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• Dvidešimt antri leidimo metai• 

Pinigų muziejus laukia kurčiųjų lankytojų

Orientacininkai grįžo su 10 medalių
6-7 p.

Projekto „Skleiskite gestą“ partnerystė 
plečiasi

12 p.

Pažintis su jaunąja keramike  
ir kovinga krepšininke

15-16 p.

Spalio 25 d. Lietuvos banko Pinigų muzie-
jaus patalpose (Totorių g. 2) vyko elektroninės 
ekskursijų audiogido sistemos, papildytos gestų 
kalba, pristatymas. Tai pirmasis Baltijos šalyse 
muziejus, kuriame įdiegta vertimo į gestų kalbą 
elektroninė sistema. 

GERBIAMI SKAITYTOJAI!

Užsiprenumeruokite “Akiratį” 2013 metams!  
                                      

Laikraščio „Akiratis“ (indeksas 0002) prenumera-
tos kaina 12 mėn. – 21 Lt,  6 mėn. – 10,5 Lt.

Užsiprenumeruoti laikraštį galite visuose  
“Lietuvos pašto” skyriuose. 

Laikraštį galite užsisakyti ir Kauno bei Vilniaus 
kurčiųjų reabilitacijos centruose. Čia metų „Akira-

čio“ prenumerata – tik 15 Lt .

 Projekto komandos partneriai: ,,Audiogido“ generalinis direktorius A. Laskauskas ir LKD 
darbuotoja V. Stankutė-Komarovskaja.

Plačiau skaitykite 4 p.
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TITRAVIMO PASLAUGOS PER LRT. Lapkričio 7 d. Seimo  Socia-
linių reikalų ir darbo komiteto posėdyje svarstytas 2013 metų valstybės 
biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstaty-
mo projektas. Komitetas pritarė įstatymo projektui ir pasiūlė papildomai 
skirti 164 tūkst. litų laidoms titruoti specialia įranga (Lietuvos nacionali-
nis radijas ir televizija). 

Skaitytojams primename, kad 2012 m. Neįgaliųjų reikalų departa-
mentas LRT nupirko ir perdavė titravimo įrangą. Tačiau nacionalinis 
transliuotojas ją laikė nenaudojamą ir laidų netitravo, motyvuodamas 
tuo, kad savo lėšų papildomiems poreikiams neturi, o Seimas 2012 m. 
biudžete lėšų titravimo paslaugoms užtikrinti neskyrė. 

MOKYMAI LGK VERTĖJAMS. Spalio 22-26 d. Surdologijos cen-
tras organizavo savaitės trukmės (36 val.) kvalifikacijos tobulinimo kur-
sus LGK vertėjams pagal ketvirto lygio mokymo programą ir metodinę 
medžiagą. Mokymus išklausė 12 LGK vertėjų iš Vilniaus, Kauno, Panevė-
žio, Šiaulių ir Klaipėdos apskričių gestų kalbos vertėjų centrų. Lapkričio 
12 d. LGK vertėjai iš išklausytos medžiagos laikė nuotolinę įskaitą.

PADĖKA MOKYKLOS DIREKTOREI. Tarptautinės mokytojų die-
nos proga už ilgametį nuoširdų ir sėkmingą vadybinį darbą Lietuvos 
Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos padėkos raštu apdovanota  
Panevėžio kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pagrindinės mokyklos direktorė 
Danutė Kriščiūnienė. 

LANKSTINUKAS. Surdologijos centras parengė, išleido ir pradėjo 
platinti lankstinuką „Kas yra lietuvių gestų kalbos 

vertimo paslauga?“ Lankstinukas išspausdintas 
3000 egz. tiražu. Tai A4 formato į tris dalis su-
lankstytas, abiejose pusėse prirašytas spalvoto po-
pieriaus lapas. Čia įdėta JAV kurčiųjų asociacijos 
prezidento R. G. Sandersono citata apie tai, kas 
kurtiesiems yra gestų kalbos vertėjai (tai ir ne-
tiesioginis atsakymas, kas yra negirdintiems pas-
laugų užsakovams vertimo paslauga), svarbiausia 
informacija apie vertimo paslaugą – dėl jos apmo-
kėjimo tvarkos, kokiose srityse vertimo paslaugos 
teikiamos, kada reikia daugiau nei vieno vertėjo, 
kaip jas užsisakyti.

Taip pat duodama patarimų, vieni jų daugiau 
skirti girdintiems, kiti - kurtiems paslaugų gavė-
jams, bet dauguma jų taikytini abiem grupėms. 

Kad vertimas būtų sklandus, rekomenduojama, kaip užtikrinti tinka-
mą vertėjo darbo aplinką. 

Lankstinuke pateikiami AGKVC ir kurčiųjų reabilitacijos centrų 
kontaktai norint užsisakyti vertimo paslaugą. Paskutiniame lankstinuko 
puslapyje įdėta pirštų abėcėlė ir duomenys apie lankstinuko rengėją Sur-
dologijos centrą.

PRIPAŽINIMAS. Viešosios įstaigos „Respublikinis kurčiųjų reabi-
litacijos centras“ kartu su partne-
riais šiemet baigtas įgyvendinti 
projektas „Darbo link“ tapo nu-
galėtoju 2012 m. geriausio Eu-
ropos socialinio fondo lėšomis 
finansuoto projekto konkurso 
nominacijoje „Veiksmingas įnašas 
bendruomenei ar regionui“.

SEMINARAI APIE GESTŲ KALBĄ. Surdologijos centras penkiose 
bendrojo ugdymo kurčiųjų įstaigose rengia seminarus „Lietuvių gestų 
kalbos svarba kurčiųjų bendruomenei“. Mokiniams skirtus pranešimus 
skaito suaugusieji kurčiųjų bendruomenės atstovai: „Gestų kalba ir ko-
munikacija“ – Larisa Voroneckaja, „Kurtieji ir kultūra“ – Vytautas Pivo-
ras, „Kurčiųjų istorija: nuo praeities iki dabarties“ – Arūnas Bražinskas. 

Seminarai jau surengti: lapkričio 8 d. – Kaune, lapkričio 14 d. – Pa-
nevėžyje, lapkričio 21 d. – Šiauliuose. Taip pat numatoma, kad lapkričio 
28 d. renginys vyks Klaipėdoje, o gruodžio 5 d. – Vilniuje.  



3

PAPILDOMI LGK KURSAI. 
Neįgaliųjų reikalų departamentui 
leidus atlikti Lietuvių gestų kalbos 
vartojimo ir vertėjų paslaugų tei-
kimo 2009-2012 metų programos 
2012 m. projekto sąmatos keitimus 
atsirado galimybė Surdologijos 
centrui organizuoti sutrumpintos 
trukmės kursus socialiniams dar-
buotojams, dirbantiems Vilniaus 
socialinės paramos centre. Kur-
sai vyks nuo lapkričio vidurio iki 
metų pabaigos, lektorė – Violeta 
Stankutė-Komarovskaja.

KURTIEJI TAIP PAT GA-
LĖS MOKYTIS GESTŲ. Aktualių 
gestų analizė, apžvalga, gestų ir iš-
vadų dėl jų vartojimo pateikimas 
virtualioje erdvėje, - tokią paslau-
gą atsirado galimybė Surdologi-
jos centrui teikti paskutiniais šių 
metų mėnesiais. Jis kaip metodinis 
centras gauna daug klausimų dėl 
konkrečioms sąvokoms rodyti ne-
turimų gestų, arba vertėjai abejoja 
dėl jų vartojimo tikslumo ir tinka-
mumo tam tikrame kontekste. O 
kurtieji dažnai nepatenkinti, kad 
LGK vertėjų vartojami naujadarai 
jiems nesuprantami. 

Todėl paslaugų teikėjai atliko 
vertėjų centrų apklausą dėl aktu-
alių gestų, sudarė aktualių sąvokų 
sąrašą. Netrukus jie, tardamiesi su 
kurčiųjų bendruomene, besido-
minčiu lietuvių gestų kalbos gry-
ninimu, sudarys sąvokoms įvardy-
ti siūlytinų gestų sąrašą, patikrins 
jų tinkamumą pagal lietuvių gestų 
kalbos darybos taisykles.

Metų pabaigoje paskelbs Lie-

tuvos kurčiųjų draugijos tinklala-
pyje ne tik visą išanalizuotų gestų 
sąrašą, bet ir prie jų pateiks ko-
mentarus apie tai, su kokiais lūpų 
judesiais jie tinkami vartoti, ko-
kiame kontekste kokių sinonimų 
gali turėti. Jeigu įsigalėję gestai yra 
nevartotini skoliniai arba netinka-
ma jų darybos motyvacija, tai taip 
pat bus paaiškinta ir paskleista. Ši 
informacija bus naudinga ne tik 
LGK vertėjams jų kasdieniame 
darbe, bet ir kurčiųjų bendruo-
menei, ne visada laiku gaunančiai 
informaciją apie naujus pradėtus 
vartoti ar įsigalinčius gestus. 

Taip pat manoma, kad LKD 
tinklalapyje netrukus bus sudaryta 
galimybė kurtiesiems reikšti nuo-
monę dėl siūlytinų gestų priimti-
numo ir taip kartu pradėti gestų 
norminimą. Visa su gestais susi-
jusi informacija bus paviešinta ir 
gestų kalba. Didžiausias šios vei-
klos privalumas būtų suaktyvinti 
kurčiųjų bendruomenės ir vertėjų 
pastangas pradėti norminti gestus 
ar paskatinti taisyklingų gestų var-
tojimą.  

LEONARDO DA VINCI 
PARTNERYSTĖS PROJEKTAS. 
Rugsėjį Lietuvos kurčiųjų draugija 
pradėjo vykdyti projektą „Renki-
me mobilumo projektus suaugu-
siesiems su specialiais poreikiais“. 
Jį LKD įgyvendina su partneriais 
iš Lenkijos, Prancūzijos ir Čekijos. 

Rugsėjo 27-29 d. pirmasis par-
tnerių susitikimas vyko Paryžiuje. 
Čia projekto dalyviai artimiau su-
sipažino, suderino savo pozicijas 

dėl projekto tikslo, kurio esmė – 
kurti kokybiškus mobilumo pro-
jektus neįgaliesiems (tai ir kurtie-
siems, ir kitų negalių atstovams).

 Kitas susitikimas numatytas 
gruodžio 13-16 d. Varšuvoje. Čia 
jau bus rengiami konkretūs tarp-
tautiniai projektai neįgaliųjų po-
reikiams tenkinti. 

LKD atstovai rūpinsis pareng-
ti kurčiųjų mobilumo projektus. 
Projektų priėmimas į atranką nu-
matomas 2013 m. vasario mėnesį 
nacionalinėse struktūrinių fondų 
agentūrose.

EKSKURSIJA. Kelionių or-
ganizatorius „Kelionių laikas“ 
lapkričio 14 d. Vilniaus kurčiųjų 
reabilitacijos centro senjorams 
surengė mokamą ekskursiją po 
Medininkų kraštą. Kelionės metu 
senoliai stabtelėjo ir įdomesnius 
kultūrinius bei gamtinius objektus 
apžiūrėjo Nemėžyje, Bareikiškė-
se, ilgėliau užtruko Medininkuo-
se. Kelionės maršrutas nusidriekė 
apie  80 kilometrų.    

PROJEKTAS JAUNIMUI. 
Vilniaus kurčiųjų reabilitacijos 
centras, vykdydamas jaunimo 
projektą „Eikime kartu“, spalio ir  
lapkričio mėnesiais vedė jaunimo 
mokymus temomis „Lyderystė“ ir 
„Komandinis darbas“. Pagrindi-
nis uždavinys, kurį kėlė Vilniaus 
KRC, buvo stiprinti jaunųjų lyde-
rių įgūdžius burti jaunimą kon-
krečiai veiklai. 

Gruodžio mėnesį mokymuo-
se dalyvavę jaunimo atstovai vyks 
į Klaipėdą susitikti su vietos jau-

nimu ir aptarti bendrų darbų, pa-
sidalyti patirtimi. Projektą finan-
suoja Vilniaus miesto savivaldybė.

KULTŪROS RENGINIŲ PO-
REIKIS SUJUNGĖ NEĮGALIUO-
SIUS. Vieną naujausių Vilniaus 
KRC „Mimikos“ teatro  spektaklių 
„Apkabink kylantį“ (režisierė Jani-
na Mažeikienė) pareiškė pageida-
vimą pamatyti sostinėje gyvenan-
tys asmenys, turintys judėjimo ne-
galią. Tokia galimybė jiems buvo 
sudaryta lapkričio 24 d. 13 val. Šv. 
Kazimiero g. 3  aktų salėje.

TV3 PASIRINKO RODYTI 
„TYLĄ“. Vilniaus kurčiųjų rea-
bilitacijos centro šokių kolektyvo 
„Tyla“ pasirodymo ištrauka buvo 
parodyta lapkričio 8 d. TV3 lai-
doje „Vakaro žinios“. Filmuotą 
medžiagą galima peržiūrėti in-
ternete http://www.tv3play.lt/
play/288119/?autostart=true .

APDOVANOJIMAI. Kartu 
su kitų negalių atstovais lapkri-
čio 15 d. Kūno kultūros ir sporto 
departamente (KKSD) už 2012 
metų pasiekimus pagerbti kurtie-
ji sportininkai. Tai vyrai ir mote-
rys krepšininkai, orientacininkai, 
lengvaatlečiai, stalo tenisininkai, 
jų treneriai, gydytojai, delegaci-
jų vadovai. Dėmesio nusipelnė ir 
jaunimo lengvosios atletikos bei 
orientavimosi sporto prizininkai. 

KKSD atminimo dovana pa-
gerbtas ir praeityje garsus sporti-
ninkas, buvęs ilgametis Lietuvos 
kurčiųjų sporto komiteto darbuo-
tojas, šiemet 70-metį švenčiantis 
Ramūnas Jonas Dovydėnas.   

„Vikada“ žvalgosi naujų rinkų
VILNIUS. Uždaroji akcinė 

bendrovė „Vikada” pastaruoju me-
tu stengiasi nepraleisti nė vienos 
Lietuvos parodų ir kongresų cen-
tre „Litexpo“ vykstančios tekstilės 
parodos. Spalio 25-27 d. įmonė 
dalyvavo 21-ojoje tarptautinėje 
tekstilės, aprangos ir  ekologiškų 
inovacijų parodoje, tradiciškai va-
dinamoje „Baltijos tekstilė ir oda“. 
Šį kartą joje dalyvavo ne tik Lietu-
vos gamintojai, bet ir kinai, portu-
galai, baltarusiai. Užsienio gamin-
tojai pristatė tiek gaminius, tiek ir 
žaliavas, todėl galima sakyti, kad 
pamažu ši paroda tampa tarptau-
tinė ir plečia savo geografiją.

.„Vikada“ parodoje dalyvavo 
su nauja pavasario / vasaros 2013 
m. kolekcija ir pakvietė Lietuvos 
pirkėjus įsigyti jos siuvinių inter-
neto parduotuvėje, kuri, numa-

toma, startuos 2013 m. kovą. Tai 
ir yra viena didžiausių bendrovės 
naujovių. Kolekcijos dizainerė – 
G. Ramanauskienė.

Susidomėjimas ekspozicija 
buvo dar didesnis negu anksčiau. 
Mūsų siūlomais siuviniais domė-

josi ir pavieniai pirkėjai,  ir preky-
bininkai. Vis daugiau žmonių ren-
kasi sveiką gyvenimo būdą, todėl 
mūsų koncepcija - natūralumas, 
draugiškumas aplinkai ir žmogui 
tampa vis patrauklesnė. 

„Litexpo“ tuo pat metu vyko 
ir kontaktų mugė su Rusijos pre-
kybininkais. Mūsų įmonė derėjosi 
dėl produkcijos tiekimo į Rusi-
jos rinką. Derybos su kaimynais 
vyksta ne vienus metus, nes mums 
imponuoja didelis Rusijos rinkos 
potencialas. Vis dėlto skverbima-
sis į ją vyksta ne taip greitai, kaip 
norėtųsi. Šioje didžiulėje rinkoje 
įsitvirtinti sunku. Pirmiausia dėl 
muito sumokėjimo sudėtingumo 
ir  taikomų mokesčių.

BERLYNAS. Vokietijoje lap-
kričio 7-11 d. vyko paroda „Shop 
import Berlin“, kurioje taip pat ak-

centuotas natūralumas. Šių eilučių 
autorė buvo nuvykusi pasižiūrėti, 
ar įmonei ateityje verta dalyvauti 
šiame renginyje. Paroda yra skirta 
galutiniam vartotojui, ne didme-
nininkams, todėl joje eksponatais 
ir prekiaujama. Kadangi renginys 
yra didelės apimties, ekspozicijos 
čia suskirstytos į Afrikos, Azijos, 
Pietų Amerikos ir Europos sales, 
kuriose eksponuojama viskas - 
pradedant drabužiais ir baigiant 
ekologiškais maisto produktais. 

Po renginio nusprendėme, kad 
pati parodos koncepcija mums 
tinka, bet dalyvauti joje būtų tiks-
linga tik rengiant sezoninį išpar-
davimą, o tai mes planuojame da-
ryti nebent ateityje.

Gina RAMANAUSKIENĖ
 UAB „Vikada“ direktorė

21-ojoje tarptautinėje tekstilės, 
aprangos ir  ekologiškų inovacijų 
parodoje „Vikada“ dalyvavo su 
nauja pavasario-vasaros 2013 m. 
kolekcija.
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Pinigų muziejus laukia kurčiųjų lankytojų
Lietuvos banko Pinigų 

muziejus - pirmasis Baltijos 
šalyse muziejus, kuriame 
įdiegta vertimo į gestų kalbą 
elektroninė sistema.  

Sistema įgyvendinta 
laikantis aukščiausių ko-
kybės standartų ir yra ypač 
moderni. Čia pritaikytos 
pastarųjų penkerių metų 
pasaulio pažangiausios idė-
jos. Jo sumanytojas – Pinigų 
muziejaus vedėjas Vidman-
tas Laurinavičius. Idėją 
realizuoti padėjo Lietuvos 
kurčiųjų draugijos specia-
listai, techniškai įgyvendino 
UAB „Audiogidas“. 

Apie neįgaliuosius galvota 
nuo pat pradžių

Kurčiųjų sistemai ir Pinigų 
muziejui pasisekė, kad turi inici-
atyvų, socialiai atsakingą vado-
vą. Dar prieš porą metų, kai po 
Pinigų muziejaus rekonstruk-
cijos audiogido sistema buvo 
pradėta diegti iš pradžių girdin-
tiems lietuviams, vėliau rusams, 
lenkams, vokiečiams, anglams, 
paskui - silpnai matantiems bei 
ratukuose sėdintiems asmenims, 
V. Laurinavičiaus galvoje jau kir-
bėjo mintis ir apie kurčiuosius. 
Pernai Lietuvos banko valdybai 
jis pateikė audiogido pritaikymo 
kurtiesiems planą bei sąmatą ir 
pagrindė projekto reikalingu-
mą. Nors ir ne iš karto, bet gavęs 
teigiamą atsakymą vadovas ėmė 
veikti.

Audiogido kurtiesiems 
„veidas“ 

Tapti Pinigų muziejaus au-
diogido turinio vertėja į lietuvių 
gestų kalbą Violetą Stankutę-
Komarovskają paskatino LKD 
prezidentė Roma Klečkovskaja. 
Pinigų už vertėjos darbą pro-
jekte buvo numatyta nedaug. 
Tiesą sakant, gal ir būtų buvę 
kitaip, jei projekto sumanytojas 
būtų bent įsivaizdavęs, koks dar-
bas yra versti iš lietuvių į gestų 
kalbą. Jis manė paprastai: tai 
tas pats, kaip ir versti iš vienos 
sakytinės kalbos į kitą. Nepai-

sydama aplinkybių, LKD prezi-
dentė tuomet ragino: „Violeta, 
kurtieji vieni kitus kaltina, kad 
jie dėl savo sistemos per mažai 
daro savanoriškų darbų. Tu gali 
įrodyti, kad tai netiesa. Be to, tu 
labai pasitarnausi kurčiųjų ben-
druomenei.“ 

„Iš pradžių buvo viskas kaip 
kine, - prisiminė Violeta. - Duo-
damas ženklas pradėti ir prasi-
deda filmavimas, vadinamas 
dubliu.“ Bet, pasak pašnekovės, 
per vieną dieną  ,,Audiogido“ ge-
neraliniam direktoriui Artūrui 
Laskauskui dublių susidarė tiek, 
kad net šis labai darbštus žmo-
gus pasidavė. Štai tada pradėta 
mokytis suprasti vieni kitų spe-
cifiką ir vadovautis jos diktuoja-
ma logika.

Pats p. Artūras interviu pri-
sipažino, kad jį ištiko kultūrinis 
šokas, kai suprato, kodėl Violeta 
taip rūpinasi ne tik rankų, bet 
ir lūpų judesiais. „Kažkas nepa-
prasto - sugebėti tuo pačiu metu 
žiūrėti į du skirtingus taškus“, - 
kurčiųjų gebėjimais negalėjo at-
sistebėti pašnekovas. 

Bendrovės vadovas per pa-
lyginimą atskleidė ypatingą ver-
tėjos kantrybę ir kruopštumą, 
šias jos savybes įvardydamas 
perfekcionizmu. Esą televizijos 
reklamoje, kai modeliui reikia 2 
valandas šypsotis prieš kameras, 
viskas baigiasi ašaromis. Viole-
ta dirbdavo nuo 3 iki 5 valandų, 
nesustodama ir nesiaikštydama. 
Galų gale naujos susibūrusios 
komandos nariai suprato, kad 
jauna moteris ne tik turi labai 
tiksliai parodyti gestus, sinch-
ronizuoti lūpų judesius, bet ir 

mokosi tekstus atmintinai. Tuo-
met gimė supratimas verčiamą 
medžiagą paprastinti, skaidyti ir 
trumpinti. Vertėjai tapo nepaly-
ginti lengviau. Vis dėlto niekas, 
išskyrus ją pačią, nenutuokė apie 
jos daliai tekusį dar vieną iššū-
kį – pirmiausia pačiai viską taip 
gerai suprasti, kad paskui galėtų 
suprantamai papasakoti kitiems.

Negalima teigti, kad Viole-
ta už savo darbą negavo jokio 
atlygio. Šioks toks vis dėlto bu-
vo. Iš savo dalies ji dar pasam-
dė parengtos lietuvių gestų kal-
ba medžiagos ekspertę. Tuomet 
projekto komanda dar labiau su-
triko. „Kodėl to reikia?“ - klausė 
jie. „O argi redaktoriai nereda-
guoja lietuvio autoriaus teksto?“ 
- klausimu į klausimą atsakė 
moteris. Naujieji kolegos susi-
mąstė. Ir kai reikėjo pagal gautas 
pastabas pataisyti tam tikras tu-
rinio vietas, sutiko be atsikalbi-
nėjimų. 

Violeta sakosi esanti dėkinga 
už palaikymą ir dalykinę pagal-
bą LKD darbuotojai Ieva Če-
reškaitei. Jauna moteris vertina 
kolegės pagalbą suprasti medžia-
gos turinio esmę. Taip pat Ieva 
projekte atliko girdinčios vertė-
jos darbą, nuo pirmos iki pasku-
tinės filmavimo minutės buvo 
kartu ir audiogidui parengė ti-
trus. Tad kurtieji su ekspozicija 
gali susipažinti net dviem būdais 
– gestais ir tekstu.

Pasak Pinigų muziejaus 
vadovo V. Laurinavičaus, pro-
jektas prasidėjo 2012 metų vė-
lyvą pavasarį ir truko pusę me-
tų. Bet dar taikliau apibūdino 
UAB „Audiogidas“ direktorius  

A. Laskauskas. Jis sakė, kad tai 
būtų galima prilyginti mėne-
siui darbo, kai per dieną penkių 
žmonių komanda dirbo po 3-5 
valandas. Tiek laiko pareikalavo 
maždaug 60 eksponatų apibūdi-
nimas.

Paprasta naudotis
Projekto rengėjai turėjo 

tikslą viską parengti taip, kad 
žmogui būtų paprasta naudotis 
audiogido paslauga. Čia galima 
spausti bet kurį vieną iš trijų 
mygtuką ir atsivers informaci-
jos langas. Pagalvota apie tai, 
kad žmones gali dominti tik ku-
ri nors viena ekspozicijos dalis, 
todėl labai paprasta informaciją 
sustabdyti, susirasti kitą, labiau 
rūpimą temą. Girdintiesiems 
skirti tekstai šiek tiek sutrum-
pinti ir paprastinti, kad kurtie-
siems būtų nenuobodu.

Geriausias audiogidas kur-
tiesiems Europoje 

Projekto rengėjai įžvelgia 
pranašumų net prieš Paryžiuje 
esančio garsaus Luvro muziejaus 
audiogidą kurtiesiems. Pastara-
sis įdiegtas į mobilųjį telefoną, 
kuriame vertėjo rankos ir veidas 
yra labai mažo formato. Lietuvos 
kurčiųjų poreikiams pritaikytas 
audiogidas pateikiamas planšeti-
nio kompiuterio ekrane. Jis vei-
kia liečiamas pirštais. Kitąmet jų 
bus nupirkta daugiau, kad mu-
ziejuje būtų patogu lankytis gru-
pei asmenų.     

Ekspozicija
Pinigų muziejaus ekspozicija 

išdėstyta 5 salėse per du aukštus. 
Joje supažindinama su pasaulio 
pinigų ir bankininkystės istorija, 
Lietuvos pinigais, bankininkys-
tės raida mūsų šalyje. Įdiegtos 
interaktyvios mokomosios prie-
monės kiekvienam lankytojui 
leidžia pasijusti proceso dalyviu. 
Taip pat čia galima žiūrėti temi-
nių filmų, dalyvauti žaidimuose 
ir kt. Kad kurtiesiems būtų len-
gviau orientuotis, išversta į gestų 
kalbą muziejaus informacija prie 
atitinkamų stendų pažymėta 
rankų simboliu.

Nijolė KRASNIAUSKIENĖ

Aktualijos

LKD prezidentė R.Klečkovskaja už gražų sumanymą padėkojo UAB 
„Audiogidas“ direktoriui A. Laskauskui ir Pinigų muziejaus vedėjui  
V. Laurinavičiui (dešinėje).
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LKNUC priimta į gimnazijų luomą

PKNPM sulaukė vertingos dovanos 

Spalio 18 d. Lietuvos 
kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų 
ugdymo centras (LKNUC) 
darbuotojus bei sistemos 
atstovus pakvietė į gimnazi-
jos inauguraciją. Direktorė 
Gerda Lepeškienė tąkart 
sakė: „Nenorime didelio 
renginio. Sėkme norime 
pasidžiaugti su „savaisiais“, 
na, ir steigėjo atstovais. Tik 
tiek. Ir rašyti apie tai daug 
nereikia. Svarbu, kad ben-
druomenę pasiektų žinia 
apie įvykį.“  

Tad primename svarbiausią 
datą. 2012 m. rugsėjo 3 d. LKNUC  
mokslo metų duris atvėrė tapusi 
gimnazija. Dėl to 2013 m. pava-
sarį vidurinį išsimokslinimą įgiję 
ir sėkmingai egzaminus išlaikę 
mokiniai bus vadinami pirmąja 
gimnazistų laida. Tada kaip tik bus 
praėję  lygiai 12 metų nuo to lai-
ko, kai centrą paliko pirmoji abi-
turientų laida. Tai vienintelė šalyje 
kurčiųjų ugdymo įstaiga, kurioje 
sutrikusios klausos mokiniai gali 
įgyti vidurinį išsimokslinimą ir 
gauti brandos atestatą. 

Centras į gyvenimą yra išlei-
dęs jau 130 abiturientų. Ties šiuo 
skaičiumi vidurinės mokyklos is-
torija nutrūksta. Bet iš karto pra-
sideda kitas etapas, į kurį ugdymo 
įstaiga įžengia išsaugojusi pavadi-
nimą – LKNUC.

Gimnazijai suteiktas numeris 
256. Skaičius - niekuo neišsiski-
riantis. Bet tądien visiems, įskai-
tant mokyklos darbuotojus, buvo 
netikėta iš Švietimo ir mokslo mi-
nisterijos (ŠMM) kanclerio Dai-
niaus Numgaudžio lūpų sužinoti 
džiugią naujieną. LKNUC iš visų 

akreditacijoje į gimnazijos statusą 
dalyvavusių Lietuvos bendrojo ug-
dymo mokyklų tapo patį didžiau-
sią balų skaičių surinkusia įstaiga. 
Svečiai ir šeimininkai ėmė ploti, o 
kancleris tęsė: „Mes džiaugiamės, 
kad jus turime, ir didžiuojamės, 
kad esame jūsų steigėjai.“ 

Drąsos, sveikatos, stiprybės 
gimnazijai linkėjo dar dvi ŠMM 
atstovės – vyriausiosios specialis-
tės Stasė Strolaitė ir Teresa Aidu-
kienė, Lietuvos šeimų, auginančių 
kurčius ir neprigirdinčius vaikus, 
bendrijos „Pagava“ atstovės, kole-

gos iš Vilniaus ir Kauno kurčiųjų 
ugdymo įstaigų, Lietuvos kurčiųjų 
draugijos įstaigų vadovai ir atsto-
vai, centro tarybos, metodinės ta-
rybos vadovai, darbuotojai  ir kt.

Centras savo egzistavimo pra-
džią sieja su 1833 m. pavasariu. 
Glaustai, bet jaudinamai ir pa-
garbiai tądien renginyje buvo ap-
žvelgta 179 metų trukmės moky-
klos istorija. 

Daugiausia mokytojai leido 
„kalbėti“ mokiniams, scenoje vil-
kintiems įspūdingais juodais tri-
ko ir mūvintiems baltas pirštines. 
Kūno kalba, šokiu, skaidrėmis 
ekrane, diktoriaus lietuviškai per-
skaityta ir į gestų kalbą verčiama 
informacija buvome sugrąžinti į 
svarbiausius mokyklos gyvavimo 
etapus ir atvesti iki šių dienų. Tad 
trumpam tarsi panirome į epo-
chos tėkmę, kurioje buvo visko. 

Kad nekiltų pagunda perne-
lyg atsipalaiduoti, centro vadovė  
G. Lepeškienė savo kalboje, nors ir 
netiesiogiai, nurodė perspektyvą: 
„Mokslo metai ir rūpesčiai įsibė-
gėjo. Tad džiaugsmo ir euforijos 
nėra, ir mes dirbame toliau.“

Nijolė KRASNIAUSKIENĖ   

Kūno kalba, šokiu, skaidrėmis, diktoriaus lietuviškai perskaityta ir į gestų 
kalbą verčiama informacija šventės dalyviai buvo sugrąžinti į svarbiausius 
mokyklos gyvavimo etapus.

Panevėžio kurčiųjų ir 
neprigirdinčiųjų pagrindinė 
mokykla (PKNPM) sulau-
kė iš Reinbeko (Vokietija) 
vertingos dovanos – auto-
mobilio „Volvo“. Transporto 
priemonę į Panevėžį atly-
dėjo ir mokyklos vadovybei 
perdavė Šv. Elžbietos kon-
gregacijos vienuolė sesuo 
Myrta, buvęs automobilio 
savininkas Giunteris Vitas 
(Gunter Witt) bei kiti gar-
būs svečiai. Automobilio 
savininkui buvo svarbu ir 
įdomu pamatyti, kas nau-
dosis jo dovana.

Tai jau antras mokyklai la-
bai reikalingas automobilis, gau-
tas sesers Myrtos rūpesčiu. Anot 
PKNPM direktorės Danutės Kriš-
čiūnienės, turint tris transporto 
priemones - mikroautobusą ir du 

lengvuosius automobilius –  bus 
lengviau išspręsti vaikų atvežimo 
į mokyklą ir parvežimo namo pro-
blemą. Daugelis mokinių gyvena 
kituose miesteliuose ir tolimes-
niuose rajonuose.

Šv. Elžbietos kongregacijos 
vienuolės mokyklą globoja jau 
penkiolika metų. „Esame įgavę 
jų pasitikėjimą. Pirmoji parama 
iš Vokietijos mus pasiekė 2001 
m. Tai buvo sesers Myrtos ir jos 

pagalbininkų iš žmonių surinkti 
baldai, buitinė technika, patalynė, 
indai, lovos, kilimai ir daug kitų 
reikalingų daiktų.

 Vėliau seseriai Myrtai pade-
dant buvo įgyvendintas dar vienas 
projektas: gautas finansavimas 
mergaičių ir berniukų tualetų re-
novacijai”, –  pasakojo direktorė.

 Ji pažymėjo, jog svečių vizi-
tai ir parama iš Vokietijos nenu-
trūksta: laikui bėgant, vienuolės su 
geradariais vis aplanko mokyklą, 
atveža reikiamų priemonių, kan-
celiarinių prekių, apžiūri, kaip 
naudojami jų dovanoti daiktai, 
buitinė technika. Pasidžiaugia, 
kad suteikta parama yra vertina-
ma ir saugoma.

Šį kartą svečiai taip pat dėme-
singai apžiūrėjo mokyklą, bendra-
butį, pabuvo pamokose, bendravo 
su mokiniais, mokytojais, moky-
klos administracija. 

Laima LAPĖNIENĖ

Prie dovanoto automobilio šalia PKNPM direktorės D. Kriščiūnienės  
automobilio savininkas G. Vitas iš Reinbeko, sesuo vienuolė Myrta ir 
automobilį priėmęs direktorės pavaduotojas ūkiui J. Vlasovas (dešinėje).
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Klaipėdoje susivienijo neįgalieji

Orientacininkai grįžo su 10 medalių

Spalio 30 d. Klaipėdos 
universiteto salėje į pirmąją 
konferenciją „Žmogus tarp 
žmonių“ susirinko Klaipė-
dos neįgaliųjų organizacijų 
atstovai. 

Konferencijos organizatoriai 
nesitikėjo didelio susidomėjimo, 
todėl savo partnerio Klaipėdos 
universiteto paprašė vienos iš ma-
žesnių auditorijų, kurioje vos tilpo 
visi norintys.

Vskas prasidėjo per tradicinę 
neįgaliųjų sporto šventę, kai Klai-
pėdos miesto jaunimo reikalų ta-
rybos narys Kazys Bagdonas krei-
pėsi į vadovus, atlydėjusius į šven-
tę savo organizacijų neįgaliuosius 
sportininkus: „Ar jums viskas ge-
rai? Ar nieko netrūksta?“ 

Šie paprasti, bet nuoširdūs 
klausimai paskatino susivienyti vi-
soms Klaipėdoje ir jos apskrityje 
veikiančioms neįgaliųjų bendri-
joms ir organizacijoms, siekian-
čioms produktyvaus dialogo tarp 
savivaldos, nevyriausybinių orga-
nizacijų ir tarpusavyje. Mat skir-
tingų negalių žmones vienijančios 
bendrijos, ugdymo įstaigos ir cen-
trai vis dar nežino vieni apie kitus. 
Apie juos nežino ir sveikieji. Kai 

praėjusiais metais registruodamasi 
vienoje moderniausių Klaipėdos 
jūrininkų ligoninėje pasakiau sa-
vo darbovietę ir išgirdau tradicinį 
nustebimą: „Oi, o aš ir nežinojau, 
kad Klaipėdoje yra kurčiųjų mo-
kykla!“, pasidarė nebejuokinga. 
Apie daugiau nei 15 metų gyvuo-
jančią mokyklą nežino medikai, 
tai ką kalbėti apie žmones, nesusi-
dūrusius su jokia negalia! 

Tuo tikslu ir susivienijo Klai-
pėdos ir Telšių regionų aklųjų 
centras, Lietuvos sutrikusio in-
telekto žmonių globos bendrija 
„Klaipėdos viltis“, VšĮ „Likimo 
laiptai“, vienijanti judėjimo nega-
lios žmones, Klaipėdos sutrikusios 

psichikos žmonių globos bendri-
ja, Neįgaliųjų centras „Klaipėdos 
lakštutė“ ir gausi kurčiųjų ben-
druomenė: vaikų lopšelis-darželis 
„Pagrandukas“, Klaipėdos kurčių-
jų ir neprigirdinčiųjų pagrindinė 
mokykla, Salio Šemerio suaugu-
siųjų gimnazija, Klaipėdos siuvi-
mo ir paslaugų verslo mokykla, 
Klaipėdos kurčiųjų reabilitacijos 
centras bei kitos įstaigos.

Konferencijos dalyvius svei-
kindamas Klaipėdos miesto vice-
meras Vytautas Čiapas žavėjosi 
neįgaliųjų stiprybe ir meile gy-
venimui. O Klaipėdos socialinės 
paramos skyriaus vedėja Audronė 
Liesytė pritarė neįgaliųjų susivie-

nijimui ir siūlė jų problemas bei 
pageidavimus spręsti savivaldybės 
lygmeniu. Kad priimti nutarimai 
ir rezoliucijos nenusėstų miesto 
vadovų stalčiuose, vedėja pati pa-
sisiūlė imtis iniciatyvos: minėtų 
organizacijų atstovams periodiškai 
rinktis Socialinės paramos sky-
riuje. Čia būtų svarstomos pačios 
aktualiausios Klaipėdos neįgaliųjų 
problemos, kurias išgirstų mies-
tiečiai, savivaldybės ir vyriausybės 
atstovai. 

A. Liesytė akcentavo, kad kar-
tais ne iš blogos valios reikalinga 
informacija nepasiekia neįgaliųjų 
arba jų prašymų dėl informacijos 
stokos nesužino plačioji visuome-
nė. Pasak vedėjos, ši konferencija 
turėjo būti skirta būtent plačia-
jai visuomenei. Ji turi išgirsti, ką 
jiems sako ne viską galinti visuo-
menės dalis. 

Pirmieji apie tai išgirs savival-
dybės atstovai, nes konferencijoje 
priimtą rezoliuciją K. Bagdonas 
perduos miesto merui Vytautui 
Grubliauskui ir kitiems Klaipėdos 
savivaldybės atstovams. Jie buvo 
kviesti, tačiau nerado laiko susi-
pažinti su savo miesto gyventojais.

Sigita KOROLIOVĖ

Šių metų spalio 22-27 
d. Vengrijos mieste Ege-
ryje vyko 7-asis Europos 
kurčiųjų ir 2-asis jaunių 
orientavimosi sporto čem-
pionatas, kurį organizavo 
Vengrijos kurčiųjų sporto 
federacija. Iš čempionato 
Lietuvos rinktinė parsivežė 
10 apdovanojimų!

Lietuvos garbę Europos čem-
pionate gynė: Adrija Kulbokaitė, 
Judita Volungevičienė, Sandra 
Katinaitė, Tomas Kuzminskis, Vy-
tautas Remeika, Mantas Volunge-
vičius, Vytautas Songinas ir jaunės 
Laura Navikaitė, Gedvilė Diržiū-
tė. Sportininkus lydėjo rinktinės 
vyresnysis treneris Laimis Draz-
dauskas, masažuotojas Kazimie-
ras Jasnauskas, rinktinės vadovas 
Arūnas Kubaitis.

Sprinto trasoje pelnyti du 
medaliai

Lietuvos rinktinę, vos nu-
žengusią nuo lėktuvo trapo, oro 

uoste pasitiko neprigirdintis ven-
grų atstovas.  Oras toks svetingas 
kaip organizatoriai nebuvo, tik 
vieną dienelę Egeryje švietė saulė 

ir buvo maloniai šilta (apie +20º 
C; o Lietuvoje tuo pat metu  buvo 
+5ºC). Vėliau orai ėmė bjurti.

Pirmą dieną varžytasi sprin-

Spalvinga konferencijos auditorija.

Sportas

Aktualijos

Orientacininkų delegacija Vilniaus oro uoste.  
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to, kuris surengtas miesto parko ir senamies-
čio dalyje 180 metrų aukštyje virš jūros lygio, 
trasoje. Pernykštis pasaulio sprinto čempionas 
T. Kuzminskis čia buvo penktas. Jis 3,8 km il-
gio 22 kontrolinių punktų (KP) trasą įveikė 
per 16:06 min. Rusas Viktoras Dingesas (14:31 
min.) tapo Europos čempionu. Lietuvos atsto-
vas V. Remeika (16:42 min.) tenkinosi aštunta 
vieta, M. Volungevičius (18:07 min.) užėmė de-
šimtą vietą.

Moterų grupėje bronzos apdovanojimą 
iškovojo A. Kulbokaitė. Ji 3,2 km 20 KP tra-
są įveikė per 17:05 min. Čempione tapo Rusi-
jos sportininkė Antonina Naidionova  (16:03 
min.). S. Katinaitė (17:48 min.) buvo penkta, o 
J. Volungevičienė (20:50 min.) – devinta. Jau-
nių grupėje L. Navikaitė buvo antra. Šią vietą 
ji pasidalijo su ruse  Anastasja Karavajeva (po 
21:33 min.). Čempione tapo rusė Aleksandra 
Liščuk  (19:46 min.). G. Diržiūtė atbėgo penkta 
(23:21 min.). 

Po varžybų surengta čempionato atidary-
mo ceremonija. Dalyvius pasveikino Egerio 
miesto meras, Europos kurčiųjų sporto orga-
nizacijos viceprezidentas ukrainietis Vasilijus 
Sandugejus.

Ilgoji trasa lietuviams padovanojo 
dar du medalius

Antrą varžybų dieną sportininkų laukė il-
goji trasa, kur vyrams teko įveikti 9,2 km, mo-
terims - 5,8 km. Trasa buvo įrengta ant kalno 
– 800-950 m aukštyje virš jūros lygio. Ji vin-
giavo per pliko akmens žemę, pro labai gero 
matomumo spygliuočių mišką.  

Ilgojoje trasoje ir vėl triumfavo V. Dinge-
sas, kuris Rusijos rinktinei pelnė antrą aukso 
medalį iš eilės. 9,2 km ir 21 KP trasą Viktoras 
įveikė per 1:01:34 min. 

S i d abro  ap d ov anoj i m a s  at i t eko 
T.Kuzminskiui (1:06:51 min.). Penktas atbėgęs 
V. Remeika  trasoje užtruko 1:15:29 min. V. 
Songinas (1:25:51 min.) buvo devintas. 

Moterims teko įveikti 5,8 km ir 14 KP tra-
są. Čia geriausiai pasirodė Ukrainos sportinin-
kė J. Melnik. Ji distanciją įveikė per 54:52 min. 
Penktą vietą iškovojo A. Kulbokaitė (1:02:59 
min.), septintą – S. Katinaitė (1:07:07 min.), o 
J. Volungevičienė (1:13:29 min.) liko aštunta. 
Jaunių grupėje G. Diržiūtei atiteko bronzos ap-
dovanojimas (1:27:51). Tądien antrąkart čem-
pione tapo ir rusė A. Liščuk  (1:24:26).

Poilsio dieną – pažintis su miestu
Trečią viešnagės dieną Vengrijoje padvelkė 

rudeniu. Bet rudenišką nuotaiką puikiai sklai-
dė linksmas gidas Zoltanas Kovacsas, Vengrijos 
kurčiųjų sporto federacijos generalinis sekreto-
rius. Jis glaustai, bet labai nuotaikingai pristatė 
Egerį. 

Egeris (veng. Eger)– miestas šiaurės rytų 
Vengrijoje, į rytus nuo Matros kalnų, į pietva-
karius nuo Miškolco. Miestas įkurtas XII a. 
Netrukus čia įkurta ir arkivyskupija, pastatyta 
pilis. Egeris išgarsėjo XVI a., kai 1552 m. rude-
nį vos 2000 vengrų apgynė Egerio tvirtovę nuo 

150 tūkst. iki ausų ginkluotų turkų. Miestas iki 
šiol garsėja turtingu architektūros paveldu: čia 
išliko XIII–XVI a. pilies liekanos, 1831–1837 
m. statyta klasicistinė katedra, XVII a. turkų 
minaretas, požeminiai vyno rūsiai, XVIII a. 
barokinė pranciškonų bažnyčia, turkų pirtis, 
kitos įvairių krikščionių atšakų bažnyčios. Yra 
terminių versmių. 

  
Vidutinė trasa lietuviams vyrams 

tapo „auksinė“
Trečioji varžybų diena buvo ypatinga T. 

Kuzminskiui – jis pelnė aukso medalį. 3,9 km 
ir 20 KP trasą Tomas įveikė per 29:39 min. ir 
net 58 sekundėmis aplenkė antroje vietoje liku-
sį ukrainietį Oleksandrą Sankiną. 

V. Remeika (37:07 min.) liko devintas, o M. 
Volungevičius (42:10 min.) - vienuoliktas. Vi-
dutinės trasos varžybos surengtos ten pat, kur 
ir ilgosios trasos, todėl vietovė sportininkams 
jau buvo pažįstama.

 Trasa buvo sėkminga ir mūsų moterims. 
Po 2,9 km ir 18 KP varžybų S. Katinaitė (34:36 
min.) ir J. Volungevičienė (35:33 min.) atitin-
kamai pasipuošė sidabro ir bronzos medaliais. 
A. Kulbokaitė (36:20 min.) užėmė ketvirtą 
vietą. Nugalėtoja tapo Rusijos sportininkė Iri-
na Šelepova, kuri trasoje užtruko 33:22 min. 
Jaunių grupėje trečią kartą čempione tapo A. 
Liščuk (1:00:03 min.). Bronza atiteko lietuvei 
L. Navikaitei (1:05:25 min.). G. Diržiūtė liko 
penkta.

 
Estafetės rungtyje vyrai susigrąžino 

čempionų titulą
Paskutinę varžybų dieną lijo. Tad į esta-

fečių vietą orientacininkai rinkosi vilkėdami 
lietpalčius. Estafečių trasa buvo įrengta 500 
- 630 metrų aukštyje virš jūros lygio. Nepai-
sant jos neįprastumo, lietuviams buvo sėkmin-
ga.  Komandos buvo štai tokios sudėties: vyrų 
- M. Volungevičius, V. Songinas, V. Remeika 
(T. Kuzminskis buvo patyręs piršto traumą) ir 
moterų - A. Kulbokaitė, S. Katinaitė, J. Volun-
gevičienė. 

Džiugu, kad orientacininkai vyrai tądien 
puikiai vertėsi ir be komandos lyderio Tomo. 
Jie susigrąžino Europos čempionų titulą, pel-
nytą prieš 16 metų! Lietuvos vyrų komanda 
trasoje užtruko 1 val. 55 min. 51 sek. ir įveikė 
Rusijos (1:57:17 ) bei Ukrainos (1:59:41 ) ko-
mandas. 

Moterys estafetės rungtyje buvo trečios. Jos 
trasą įveikė per 2 val. 32 min. 46 sek. Čempio-
nėmis tapo Ukrainos  (2:04:02), vicečempionė-
mis - Rusijos (2:04:58) sportininkės.

Estafečių prizininkų apdovanojimo cere-
monija dėl lietaus buvo surengta kartu su var-
žybų uždarymo ceremonija ir vyko viešbutyje, 
konferencijų salėje. 

Kitą dieną Vilniaus oro uoste nusileidusią 
orientacininkų delegaciją pasitiko ne tik arti-
mieji, draugai, sporto organizacijų atstovai, bet 
ir... iškritęs pirmasis sniegas.

Arūnas KUBAITIS

Trumpos naujienos
KURČIŲJŲ DVIRATININKŲ LENKTYNĖS 

TAIVANE. Taivano kurčiųjų sporto komiteto 
kvietimu LKSK prezidentas A. Jasiūnas lankė-
si Taivane ir stebėjo 3-iąjį tarptautinį kurčiųjų 
dviračių turnyrą, kuris vyko lapkričio pirmą-
ją savaitę. Septynių etapų dviračių lenktynėse 
dalyvavo 23 dviratininkai, bet nebuvo nė vie-
no Baltijos šalių atstovo. Spiginant 35 laipsnių 
karščiui, viešąją tvarką saugant 12 tūkst. poli-
cininkų, nuostabaus grožio vingiuotais kalnų 
keliais, nusidriekiančiais prie pat jūros, skriejo 
dviratininkai. Lenktynininkų koloną lydėjo 25 
džipai su teisėjų, techninės pagalbos, policijos 
ekipažais, du techninės pagalbos autobusai, 
greitosios medicinos pagalbos automobilis.  
Keliai Taivane puikūs, trasą parengė, prižiūrėjo 
ir jos ruožus, besidriekiančius per skirtingus 
miestus, per varžybas uždarydavo šalies kelių 
policijos viršininko pavaduotojas. A.Jasiūno 
reikliai akiai stebint viskas vyko sklandžiai ir 
apgalvotai. Kiekvienam mieste dalyvius sutik-
davo miesto meras ar vicemeras, sporto vado-
vai. Visos merijos tarpusavyje varžėsi priėmi-
mų ir sveikinimo kalbų iškilmingumu. 

Pasak lietuvio, sporto renginiui organizuoti 
50 tūkst. dolerių skyrė Taivano vyriausybė per 
nacionalinį Kūno kultūros ir sporto departa-
mentą; dar 100 tūkst. dolerių pridėjo privatūs 
rėmėjai. Sportininkams ir svečiams buvo suda-
rytos nepaprastai geros sąlygos. Techninė prie-
žiūra, nakvynė ir maitinimas buvo nemokami. 

Varžybų nugalėtoju tapo prancūzas Steeve 
Touboul.

EUROPOS KURČIŲJŲ KREPŠININKŲ VAR-
ŽYBOS– LIETUVOJE. Lapkričio 28 - gruodžio 
1 d. Lietuvos kurčiųjų sporto komitetas orga-
nizuos 4-ąsias Tarptautinės kurčiųjų krepši-
nio federacijos (angl. DIBF) Europos kurčiųjų 
krepšinio klubų taurės varžybas (toliau – Tau-
rės varžybos). Jos vyks Kaune, A. Sabonio 
krepšinio centre. Laukiama devynių moterų ir 
dvylikos vyrų komandų, iš viso per 200 žmo-
nių. Kaip teigė LKSK prezidentas A. Jasiūnas, 
dabar jų organizacijai pats darbų įkarštis: suda-
romos teisėjų brigados, savanorių grupės, da-
lyviams užsakomi viešbučiai, aptariami trans-
porto ir maitinimo klausimai. Sporto renginio 
organizatoriais lietuviai tapo gelbėdami padėtį, 
kai dėl organizacinių gebėjimų stokos ir finan-
sinių sunkumų renginio pagal planą surengti 
nesugebėjo Izraelis. 

Panašaus masto renginiai LKSK – ne nau-
jiena. 1998 m. Lietuvoje buvo surengtas Euro-
pos kurčiųjų plaukimo, o 2002 m. – pasaulio 
kurčiųjų šachmatų čempionatas. 

Kaip informavo organizatoriai, didžiąją 
dalį Taurės varžybų finansinės naštos prisiima 
patys dalyviai, šiek tiek lėšų skiria DIBF bei 
Kūno kultūros ir sporto departamentas prie 
Vidaus reikalų ministerijos. LKSK neplanuo-
tam renginiui projektinių lėšų neturi.

Nijolė KRASNIAUSKIENĖ
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„Poezijos ruduo 2012“
Kai auksinio spalio gro-

žį nublukino šalti rudens 
lietūs, darganotą lapkričio 
6-osios popietę ieškoti šiltes-
nių spalvų į Kauno kurčiųjų 
reabilitacijos centrą (KKRC) 
rinkosi atkakliausi kurtieji 
literatai. 

Pagal išgales, asmeninėmis lė-
šomis surengtas „Poezijos rudens 
2012“ renginys triumfavo. Labai 
gaila, kad finansinės galimybės ir 
trumpos dienos neleido atvykti 
literatams iš tolimų rajonų, o taip 
norėjosi su jais aptarti ateinančių 
metų literatūrinius renginius, tre-
čio rinktinio almanacho leidybą. 

Stokojant lėšų, pastarųjų me-
tų „Poezijos rudens“ almanachai 
(anksčiau spausdinti nors mažu 
tiražu kompiuterinio raštingumo 
kabinetuose) taip pat neišleisti. 

Tačiau šventinę nuotaiką ža-
dino KKRC rankdarbių būrelio 
vadovės Jolitos Grabliauskaitės šil-
tomis rudens spalvomis išpuošta 
salė, šventinis stalas, ant kurio 15 
kartą uždegėme „Poezijos rudens“ 
ugnį – simbolinę žvakę.

Renginio vedėja KKRC me-
ninių gebėjimų organizatorė Vida 
Eskertienė sveikindama susirin-
kusiuosius taip pat prabilo lyriš-
kai: „Labai gražiai ir tiksliai poeto 
ryžtingą kelią nusako Bernardas 
Brazdžionis: / Aš iš saulėlydžių 
renku rytojaus ugnį, / Aš iš vidur-
nakčių šviesias žvaigždes renku.../ 

Poezija, kaip pabrėžia Faustas 
Kirša, yra regėjimas tamsoje. Po-
etams skirta pastebėti tai, kas ki-
tiems labai tolima, neregima. 

Pas mus prigijo graži tradicija 
ruošti ir „Poezijos rudens“ ren-
ginius. Jie kaip ryškiausių rudens 
spalvų paletė – subtili, nepakarto-
jama, jaučiama širdimi. Graži tra-
dicija gyva ir turi gyventi.“ 

Nuvilnijo prisiminimų banga 
žiūrint archyvines poezijos rengi-
nių nuotraukas, perduotas poetės 
Leonardos Paršelienės (Centre 
saugomas ir vis naujomis papildo-
mas albumas). 

Nuo seno žmogaus geriausia 
gyvenimo palydovė yra knyga. 
Priminkime šią tiesą visiems, ypač 
jaunimui. 

Renginyje dalyvaujantis Kau-
no kurčiųjų jaunimo organizacijos 

pirmininkas Mykolas Balaišis pri-
tarė minčiai.

Energinga vedėjai, pasukusi 
kalbą apie garsius poetus, pateikė 
ir mažai kam žinomą klausimą: 
„Kada gi švenčiama Pasaulinė po-
ezijos diena?“ (Kovo 21 d. pirmą 
kartą paminėta 2000 m. Paryžiu-
je.)

Kovo mėnesį literatai norėtų 
susiburti. KKRC direktorė Jūratė 
Pugačiauskienė pasiūlė literatūri-
nius skaitymus rengti kad ir sausio 
mėnesį. O kad ateitų kuo daugiau 
žmonių, burtis visai Kauno kur-
čiųjų bendruomenei palankiu lai-
ku. 

Ateinančiais metais poezijos 
renginių kokybė, gausa, knygų 
leidyba priklausys nuo projekto 
finansavimo. 

Tradicinėje jubiliejinėje šven-
tėje savo kūrybą skaitė kauniečiai 
literatai: Sonė Abromaitienė, Le-
onardas Abarius, Antanas Drū-
čiūnas, Petras Levickas, Mykolas 
Balaišis, Aldona Stankevičienė, iš 
Jonavos rajono (Upninkų) atvykęs 
Mykolas Kručas. Negalinčių raiš-
kiai skaityti ir dėl sunkios ligos 
negalėjusios atvykti L. Paršelienės 
eiles skaitė J. Pugačiauskienė. 

Centro direktorė visada su en-
tuziazmu dalyvauja klausos nega-
lią turinčių žmonių poezijos ren-

giniuose Kaune, supranta ir verti-
na eiliuotą žodį. 

Poetinis žodis skaitytojui

Leonarda Paršelienė. Širdžių 
darna: / Ko tu neateini, / Juk aš 
visai arti? / Ar myli ar kenti, / Esi 
manoj širdy. / Be galo pasiilgau / 
Tavo melsvų akių.../ O naktys to-
kios ilgos - / Laukiu, tavimi tikiu. 
/ Gyvenimas mielas / Suvedė vėl 
mus. / Mūsų panašios sielos, / Tu-
rim savo troškimus. / Poezija mus 
riša / Minčių, svajų darna. / Mu-
du tvirtai surišo / Širdžių skambi 
daina. /

Antanas Drūčiūnas. Tremties 
motyvais: / Ne visi grįžom mes į tė-
vynę, / Ne visi radom savo namus./ 
Daug brolių žuvo galvas padėję - / 
Taigoj bekraštėj rado kapus. / Iš jų 
stiprybės Lietuva augo, / Vardus jų 
minim, atmintį saugom./

Sonė Abromaitienė. Pasitin-
kant žiemą: / Jau užmiega žemė gi-
liai, / Auksiniais lapais užsiklojus 
šiltai. / Tik neužmiega žvaigždės 
nakties / Ligi aušros, kol saulė ims 
šviest. / Įmigus žemė tyliai alsuos 
/ Baltas rūkas ją švelniai apgobs, / 
Vakaris vėjas melodiją gros. / Miš-
ko medžiai ritmingai siūbuos. / 
Pirmos snaigės valsą sušoks, / Eglių 
skaros baltai pasipuoš. / Tik pava-

sarį žemė nubus,/ Baltus rūbus pa-
keis į žalius./

Mykolas Kručas. Kiaulių gri-
pas: / Anuomet siautęs kiauliškas 
gripas. / Prie manęs irgi buvo pri-
lipęs. / Giltinė stovi, dantim kale-
na: / - Aš tavo dūšios atėjau, seni! 
/ - Ne čia pataikei, - sakau bjau-
rybei. / - Prie kiaulių augęs, duok 
man ramybę. / Man kiaulių kvapas 
yra malonus, / Nešk savo gripą pas 
miesto ponus. / Traukis geruoju – į 
kaulus gausi / Arba supykęs - iš-
prievartausiu. / Giltinė mato, kad 
nebe juokas, / O gal ir gali tasai se-
niokas? / Kol nepasiuto, reik iš čia 
dingti, / Dar nekaltybę gali atimti. 
/ Skubiai per kiemą nukepėstavo, / 
Su savim nešės ir dalgį savo. / Aš tą 
bedantę tada apmoviau, / Užtai ir 
sveikas ant kojų stoviu. / Kas tada 
buvo, Dievulis žino, / Košmaro sa-
pnas ar karščio pynė? /

Petras Levickas. Ruduo: / Kur 
pabėgo vasarėlė / Paukščiu ulbanti, 
basa, / Su gėlių margais vainikais / 
Padabinusi kasas? / Rudenėlis at-
keliavo, / Medžių lapai nubyrėjo, 
/ Nebeliko jau gėlių / Ir paukštelių 
čiulbesių. / Kad pridygo, tai pridy-
go / Pilni, pilni miškai grybų. Reiks 
važiuoti jau grybaut, / Zelionkėlių 
prisiraut. / Lyja ilgai, iš pat ryto, / 
Neregėti pabaigos. / Debesys pilki ir 
niūrūs - / Nematyt šviesios dienos. 

Kultūra

„Poezijos rudens 2012“ renginio dalyviai.
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/ Vai sugrįžki, vasarėle, / Su saulu-
tės spinduliais, / Paukščių čiulbesiu 
pradžiugink / Rudeniniais vaka-
rais./

Leonardas Abarius. Senatvė: / 
Rodos, dangus su meile gaubia že-
mę.../ Tai mėlynas, tai juodas jis. / 
Po jo padange mes gyvenam / Tu-
rėdami viltis.../ Kokia buvo lemties 
malonė, / Troškimai, godos mūs? / 
Kad nugyvensime laimingai,/ Ap-
lenkdami vargus! / Naktys ilgėja, 
anksčiau temsta, / Languos šešėlių 

nebėra. / Jau akys džiaugsmo nepa-
žįsta / Ar dengia užmaršties migla? 
/ Jau daugel kartų ašaros riedėjo, / 
Bet nebeskauda ką skaudėjo. / Ke-
liai trumpėja, dienos merkias. / Ir 
vis dėlto - gyvent vertėjo.../

Mykolas Balaišis. Aš nežinau: / 
Aš nežinau, kam ši diena, naktis, / 
Aš nežinau, kam saulė ir mėnulis, 
/Aš nežinau kam žvaigždės dan-
guje? / O tu visus atsakymus jauti, 
regi. / Dar ir už tai myliu tave, esi 
brangi.../

Aldona Gema Stankevičienė. 
Šventųjų nemačiau: / Kiek gyve-
nau, šventųjų nemačiau - / Tik 
akmenis po kojom.../ O laiką mata-
vau žvilgsniu artojų. / Visi daiktai 
išbluko kaitroje - / Vis gėrė saulė 
lietų danguje. / Ar laimė buvo? / 
Klausdama ir atsakau: / Ji tik aki-
mirka, stotelė poilsiui, / Kol vieno 
vargo mazgą atrišau. / Paskui – tik 
keitėsi mazgų seka. / Čia aš esu vi-
sų dėka.../

Žmogaus kelionė: / Žmogaus 

kelionės ta pati pradžia: / Pirma-
sis riksmas, pirmas žingsnis, žo-
dis.../ Paskui kažkas tau užmeta 
vadžias / Ir privalai suprast, už 
ką vanoja. / Atskirt, kur pelenai, 
grūdai, / Kas – meilė, kas – tikri 
draugai? / Žinoti, kas už ką kovo-
ja, / Sudegt, gesint ar slėptis, kai 
ugnis liepsnoja.../ Kiekvienas tu-
rime idėjas ir svajas, / Kiekvienas 
kaunamės pagal jėgas už jas./

Aldona STANKEVIČIENĖ
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Tautinio šokio ritmuKultūra
Kauno kurčiųjų rea-

bilitacijos centro (KKRC) 
pagyvenusių žmonių tau-
tinių šokių kolektyvo na-
riai sunkiai įsivaizduoja 
gyvenimą be šokių ir pasi-
rodymų kurčiųjų šventėse. 
Šokis jiems - ne tik emocijų, 
jausmų išraiška, laisvalaikio 
praleidimas, bet ir gyvenimo 
dalis, nes pradėta šokti dar 
mokyklos scenose, vėliau – 
darbovietėse.

Tautinius šokius dar galima 
vadinti liaudies šokiais, nes jie 
kurti pagal papročius, tradicijas. 
Pradžioje šokta tik dvaruose, vė-
liau kiek perkurti šokiai persikėlė 
į sodžius. KKRC Tautinių šokių 
būrelio meno vadovė (nuo 2008 
m.) Laura Šaikuvienė tikslina: 
„Šokius tenka mums perkurti 
pagal paskirtį ir galimybes. Iš-
skirtinis kolektyvo bruožas, kad 
judesys kuriamas tyloje, tiksliai 
apskaičiuojami žingsniai, pauzės 
tarp judesių, svarbu akių kontak-
tai, vidinis „susikalbėjimas“ tarp 
šokio partnerių. Nuolat šokantys 
žmonės žino ir daugiau darnaus 
judesio paslapčių. Šoka trys po-
ros. 

Labai gaila, kad mokyklose 
nepuoselėjama tautinio meno 
tradicijų. Bėga metai, keičiasi kar-
tos, būtų malonu, kad dabartinis 
jaunimas neliktų abejingas tau-
tinio šokio grožiui. Pagyvenusių 
žmonių tautinių šokių kolektyvas 
veržlus, nepaisant šokėjų soli-
daus amžiaus, imlus naujovėms. 
Repertuare mūsų sukurti šo-
kiai: „Riestainiukas“, „Pašukėlė“, 
„Bars, bars“, „Sutiktuvių maršas“, 
„Vingrioji polka“. Šokis - kūno 
kalba, prireikia nemažai pastangų 
ir laiko norint užkariauti žiūrovų 
simpatijas.“

Širdimi nesenstantis  
kolektyvas

Pagyvenusių žmonių tauti-
nių šokių kolektyvas susikūrė dar 
Kauno tarprajoninės (vėliau per-
vadinta teritorine) valdybos kul-
tūros namuose. Ilgus metus jam 
vadovavo Stasys Kalasauskas. Ku-
rį laiką čia tautinius šokius šoko 
A. Katakinas, R. Lipnius, A. Na-

vickas. 
Šiuo metu kolektyve - šeši šir-

dimi nesenstantys šokėjai: Marytė 
Valiulienė, Petras Levickas, Joana 
Šabūnienė, Pranas Kudrevičius, 
Onutė Pauplienė, Vladas Naujo-
kas. 

Visi šokėjai klausos negalią 
turi iš vaikystės, apkurtę po sun-
kių ligų ar traumų, gestų kalbą 
išmokę dar kurčiųjų mokyklose. 
Tik viena Marytė naudojasi klau-
sos aparatu, tad šokio sūkuryje 
lyg vedlė, visų akys nukreiptos į 
ją, be jos sunkiai įsivaizduojamas 
galutinis šokio rezultatas. 

Penki iš jų - senbuviai. Nese-
niai į kolektyvą įsitraukęs V. Nau-
jokas pakeitė iš Kauno išvykusį 
ilgametį šokėją Rimantą Jeleginą. 
Anot V. Naujoko, jis pateko tarp 
gerai pažįstamų bendruomenės 
narių, kur „ir šokiai, ir šokėjai 
gražūs“. Čia jis jaučiasi savas ir 
reikalingas. 

Dauguma iš jų su scena susi-
jusios kūrybinės veiklos pradžią 
skaičiuoja nuo jaunystės dienų. 
Onutė pasakoja, kad šokti pra-
dėjusi dar tuometinėje Vilniaus 
kurčiųjų mokykloje, persikėlusi 
į Kauną dirbo siuvėja, vėliau už-
leidėja Kauno kurčiųjų mokymo - 
gamybos kombinate (dabar UAB 
„Atropa“). Čia šoko ir ištekėjusi, 
ir augindama vaikus. Vyras šokio 
vilionei nepasidavė, bet ir nepyko 
jai einant į repeticijas. 

Šioje darbovietėje susikirto 
keliai ir Prano, Marytės, Joanos. 
Kiek vėliau Joana darbą susirado 
miesto įmonėje, o nuo 1997 m. iš-

ėjusi pensiją, savo laisvalaikį gali 
skirti pomėgiams. 

P. Kudrevičius irgi šoko dar 
Vilniaus kurčiųjų mokykloje. 
Dirbant Kaune staliumi, ilgus 
metus jį domino meninė foto-
grafija, mėgėjų kurčiųjų kine su 
bendraminčiais kūrė vaidmenis. 
Ir dabar su M. Valiuliene yra ak-
tyvūs KKRC pantomimos ir dra-
mos būrelio nariai. 

Visai kurčiųjų bendruomenei 
M. Valiulienė įsiminė sukūrusi 
ryškų Močiutės vaidmenį jung-
tiniame KKRC dramos būrelio ir 
Kauno pantomimos ir plastikos 
teatro aktorių spektaklyje „Tyla?! 
– nieko baisaus...“ Kaskart sveiko 
juoko audrą sukelia jos vaidmuo 
mini spektaklyje „Bobutės“. Scena 
jau artima. Susigyventa ir su min-
timi, kad turi visur suspėti. 

O pats likimas moters nele-
pino. Du kartus vaikystėje sirgo 
plaučių uždegimu. Mirtis stovėjo 
šalia, o močiutė buvo paruošusi 
jau žvakę. Stebuklingai atsistojusi 
ant kojų Marytė pradėjo lankyti 
pradinę mokyklą, bet mokslai iš 
vietos nejudėjo. Išvargusi mergai-
tė perkelta į protiškai atsilikusiųjų 
mokyklą, ir tik ten prieita prie iš-
vados, kad ji beveik negirdi! 

Gyventi ir mokytis teko persi-
kelti į tuometinę Kauno neprigir-
dinčiųjų mokyklą-internatą. Gabi 
mergina baigė ir suaugusiųjų va-
karinę vidurinę mokyklą, o vėliau 
su specialia grupe, padedant ver-
tėjai, – Kauno ekonomikos tech-
nikumą. 

Dirbo siuvėja, brigadininke, 

meistre, o pastaruosius 15 metų – 
gamybos kontroliere UAB „Atro-
pa“. Dirbti atsakingą darbą ir būti 
aktyvia visuomenininke – misija 
ne iš lengvųjų.

P. Levicką liga užklupo pra-
dinėje mokykloje. Stipriai silpnė-
jant klausai mokytis taip pat teko 
persikelti į Kauną pas panašaus 
likimo draugus. Dirbo Kaune  
F. Džeržinskio staklių gamykloje, 
vėliau kūrybinis darbas nuviliojo 
į Dailės kombinatą, bet su pana-
šaus likimo draugais visada palai-
kė ryšį. 

Petras kuria ir eilėraščius, yra 
aktyvus LKD literatų sambūrio 
narys, kūrybinių almanachų ben-
draautoris. 

Joana, Onutė, Pranas, Vla-
das ir Petras yra aktyvūs Kauno 
kurčiųjų senjorų klubo „Poilsis“ 
nariai.

Nepaisant sunkios klausos 
negalios, susirinkus į kolektyvą 
ambicingiems žmonėms įmano-
ma padaryti išties nemažai. Per 
daugelį metų surastas receptas 
ir scenos baimei įveikti. Sceno-
je kiekvienas jaučia atsakomybę, 
pareigą padaryti viską tobulai, 
nes kiekvienas judesys ir žvilgs-
nis stebimas žiūrovo. Per daugelį 
metų į kritiką išmoko žiūrėti kaip 
į priemonę, pasitempti ir tobulėti. 
Užsiauginti ir prisijaukinti žiūro-
vą reikėjo laiko ir pastangų. 

Dar prieš keletą metų, esant 
palankesnėms kainoms, KKRC 
meninių gebėjimų organizatorė 
Vida Eskertienė, pasikonsultavusi 
su tautinių rūbų specialistais, nu-
pirko medžiagą, kostiumus pasiu-
vo UAB „Atropa“ siuvėjos. Padėta 
įsigyti ir patogią šokiams avalynę.

KKRC direktorė Jūratė Pu-
gačiauskienė atkreipia dėmesį į 
garbaus amžiaus žmonių pasiau-
kojamą veiklą ir pabrėžia: „Pagy-
venusių kurčiųjų žmonių tautinių 
šokių kolektyvas - vienintelis Lie-
tuvoje, mes juo labai didžiuoja-
mės.“

Nelieka abejingų žiūrovų, kai 
puošniais, spalvingais sceniniais 
kostiumais tautinio šokio ritmu 
sukasi žvalūs Kauno veteranai. 
Jiems labai tinka posakis, kad 
mylintys šokį myli ir gyvenimą.

Aldona STANKEVIČIENĖ 

Kauno kurčiųjų reabilitacijos centro pagyvenusių žmonių tautinių šokių 
kolektyvo nariai (iš kairės):  Pranas Kudrevičius, Joana Šabūnienė, Vladas 
Naujokas, Onutė Pauplienė, Petras Levickas, Marytė Valiulienė. 
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EUDY DC seminaras apie lyderystęJaunimo žingsniai

Streso valdymo strategija kurtiesiems 
Kurčiajam ar neprigirdinčia-

jam, augančiam aplinkoje, kur 
daugelis šeimos narių, draugų, 
mokytojų tikisi, kad jis lengvai 
prisitaikys prie kurčiųjų gyveni-
mo, tai gali būti tikras iššūkis. 

Ir visai nesvarbu, geriau ar 
blogiau kurčiajam sekasi jo aplin-
koje. Tai sekina psichologiškai, 
reikia be galo daug pastangų no-
rint suspėti su girdinčiaisiais. 

,,Suspėti" - tai kažkas, ką kur-
tieji ir neprigirdintieji yra įvaldę. 
Tai paskatino ieškoti streso įveiki-
mo strategijos kurtiesiems. 

Markas Drolsbaughas, kur-
čiasis rašytojas, interneto erdvėje 
teigia, jog tam, kad sėkmingai bū-
tų įveiktas kurtumas, svarbu kuo 
labiau domėtis kurtumu, tuo, kas 
jaudina kurčią žmogų. Daugiau ži-
nant ir save pažįstant tikėtina, kad 

patiriamas stresas mažės. Be to, 
reikėtų, jog tuo domėtųsi ir kur-
čiojo artimieji, kad jis būtų geriau 
suprastas. Kartais kurčiajam sun-
ku pasakyti apie savo poreikius ar 
net save suprasti. 

Svarbu suvokti, kad kurčiasis 
neprivalo atrodyti, kalbėti ir elgtis 
visą laiką kaip girdintys žmonės. 

Įsidėmėkite, kad kartais tiesa 
žeidžia. Tačiau perskaitę daugiau 

informacijos vėliau būsite dėkin-
gi. Mokantiems anglų kalbą reko-
menduojama skaityti straipsnius 
www.deaf-culture-online.com.

Sunkiausia kova, kurią žmo-
gus turi įveikti, - gyventi pasau-
lyje, kur kiekvieną dieną kas nors 
bando tave paversti kažkuo, kuo 
būti tu nenori.  

Šaltinis: www.deaf-culture-online.com 

Spalio 27 d. Vilniaus 
kurčiųjų klube vyko EUDY 
DC seminaras, į kurį susi-
rinko apie 30 jaunuolių iš 
Lietuvos. 

EUDY DC – Europos kurčiųjų 
jaunimo organizacijos padalinys 
besivystančioms  šalims.

Europos kurčiųjų jaunimo 
organizacijos (EUDY) stovykloje 
mūsų atstovės paskleidė žinią, kad 
Lietuvoje yra neoficiali kurčiųjų 
jaunimo organizacija. Bosnijoje 
ir Hercegovinoje EUDY sureng-
toje stovykloje Lietuvai atstovavo 
trys lietuvės: Nina Šamakova, Ada 
Zabulionytė ir Emilija Kisnieriūtė  
(šių eilučių autorė). Nina nuspren-
dė EUDY DC lektores pasikvies-
ti į Lietuvą. Paskaitas skaitė trys 
lektorės: Marlena Bajer (Marlene 
Bayer) ir Tora Habner (Thora Hu-
bner) iš Vokietijos, Inesa Gereiro 
(Inese Guerreiro) iš Belgijos. Lek-
torės atvyko į Lietuvą savo lėšo-
mis. 

Pasak viešnių, kad suprastume 
apie lyderystę, turėtume paskaitų 
klausytis vieną savaitę, o ne vieną 
dieną. Todėl lektorės stengėsi api-
bendrinti savo žinias kuo trum-
piau ir pristatyti savo darbą per 
vieną dieną.

Kas yra lyderystė? Lyderystė 
– tai įdomi, bet sunkiai apibūdi-
nama sąvoka, todėl kiek plačiau 
ją apibūdinsiu. Išskiriami keturi 
svarbūs lyderystės bruožai: 1. Va-
dovavimas veikia kitus asmenis. 
2. Kur yra lyderiai, ten yra ir se-
kėjai.3. Lyderiai užima priešaki-
nes pozicijas, kai ištinka krizė ar 
atsiranda tam tikra problema. Jie 
paprastai tampa matomi, kai rei-
kalinga staigi reakcija. 4. Lyderiai 
yra žmonės, kurie turi aiškų suvo-

kimą, ko ir kodėl jie siekia.
Lyderis ir vadovas yra visai 

skirtingi dalykai. Lyderis - tai as-
menybė. Lyderiai daugiausia dė-
mesio skiria visuomenei.

Vadovas apibūdinamas kaip 
darbo vadovas ar verslininkas. 
Pavyzdžiui, darbuotoja pavėluo-
ja į darbą ir gauna įspėjimą nuo 
griežto vadovo. Jam nepatinka vė-
luojanti darbuotoja, todėl jis liepia 
šiai moteriai kuo daugiau dirbti 
nepaisant jos šeimos problemų ar 
reikalų.

Lektorės jaunuoliams orga-
nizavo įdomių žaidimų, kurie 
skatino mūsų sutarimą, tobulino 
tarpusavio komunikaciją ir san-
tykius. Jos suskirstė mus į kelias 
grupes, kurios turėjo įvykdyti 
užduotis. Kiekviena grupė turėjo 
suvokti, kad joje turi  būti lyderis. 
Kitaip  būtų sunku susitarti ir ga-
lėtų atsirasti nesusipratimų. 

Taip pat vyko diskusijos, ir kai 
kurie kurtieji uždavė svarbių klau-
simų lektorėms.

Po pietų lektorės pristatė įdo-

mią temą „SWOT“, kuri reiškia 
pranašumus, trūkumus, galimybes 
ir grėsmės pavojų. Tam, kad dau-
giau sužinotume, kas yra „SWOT“, 
lektorės organizavo įdomų žaidi-
mą. Kiekviena grupė turėjo pa-
rašyti ir pareikšti nuomonę apie 
Lietuvos kurčiųjų jaunimo orga-
nizacijos pranašumus, trūkumus, 
galimybes ir grėsmės pavojų. Kai 
baigėsi žaidimas, EUDY DC lekto-
rės patarė mums neišmesti tų lapų 
ir juos saugoti. Mat ateityje mums 
bus lengviau organizuoti savo vei-
klą, jei iš naujo perskaitysime ir 
prisiminsime, ką mūsų organiza-
cijos nariai parašė.

Laikas prabėgo neįtikėtinai 
greitai, ir baigėsi paskaita. Visi 
gavome pažymėjimus iš Europos 
kurčiųjų jaunimo organizacijos. 
Mums, jaunuoliams, patiko šis se-
minaras apie lyderystę. Informaci-
ja buvo labai naudinga. Tikiuosi, 
kad įgytos žinios padės plėtoti 
mūsų organizacijos veiklą. 

EUDY DC lektorės prisipaži-
no, kad kitą kartą galėtų vėl atvyk-

ti į Lietuvą.
Paskui neoficialios Lietuvos 

kurčiųjų jaunimo organizacijos 
prezidentas Vytautas Pivoras mus 
informavo, kad naujo prezidento 
ir tarybos rinkimai yra nukelti į 
gruodžio 8 d.

Nuoširdžiai dėkojame N. Ša-
makovai, V. Pivorui ir kitiems 
žmonėms, kurie įdėjo daug jėgų 
ir širdies organizuodami šį įdomų 
seminarą. 

 Mes su Ada ir Nina pasako-
jome visiems dalyviams apie Eu-
ropos kurčiųjų jaunimo stovyklą 
Bosnijoje ir Hercegovinoje. Žino-
ma, parodėme ir filmuką. Vėliau 
viešnios pristatė Europos kurčiųjų 
jaunimo organizaciją, jos darbus ir 
projektus. 

Pabaigoje Vilniaus kurčių-
jų jaunimo organizacija pristatė 
linksmą Helovino vaidinimą, pa-
rodė filmukus, kuriuose vaidino 
kurtieji aktoriai. 

Emilija KISNIERIŪTĖ

Seminaro dalyviai.
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Projektai

Spalio mėnesį, po dvejų 
metų pertraukos, vėl starta-
vo Leonardo da Vinči par-
tnerystės tinklų projektas 
„Skleiskite gestą - profesinės 
gestų kalbos sklaida Euro-
poje“ („SpreadtheSign–dis-
seminationin Europe of  
Vocational Sign Language“, 
toliau – projektas „Skleiskite 
gestą“). 

Išsiplėtė projekto partnerių 
tinklas ir dabar tinklalapyje www.
spreadthesign.com, kuriame yra 
nemokama gestų kalbos vertimo 
priemonė, galima rasti net 16 skir-
tingų šalių gestus. Šia priemone 
naudotis labai lengva: pakanka 
parašyti žodį ir pasirinkti norimą 
kalbą, kad pamatytumėte gestų 
kalba rodomą įrašytą žodį. 

Kauno kurčiųjų ir neprigirdin-
čiųjų ugdymo centras (KKNUC) – 
viena seniausių Lietuvoje ugdymo 
įstaigų, kur ugdomi mokiniai, tu-
rintys klausos sutrikimą. KKNUC, 
besidomintis šiuolaikinėmis ug-
dymo naujovėmis, nuolat ieško 
galimybių, kaip tobulinti ugdymo 
procesą ir kurtiems bei neprigir-
dintiems mokiniams suteikti priei-
namą, kokybišką ir veiksmingą 
ugdymą. Suprasdami gestų kalbos 
svarbą sutrikusios klausos moki-
nių ugdyme, KKNUC pedagogai 
2006 m. prisidėjo prie tarptautinio 
L. da Vinči bandomojo projekto 
„Skleiskite gestą - skatinkite ben-
dravimą profesine gestų kalba Eu-
ropoje“ ir ėmėsi iniciatyvos kurti 
nemokamą internetinę gestų kal-
bos vertimo priemonę Lietuvoje. 
Pagrindinis projekto tikslas buvo 
sukurti nemokamą internetinį 
profesinės gestų kalbos žodyną, 
kuris padidintų gestų kalbos priei-
namumą, sudarytų galimybę mo-
kytis užsienio šalių gestų kalbos ir 
palengvintų gestų kalbos vartotojų 
mainus visame pasaulyje.

2008 m. projektas peraugo į  
L. da Vinči programos inovacijų 
perkėlimo projektą  „Skleiskite 
gestą - skatinkite bendravimą na-
cionaline gestų kalba”. Per ketve-
rius abiejų etapų projektų gyvavi-
mo metus (2006-2010) sukurtas 

tinklalapis ir internetinė gestų kal-
bos vertimo priemonė kokybiškai 
kito: daugėjo užsienio šalių - pro-
jekto partnerių, savo šalies gestus 
skelbiančių tinklalapyje, prasiplėtė 
gestų kalbos žodyno sritys, tinkla-
lapis tobulėjo įgydamas vis naujas 
funkcijas, garso ir vaizdo galimy-
bes.

2009 m. kovo 31 d. Švedijos 
užsienio reikalų ministerijoje pro-
jektas buvo oficialiai pristatytas 
Jos didenybei karalienei Silviai ir 
kitiems vyriausybės atstovams, 
užsienio šalių partnerių ambasa-
doriams, kviestiniams svečiams iš 
tarptautinių nevyriausybinių or-
ganizacijų.

2010 m. gegužės mėnesį pro-
jektas Briuselyje buvo pasiūlytas 
„Geriausios praktikos 2010“ no-
minacijai. 2010 m. birželį Čekijoje 
projektas „Skleiskite gestą“ laimė-
jo Europos kalbų apdovanojimą.

Patobulinus sukurtą gestų 
kalbos vertimo priemonę, svetai-
nėje esantys gestai buvo įgarsinti, 
prie jų įdėtos nuotraukos, video-, 
tekstai ir taip padidėjo šio žody-
no panaudojimo galimybės. Dabar 
internetine gestų kalbos vertimo 
priemone gali naudotis ne tik kur-
ti, neprigirdintys žmonės, kochle-
arinio implanto naudotojai, bet ir 
kitų sutrikimų turintys asmenys. 

Šiandien www.spreadthesi-
gn.com nuosavybė yra perleis-
ta Europos gestų kalbų centrui 
Švedijoje. Tai nevyriausybinė, ne 
pelno siekianti organizacija. Nors 

pagrindinis šio centro tikslas yra 
nacionalinės gestų kalbos priei-
namumas žmonėms, turintiems 
klausos negalią, siekiama, kad ges-
tų kalba būtų prieinama kiekvie-
nam. 

2012 m. patvirtinus naują L. da 
Vinči partnerystės tinklų projektą 
„Skleiskite gestą - profesinės gestų 
kalbos sklaida Europoje“ į projek-
to veiklą įsitraukė dar daugiau ša-
lių. Projekto parteriai, dirbantys 
projekte, - kurčiųjų mokyklos, 
universitetai, kurčiųjų organiza-
cijos: Europos gestų kalbų centras 
(Švedija), Erebru universitetas 
(Švedija), Vidurinė, pradinė mo-
kykla ir darželis (Čekija), Kauno 
kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdy-
mo centras (Lietuva), Porto uni-
versitetas (Portugalija), Mert Oz-
ture kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų 
aukštoji profesinė mokykla (Tur-
kija), Šiaurės Reino-Vestfalijos 
sutrikusios klausos mokinių pro-
fesinė mokykla (Vokietija), Don-
kasterio komunikacijos koledžas 
(Jungtinė Karalystė), Ročesterio 
technologijos institutas (JAV), 
Maskvos bilingvinio kurčiųjų ug-
dymo centras (Rusija), Cukubos 
technologijos universitetas (Japo-
nija), Lenkijos kurčiųjų asociacija, 
Latvijos kurčiųjų asociacijos rea-
bilitacijos centras, Talino Helenos 
mokykla (Estija), Táknsmiðjan 
kurčiųjų organizacija (Islandija), 
Audio+gestas-veiklos ir bendravi-
mo klubas  (Austrija), Ca‘ Foscari 
universitetas (Italija).

Naujo projekto veiklos trukmė 
- treji metai, per kuriuos numato-
ma toliau pildyti nemokamą gestų 
kalbos vertimo priemonę naujais 
gestais, tobulinti jos funkcijas, 
vykdyti tarptautinę ir nacionalinę 
projekto sklaidą.

2012 m. spalio 8-10 d. Švedi-
jos Orebro mieste vyko pirmasis 
projekto partnerių susitikimas, 
kuriame buvo aptartas tolesnis 
bendradarbiavimas, gestų kalbos 
vertimo priemonės perspektyvos, 
tobulinimo ir sklaidos galimybės.

 Šiandien www.spreadthesign.
com tinklalapyje galima rasti tarp-
tautinį švedų, anglų (britų gestų 
kalbos), Amerikos anglų, vokie-
čių, prancūzų, ispanų, portugalų, 
rusų, estų, lietuvių, islandų, latvių, 
lenkų, čekų, japonų, turkų gestų 
kalbos žodyną. Čia bus kuriamas 
ir vaikų žodynas su paveikslėliais. 

www.spreadthesign.com bus 
daugiau sakinių, ne tik pavienių 
žodžių/gestų. 

Nuolat plečiamas bendradar-
biavimas su naujais partneriais 
ir šios nemokamos internetinės 
gestų kalbos vertimo priemonės 
rėmėjais. Kiekviena projekte daly-
vaujanti šalis turi savo komandą, 
kuri atsakinga už jų kalbą tinkla-
lapyje.

Skirtingų šalių komandos vėl 
aktyviai dirba filmuodamos nau-
jus gestus ir turtindamos interne-
tinę gestų kalbos vertimo priemo-
nę. Projekto partneriai nestokoja 
idėjų. Planuojama išmaniuosiuose 
telefonuose sukurti prieigą prie 
www.spreadthesign.com, žodyne 
įdiegti žodžio/gesto paaiškinimo 
funkciją ir į projekto veiklą įtrauk-
ti vis daugiau naujų partnerių. 

Internetinė gestų kalbos ver-
timo priemonė kurtiems ir nepri-
girdintiems žmonėms palengvina  
gestų kalbos mokymąsi ir bendra-
vimą su kitos šalies žmonėmis. Jų 
mobilumui tai suteikia tokias pa-
čias sąlygas, kokias turi ir girdin-
tys bendraamžiai.

www.spreadthesign.com su-
teikia galimybę gestų kalbai būti 
prieinamai visame pasaulyje.

Renata VALAITYTĖ-  
RAMUCKIENĖ

Rasa JANKEVIČIENĖ

Projekto „Skleiskite gestą“ 
partnerystė plečiasi

KKNUC atstovai (iš kairės) V. Valiauga, R. Ramuckienė ir J. Jankevičienė 
projekto partnerių susitikime Švedijoje.
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Kurtieji vaikai plečia pažintį su teatru ir muziejais

Atrinkti specialistai, savo kvalifikaciją kelsiantys Graikijoje

2012 m. šeimų, augi-
nančių kurčius ir neprigir-
dinčius vaikus, bendrija 
PAGAVA įgyvendino pro-
jektą „Kurtieji vaikai plečia 
pažintį su teatru ir muzie-
jais“, jo tikslas – plėsti kurčių 
vaikų ir jaunimo kultūrinį 
gyvenimą bei paskatinti 
kultūros ir meno kūrėjus da-
lyvauti edukacinėje veikloje.

2012-ieji Lietuvoje paskelb-
ti Muziejų metais. Šiais metais 
pasirinkome, kad kurtieji vaikai 
aplankytų Kauno muziejus. Ben-
dradarbiaujant su regioninėmis 
tėvų bendrijomis ir kurčiųjų mo-
kyklomis gegužės-liepos mėne-
siais vaikai ir jaunimas iš Šiaulių, 
Tauragės, Panevėžio ir Vilniaus 
turėjo galimybę nuvykti į Kauną ir 
aplankyti dar nelankytus arba la-
bai mėgstamus muziejus. 

Iš Šiaulių atvykę sutrikusios 
klausos vaikai ekskursiją pradėjo 
nuo miesto ištakų – Kauno pilies, 
paskui apsilankė meno kolekci-
ninko Mykolo Žilinsko vardu pa-
vadintoje dailės galerijoje, savo 
žinias apie gyvūnijos pasaulį plėtė 
Tado Ivanausko zoologijos muzie-
juje, o viešnagės pabaigoje nuvyko 
į muziejų, kuriame susirinkę viso 
pasaulio velniai – Velnių muziejų. 

Vilniečiai ekskursiją po Kau-
ną pradėjo nuo Velnių muziejaus, 
paskui nuvyko į Zoologijos sodą, 
ten dalyvavo edukacinėje progra-
moje, iš arčiau susipažino su žin-
duoliais, ropliais, paukščiais, vabz-
džiais, o kai kuriuos jų net galėjo 
paliesti. Ekskursijos pabaigoje da-
lyviai užkilo į Kauno Kristaus Pri-
sikėlimo bažnyčios apžvalgos aikš-
telę ir iš čia atsisveikino su miestu 
iki kito karto. 

Panevėžiečių ekskursija prasi-
dėjo prie IX Kauno forto, toliau – 
Kauno pilis, Šv. arkangelo Mykolo 
bažnyčia, kitaip vadinama Kauno 
soboru, T. Ivanausko zoologijos 
muziejus. Vaikams labai patiko 
drugelių ekspozicija, nustebino, 
kad ir Lietuvoje rasta mamutų, ra-
ganosių, taurų kaulų. Ekskursijos 
pabaigoje – Nacionalinis  Mikalo-
jaus Konstantino Čiurlionio dailės 
muziejus, kur ekskursantai grožė-
josi Lietuvos menininkų darbais ir 
pamatė garsiuosius M. K. Čiurlio-
nio paveikslus. 

Tauragiškiai pirmiausia nu-
vyko į Rumšiškių muziejų, kur 
aplankė visus Lietuvos regionus 
– Žemaitiją, Aukštaitiją, Dzūkiją 
ir Suvalkiją. Muziejuje vyko seno-
vinių amatų mokymai, tautiškai 
apsirengęs vyriškis mokė žaisti se-
noviniais žaislais, rodė, kaip juos 
reikia pagaminti. Labai patiko 

pasakojimas apie medų, o atsakę 
į klausimus vaikai gavo paskanauti 
šviežio medaus. Toliau kelionė tę-
sėsi Vytauto Didžiojo universiteto 
Kauno botanikos sode, kur taura-
giškiai pamatė įvairiausių augalų 
- gėlių, krūmų, medžių, aplankė 
oranžeriją. 

Projekte taip pat buvo nu-
matyta tęsti bendrijos PAGAVA 
tradiciją organizuoti kurtiems 
vaikams profesionalaus teatro 
spektaklį su vertimu į gestų kalbą. 
Šį kartą pasirinktas Nacionalinio 
dramos teatro spektaklis „Grybų 
karas“.

 Liepos mėnesį Giruliuose 
vykusioje šeimų, auginančių kur-
čius vaikus, respublikinėje vasaros 
poilsio stovykloje „Bėgant iš tylos 
pasaulio“ buvo parodytas mėgėjų 
spektaklis „Grybų karas“, kuriame 
vaidino visų Lietuvos regioninių 
šeimų bendrijų vaikai ir jaunimas. 

Rugsėjo 26 d. Nacionalinio te-
atro Mažojoje salėje įvyko „tikras“ 
spektaklis „Grybų karas“ su verti-

mu į gestų kalbą. 
Į teatrą organizuotai atvyko 

vaikai ir suaugusieji iš Kauno, Pa-
nevėžio, Tauragės, Šiaulių, Vilnius 
ir kitų vietovių. Salėje vos tilpo vi-
si norintys pamatyti spektaklį. 

Taigi projektas suteikė kur-
tiems vaikams galimybę pažiūrėti 
naują spektaklį profesionaliame 
teatre jiems suprantama gestų kal-
ba kartu su kurčiais ir girdinčiais 
tėvais, broliais, seserimis. 

Teatro aktoriai šiek tiek susi-
pažino su kurčiųjų suvokimo spe-
cifika, praplėtė savo žinias apie 
neįgaliuosius. 

Be to, turėjo galimybę susitikti 
kurtieji vaikai ir jų tėvai iš skir-
tingų šalies regionų, jie apsilankė 
didžiuosiuose šalies miestuose 
Kaune ir Vilniuje, kai kurie vaikai 
– pirmą kartą. 

Visuose projekto renginiuo-
se dalyvavo gestų kalbos vertėjai, 
o tas užtikrino lygiavertį kurčių-
jų dalyvavimą. Visa tai prisidėjo 
prie socialinės integracijos plėto-
jimo, suteikė galimybę kurtiems 
vaikams šviestis ir gilinti žinias, 
turiningai ir kūrybingai leisti lais-
valaikį. 

Projektą iš dalies finansavo LR 
Kultūros ministerija ir Neįgaliųjų 
reikalų departamentas.

PAGAVOS inf.

Vykdant 2012 m. Leonardio 
da Vinci mobilumo projekto  ,,Pa-
tirties tiltas per Europą“ – kurčių ir 
neįgalių žmonių įdarbinimo spe-
cialistų (tarpininkų) kvalifikacijos 
tobulinimas Europos dimensijoje 
– Graikijos patirtis veiklas buvo 
paskelbta dalyvių atranka kelti sa-
vo kvalifikaciją ir pagilinti žinias 
kurčiųjų ir neįgaliųjų įdarbinimo 
srityje Graikijos sostinėje Atėnuo-
se lapkričio 16-29 d.

  Gauti 22 gyvenimo aprašymai 
(CV) ir motyvaciniai laiškai. Rug-
sėjo 17 d. įvyko projekto darbo 
grupės narių susitikimas, kuriame 
buvo svarstomos kandidatūros ir 

atrinkta 15 kandidatų. Jie atrinkti 
vadovaujantis šiais kriterijais: 

a) gestų kalbos mokėjimas;
b) įdarbinimo paslaugų teiki-

mas;
c) darbas su neįgaliaisiais pas-

laugų teikimo sferoje;
d) anglų kalbos pagrindai 

(privalumas);
e) priklausymas vienai iš pro-

jekto partnerių organizacijų.

Atrinkti projekto dalyviai yra 
šie :

1. Danutė Tumaitienė (VšĮ 
Klaipėdos kurčiųjų reabilitacijos 
centras);

2. Genovaitė Eidukevičienė 
(Lietuvos kurčiųjų draugijos Kau-
no teritorinės valdybos Raseinių r. 
pirminė organizacija);

3. Jadvyga Seiliuvienė (VšĮ 

Kauno kurčiųjų reabilitacijos cen-
tras);

4. Rasa Rukauskaitė (VšĮ Pa-
nevėžio kurčiųjų reabilitacijos 
centras);

5. Svetlana Murašova (VšĮ 
Klaipėdos kurčiųjų reabilitacijos 
centras);

6. Vida Eskertienė (VšĮ Kauno 
kurčiųjų reabilitacijos centras);

7. Audronė Šimkuvienė ( Ma-
žeikių rajono kurčiųjų reabilitaci-
jos centras);

8. Birutė Dubickienė (Lietuvos 
kurčiųjų draugijos Kauno teritori-
nės valdybos Vilkaviškio pirminė 
organizacija);

9. Danutė Ščerbinienė  (Lietu-
vos kurčiųjų draugija);

10. Inga Minkevičienė (VšĮ 
Vilniaus kurčiųjų reabilitacijos 
centras);

11. Justina Žebelienė (Utenos 
rajono kurčiųjų ir neprigirdinčių-
jų draugija);

12. Rima Kuralavičiūtė (VšĮ 
Vilniaus kurčiųjų reabilitacijos 
centras);

13. Raimonda Monstvilaitė 
(VšĮ Šiaulių kurčiųjų reabilitacijos 
centras);

14. Vineta Samušienė (VšĮ 
Šiaulių kurčiųjų reabilitacijos cen-
tras); 

15. Violeta Lagauskienė (Vil-
niaus technologijų mokymo ir re-
abilitacijos centras).

Tikimės, kad dalyviai vizito 
metu įgaus naujų žinių, gebėjimų 
bei kompetencijų.     

Projekto koordinatorė 
Sigita ASTRAUSKAITĖ
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M. Jančiulį džiugina darbas su kurčiaisiaisMūsų žmonės

Praėjusį pavasarį Vil-
niaus kurčiųjų reabilitacijos 
centro (VKRC) šokių ko-
lektyvui „Tyla“ vadovauti 
pradėjo Modestas Jančiulis. 

Niekada anksčiau su 
kurčiaisiais nebendravęs 
vaikinas nedvejodamas pri-
ėmė pasiūlymą tapti „Tylos“ 
meno vadovu ir choreogra-
fu. Šiandien jis džiaugiasi 
draugiška atmosfera ko-
lektyve, imliais mokiniais 
ir tiki, kad kurtieji šokių 
konkursuose bus lygiaver-
čiai varžovai girdintiesiems.

Susipažinkime su Modestu
Dvidešimt vienų metų vaiki-

nas, kilęs iš Druskininkų miesto, 
2010 m. įstojo į Vilniaus kolegiją 
studijuoti šokio pedagogikos spe-
cialybės. Dabar jis yra trečiame 
kurse. 

Modestas šoka Lietuvos nacio-
naliniame operos ir baleto teatre ir 
Jurijaus Smorigino choreografinių 
projektų teatre „Vilniaus baletas“. 

Aktyvus vaikinas daug kon-
certuoja, dalyvauja įvairiuose bu-
vusios mokyklos ir Vilniaus kole-
gijos projektuose. 

Modesto nufilmuotų liaudies 
šokių yra kompaktinėje plokštelė-
je, skirtoje pedagogams.

Tapti „Tylos“ vadovu jam pa-
siūlė draugė, taip pat baigusi šo-
kio pedagogikos studijas, nes dėl 
darbų gausos pati atsisakė dirbti 
su kurčiųjų kolektyvu. Vaikinas 
nedvejodamas nuėjo susitikti su 
VKRC darbuotojais ir iškart priė-
mė darbo pasiūlymą. 

Nors niekada anksčiau nebu-
vo susidūręs su kurčiaisiais, Mo-
destas neišsigando, nes sulaukė 
VKRC darbuotojų palaikymo ir 
pažado padėti. Jis šiek tiek neri-
mavo, kad nemoka gestų kalbos, 
bet kolegos nuramino, jog laikui 
bėgant pramoks.

Pirmosios pamokos
Savo pirmąją repeticiją su „Ty-

la“ Modestas prisimena kaip labai 
įdomią patirtį. Jis nelabai žinojo, 
nuo ko pradėti, todėl džiaugėsi, 
kad dalyvavo ir VKRC darbuo-
tojai, mokantys gestų kalbą. Jie 

supažindino kurčiuosius su nau-
ju kolektyvo vadovu ir paaiškino 
jam, jog vieni mokiniai šiek tiek 
girdi, kiti visai negirdi, vieni kalba 
tik gestų kalba, o kiti gali skaity-
ti iš lūpų. Modestas iškart pajuto, 
kad reikia daugiau rodyti ir ma-
žiau kalbėti, o jeigu jau kalbėti, tai 
labai aiškiai ir rišliai. Pirma pamo-
ka praėjo sėkmingai ir paliko gerą 
įspūdį.

Po kelių repeticijų Modestas 
jau dirbo vienas, be kitų VKRC 
darbuotojų pagalbos. Jis labai 
džiaugėsi, kad grupėje buvo pri-
girdinti mergina, kuri jam padėjo 
bendrauti su kurčiaisiais, parody-
davo gestų. Šiandien Modestas jau 
šiek tiek pramokęs gestų kalbą.

Kurtieji imlesni šokėjai nei 
girdintys

Nuo pirmosios „Tylos“ repeti-
cijos su nauju vadovu prabėgo jau 
devyni mėnesiai. Modestas tikina, 
kad kuo toliau, tuo darosi įdo-
miau. Į darbą jis eina su malonu-
mu, lyg į savų žmonių susibūrimą. 
Modestas ypač  susidraugavo su 
žmonėmis, kurie kolektyve šoka 
nuo jo darbo pradžios. Po vasaros 
prie „Tylos“ prisidėjo ir daug nau-
jokų, dabar repeticijas lanko net 
15 žmonių. Po truputį Modestas 
randa ryšį ir su naujais šokėjais.

Paklaustas, kuo skiriasi darbas 
su kurčiaisiais ir girdinčiaisiais, 
choreografas pasakojo: „Darbas 
skiriasi labai daug kuo. Kurtieji 
yra imlesni. Jie labiau susikaupia, 
labai atidžiai žiūri, ką aš rodau, 
stengiasi, ima viską, ką jiems duo-
di. Jeigu mokomės derinį ir jiems 
neišeina, žinau, kad papildomai 
pasimokys po pamokos ir per ki-

tą susitikimą jau parodys man iš-
moktą sudėtingą sukinį.

Dirbdamas su kurčiaisiais 
daugiau demonstruoju, daug kar-
tų kartoju, taisau juos, o girdintie-
siems galima daugiau paaiškinti 
žodžiais. Tačiau girdinčiųjų ir kur-
čiųjų rezultatai visai nesiskiria. Su 
„Tyla“ stačiau vieną šokį, kurį esu 
statęs ir su girdinčiaisiais, ir skir-
tumo nemačiau. Kurtieji gali šokti 
taip pat kaip girdintys.“ 

Nors kurtieji negali girdėti 
muzikos, Modestas pasakoja, kad 
kolonėles visada stengiasi statyti 
ant žemės, kad jie jaustų vibraciją. 
Šokėjai puikiai jaučia, kada kūri-
nys prasideda, kada baigiasi, kada 
prasideda stipresnė dainos dalis. 
O jeigu nėra galimybės kolonėlių 
pastatyti ant grindų, gelbsti pri-
girdintys kolektyvo nariai, nes ga-
li girdėti žemų dažnių garsus. Jie 
duoda ženklus kitiems, kada įstoti 
ir kada baigti.

Įsimintini pasirodymai
Nors Modestas su kolektyvu 

„Tyla“ dirba dar visai neseniai, 
šokėjai jau ne kartą pasirodė pu-
blikai. Koncertavo kurčiųjų meno 
šventėje Kaune, neįgaliųjų šventė-
je „Tau, Vilniau!” Katedros aikš-
tėje, Tarptautinės kurčiųjų dienos 
šventėje Vilniuje. 

Kolektyvo vadovui labiausiai 
įsiminė akimirkos, kai jis pats 
turėjo pakeisti pasirodyme nega-
linčius dalyvauti šokėjus ir eiti į 
sceną. 

Modestas tikina net sulaukęs 
pastabų iš savo mokinių dėl to, ko-
kias klaidas padarė šokdamas! Ge-
ra, kai mokiniai užauga tiek, kad 
gali padėti net savo mokytojui.

Ambicingi ateities planai
Artimiausiuose „Tylos“ vado-

vo planuose –  suvienodinti nuo 
pat pradžių su juo dirbusių ir nau-
jų prisidėjusių šokėjų lygį. Tuomet 
jau bus galima statyti didesnius 
šokius ir net varžytis įvairiuose 
konkursuose su girdinčiaisiais, pa-
sirodyti ne tik kurčiųjų bendruo-
menei, bet ir platesnei publikai. 

Modestas planuoja, kad kitais 
metais „Tyla“ dalyvaus šiuolaiki-
nio šokio konkurse „Lietaus žydė-
jimas“. Choreografas tiki, kad kur-
čiųjų šokių kolektyvas gali pasiekti 
ne mažiau, nei pasiekė televizijos 
šokių projektą laimėjusi Laura Va-
lytė, ir užimti prizines vietas gir-
dinčiųjų konkursuose. 

Jį džiugina ir žiniasklaidos do-
mėjimasis „Tyla“. Reportažą apie 
kolektyvą neseniai rodė TV3 laida 
„Nauja diena”.

Ateityje Modestas norėtų su-
rengti seminarą visiems Lietuvoje 
su kurčiaisiais dirbantiems cho-
reografams. Pasak jo, būtų labai 
naudinga susitikti ir pasidalyti pa-
tirtimi. 

Atėjęs į „Tylą“ Modestas turėjo 
pradėti nuo nulio ir pats susikurti 
sistemą, neturėjo su kuo pasitarti. 
Bendravimas su kitais tokį darbą 
dirbančiais specialistais padėtų to-
bulėti.

Baigdamas pokalbį Modestas 
pabrėžė, kad yra labai laimingas 
tinkamu laiku atsidūręs tinkamo-
je vietoje ir gavęs darbą šauniame 
kolektyve. O smagiausia šiame 
darbe jam yra stebėti tobulėjančių 
mokinių pasirodymus.

Agnė KARVELYTĖ

VKRC šokių kolektyvo „Tyla“ vadovas  M. Jančiulis  ir  ,,Tylos" šokėjai.
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Pažintis su jaunąja keramike ir kovinga krepšininke
Gabrielė Valaitytė gimė girdin-

čiųjų šeimoje ir gana vėlai atrado 
kurčiųjų pasaulį. Ji mokėsi girdinčiųjų 
mokykloje, baigė Kauno „Aušros“ 
gimnaziją. Po to įstojo į Vilniaus dai-
lės akademiją, studijavo keramikos 
specialybę. Pasak merginos, yra toks 
posakis – „mokslo šaknys karčios, o 
vaisiai saldūs“. 

Be to, Gabrielė yra kovinga krep-
šininkė. Todėl nutarėme plačiau apie 
ją papasakoti „Akiračio“ skaitytojams.

Gabrielę kalbino ir jos pasakojimą užrašė 
„Akiračio“ kurčiųjų  jaunimo neetatinė kores-
pondentė Emilija Kisnieriūtė.

Vaikystė su rūpestingais tėveliais ir 
aktyvia logopede

Mūsų šeimoje ir giminėje esu vienintelė 
kurčia. Klausa pablogėjo, kai buvo devyni mė-
nesiai. Stipriai sirgau ir nemažai verkiau. Rū-
pestingi tėveliai pastebėjo, kad mano elgesys 
pasikeitė ir  kad nereaguoju į garsus. Apsilankę 
pas gydytoją tėveliai sužinojo, kad aš apkurtau. 
Tačiau jie nepasidavė, nuvedė mane pas ilga-
metę logopedę Jadvygą Riaubienę. Jai esu labai 
dėkinga, nes man davė gerus gyvenimo pama-
tus ir buvo kaip antra mama. 

Atsimenu vaikystėje parduotas vasaras: vi-
sada norėdavau eiti žaisti su vaikais, bet namų 
darbai arba pamokėlės su logopede neleisdavo 
to daryti. Pykdavau ir nesuprasdavau, kodėl 
man to reikia, o kitiems vaikams – ne. Dabar 
suprantu, kad buvo verta išmokti rašyti, skai-
čiuoti, skaityti ir kalbėti.

Gyvenimas girdinčiųjų pasaulyje
Tėveliai, pasitarę su logopede Jadvyga, nu-

sprendė mane leisti į girdinčiųjų mokyklą. Jau 
nuo šešerių metų pradėjau joje mokytis. Klasė 
buvo draugiška. Todėl lengvai susipažinau su 
girdinčiųjų pasauliu. Man nekildavo problemų 
bendraujant su klasės draugais. Galbūt dėl to, 
kad buvau judri ir drąsi. Tikrai savęs nesigė-
dijau. 

Paauglystėje, kai įstojau į „Aušros“ gimna-
ziją, buvo sunkiau, nes viskas buvo nauja: mo-
kykla, klasės draugai. 

Mėgstamiausios pamokos buvo biologija 
ir istorija, taip pat labai patiko lietuvių kalba. 
Visada sėdėdavau pirmame suole, kad supras-
čiau, ką aiškina mokytojai. Jei kildavo neaiš-
kumų, po pamokų likdavau su mokytojais, ir 
jie kantriai aiškindavo. Kartais padėdavo suolo 
draugė. Baigiau mokyklą gerais pažymiais. 

Pažintis su kūrybos džiaugsmu
Nuo pat vaikystės mėgau kūrybą, labai pa-

tikdavo piešti, tapyti. Prisimenu seną vaikystės 
svajonę – turėti aliejinius dažus ir daug drobės, 

ant kurios galėčiau tapyti. Vieną dieną mama 
nusivedė į dailės parduotuvę ir nupirko alie-
jinių dažų, drobės. Prisimenu, koks didelis 
buvo džiaugsmas, kelias savaites entuziastin-
gai eksperimentavau su dažais. Sukūriau kelis 
pirmuosius paveikslus. Jie vis dar kabo mano 
namuose ir primena kūrybos pradžią.

Laviravimas tarp meno ir sporto
Seniai norėjau studijuoti dizaino specialy-

bę. Kai buvau vienuoliktokė, nusprendžiau stu-
dijuoti Vilniaus dailės akademijoje. Bet mano 
svajonei nepavyko išsipildyti, nes tuomet vyko 
svarbūs pasikeitimai mano gyvenime. Baigus 
mokyklą laukė pirmasis kurčiųjų moterų krep-
šinio čempionatas Kinijoje ir tuo pačiu laiku 
stojamieji egzaminai į dizaino specialybę. Pasi-
tarusi su tėveliais nusprendžiau rinktis krepši-
nio čempionatą ir laikyti kitus egzaminus. Taigi 
pasirinkau keramikos specialybę po čempio-
nato ir čia egzaminus išlaikiau. Taip prasidėjo 
studentiškas gyvenimas.

Studijavau ketverius metus. Šįmet sėkmin-
gai baigiau Vilniaus dailės akademiją, išlaikiau 
egzaminus ir gavau bakalauro diplomą. Buvo 
sudėtingas laikotarpis, nes reikėjo ruoštis di-
plominio darbo gynimui ir dalyvauti krepšinio 
stovykloje. Laviravau tarp meno ir sporto.

Iš tikrųjų man teko daug dirbti, mano di-
plominio tema buvo „Rankų miškas“. Ji buvo 
susijusi su kurčiųjų pasauliu, rėmiausi savo gy-
venimo patirtimi. Šio darbo tikslas  – girdin-
čiuosius supažindinti su kurčiųjų pasauliu ir jų 
bendruomene, kultūra, problemomis, su ku-
riomis jie susiduria būdami visuomenėje. Di-
plominį darbą sudaro 53 dinamiškos  skirtingo 
dydžio rankos, jų visuma iš pirmo žvilgsnio 
atrodo kaip miškas - tai kurčiųjų bendruome-
nės interpretacija. Eksponuoti darbą rinkausi 
atokią vietą - rūsį. Mat Lietuvoje kurčiųjų ben-
druomenė yra nustumta į nuošalį, paslėpta nuo 

visų akių, nepastebima, bet vis dėlto ji tokia 
yra, tik kažkur toli egzistuoja, lyg koks gilus 
tamsus miškas. 

Taip pat  tuo metu buvo rengiamasi Euro-
pos kurčiųjų krepšinio čempionatui, kuris vyko 
Turkijoje. Mūsų komanda tapo Europos kur-
čiųjų krepšinio vicečempionė. 

Man patinka keramika, tik ji kol kas yra tik 
kaip hobis, jos dar nesieju su savo ateities pla-
nais, bet, kaip sakoma, niekad nesakyk nieka-
dos. Galbūt kada nors grįšiu prie jos. 

Gerai prisimenu studentiškus laikus, nes 
studijuojant būdavo sunkiausia suderinti meną 
ir sportą. Veiklos labai skirtingos ir reikalau-
jančios visiško atsidavimo. Sportas atimdavo 
daug jėgų, todėl buvo sunku  visomis jėgomis 
pasinerti į kūrybą. 

Jeigu nori kažkam visiškai atsiduoti, tai ge-
riausia užsiimti viena veikla. Iš tikrųjų menas 
su sportu nelabai derinasi. Pradžioje tuo ne-
labai tikėjau, o vėliau  įsitikinau. Tačiau pati 
negaliu likti prie vienos veiklos, nes ir menas, 
ir sportas labai patina. Tai paįvairina rutiną, 
gyvenimas tampa spalvingesnis ir įdomesnis. 
Turbūt manyje yra dvi sielos - sportiškoji ir 
meniškoji.

Krepšininkės karjera 
Atvirai sakant, neprisimenu, kada susipa-

žinau su krepšiniu. Kai man buvo kokie 7-8 
metai, prie mano namų, vieno kaimyno kieme, 
buvo krepšinio aikštelė. Ten kiekvieną vasarą 
visi rinkdavosi žaisti, ir aš dažnai prisidėdavau. 
Labai patikdavo žaisti ir gana gerai sekėsi, ap-
žaisdavau ne tik mergaites, bet ir berniukus. 
Kai buvo 10 metų, su tėčiu dažnai lankydavausi 
Sporto halėje. Žiūrėdavome Eurolygos rungty-
nes, kuriose žaidė „Žalgiris“ ir laimėjo Euroly-
gą. Puikiai atsimenu, kaip mane sužavėjo krep-
šinis, jo elementai - efektingi dėjimai, kiauri 
perdavimai, aštrūs, taiklūs metimai, ir visos tos 
aistringos dvikovos. Beveik visą vasarą įkyriai 
zyziau tėvams, kad norėčiau išbandyti krepšinį, 
lankyti treniruotes. Po vasaros atostogų mama 
nusprendė nuvesti mane į pirmąsias krepšinio 
treniruotes, kurios vykdavo Kauno krepšinio 
mokykloje. 

Pirmoji trenerė buvo Birutė Jankauskienė. 
Pasirodo, buvo daug sunkiau, negu tikėjausi. 
Buvo didelė mergaičių grupė ir didelė konku-
rencija, jos jau buvo lankiusios krepšinį kele-
rius metus, o aš - naujokė. Noras lankyti treni-
ruotes išblėso, bet buvau susitarusi su mama, 
kad negaliu sulaužyti žodžio. Pažadą tesėjau, 
vienus mokslo metus lankiau krepšinio treni-
ruotes. Po sezono nenorėjau grįžti į krepšinį, 
bet mano meilė šiai sporto šakai nedingo.

Išbandžiau kitą sporto šaką - lauko tenisą. 
Jis nesužavėjo. Po pusantrų metų pertraukos 
grįžau pas tą pačią krepšinio trenerę. Tada  jau 
buvau 13 metų. 

Nukelta į 16 p.

Ordino ,,Už nuopelnus Lietuvai" Riterio kryžiumi, 
kurį įteikė LR prezidentė D.Grybauskaitė, 
Gabrielė džiaugėsi kartu su mama.
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Šįkart buvo visai kitoks mano 
požiūris: supratau, kad jeigu noriu 
ko nors pasiekti, turiu daug ir sun-
kiai dirbti ir kad be juodo darbo 
tikrai nieko nepasieksiu. Stengiau-
si nuolat lankyti visas girdinčiųjų 
treniruotes. 

Perėjimas į kurčiųjų 
 krepšinį

Trenerė Birutė, pastebėjusi 
mano pastangas ir didelį norą būti 
pripažintai, pasikvietė rimto po-
kalbio. Tada ji atvirai pasakė, kad 
bus labai sunku ko nors daugiau 
pasiekti tarp girdinčiųjų, nes čia 
labai didelė konkurencija. O aš 
neturiu ypatingų duomenų krepši-
niui - nesu labai aukšta, o negirdė-
jimas apsunkina komunikaciją ir 
žaidimą tarp girdinčiųjų. Ji užsi-
minė, kad manyje yra potencialo 
ir būtų gaila, jeigu būčiau tik vi-
dutiniokė tarp girdinčiųjų. Trene-
rė pasiūlė man pereiti į kurčiųjų ir 
neprigirdinčiųjų komandą, kur tu-
rėčiau didelę perspektyvą ką nors 
pasiekti, pakeliauti ir pamatyti pa-
saulį. Ji davė negirdinčio trenerio 
Remigijaus Balaišio kontaktus.

Taip prasidėjo krepšinio gy-
venimas kurčiųjų bendruome-
nėje. Pirmosios trenerės dėka aš, 
penkiolikmetė, atradau savo gy-
venimą ir kurčiųjų pasaulį. Turiu 
nuoširdžiai dėkoti krepšiniui, ku-
ris supažindino mane su  kurčiųjų 
pasauliu.

Trenerė buvo teisi - kurčiųjų 
krepšinis suteikė man labai daug 
galimybių pakeliauti po pasaulį, 
ginti Lietuvos garbę, užsidirbti 
pinigų, o tai ne kiekvienas girdin-
tis gali. Su kurčiųjų krepšinio ko-
manda gana nemažai pakeliavau 
po įvairias šalis: Čekiją, Švediją, 
Kiniją, Vokietiją, Taivaną, Italiją, 
ir Turkiją.

Ateities planai
O dėl ateities, tai suprantu, 

kad visą gyvenimą tikrai nežaisiu 
ir kad krepšinis yra laikinas, trum-
palaikis dalykas. Ateis laikas ir 
sveikata neleis sportuoti. Ką veik-

siu be krepšinio? Dėl to nenoriu 
vien tik sportu gyventi, svajoju 
apie kitokią veiklą, kur galėčiau sa-
ve išreikšti. Nors ir nepavyko įsto-
ti į dizaino studijas, šios svajonės 
nepamiršau. Jau pradėjau lankyti 
grafinio dizaino kursus, mokausi 
dirbti su kompiuterio programo-
mis. Žodžiu, tobulinu save. Mano 
tikslas yra išmokti, įgyti patirties 

grafinio dizaino srityje, be to, no-
rėčiau kada nors įkurti versliuką, 
susijusį su menu. 

Taip pat dėl sporto turiu svajo-
nių. Šiuo metu realiausia svajonė 
ir tikslas - artėjančiose kurčiųjų 
olimpinėse žaidynėse, kurios vyks 
2013 m. Sofijoje, laimėti medalius 
su savo komanda.

Gestų kalba ir kurčiųjų 
kultūra

Pradžioje gana sunkiai sekėsi 
adaptuotis prie kurčiųjų, nes iki 
šiol buvau bendravusi tik su gir-
dinčiaisiais. Gestų kalbos nemo-
kėjau, ją išmokau  pradėjusi lanky-
ti kurčiųjų krepšinio treniruotes. 

Atvirai sakant, iš pradžių ma-
ne gana šokiravo kurčiųjų kultūra, 
nes ji tikrai skiriasi nuo girdinčių-

jų. Maniau, kaip ir girdintieji, kad 
kurti žmonės yra neraštingi, ne-
turintys išsilavinimo. Mano nuo-
monė apie kurčiųjų pasaulį buvo 
neteisinga. Kai per kurčiųjų krep-
šinio treniruotes artimiau juos 
pažinau, ir supratau, kad kurtieji 
yra lygūs kaip ir girdintys, tik tu-
ri savo kultūrą. Tarp jų yra labai 
daug išsilavinusių, šviesių ir daug 
pasiekusių žmonių. 

Supratau, kad pagrindinė pro-
blema buvo ta, kad man trūko in-
formacijos apie klausos negalios 
žmones. Iš tikrųjų beveik nieko 
apie juos nežinojau. Būdama dvi-
dešimtmetė pradėjau aktyviai do-
mėtis kurčiųjų pasauliu. Tiesiog 
mano požiūris labai stipriai pasi-
keitė, supratau, kad jie tokie patys 
kaip ir visi žmonės. Mus sieja ta 
pati problema – kurtumas. Iš ti-
krųjų esame daug artimesni, negu 
atrodo iš pirmo žvilgsnio. Dėl to 
stengiuosi aktyviai susipažinti su 
savo kultūra, išmokti gestų kalbą. 
Esu labai laiminga atradusi kur-
čiųjų pasaulį ir nejaučiu jame di-
delio diskomforto, kurį jausdavau-
si būdama tarp girdinčiųjų, ypač 
tarp nepažįstamų.

 Taip pat esu nuoširdžiai dė-
kinga likimui, kad man leido pa-
žinti dvi skirtingas bendruomenes 
– kurčiųjų ir girdinčiųjų. Tai man 
suteikė daug naudingos patirties ir 
platesnį akiratį. 

Gabrielės linkėjimai 
Norėčiau palinkėti kurtiems, 

ypač tiems, kurie dar savęs neat-
rado, rasti širdžiai mielą veiklą, 
kad galėtų save realizuoti, tobulėti. 
Svarbiausia - klausyti savo širdies 
balso ir nepasiduoti aplinkinių 
spaudimui. Tikrai kurtumas nė-
ra kliūtis norint ko nors pasiekti 
gyvenime. Juk turime galvą, ko-
jas, rankas, akis ir tikrai daug ką 
galime pasiekti, tik reikia didelio 
noro,  tikėjimo savimi. 

 Svarbiausia imtis veiksmų, vis 
bandyti ir nenuleisti rankų nesė-
kmės atveju. Iš tikrųjų mes daug 
daugiau galime, negu tai iš pra-
džių atrodo. Viskas įmanoma!

G. Valaitytės diplominis darbas 
„Rankų miškas“, kurį sudaro 53 

dinamiškos skirtingo dydžio 
rankos - tai kurčiųjų bendruomenės 

interpretacija .


