios priežasties miestų vadovai bei Respublikinė valdyba sieks 
viešumo ir diskusijų su Neįgaliųjų reikalų departamentu bei kitomis 
už organizacijų finansavimą atsakingomis institucijomis. Taip pat bus 
ieškoma kitų būdų, kaip padėti reabilitacijos centrams išsilaikyti.

Svarstytas Telšių ir Plungės kurčiųjų pirminių organizacijų 
narystės LKD klausimas. Telšių ir Plungės pirminės organizacijos 
yra Lietuvos kurčiųjų draugijos asocijuotos narės, tačiau nevykdo jo-
kios draugijai žinomos veiklos ir nepalaiko kontaktų. Telšių organizacijai 
buvo išsiųstas raštas, siekiant sužinoti, kokia organizacijos būklė, kiek 
yra narių, koks jų aktyvumas. Tačiau organizacija nepanoro palaikyti 
ryšių. Panaši situacija yra ir su Plungės organizacija, jai raštas netrukus 
bus išsiųstas, į jį atsakyti organizacija privalės per mėnesį. Valdyba 
priėmė nutarimą pateikti turimus duomenis suvažiavimo delegatams 
ir pasiūlyti jiems nuspręsti, ar toliau tęsti šių dviejų organizacijų narystę 
Lietuvos kurčiųjų draugijoje.

Dėl socialinių įmonių darbo aplinkos pritaikymo as-
menims, turintiems klausos negalią. Kilo diskusijos dėl jautrios 
temos kurčiųjų sistemoje – LKD įmonių pritaikymo neįgaliesiems bei 
darbo sąlygų gerinimo. Šiuo metu situacija tokia, kad kurtieji nenoriai 
įsidarbina šiose įmonėse. Valdyboje buvo aktyviai dalijamasi idėjomis, 
kaip galima pagerinti įmonių aplinką. Nutarta, kad, sekant Vilniaus 
„Vikados“ pavyzdžiu, reikia įpareigoti ir kitų miestų įmonėse įsteigti 
socialinių darbuotojų pareigybes, nes jų poreikis yra nemažas. Buvo 
sukurta darbo grupė, kuri bus atsakinga už įmonių būklės įvertinimą 
ir pateiks rekomendacijas tolesniems darbams. Šiai grupei priklauso 
Arūnas Bražinskas, Gina Ramanauskienė ir Arūnas Šaukeckas.

Aptarta komandiruotė į Vengriją. Vasario ir kovo mėnesiais 
planuojama komandiruotė į Vengriją dėl ten įdiegtos mobiliojo tele-
fono programėlės, kuri automatiškai sujungia su gestų kalbos vertėjais. 
Ji skirta kurtiesiems skambinti tiesiogiai. Komandiruotės tikslas – 
išsiaiškinti, kaip būtų galima šią programėlę pritaikyti Lietuvoje. Į 
Vengriją planuoja vykti ne tik LKD, bet ir ministerijos bei vertėjų aso-
ciacijos atstovai. Šiuo metu laukiama oficialaus kvietimo iš Vengrijos, 
tuomet bus svarstoma, kas iš  valdybos narių bus deleguotas vykti.  >

Sausio 30 d. vyko LKD Respublikinės valdybos (RV) posėdis. Visą dieną dešimt valdybos narių diskutavo 
svarbiomis bendruomenei temomis. 

 LKD inf. 
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Genės Karklienės nuotr.
AKTUALIJOS

Dėl paramos Vilniaus kurčiųjų sporto klubui „Ges-
tas“. Gautas prašymas iš Vilniaus kurčiųjų sporto klubo „Gestas“ dėl 
fi nansinės paramos tarptauti niam kurčiųjų veteranų krepšinio turnyrui 
surengti . Valdyba nusprendė, jog suteiks dalinę paramą, tačiau prašys 
pateikti  išlaidų ataskaitą.

Dėl paramos Lietuvos kurčiųjų jaunimo asociacijai 
(LKJA). Iš LKJA buvo gautas prašymas paremti  nakvynę LKD poil-
sio namuose „Varpelis“ jų planuojamų mokymų dalyviams. Valdyba, 
vadovaudamasi seniau priimtu nutarimu, nusprendė, jog ti e LKJA 
mokymų dalyviai, kurie yra LKD nariai, turės teisę nakvoti  nemokamai, 
o ne LKD nariams reikės sumokėti  pusę kainos.

Dėl paramos VšĮ „Akiračio“ redakcijai. Iš LKD mėnraščio 

„Akirati s“ redakcijos buvo gautas prašymas paremti  laikraščio rengi-
mo, spaudos bei plati nimo išlaidas vieno mėnesio numeriui. Valdy-
ba prašymą patenkino, tačiau prašys „Akiračio“ redakcijos pateikti  
ataskaitą, kur šie pinigai panaudoti .

LKD suvažiavimo planavimas. Nuspręsta, jog kovo 7 d. vyk-
sianti s RV posėdis bus skirtas planuoti  artėjančiam dviejų dienų rinkimų 
suvažiavimui. Po šio posėdžio paaiškės konkreti  suvažiavimo data.

Kiti  klausimai. Susirinkimo pabaigoje buvo diskutuota apie LKD 
valdybos narių skaičių. Buvo keliamas klausimas, ar reikėtų valdybos 
narių skaičių sumažinti  ir kaip efektyviai strateguoti  jos veiklą bei 
pasiekiamus ti kslus. Šis klausimas buvo paliktas plačiau spręsti  kovo 7 
dienos posėdyje. •

 2017 m. startavęs Žinių radijo laidų verti mo į gestų kalbą pro-
jektas įsibėgėjo. Gruodį  atlikta apklausa, kurioje dalyvavo per 100 
respondentų, parodė, kad 99 proc. apklaustųjų žiūri verčiamas į 
gestų kalbą laidas ir mano, kad tai yra reikalinga. Vilniaus apskriti es 
gestų kalbos vertėjų centro (VAGKVC) duomenimis, per 5 mėnesius 
nuo projekto pradžios išversta 39 vaizdo siužetai, juos virš 13 tūkst. 
kartų peržiūrėjo per 2600 unikalių vartotojų.

Šiuos duomenis sausio 17 d. VAGKVC direktorė Danguolė 
Dragūnienė ir direktorės pavaduotoja Svetlana Beniušienė aptarė 
su Žinių radijo komunikacijos projektų vadove Ramune Čičirkaite. 
Ji pasidžiaugė sėkmingu bendradarbiavimu, kurį teigiamai verti na 
ne ti k kurčiųjų bendruomenė, bet ir viešosios informacijos rengėjai 
bei skleidėjai.

Susiti kimo metu pristatyti  apklausos rezultatai, kurių duomeni-
mis labiausiai pageidaujamos laidos - apie sveikatą (86 proc.), sportą 
(65 proc.) ir pažinti nės laidos (62 proc.). Aptartos konkrečios laidos, 
kurios ati ti ktų kurčiųjų bendruomenės pageidavimus, ir jų verti mo 
galimybės.

Sutarta tęsti  bendradarbiavimą verčiant pasirinktas laidas, 
nuolat verti nant jų žiūrėjimą, populiarumą, atsižvelgiant į kurčiųjų 
bendruomenės pastabas ir pageidavimus temati kos atžvilgiu. 

Priminsime, kad Žinių radijas – pirmoji Lietuvoje radijo stoti s, 
savo laidas pritaikiusi kurti esiems. Iki tol radijas buvo kurti esiems 
nepritaikyta žiniasklaidos priemonė. Žinių radijas peržengė tradi-
cinio radijo ribas ir iš vien FM bangomis programą transliuojančios 
radijo stoti es virto multi medialia platf orma, kuri beveik visą savo 
programą fi lmuoja ir HD formatu transliuoja internetu.  Žinių radi-
jas žengė dar toliau - tai pirmoji radijo stoti s Lietuvoje ir viena iš 
nedaugelio pasaulyje radijo stočių, kurios  laidas pritaikė kurti e-
siems. Jas į gestų kalbą verčia VAGKVC vertėjai.  Beveik visą radijo 
programą galima ne ti k klausyti , bet ir žiūrėti  HD formatu radijo in-
terneto svetainėje ar „YouTube“ kanale. 

Sausio 30 d. Vilniaus technologijų mokymo ir reabilitacijos 
centre (VTMRC) ati daryta konditerijos erdvė, skirta mokiniams, 
turinti ems specialiųjų poreikių. Ji sudaryta iš konditerijos cecho ir 
teorijos klasės. Konditerijos ceche būsimieji virėjai mokysis ir tobu-
lins žaliavų paruošimo, tešlų užmaišymo, pusgaminių formavimo, 
gaminių kepimo, apipavidalinimo ir kreminių gaminių gaminimo 
įgūdžius. Teorijos klasėje jie įgaus žinių apie pagrindines žaliavų 
rūšis, kokybės rodiklius, saugojimo sąlygas ir terminus bei išmoks 
naudoti s technologinėmis kortelėmis ir informacinės technologijos 
priemonėmis. 

Konditerinės erdvės remontą atliko centro mokytojai ir mokiniai 
– staliai ir apdailininkai, o įrengimą parėmė Rotary klubas „Vilnius 
Internati onal“. Jis nupirko naujos įrangos (tešlos maišyklę, viryklę, 
šaldytuvą) ir baldų už per 5000 eurų, Olandijoje surinko naudotos 
įrangos (konvekcinę krosnį, įrenginį tešlai kočioti , virtuvės baldų) 
bei padengė dalį įrangos montavimo darbų. Įrangą iš Olandijos 
nemokamai atgabeno Raimondas Vėlavičius, įmonės UAB „ALTA 
transportas“ vadovas. 

Vilniaus technologijų mokymo ir reabilitacijos centras (VTMRC) 
(iki 2012 m. buvęs Vilniaus kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų reabilitacinio 
profesinio mokymo centras) rengia virėjus, leidybos darbuotojus, 
dailiųjų rankdarbių gamintojus, stalius bei statybininkus-apdai-
lininkus. Centras kasmet darbo rinkai parengia apie 40 jaunuolių, 
turinčių specialiųjų poreikių. 

Partnerystė tarp VTMRC ir Rotary klubo užsimezgė 2007 m., kai 
Vilniaus tarptauti nio ir Švedijos Strängnäs klubų nariai dovanojo 
įrangos centrui - stalių dirbtuvėms (7 staklės), siuvimo klasei (26 
siuvimo mašinos), virėjų klasei (4 viryklės, 3 šaldytuvai, virtuvės 
baldų ir smulkios įrangos) - už 60 tūkst. eurų. 

ŽINIŲ RADIJO LAIDOS IR ŠIEMET BUS 
VERČIAMOS Į GESTŲ KALBĄ

NAUJA KONDITERIJOS KLASĖ VTMRC

Trumpos naujienos

Kauno kurčiųjų reabilitacijos centro kolektyvas ir kurčiųjų bendruomenė 
nuoširdžiai užjaučia Malviną Stankauskienę dėl brangios Sesutės mirties.
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Panevėžyje gimusi ir užaugusi Gerda su kurčiųjų bendruomene ir 
kultūra ryšių nepalaikė. Jos kontaktas su kurčiaisiais apsiribojo tuo, kad 
retkarčiais mieste matydavo gestų kalba besikalbančių žmonių. Tokiomis 
akimirkomis Gerda visuomet stebėdavosi: kaipgi išmokti gestų kalbos, 
juk jos neužrašysi, o įsiminti kiekvieną rankų judesį iš tokios daugybės 
atrodė neįmanoma. 

Baigusi vidurinę mokyklą Gerda norėjo Vilniuje studijuoti gimtosios 
kalbos subtilybes, todėl stojo į lietuvių filologijos specialybę, nemokamą 
vietą. Deja, įstoti nepavyko. Nusivylusi Gerda ėmė svarstyti: gal pa-
daryti metų pertrauką nuo mokslų, vykti savanoriauti į užsienį, geriau 
pažinti save ir pasaulį. Kitoje srityje savo ateities neįsivaizdavo, o kitos 
specialybės, panašios į lietuvių filologiją, nerado. Tuomet ir atėjo lem-
tinga akimirka, kuri pakeitė Gerdos gyvenimą. Sesuo internete perskaitė 
apie gestų kalbos studijas Vilniaus kolegijoje, jas pasiūlė Gerdai, ir ši 
„užsikabino“. Antrajame stojimo etape pateikė paraišką, ir vieną gražų 
vasaros rytą merginos širdis spurdėjo iš  laimės - ji vyksta į Vilnių, kur taps 
gestų kalbos vertimo studente!

Studijų pradžią Gerda prisiminė su šypsena - visa studentų grupė 
jaudinosi prieš pirmąją paskaitą sužinoję, kad jų dėstytojai bus kur-
tieji. Atrodė, vaje, juk  dar visai nemokame gestų kalbos, kaip reikės 
susikalbėti? Studentams buvo pažadėta, kad su dėstytojais bendrauti 
padės gestų kalbos vertėjai. Tačiau pirmosios paskaitos dieną jie sulaukė 
staigmenos - dėstytojai Vaida Ivanauskienė ir Kazimieras Bražinskas 
vertėjų atsisakė. Gerda juokėsi prisiminusi, jog tą paskaitą dėstytojai ilgai 
ir kantriai gestikuliuodami rodė sutrikusiems ir nesusigaudantiems stu-
dentams, kad reikia kėdes sustatyti ratu...

Tačiau Gerdos tai neišgąsdino, o atvirkščiai - sužavėjo. Jau pirmo-
sios paskaitos metu ji pajuto meilę gestų kalbai ir suprato - ateinantys 
treji studijų metai bus ypatingi. Gerdą labiausiai žavėjo išskirtinis studijų 
bruožas – buvo mokomasi per žaidimus, vaidybą. Buvo smagu matyti 
save tobulėjant. „Kadangi gestų kalba žodžiais neužrašoma, dažnai 
nebūdavo ir užrašų, konspektų, iš kurių galėdavai pasiskaityti rengdama-
sis egzaminams. Studijų metai puikiai išlavino atmintį!“ - juokiasi Gerda.

Nuo pat pradžios Gerda buvo tvirtai įsitikinusi, kad nori dirbti kurčiųjų 
sistemoje. Iš pradžių svajojo būti vertėja, tačiau baigiantis studijoms su-
prato, jog vertėjo darbas - ne vienintelė profesija, kurioje ji gali pritaikyti 
savo gestų kalbos žinias. Pokalbio metu Gerda kelis kartus pabrėžė, kad 
jai svarbiausia - būti kurčiųjų bendruomenėje ir į ją įsilieti.

Studijų metai įkvėpė Gerdai meilę gestų kalbai ir kurčiųjų kultūrai. 
Savo autoritetu mergina vadina dėstytoją Tomą Ivanauską, taip pat Nijolę 

Pivorienę bei kitus dėstytojus. Studijos merginai buvo kupinos naujų 
atradimų ir suvokimo, pirmiausia - kad kurtieji - lygiai tokie patys, kaip 
ir girdintys, tik turi kitokią, savo kalbą. Tarp kurčiųjų yra be galo gabių 
žmonių - sportininkų, menininkų, įvairiausių sričių atstovų... „Be galo 
gera, kad galiu su jais susikalbėti“, - sako Gerda. 

Kadangi jos gimtasis miestas - Panevėžys, mergina studijų metais 
praktiką visuomet atlikdavo ten. Ten sulaukė ir pasiūlymo baigus studijas 
įsidarbinti vertėja. Tačiau taip atsitiko, kad baigusi studijas mergina liko 
Vilniuje. Susirado čia darbą - Surdologijos centre teikė nuotolinio gestų 
kalbos vertimo paslaugas. Tai buvo jos pirmasis darbas kurčiųjų siste-
moje. Vėliau, į motinystės atostogas išėjus buvusiai teisininko asistentei 
Ievai Rupšienei, LKD prezidentas Vytautas Pivoras, gavęs rekomendaciją 
iš Surdologijos centro direktorės Jolantos Radzevič, pasikvietė Gerdą 
ir paklausė, ar ji sutiktų dirbti draugijoje. „Tai nebuvo lengvas sprendi-
mas, nemažai svarsčiau, nes ši profesija man buvo visai nauja. Bijojau 
paties proceso, ar sugebėsiu viską atlikti teisingai. Tačiau pasiryžau. Ir 
dabar galiu pasakyti: tai buvo puikus sprendimas. Mėgstu savo darbą“, 
- tvirtina Gerda. Ji pabrėžė, jog jai labai svarbu darbe jaustis gerai. „Jeigu 
ryte pabudusi noriu keltis ir eiti į darbą, vadinasi - tai mano vieta. Nors 
dirbant draugijoje būna visokių dienų, nebuvo tokio ryto, kad nenorėčiau 
keltis“,  - šypsosi mergina. Gerda yra  dėkinga, kad V. Pivoras ir J. Radzevič 
pasitikėjo ja. Paklausta, kuo žavi šis darbas, mergina atsakė, kad dirbant 
čia kiekviena diena atneša naujų iššūkių, nebūna monotonijos ir nuobod-
ulio. Taip pat čia ji kasdien tobulina gestų kalbos žinias bendraudama su 
prezidentu bei kurčiaisiais, kurie apsilanko draugijoje. „Čia sutinku naujų 
žmonių, bendrauju su kurčiaisiais, džiaugiuosi puikiu kolektyvu ir visą 
laiką mokausi“,  - apibendrina pranašumus mergina.

Pokalbio pabaigoje paklausiau Gerdos, kaip įsivaizduoja save po 
penkerių metų. Šiek tiek pasvarsčiusi Gerda atsakė: „Tikiuosi, kad tuomet 
vis dar tobulėsiu pati ir tobulinsiu savo gestų kalbos žinias. Tikiuosi, kad 
liksiu kurčiųjų sistemoje ir būsiu reikalinga Lietuvos kurčiųjų draugijai. 
Man tai - svarbu, nes  noriu dirbti tokį darbą, kuriame būčiau naudinga 
žmonėms.“ •

Naujas LKD 
„centriuko“ veidas

MŪSŲ ŽMONĖS

Kiekvienam kolektyvui didelė vertė – atsakingi ir 
iniciatyvūs žmonės. Tokia yra ir Gerda Valmaitė, 

jau pusę metų dirbanti Lietuvos kurčiųjų draugijos 
teisininko asistente. Šias pareigas einantis žmogus 

vadinamas LKD „centriuku“, nes jis yra  pirmasis 
žmogus, sutiktas draugijoje.  Džiugu, kad Gerda 
kiekvieną sutinka su šilta šypsena ir gestų kalba 

sakomais žodžiais: „Labas, kuo galiu jums padėti?“ 
Taigi kas yra toji šiltų akių ir malonios šypsenos 

mergina? Susipažinkime su Gerda Valmaite. 

Rasa BUIKAUSKAITĖ
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Puerto Igvasu
Išvykus iš Bolivijos prasidėjo ilga klajonė 

link Argenti nos miesto Puerto Igvasu 
(ispaniškai Puerto Iguazu - miestas Argenti -
nos, Brazilijos ir Paragvajaus sienų sankir-
toje – red. past.). Čia yra nacionalinis Igvasu 
parkas. Miestą buvome numatę pasiekti  per 
Paragvajų, tačiau planus teko pakeisti , nes ne-
gavome bilietų. Mat nebuvo galima rezervuo-
ti  bilietų iš anksto, juos galima įsigyti  ti k atvy-
kus į stotį . Pakeitėme maršrutą. Nuvykome į 
Argenti ną, čia turėjome  persėsti  kelis kartus, 
kad pasiektume Igvasu miestą. Važiavome 
aplink Paragvajų, ten neužsukome, nes ši 
šalis nebuvo mūsų kelionės ti kslas.

Argenti noje, Jakuibos miestelyje, 
bilietų agentūros darbuotoja panoro mus 
supažindinti  su  neprigirdinčiu sūnumi. 
Su juo suti kome ir mus pakvietė pavalgyti  
argenti nieti ško „asado“  ir ledų. „Asado“ 
- tai ant grilio kepa jauti ena, dešrelės ir kt. 
Kol laukėme autobuso, pabuvome svečiuose 
ir vaišinomės jauti ena. Buvo smagu. Paskui 
išvykome... Po dviejų dienų pagaliau 
pasiekėme Puerto Igvasu miestą. 

Igvasu nacionalinis parkas
Kitą dieną aplankėme Igvasu nacionalinį 

parką. (Parkas įkurtas 1934 m. norint ap-
saugoti  Igvasu krioklį ir jo apylinkių gamtą 
– tropines džiungles. Krioklys sudarytas iš 

275 protakų, kurių aukšti s siekia iki 80 m. 
1984 m. įtrauktas į UNESCO pasaulio paveldo 
sąrašą – Vikipedija) Ten didžiuliai kriokliai. Aš 
buvau tarsi coliukė tarp garsiai purslojančių 
krioklių. Nacionalinis parkas labai didelis 
(55 000 ha). Kriokliai apima Argenti ną, 
Braziliją ir Paragvajų. Mes pasirinkome Ar-
genti nos krioklius, nes jų čia daugiausia. 
Grožėjomės ne vien ti k kriokliais, bet ir  
įvairiais paukščiais, gyvūnais. Žemėlapyje 
nurodyta, kad čia gyvena pumos, tukanai, 
gyvatės, tačiau lietus sutrukdė juos suti kti , 
gyvūnai buvo pasislėpę. 

Hipių hipiai
Per „Couchsurfi ng“ radome nakvynę pas 

hipius. Hipiai gyvena kitaip. Jie kasdien gro-
ja gitara, užmiega kada nori, pabunda kada 
nori. Jų nevaldo laikas. Hipiai patys pasistatė 
sau didelį medinį namą (Igvasu mieste bev-
eik visi namai mediniai ar pusiau mūriniai dėl 
nuolat šiltų orų). Jie hamakuose guli, dainuo-
ja, svajoja, gurkšnoja matę, kuria dainų teks-
tus, paskui vėl groja gitara. Niekur neskuba. 
Vakarais su visais kvartalo kaimynais sveiki-
nasi, apsikabina, šnekučiuojasi, pas vie-
nus kaimynus muzikuoja, o kiti  kepa mėsos 
gabalą „Asado“. Toks hipių gyvenimas. Buvo 
įdomu iš arčiau pažinti  jų gyvenimo būdą. To 
nebūčiau pamačiusi, jei būčiau apsigyvenusi 
viešbutyje. Hipiams muzika yra be galo svar-

bi. Jie žinojo, kad esu visiškai kurčia, tačiau 
bandė padėti  išgirsti  muziką man paliečiant  
gitarą, net leido man ja pagroti . Norėčiau pri-
minti , kad hipiai nėra visur vienodi. Kiekvie-
nas savaip gyvena. 

Paskui išvykome į Urugvajų. 

Urugvajus
Mažai žinomas Urugvajus mane nustebino, 

čia visi gyvena kaip europiečiai. Šalis dvigubai 
didesnė už Lietuvą, o gyvena ti k trys milijonai. 
Šalies teritoriją daugiausia užima lygumos,  
laukai, kuriuose ganosi galvijų bandos. Urug-
vajaus pagrindinė ekonomikos šaka - žemės 
ūkis, ti ksliau - galvijų auginimas. Ši šalis dau-
giausia eksportuoja jauti enos. 

Urugvajaus gyventojų daugumą sudaro 
išeiviai iš Europos: ispanai, italai, prancūzai, 
vokiečiai, portugalai, britai ir kt. Keliauti  Urug-
vajuje lengva: keliai - geros kokybės, autobusai 
- patogūs, žmonės - paslaugūs, be to, čia daug 
saugiau nei Bolivijoje arba Peru.

Urugvajaus reljefas nepasižymi jokiais 
didesniais kontrastais, kalnų, ežerų ar džiunglių 
nėra. Jaučiausi kaip namie. Maistas taip pat 
europieti škas. Visur legaliai rūkoma marihuana, 
viešai vartojamas alkoholis.  

Kūčias šventėme kaip Naujuosius metus. 
Kepėme dešreles, kepsnius ir gurkšnojome viskį. 
Daugiau nieko. Dvyliktą valandą nakti es pradėjo 
šaudyti  fejerverkus. Tikrai kaip Naujieji metai.

Lietuvos kurčiųjų jaunimo asociacijos garbės prezidentė Monika Kumžaitė vis dar keliauja po Pietų 
Ameriką. Šįkart ji supažindina su įspūdingiausiais šio žemyno gamtos stebuklais.

Monika KUMŽAITĖ

MŪSŲ ŽMONĖS 

Nuo krioklių iki ledynų... 
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Argentina... Urugvajus... Patagonija...
Urugvajuje nėra valstybinės religijos. 

Urugvajus laikomas labiausiai sekuliarizuota 
Lotynų Amerikos šalimi. Visuomenėje vyksta 
pokyčiai - neseniai įteisinti  abortai, tos pačios 
lyti es asmenų santuokos, legalizuota auginti  
bei rūkyti  marihuaną. 

Kurčiųjų skaičius yra mažas. Kurti eji 
gali įsidarbinti  bet kur, ti k turi pirma įgyti  
specialybę arba profesiją. Kurti eji išsilavinę, 
su jais lengva, malonu bendrauti . Kaip visada 
trūksta vertėjų. Kurti  studentai studijuoja be 
vertėjų. 

Buenos Airės
Iš Urugvajaus patraukiau į Argenti nos 

sosti nę Buenos Aires. Ją pasiekiau laivu. 
Mane pasiti ko argenti niečiai, pas juos 
pagyvenau dešimt dienų. Čia suti kau Naujuo-
sius metus.

Palyginti  su kitomis Pietų Amerikos 
šalimis, Argenti nos kurčiųjų bendruomenė 
yra viena iš sti priausių. Argenti noje gyvena 
apie 80 tūkst. kurčiųjų. Argenti niečiai yra 
išsilavinę kaip ir urugvajiečiai, daug žino, kas 
liečia kurčiuosius. Argenti niečių gestų kalba 
labai sudėti nga, pirštų abėcėlė - taip pat. Kai 
kurie gestai panašūs į italų. Todėl vartojau ti k 
tarptauti nę gestų kalbą. Kai kurie kurti eji dir-
ba net draudimo įmonėse, biuruose, banku-
ose. Daugiausia kurčiųjų gyvena sosti nėje dėl 
geresnio gyvenimo, darbo. 

Paskui nuskridau  į piečiausią pasaulio 
miestą  Ušuaja. 

Matė
Tipiškas urugvajieti s neįsivaizduoja 

savo dienos be matės - labai sti prios, 
karčios žaliosios arbatos, geriamos pro 
metalinį šiaudelį. Įprasta manyti , kad matė 
- argenti niečių gėrimas, tačiau Urugvajuje ji 
taip pat labai mėgstama - žmonės gurkšnoja 
matę visur: gatvėje, darbe, parduotuvėje, 
vairuodami automobilį. Kitas pomėgis, kuris 
vienija Urugvajaus ir Argenti nos gyventojus 
- tango, abi šalys jį laiko savo nacionaliniu 
šokiu. 

Pasaulio pakraštyje
Negaliu pati kėti , kad esu pasaulio 

pakraštyje. Vaikštau po miestą ir žiūriu: juk 
aš labai labai arti  Antarkti dos. Kas keliauja į 
Antarkti dą? Tik turtuoliai, mokslininkai. Juk 
mažiausia septynių dienų kelionės laivu kai-
na siekia nuo 7000 dolerių.  Miestelis pilnas 
turistų, jų net daugiau nei vieti nių. Dėl ko visi 
čia, nes tai piečiausias pasaulio miestas. 

Patagonija... 
Kuo garsėja Patagonija? Labai daug 

nacionalinių parkų, daug takų žygiams, per 
daug gražių gamtos vaizdų. Daug keliautojų 
pradeda nuo Bariločės arba Kalafatės iki 
Ušuajos, arba atvirkščiai. Motociklininkai 
mėgsta važiuoti  per Patagoniją. Vaizdai ti krai 
stulbinantys. 

Dvi savaites keliavau po Patagoniją viena. 
Tik kelias dienas su vokiete, o kitomis dieno-
mis viena. Čia saugu. Daugiausia laiko leidau 
žygiuose, nacionaliniuose parkuose. 

Perito Moreno ledynas
Man didžiausią įspūdį padarė ledynai. 

Perito Moreno ledynas - Argenti noje, Pa-
tagonijos kalnuose, Santa Kruso provincijoje, 
Ledynų nacionaliniame parke. Į jį galėjau 
žiūrėti  kelias valandas neati traukdama akių. 
Ledynų aukšti s siekia 60 metrų, o  plotas - 
250 kv. kilometrų. Neįti kėti nas vaizdas.

1981 m. jis buvo paskelbtas UNESCO pa-
saulio paveldo objektu. Ledynai atlieka du 
svarbius vaidmenis: reguliuoja klimatą ir yra 
svarbus gėlo vandens telkinys. 

Pati ko pakeliauti  po Patagoniją. Iš mies-
telio Punta Arenasas (Čilė) nuskridau į majų 
šalį Peru. Čia kelias savaites savanoriavau or-
ganizacijoje su kurčiais paaugliais, o paskui 
išvykau į Kolumbiją. •

Su argentiniečiais.

Mona Paula su  Argentinos, Bolivijos kurčiaisiais, kuriuos netikėtai sutiko. 

Mano draugas Horacijus gurkšnoja matė.

Prie Igvasu krioklių.
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Kada pajutote, kad tas kelias, jaunystėje 
prasidėjęs Panevėžyje, nusidriekęs į Vilnių, 
pasiekęs Europos, Azijos, taip pat Rusijos, 
Ukrainos, Baltarusijos  miestus, kviečia jus 
atgal? O gal visa ta kelionė ir buvo ėjimas 
namo ir į save?

Gimiau Vorkutoje. Esu tremtinių vaikas. Į 
Lietuvą grįžau būdama 8 metų. Tad  Panevėžys 
- mano paauglystės ir jaunystės miestas.  
Mano kelias ir savęs ieškojimas tęsėsi ilgai, ir 
visi veiksmai ieškant kelio į namus turi savo 
laimingą ar nelaimingą žvaigždę, kuriai reikia 
dėkoti arba pykti. Į kiekvieną savęs ieškojimą, 
kaip ir į kiekvieną poelgį, reikia žvelgti iš tam 
tikro atstumo. Visa tai galima suprasti žiūrint 
iš arti, o geriausiai suprantama tiktai žvelgiant 
iš tolo. Kelias mane veda atgal. Viltis, tegu ir 
apgaulinga, tarnauja mums bent tuo, kad veda 
ten, kur viskas ir prasidėjo.

Viename straipsnyje, žurnalistė Nijolė 
Krasniauskienė  labai  tiksliai įvardijo, kad 
esate kurčiųjų teatro ideologė ir kūrėja Lie-
tuvoje.  Jūsų indėlis į šios   kurčiųjų kultūros 
srities plėtrą Lietuvje ir jos pristatymas 
tarptautinėje plotmėje, be jokių abejonių 
- neįkainojami. O kaip per tuos metus jūs 
pati, kaip kūrėja, žmogus, moteris, mama, 
augote? Kokie momentai buvo patys svar-
biausi?

Kaip aš augau, ar radau ko ieškojau, ar ra-
dau tą tiesą? Galiu pasakyti, kad gal tik truputį 
ją pajutau. Siela, ne pasodintas medelis, ji eina 
visomis kryptimis. Negaliu pasverti savo augi-
mo, nei pamatuoti. Augimo lobiai beribiai. Jie 
nepasiekiami. Galiu pasakyti, kad augino mane 

kurtieji. Visos sėkmės ar nesėkmės tik sustip-
rino ir davė jėgų tęsti kelionę su kurčiaisiais. 
Nors visada dar dirbau ir su girdinčiaisiais.

Užauginau tris vaikus: du sūnus ir dukrą. 
Esu laiminga motina ir močiutė. Sūnus No-
jus Petrauskas - tapytojas, scenografas, kūręs 
scenografiją ir kostiumus spektakliams. Mirus 
ilgametei „Akimirkos“ ir „Mimikos“ dailininkei 
panevėžietei Virginijai Matuzevičiūtei, man 
buvo didžiausias praradimas. Tada Nojus tapo 
pagrindiniu pagalbininku. Vyriausiasis sūnus 
- mano ramstis, duktė - draugė ir patarėja. 
Įgyvendinti savo kūrybines idėjas man padėjo 
nuostabūs žmonės, atėję vaidinti: kurtieji, 
girdintys moksleiviai, darbuotojai. Kolektyvo 
ir mano abipusis supratimas bei meilė dar-
bui – svarbiausi momentai keliaujant kartu ir 
visiems ieškant savęs.

Jūsų spektakliai - filosofiniai, skatinantys 
mąstyti. Kaip pavykdavo / pavyksta iš kurčio 
žmogaus išgvelbti abstrakčius dalykus?

Svarbu suprasti, jog kurčiasis neprivalo 
atrodyti, kalbėti ir elgtis visą laiką kaip girdin-
tieji. Reikia leisti kurčiam  žmogui būti tokiam, 
koks jis yra. Kurčiųjų vizualinis pasaulio maty-
mas, suvokimas yra labai savitas ir gilus. Kūno 
kalba abstrakčius dalykus kurtieji atskleidžia 
net ryškiau nei girdintys žmonės, puikiai su-
vokdami filosofiją, įterpdami visiškai naują 
mąstymą, kuris koreguoja judesių ir gestų 
raišką. Yra dar vienas kritiškai svarbus aspek-
tas, priimant tinkamą sprendimą. Tai – suteikti 
kurčiajam laisvę būti tokiam, koks jis yra. Visai 
nesvarbu, ar žmogus kalba gestų ar verba-
line kalba, yra neprigirdintis ar visai kurčias. 

Kurčiasis turi žinoti, jog mes priimame bet 
ką, kas jam geriausiai tinka. Ieškome kartu 
išraiškos būdų.

Koks tuo laikotarpiu jums  vėrėsi / veriasi  
kurčiųjų pasaulis, jų sielos gelmės? 

Kurčio žmogaus nuoširdumas yra širdies 
atvėrimas. Tai būdinga kurtiesiems. Sielos 
gelmės beribės. Tik reikia išmokti tai pamaty-
ti, pajausti širdimi. Girdintieji retai pasižymi 
nuoširdumu, juos kausto baimė pasirodyti 
jautriems, atviriems. O tariamas atvirumas,  
kurį dažnai matome, tik gudri vaidyba siekiant 
įgyti kitų pasitikėjimą. 

Kurtieji įrodė savo unikalumą ir 
sugebėjimą suvokti scenos meną origina-
liai, jautriai, nevengiant humoro, profesio-
naliai įvaldant techninį, plastinį aktoriaus 
pasirengimą pastatytuose spektakliuose tiek 
dirbant Panevėžyje, Šiauliuose,  tiek Vilniuje. 
Kurtieji - savarankiški, talentingi, protingi, tu-
rintys nestereotipinį požiūrį į daugelį dalykų 
ir gyvenimą mylintys žmonės. Ir nepaisant 
visko, daugelis jų gyvenime yra  laimėtojai. Tai 
žmonės, kurie  įveikia savo negalią ir įkvepia 
kitus nepasiduoti, mokytis kurti, mylėti, dirbti, 
auginti vaikus.

Savo mintis, požiūrį, dvasinius ieškojimus 
jūs išreiškiate ne vien teatro, bet ir poetine 
kalba. Kada radosi toks poreikis?

 Poreikis rašinėti atsirado dar vaikystėje. 
Jis vis gyveno kartu su manimi. Poreikis 
užrašyti ateidavo ir išeidavo. Ateina, be-
lieka tik užrašyti. Išeina... laukiu, kol sugrįš. 
(Šypsosi.) Viskas vyksta spontaniškai. Galbūt 
tai būdas paslėpti nerimą savyje. Gal tai nuo-

Žinoma Lietuvos kurčiųjų teatro kūrėja, 
režisierė Janina Mažeikienė po 35 metų 

kūrybinės veiklos vėl grįžta į savo jaunystės 
miestą Panevėžį. Neseniai feisbuko paskyroje 

Panevėžio kurčiųjų bendruomenei ji labai 
jautriai parašė: ,,Kaip noriu sugrįžti atgal. 

Sukviesti Jus visus. Ten mano namai, 
tėvų kapeliai. Draugai. JŪS.”  Šia proga 

neetatinės ,,Akiračio“ korespondentės Laimos 
LAPĖNIENĖS interviu su gerbiama 

JANINA MAŽEIKIENE.

MŪSŲ ŽMONĖS 

Kurčiųjų teatro režisierė 
grįžta atgal į 

savo jaunystės miestą
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taikos įnoriai. Kartais nuotaika nustato vertę tam viskam, ką mums 
duoda lemtis.

Regis, įveiktos jau pačios didžiausios aukštumos, gauti aukščiausi 
apdovanojimai. Kuo dar žadate mus nustebinti Panevėžyje?

Negaliu iš anksto girtis, kad kažkuo stebinsiu, nes pirmiausia 
reikia dirbti. Visos įžvalgos –  tai tik planai, o atsitiktinumų padariniai 
koreguoją viską. Tyla yra geriausias vaidmuo šiuo momentu.

Kaip jus sutiko Panevėžio kurčiųjų bendruomenė?
Man buvo be galo gera matyti buvusius aktorius ir atėjusį jaunimą. 

Malonu dalytis prisiminimais ir vėl prisiminti gestų kalbą. Visiems apsi-
kabinti susitikus ir bandyti tęsti kelionę kartu.

Lietuva šiais metais švenčia atkurtos valstybės 100 metų jubiliejų. 
Kaip jūs, kaip tremtinių dukra  ir meno žmogus, jį sutinkate? Ko šia 
proga linkėtumėte sau, Lietuvai, kurčiųjų bendruomenei?

Vasario 16-oji – pati reikšmingiausia Lietuvos istorijos data. Šią 
sukaktį  švęsime kartu su Panevėžio kurčiųjų bendruomene.  Taip pat 
aplankysiu  senelių, tėvų kapus. 

Ta proga visai Lietuvos kurčiųjų bendruomenei linkiu: mylėti 

Lietuvą, kuri gyva mūsų šeimų istorijose, senelių, draugų, mūsų 
pačių širdyse. Taip pat linkiu stiprinti miestų ir rajonų  kurčiųjų ben-
druomenes, nes jūs –  Lietuvos dalis, turite  pripažintą savo lietuvių 
gestų kalbą, prisidedate prie Lietuvos kultūrinių vertybių išsaugojimo. 
Būti vieningiems, siekti kurčiųjų gerovės ir dirbti kurčiųjų labui visiems 
susijungus kartu. Vienybė  –  mūsų jėga. Iškelkime savo tautinę vėliavą, 
sugiedokime  giesmę, pasveikinkime vieni kitus atkurtos valstybės ju-
biliejaus proga. Padėkokime tiems, kas mus suvienijo ir vedė į Laisvę. 
Padėkokime kurtiesiems, kovojusiems, kad gestų kalba būtų pripažinta 
jūsų gimtąja kalba. 

Gerbiama Janina, sveikindama jus, sugrįžusią į savo jaunystės 
miestą, nuoširdžiai dėkoju už bendradarbiavimą, išsakytas mintis ir  
atvirumą. Už tai, kad jūs, net ir sirguliuodama, nepagailėjote savo 
brangaus lauko šiam interviu. 

,,Akiračio“ redakcija jums ir Panevėžio kurčiųjų bendruome-
nei šioje kūrybinėje  kelionėje  linki daug įdomių idėjų, ieškojimų ir 
atradimų. •

MŪSŲ ŽMONĖS / GESTŲ KALBA

Tarptautinis leidinys gestų kalba su įrašais 
lietuvių ir anglų kalbomis

Leidinio autorius – Brno miesto kurčiasis 
Tomas Mundokas, kuris surinko 230 šalių pa-
vadinimus gestų kalba. Leidinio tiražas -  50 
egzempliorių.  Autorius leidinį rengė ketverius 
metus. Idėja išleisti tokį leidinį Tomui gimė 
keliaujant. Būdamas jau keturiolikos metų jis 
pradėjo keliauti, pirmiausia susipažino su Eu-
ropos šalimis. Su metais aistra kelionėms vis 
didėjo, dabar Tomas jau yra aplankęs daugiau 
kaip 120 pasaulio valstybių. Jo gyvenimo tiks-
las - keliauti, pažinti kurčiųjų kultūrą, kalbą. 
Keliaudamas jis planavo išleisti 170 pasaulio 
valstybių pavadinimų gestų kalba, o jo svajonė 
buvo surinkti maksimumą  - 200 šalių pavadin-
imus. Tačiau noras išsipildė su kaupu: Tomas  
parengė net 230 pasaulio valstybių pavadini-
mus gestų kalba.

Praeitą mėnesį, bendraudamas su auto-
riumi, pasiūliau idėją parengti šiam leidiniui 
įrašus dviem kalboms: lietuvių ir anglų. Dar-
bo pradžioje autorius vertimą įrašams rengė 
naudodamasis internetu. Vertimai 20 žodžių 
buvo netikslūs. Turėjome skubiai koreguoti 
lietuvių ir anglų kalbą. Prie šio darbo prisidėjo 
Panevėžio miesto vyriausioji užsienio santykių 
departamento ekspertė Dalia Gurskienė. 
Džiaugiamės suspėję atlikti korektūros darbus 
ir tikimės, kad  leidinys mus pasieks švenčiant  

Lietuvos šimtmečio jubiliejų.
Šis tarptautinis leidinys lietuvių ir anglų 

kalbomis yra didelis turtas visai Lietuvos 
kurčiųjų bendruomenei, nes mūsų Lietuvių 
gestų kalbos žodyne nėra visų pasaulio 
valstybių pavadinimų gestų kalba. Priminsiu, 
kad pirmajame lietuviškame gestų kalbos 
žodynėlyje (1995 m.) yra 44 gestai pasaulio 
valstybių  pavadinimų, antrajame (2000 m.) 
– „Europos ir Azijos valstybių pavadinimai 
gestais“ - 78 gestai, trečiajame (2003 m.) – 
„Afrikos, Amerikos, Australijos valstybių pava-
dinimai gestais“  - 46 gestai. 

Paruošti įrašus dviem kalbomis kol kas 
pageidavo šios pasaulio valstybės: Anglija, 
Vokietija, Čekija, Prancūzija, Italija, Estija, Nor-
vegija, Slovakija, Bulgarija, Lenkija, Ispanija, 
Danija, Portugalija ir Lietuva. 

Pasidomėjome užsienio kurčiųjų draugijų 
knygomis. „Country Name – Signs“, 2003 m. 
išleistą Helsinkyje (Suomija), parengė  Pa-
saulio kurčiųjų federacija (WFD). Šioje knygoje 
yra 139 pasaulio valstybių pavadinimai gestų 
kalba. Mūsų kaimynų Latvijos kurčiųjų draugi-
jos išleistoje  knygoje „Latviešu zimju valo-
das vardnica“ (1997 m.) pasaulio valstybių 
pavadinimų gestų kalba yra 60.  Knygoje 
„Hand in Hand die Welt begreifen“, 2010 m. 

išleistoje Leipcige (Vokietija), pasaulio vals-
tybių pavadinimų gestų kalba yra 59. Norvegi-
joje išleistame leidinyje (2006 m.)  yra tiek pat 
pavadinimų kaip ir Vokietijoje.

Leidinys „Pasaulio valstybių pavadinimai 
gestų kalba” yra unikalus. Jis ne tik padės 
pažinti pasaulio valstybių pavadinimus gestų 
kalba, bet ir suteiks galimybę pamatyti 
paveikslėlyje kurčią žmogų, pristatantį savo 
valstybės gestą. Tai puikios kokybės vizualinis 
leidinys, tinkamas  kaip mokymo priemonė 
Lietuvos kurčiųjų mokykloms ir kitoms ins-
titucijoms. 

Kaip vyr. surdopedagogas, lietuvių gestų 
kalbos mokytojas džiaugiuosi nuo 2007 m. 
prasidėjusiu bendradarbiavimu su T. Mun-
doku. Draugystė ir bendravimas su čeku 
buvo prasmingas: turime puikų tarptautinį 
leidinį gestų kalba su įrašais lietuvių ir anglų 
kalbomis. Jis tikrai reikalingas visai Lietuvos 
kurčiųjų bendruomenei ir praturtino lietuvių 
gestų kalbos žodyną.

Leidinio kaina  - 28 eurai, pašto paslau-
gos iš Čekijos 84 euro centai. Norintys įsigyti 
leidinį kreipkitės: „Skype“ - pkkcwilly1957, 
feisbuke  - Vilius Glušokas arba mobil. tel. 
+370 654 56 005 rašykite žinutę. •

Šių metų sausio 23 d. Šumperko mieste (Čekija) pasirodė  unikalus vizualinis leidinys „Pasaulio valstybių 
pavadinimai gestų kalba“ (Cards on Sign languages, 230 countries).

Vilius GLUŠOKAS 
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Sausio 25 d. šis projektas buvo pristaty-
tas centro bendruomenei ir svečiams. 
VTMRC (anksčiau buvęs Vilniaus kurčiųjų 
ir neprigirdinčiųjų reabilitacinis profesinio 
mokymo centras) mokosi 135 moksleivių, 
iš kurių - 29 kurti eji. Projekto vykdytojai 
džiaugėsi, kad Švieti mo mainų paramos fondo 
skirtas fi nansavimas -  40 927 eurai – suteikė 
galimybę septyniolikai centro moksleivių (iš 
jų keturi, turintys klausos negalią)  2017 m. 
rugsėjo 30 - spalio 29 d.  patobulinti  savo 
profesines žinias ir keturių savaičių mokymo 
programoje numatytą prakti kos dalį atlikti   
tarptauti nėse įmonėse. 

Į Vokieti jos Šverino miestą stažuoti s vyko 
po keturis trečio kurso staliaus ir apdailininko 
(statybininko) ir dvi virėjo specialybės  mokin-
iai: Gintarė Juzukonytė, Agnieška Tomaševič, 
Aleksandras Vasiljevas, Arūnas Grušas, Val-

enti nas Astapenkovas, Aleksejus Kiseliovas, 
Narūnas Bartkevičius, Valius Vaitulionis, Ro-
bertas Nacevičius, Laurynas Švedas. Mokinius 
lydėjo profesijos mokytojai Irena Jankevičienė 
ir Sigitas Šverebas.  Būsiemieji staliai ir ap-
dailininkai profesijos įgūdžių sėmėsi Šverino 
miesto įmonėje Schelfb au GmbH, virėjos – 
viename iš miesto restoranų.  

Esti jos sosti nėje Taline  stažavosi sep-
tynios trečio kurso virėjo specialybės 
moksleivės: Elžbieta Bai, Eduard Šatrovskij, 
Beata Švaikovskaja, Erik Snetkov, Valerija Mo-
rozova, Jolanta Jogaudaitė, Alina Kosciuško. 
Mokinius lydėjo profesijos mokytoja Aušra 
Reinienė.  Būsimi virėjai dirbo Talino restoranų 
virtuvėse pagalbiniais darbuotojais ir įsisavino 
naujas mechanizacijos priemones, kitų šalių 
pati ekalų gamybos technologijas, išmoko 
dirbti  kokybiškiau ir sparčiau. 

Visų projekto dalyvių kitoje šalyje įgytą 
pati rtį , žinias ir gebėjimus įverti no Vokieti -
jos bei Esti jos priimančiųjų organizacijų,  
darbdavių atstovai. Prakti kantai gavo Europass 
mobilumo dokumentus.  

Projekto pristatyme profesijos mokyto-
jai  I. Jankevičienė, A. Reinienė ir S. Šverebas  
pristatė prakti kantų darbą įmonėse, turiningai 
ir įdomiai praleistą laisvalaikį Vokieti joje ir Es-
ti joje. Prakti kos įspūdžiais savo gimtąja gestų 
kalba pasidalijo mokiniai Valius, Laurynas ir 
Beata. 

Renginyje dalyvavusi Švieti mo para-
mos fondo projektų koordinatorė Audronė 
Šileikytė pasidžiaugė pasiektais rezultatais ir 
patarė nedelsti  ir pradėti  rengti  projektą kitai 
stažuotei.

VTMRC pavaduotoja ugdymui Žibutė 
Ubavičienė projekto dalyviams įteikė stažuotės 
profesinės kompetencijos pažymėjimus.

Visi renginio dalyviai buvo pakviesti  
skanauti  pati ekalų, kuriuos pagamino projekto 
dalyviai - virėjai atviros pamokos metu. 

Šis projektas fi nansuojamas remiant Euro-
pos Komisijai. Šis kūrinys atspindi ti k autoriaus 
požiūrį, todėl Komisija negali būti  laikoma 
atsakinga už bet kokį jame pateikiamos infor-
macijos naudojimą. •

Praėjusiais metais Vilniaus technologijų mokymo ir reabilitacijos centras (VTMRC) laimėjo Erasmus + 
projektą  „Jaunuolių su SUP darbo patirtis ES šalyse“, Nr.  2017-1-LT01-KA102-035125 , jo metu 

septyniolika šio centro moksleivių stažavosi Vokietijoje ir Estijoje. Projekto koordinatorė  - socialinė 
pedagogė Violeta Lagauskienė, administratorė – profesijos mokytoja Edita Baranovska. 

Elena DŪDAITĖ

Moksleivių 
stažuotė 

tarptauti nėse 
įmonėse

 Erasmus + projekto  „Jaunuolių su SUP darbo patirtis ES šalyse“  
pristatyme dalyvavę svečiai ir VTMRC darbuotojai, moksleiviai.

UGDYMAS

Praktikos įspūdžiais gestų kalba dalijasi Laurynas, Beata ir Valius.



2018 M. VASARIS 13

Nuo gimimo kurti ar neprigirdintys vai-
kai, mokydamiesi rašyti ir skaičiuoti, susi-
duria su tam tikrais sunkumais. Žinodamas 
šią problemą ir norėdamas pakeisti situaciją  
Kvinslando valstijos švietimo ir mokymo 
departamentas siekė sukurti įtraukiančią 
pramoginę-edukacinę priemonę, kuri būtų 
skirta 4–8 metų kurtiems ir neprigirdintiems 
vaikams – būtent taip ir gimė serialas Sally ir 
Oposumas. Jį kuriant bendradarbiaujama su 
pasaulyje pripažintais ankstyvojo ugdymo eks-
pertais bei kurčių vaikų mokytojais, taip pat 
konsultuojamasi su kurčiųjų bendruomene.

Tikslinė serialo auditorija – 4–8 metų vai-
kai, kurių pagrindinė bendravimo priemonė 
yra australų gestų kalba (AUSLAN), seria-
lo temos ir užduotys skirtos jų ankstyva-
jam raštingumui, skaičiavimo ir bendravi-
mo įgūdžiams ugdyti. Serialas įgarsintas ir 
šnekamąja kalba, kad kartu su kurčiais vaikais 
jį galėtų žiūrėti girdintys broliai, sesės, drau-
gai.

Seriale Sally ir Oposumas vaidina Sally 
Strobridge ir Melvenas Ratcliffe‘as. Sally 
yra kurčia nuo gimimo, ji - trečiosios kar-
tos kurčioji, laisvai kalbanti australų gestų 
kalba. Melven yra girdintis kurčių tėvų sūnus 
(coda), jis kalba anglų kalba ir australų gestų 
kalba. Abu juos gerai pažįsta ir labai gerbia 
kurčiųjų bendruomenė, juodu yra puikūs 
bei charizmatiški atlikėjai. Šių veikėjų ener-
gija ir užsidegimas daug prisideda prie serialo 
sėkmės.

Seriale vaidina ir kiti patrauklūs personažai, 
naudojamos ryškios spalvos ir mažiems vai-
kams įprasta kasdienė aplinka. Pasitelkus 
pokalbius, žaidimus, „bandymus“ virtuvėje ir 
kieme filme aiškinamos tokios sąvokos kaip 

„aukštyn ir žemyn“, „karšta ir šalta“, „lygus ir 
šiurkštus“ bei kt. 

Jeigu jūs gyvenate ne Australijoje, serialą 
Sally ir Oposumas galite pažiūrėti Kvinslando 
valstijos vyriausybės svetainėje http://www.
sallyandpossum.edu.au/index.html, čia taip 
pat yra įkeltos mokymo užduotys. 

***
Ir daugelio kitų šalių televizijų rodo ne tik 

laidas kurtiems vaikams, bet ir įvairias progra-
mas, skirtas suaugusiesiems kurtiesiems, jų 
pagrindiniai personažai ar vedėjai yra kurtieji.

Kanada. 2003–2005 m. buvo rodomas 
serialas vaikams Kurčiųjų planeta (Deaf-
planet), kur buvo kalbama amerikiečių gestų 
kalba (ASL). Veikėjas Maxas netyčia papuolė į 
kurčiųjų planetą ir ten sutiko paauglę Kendrą. 
Kendra kalbėjo tik gestų kalba, bet paded-
ant vertėjui robotui Maxas sugebėjo su ja 
susikalbėti. 

Japonija. DeafJapan TV kuria video-
produkciją, skirtą Japonijos kurčiųjų ben-
druomenei, verčia filmus į japonų gestų kalbą. 
Vaikai turi galimybę žiūrėti animacinius filmus 
su gestais, o paaugliai ir suaugusieji gestų 
kalba gali peržiūrėti viską – nuo Sostų karų, 
technologinių patarimų iki kasdienių įvykių 
apžvalgos. 

(Galima pažiūrėti https://www.youtube.
com/watch?v=qOWwpLZ3xf4) 

Jungtinė Karalystė. BBC skelbia, kad 
Volis ir Gromitas (Wallace and Gromit) – 
žinomi plastilino animacijos serialo herojai 
- yra „kilę“ iš BBC serialo Vision On, kuris iš 
pradžių buvo skirtas kurtiems vaikams. Vision 
On laida, rodyta 1964–1976 m., buvo vaikiška 
laida, kurioje maišėsi įvairūs žanrai: dailė, 

animacija, komedija, pavojingi triukai ir gestų 
kalba.  

Jungtinėje Karalystėje yra tikrai daug 
programų, skirtų kurtiems vaikams, pvz., 
Magic Hands – tai laida, kurioje vaikams skai-
toma poezija, išversta į britų gestų kalbą (BSL). 
My Deaf Life (https://www.youtube.com/
user/MyDeafLife) – įvairaus pobūdžio laidos 
kurtiesiems ir kt. 

JAV. 2012 m. pradėtas rodyti serialas Su-
keisti gyvenimai (Switched at Birth), pirmasis 
JAV serialas, kuriame gausu kurčių veikėjų 
ir kur kurtieji aktoriai nebuvo „nustumti į 
pakraštį“. Svarbiausia, kad kurtieji nebuvo 
rodomi kaip šventieji, jie yra tokie pat kaip ir 
girdintieji – klystantys, nesutariantys su tėvais, 
mokytojais ir net nusižengiantys įstatymui. 

Aktorė Marlee Matlin teigė, kad šis se-
rialas – tai proveržis televizijoje. „Šis seria-
las daugeliu aspektų praplėtė visuomenės 
suvokimą apie kurčiuosius – sakė ji, – todėl, 
kad jis padėjo suprasti, jog kurčias žmogus 
yra kur kas kitoks negu anksčiau dažnai maty-
tas rankomis mojuojantis asmuo, – kad yra ir 
kalba, ir kultūra, yra kurčiųjų tarpusavio ryšiai, 
yra laimė ir džiaugsmas, ir žmonės pamatė 
visa tai, ir tai atėjo į jų namus.“ •

Šaltiniai: 
http://www.sallyandpossum.edu.au/

index.html
https://www.deaf-interpreter.com

PASAULIO KURTIEJI

Pirmasis australų 
televizijos serialas 
kurtiems vaikams

Sally ir Oposumas (Sally and the Possum) – tai pirmasis Australijos 
serialas, skirtas kurtiems vaikams, kuris pasirodė televizijoje 2016 m. 

liepos mėnesį. Geriausi draugai Sally ir Oposumas viską daro kartu: jie 
gamina skanų glajų tortui, skrenda oro balionu ir visada patiria pačių 

įdomiausių nuotykių. 

Iš anglų kalbos vertė Joana VANAGIENĖ
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SPORTAS / MES IR VISUOMENĖ

Kauno „Gajos“ sporto mokykloje vykusiose varžybose dalyvavo devy-
nios miesto moksleivių komandos. Jos vyko pagal šveicarišką sistemą pen-
kiais ratais. Varžybos buvo permainingos, priešpaskuti niame, ketvirtame, 
rate KKNUC komanda laikėsi ti k šeštoje vietoje. Paskuti niame  - penktame 
rate mūsų komanda, nugalėjusi Rokų gimnazistus, peršoko iš šeštos vie-
tos į trečią! Pirmą vietą laimėjo Kauno Jėzuitų gimnazijos komanda ir 
iškovojo teisę dalyvauti  Lietuvos mokyklų žaidynių fi nalinėse varžybose. 
Antrą vietą užėmė V. Kudirkos progimnazijos jaunieji šachmati ninkai. 
Trečia vieta džiaugėsi mūsų žaidėjai, kurie aplenkė eliti nio KTU licėjaus 
šachmati ninkus.

KKNUC komandos trenerė Eglė Marcinkevičienė dėkoja kūno 
kultūros mokytojai mentorei Reginai Narijauskaitei už vertėjavimą ir 
tarpininkavimą su Kauno „Gajos“ sporto mokykla. •

Panevėžyje
Vasario 14 d. Lietuvos valstybės atkūrimo šventę „Težydi šimtmečio 

gėlės kiekvieno širdyje“ surengė Panevėžio kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų 
pagrindinė mokykla  (PKNPM) kartu su Panevėžio „Europe Direct“ infor-

macijos centru. Šventėje PKNPM muzikos ritmikos mokytojos Reginos 
Liutkevičienės parengtos mokinės sušoko išskirti nį šokį, 10 kl. mokinė 
Skaistė Cibulskaitė ir aštuntokas Deividas Raščius, vadovaujami istorijos 
mokytojos Laimos Rutkauskienės, pateikė šimtmečio Lietuvos svarbiausių 
istorijos faktų pynę. Informacijos centro „Europe Direct“ vadovė Alina 
Misiūnienė vedė  viktoriną „Lietuva Europos žemėlapyje“ pagal is-
toriko Benjamino Mašalaičio parengtus klausimus. Iš aštuonių žaidusių 
komandų viktoriną laimėjo Panevėžio miestui atstovavusių  žmonių  
komanda „Po liepomis“. Laimėtojai buvo apdovanoti  europarlamenta-
ro Broniaus Ropės prizais – skėčiais. Renginio dalyviai turėjo galimybę 
apžiūrėti  net tris parodas, kuriose buvo eksponuojama lietuvių gestų 
kalbos mokytojo ir bibliotekininko Viliaus Glušoko surinktos šimtmečio 
senumo knygos, jonavietės dailininkės Birutės Gadišauskienės tapyba ir 
Joanos Kazilionytės -Stumbrienės siuvinėti  darbai. 

Šventėje skambėjo muziejininko Klemento Sakalausko parinkti  
1918 m. gramofono plokštelių muzikos įrašai, dalyviai buvo apsirengę 
1918 m. sti liaus rūbais. Šventė baigėsi bendra daina ir sveikinimais. 

Sausio 26 d. kurčiųjų bendruomenę nudžiugino Kauno kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centro (KKNUC) 
šachmatininkai. Jie sėkmingai sužaidė Kauno miesto mokyklų šachmatų varžybose ir užėmė trečią vietą. 

KKNUC šachmatų komanda tokiose varžybose dalyvavo pirmą kartą. Komandos nariai: dešimtokai Doman-
tas Dargužas, Marius Andrijauskas, aštuntokas Emilis Marcinkevičius ir septintokė Laura Rutkauskaitė.

“Akiračio” inf.

 Vasario 16-oji – svarbiausia mūsų šalies istorijos data. Artėjant Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui, 
įvairios organizacijos visuomenę įvairiais aspektais supažindino su mūsų valstybės istorijos faktais, valstybę 
kūrusiomis asmenybėmis. Minint  šią iškilią sukaktį ir visus Valstybės atkūrimo šimtmečio metus, kurčiųjų 

organizacijos ir ugdymo įstaigos savo renginiais  taip pat kvietė ir dar kvies pažinti savo šalį, švęsti jos 
nepriklausomybės atkūrimo jubiliejų ir aktyviai dalyvauti kuriant jos dabartį bei ateitį.

Trumpai pristatome vykusius renginius.

Elena DŪDAITĖ, Danutė KRIŠČIŪNIENĖ, Milda POŠIŪTĖ-ŽEBELIENĖ

Sėkmingas KKNUC jaunųjų šachmati ninkų debiutas  

Šimtmečio renginiai kurčiųjų bendruomenėje

KKNUC šachmatininkai  (iš kairės): E. Marcinkevičius,  M. Andrijauskas,  
L. Rutkauskaitė ir D. Dargužas.

Viktoriną „Lietuva Europos žemėlapyje“ laimėjusi komanda.
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Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centras
Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centro (LKNUC) 

bendruomenė šimtąsias meti nes minėjo vasario 14 d. Tądien  visi 
susirinkę į  aktų salę prisiminė, ką jiems reiškia ši ypati nga data, kaip jai 
ruošėsi, kodėl švenčia, pasidžiaugė mažųjų mokinių darbeliais ir šokiu 
bei vyresniųjų moksleivių sukurta Lietuvos laiko juosta. Pasižadėjo 
valstybingumą švęsti  ilgiau nei vieną dieną: lankysis renginiuose, muzie-
juose, nueis į Signatarų namus pasižiūrėti  Nepriklausomybės Akto orig-
inalo, ir visa tai suspės iki kitos valstybei svarbios datos – Kovo 11-osios. 

Vėliau aktų salėje vyko neformalios veiklos: su valstybingumo tema 
susietų fi lmų peržiūra, žinių viktorinos, kūrybinės dirbtuvėlės. Gimna-
zijos klasių mokiniai apsilankė Telia Nemuziejuje, kuriame šiuo metu 
pateikiama interaktyvi Vilniaus miesto istorija. Po pažinti nių ir kūrybinių 
veiklų mokiniai būrėsi sporto salėje. Ten prasidėjo draugiškos varžytuvės: 

žaidė centro rinkti nė ir jį baigusių moksleivių komanda. Šventė baigėsi 
vakare, ragaujant draugystės pyragą.

Vilniuje
Vasario 15 d.  į  LKD (Šv. Kazimiero g. 3) salę gausiai susirinkusi 

kurčiųjų bendruomenė šventę pradėjo Lietuvos himnu. Šventės dalyviai 
„Tauti šką giesmę“ atliko lietuvių ir lietuvių gestų kalba. Visų akys švietė, o 
rankos kalbėjo apie pagarbą ir meilę tėvynei, šios gražios emocijos liejosi 
iš vaikų, jaunimo ir senjorų širdžių. Renginį vedė tauti škais rūbais apsi-
rengusi žavioji vilnietė Vaida Ivanauskienė. Ilgą kelią iki Lietuvos valstybės 
atkūrimo šimtmečio ir tolesnio valstybės gyvavimo bei okupacijos laiko-
tarpio iki Kovo 11-osios svarbiausius istorinius įvykius pristatė lektorė 
Joana Vanagienė. Ji priminė, kad 1990 m. kovo 11 d. Aukščiausioji Ta-

ryba pasirašė Lietuvos Nepriklausomybės Atkūrimo Aktą, skelbiantį , 
kad „atstatomas 1940 m. sveti mos jėgos panaikintas Lietuvos Valstybės 
suvereninių galių vykdymas, ir Lietuva nuo šiol yra nepriklausoma 
valstybė“. Akte remiamasi 1918 m. vasario 16 d. pasirašytu Lietuvos 
Nepriklausomybės Aktu, kuris niekada nenustojo turėjęs teisinės galios. 
„Tai rodo, kiek svarbus mūsų šaliai buvo 1918 m. vasario 16 d. pasirašytas 
Lietuvos Nepriklausomybės Aktas“,  - kalbėjo lektorė. Po įdomios paskai-
tos buvo parodyti  užsienyje gyvenančių kurčiųjų sveikinimai lietuvių 
gestų kalba laisvai Lietuvai, minint jos garbingą šimtmečio jubiliejų. 

Šventi nė programa tuo nesibaigė. Lektorė J. Vanagienė supažindino 
su vienos garsiausių Lietuvos istorijoje moterų Barboros Radvilaitės 
gyvenimu. „ Barboros Radvilaitės gyvenimas apipintas legendų, jos 
asmenybės žavesys, sudėti ngas gyvenimas ir tragiška mirti s įsirėžė ne 
vien į Lietuvos, bet ir į Lenkijos, Baltarusijos, Ukrainos istorinį palikimą ir 
kultūrą. Apie Barboros Radvilaitės ir Žygimanto Augusto meilę parašyta 
daug knygų, nutapyta paveikslų, pastatyta fi lmų, miuziklų, spektaklių, 
kuriuose karališkoji pora kalbėjo lenkiškai, lietuviškai, baltarusiškai ir 
ukrainieti škai. O dabar spektaklyje Barbora Radvilaitė ir Žygimantas Au-
gustas pirmą kartą prabils gestų kalba“, -  baigdama paskaitą sakė lektorė 
ir pranešė, kad žiūrovų dabar laukia „Mimikos“ teatro spektaklis „Bar-
bora Radvilaitė“ (režisierius Titas Varnas). •

Išskirtinio dėmesio Panevėžyje 
sulaukė Joanos Kazilionytės-

Stumbrienės paroda „Atkurtai 
Lietuvai – 100“, kurioje 

vienas pagrindinių eksponatų 
buvo kurčios tautodailininkės 

išsiuvinėtas Lietuvos 
Nepriklausomybės Aktas.  Šis 
unikalus darbas -  tai Joanos 

pagarbos ir meilės išraiška savo 
šaliai.

Genė KARKLIENĖ

Tautodailininkės dovana šimtmečiui  

MES IR VISUOMENĖ

Šventės dalyviai „Tautišką giesmę“ atliko lietuvių ir lietuvių gestų kalba.

LKNUC moksleiviai gestų kalba atliko Lietuvos himną ir įmitavo dainą “Aš tikrai myliu 
Lietuvą.“

Joanos kūryba parodo, kad Lietuvos istorijai 
ji neabejinga. Pagarbos ir meilės tėvynei, žmogui 
vertybes ji paveldėjo iš tėvų.  A. a. jos tėti s buvo 
šaulys, patyrė tremtį , Nepriklausomybės metais 
buvo Seimo gynėjas. 

„Kai Berlyne Vytauto Didžiojo universite-
to profesorius Liudas Mažylis rado Lietuvos 
Nepriklausomybės Aktą, kilo minti s jį išsiuvinėti  
ir parodyti  viešai. Norėjau, kad kurti eji vaikai jį 
pamatytų ir geriau suvoktų Lietuvos šimtmečio 
esmę“, - apie kilusią idėją išsiuvinėti  svarbų Li-
etuvai dokumentą prisiminė parodos autorė. Ga-
vusi akto kopiją jos tekstą ji pieštuku išrašė ant 
japoniško šilko. Apie mėnesį Joana mąstė, kaip 
viską atlikti , kad drobėje įrėmintas unikaliai atlik-
tas darbas taptų lyg paveikslas. Vėliau rankomis 
ir mašina siuvinėjo apie mėnesį ir darbus spėjo 
baigti  laiku. >

Originaliai įprasminusi šimtmetį tautodailininkė 
J. Stumbrienė.
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Savo ti kslą jai pasisekė pasiekti , tai liudijo į Panevėžio kurčiųjų ir 
neprigirdinčiųjų mokykloje surengtos parodos  ati darymą susirinkusių svečių, 
mokyklos direktorės Danutės Kriščiūnienės, kurčiųjų bendruomenės atsiliepi-
mai. Lietuvos šimtmečiui skirta dovana džiaugėsi ir pirmą kartą į mokyklą 
atvykęs Panevėžio meras Ryti s Račkauskas, dažnas mokyklos svečias Seimo na-
rys Povilas Urbšys, kiti  garbingi svečiai.  „... Šiemet švenčiame išskirti nį Lietuvos 
valstybingumo jubiliejų. Džiugu, kad jį suti nkame tokia gražia ir įdomia paroda. 
Dėkoju Joanai už originalų šimtmečio įprasminimą. Smagu, kad turime galimybę 
jį paminėti  būtent taip: su autorės kūrybos šiluma ir plačiomis šypsenomis 
jūsų veiduose“, - sveikindamas parodos autorę sakė meras R. Račkauskas. Par-
lamentaras P. Urbšys džiaugėsi, kad šioje mokykloje meilė  sklando ne ti k per 
Valenti no dieną. Seimo narys pasveikino parodos autorę įteikdamas jai gėlių 
puokštę, mokyklai padovanojo fl oristi nę kompoziciją, o mokyklos direktorei D. 
Kriščiūnienei dėkodamas už atsidavimą savo darbui ir mokyklai įteikė Lietuvos 
100-mečiui skirtą ženklelį.

Siuvinėjimas Joanai yra širdžiai mielas laisvalaikio pomėgis. Ji išgyvena 
džiugias  akimirkas kurdama unikalius siuvinėtus paveikslus, kurie kartu perteikia 
ir kurčių žmonių pasaulį, jų kultūrą. Kiek anksčiau ji juvelyriškai yra išsiuvinėjusi 
„Tauti šką giesmę“, prezidentūros, Seimo, Panevėžio miesto heraldiką, dauge-
lio šalių kurčiųjų pirštų abėcėles ir tų šalių heraldiką. 2016 m. J. Stumbrienės 
siuvinių paroda „Pirštų magija“ sulaukė didžiulio susidomėjimo ir susižavėjimo 
Seime, Vyriausybėje. Tuomet parodos lankytojai tvirti no, kad tokie darbai 
garbingai pristatytų Lietuvą ir Europos Parlamente. 

Apie J. Stumbrienę plačiau skaitykite 2016 m. spalio mėnesio „Akiratyje“ 
Nr. 8 (369). •

MES IR VISUOMENĖ

Juvelyriškai išsiuvinėtas Lietuvos Nepriklausomybės Aktas.  

Tautodailininkei mokyklos direktorė D. Kriščiūnienė įteikė Europos Parlamento nario B. Ropės 
dovaną – skėtį.

Parodos autorę J. Stumbrienę sveikina Panevėžio meras R. Račkauskas ir  Seimo narys P. Urbšys. 

Tautodailininkės dovana šimtmečiui  
G.
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