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KARANTINAS ATŠAUKTAS. 3 mėnesius 
šalyje trukęs karantinas Vyriausybės spren
dimu birželio 16 d. atšauktas. Tačiau lieka 
galioti ekstremalioji situacija, numatanti ri
bojimus, susijusius su kelionėmis, masiniais 
renginiais ir gydymo įstaigomis. Kai kurie 
buvę ribojimai, pvz., dėvėti apsaugines veido 
kaukes, virto rekomendaci
ja. Grįžtantys į Lietuvą tau
tiečiai jau neprivalo tirtis dėl 
koronaviruso. Daugiau in
formacijos – LKD svetainėje. 

DAR VIENOS PAREIGOS. LKD kultūrinių 
renginių organizatorė Justina VERTELKAITĖ 
nuo gegužės 18 d. tapo ir LKD viešųjų ryšių 
koordinatore. Pastarosiose pareigose ji pa
keitė iš darbo išėjusią Vaidą Lukošiūtę. Ar
timesnė J. Vertelkaitės pažintis su kurčiųjų 
bendruomene užsimezgė 2012 m., kai dar 
besimokydama Vytauto Didžiojo universitete 
kaip pasirenkamąjį dalyką pradėjo mokytis 
gestų kalbos. Vėliau 5 metus dirbo gestų kal
bos vertėja Kauno gestų kalbos vertėjų centre 
(dabar – LGKVC). Po to beveik 2 metus dirbo 
žurnalistinį darbą, o pernai vėl grįžo į kurčių
jų sistemą. J. Vertelkaitė yra įgijusi politikos 
mokslų bakalauro diplomą. 

KĖDAINIUOSE – NAUJA PIRMININKĖ. 63 
narius turinti ir vis dar naujais pasipildanti Kė
dainių kurčiųjų pirminė organizacija gegužę 
pirmininke išsirinko profesionalią gestų kal
bos vertėją (VU įgijo verslo vadybos ir admi
nistravimo bakalauro diplomą, vėliau baigė 

gestų kalbos vertėjų studijas Vilniaus kolegijo
je), kurčiųjų tėvų dukrą Vijolę TADARAVIČIENĘ. 
Nuo 2004 m. LGK vertėja dirbanti moteris 
jau seniai dalį laiko vertimo paslaugas teikia 
K ėdainiuose, o pernai čia persikėlė ir gyven
ti. Dabar V. Tadaravičienė dirba derindama 
pirmininkės pareigas ir LGK vertėjos darbą. 
Nauja vadovė, bendradarbiaudama su savo 
pirmtake Viktorija Mockute, žada tęsti jos 
pradėtas veiklas, skirti kuo daugiau dėmesio 
LGK puoselėjimui ir atidžiai įsiklausyti į vietos 
bendruomenės poreikius. Taip pat V. Tadara
vičienė sakosi sieksianti, kad kurtieji dažniau 
lankytųsi klube, būtų 
aktyvesni. Šiemet organi
zacija įsikėlė į erdvesnes 
patalpas J. Basanavičiaus 
g. 99, tad susitikimams ir 
veikloms sąlygos tapo ge
resnės.

IEŠKO TALENTŲ. Naujam rudenį startuo
siančiam vaizdo projektui LKD ieško kurčiųjų 
pašnekovų. Tad, jeigu tu mezgi, siuvi arba siu
vinėji, kepi tortus ar pyragaičius, lankstai origa
mi, drožinėji iš medžio, kaldini metalą, augini 
bites, fotografuoji – neslėpk savo talento! At
siųsk trumpą prisistatymą raštu arba vaizdo 
filmuką gestų kalba el. paštu kultura@lkd.lt. Tik 
nepamiršk nurodyti savo (ar kito žmogaus, kurį 
rekomenduoji) kontak
tus: vardą, pavardę, el. 
paštą, telefono numerį 
arba „Facebook“ pasky
ros nuorodą ir organiza
toriai su tavim susisieks.

POILSIS. Gautas leidimas nuo liepos 1 d. 
organizuoti vasaros poilsį prie jūros. Keliala
pius į poilsio namus „Varpelis“ Šventojoje ga
lite įsigyti savo miesto kurčiųjų reabilitacijos 
centre.

„TYLIOJI PASAKA“. Vaikų vasaros stovykla 
„Tylioji pasaka“ šiemet bus surengta rugpjūčio 
3–7 d. sodyboje „Šamo valdos“ (Aukštadvario 
sen., netoli Trakų). Norinčių stovyklauti vaikų 
buvo tiek, kad vos paskelbus registraciją ne
trukus visos vietos jau buvo užimtos. Baigta 
komplektuoti ir savanorių stovyklos vadovų 
komanda. Dabar rengiami ir derinami šiųme
tės „Tyliosios pasakos“ planai. Šviežiausią in
formaciją rasite LKJA „Facebook“ paskyroje.

TARPTAUTINĖ KURČIŲJŲ SAVAITĖ. Šie
met šventiniai kurčiųjų minėjimai planuoja
mi rugsėjo 21–27 d. Savaitės temą ir progra
mą ruošia Pasaulio kurčiųjų federacija (WFD). 

SAVANORYSTĖ IR MENTORYSTĖ. Birže
lio 9–10 d. kurčiųjų organizacijų vadovams ir 
darbuotojams LKD Kaune surengė mokymus 
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„Darbas su savanoriais, mentorystė darbe“ pagal SADM finansuojamą 
projektą „Lietuvos kurčiųjų draugijos stiprinimas – iš organizacijos 
vidaus į išorinį bendradarbiavimą“. Mokymus vedė viešosios įstaigos 
„Socialinis veiksmas"  lektorės. Dalyvavo 15 kurčiųjų organizacijų 
atstovų iš Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių, Panevėžio, Kėdainių ir 
Alytaus. Jeigu ir jūs norite savanoriauti, kreipkitės į savo miesto kur
čiųjų organizaciją!

LGK KURSAI. Birželio 9 d. pažymėjimai įteikti 8 girdintiesiems, ku
rie nuo sausio mėnesio mokėsi gestų kalbos A1.2 lygiu (apimtis – 50 
ak. val.). Kursų dalyviai – įvairių sričių specialistai, norintys tobulinti 
gestų kalbą. Mokymus organizavo Lietuvių gestų kalbos institutas, 
vedė lektoriai T. Ivanauskas ir K. Vaišnora.

LGK KURSAI 2. Birželio 2–9 dienomis surengtos nuotolinės LGK pa
skaitos 23 dirbantiems ir Utenos kolegijoje studijuojantiems būsimiems 
greitosios pagalbos darbuotojams ir slaugytojams (iš viso – 20 ak. val.). 
LGKI mokymus vedė I. PečiulytėSilaeva, į lietuvių kalbą vertė  L. Fedo
rec ir I. Stelmokienė.

ATIDĖTI RENGINIAI. Liepą Klaipėdoje turėjusi vykti meno saviveik
los šventė keliama į rugsėjį. Spalį Šiauliuose planuotas surengti 5asis 
„Supermiesto” renginys perkeliamas į 2021 metų pavasarį. Europos 
kurčiųjų sąjungos (EUD) narių susirinkimas ir Generalinė asamblėja 
Kroatijoje dėl karantino vyks metų pabaigoje. Sekite informaciją LKD 
svetainėje www.lkd.lt ir LKD „Facebook“ paskyroje ir visas naujienas 
sužinokite pirmi.

SU PROJEKTAIS – Į TARPTAUTINĘ ERDVĘ. Karantino laikotarpį LKD 
panaudojo tarptautinėms pažintims megzti ir bendriems projektams 
rengti. Bendradarbiaujant su Ispanijos kurčiųjų federacija ir Kroatijos 
kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų draugija, balandžio 23 d. buvo pateiktas 
ERASMUS+ projektas „Media, patikima informacija ir kurtieji Europoje 
2020“. Jei projektas bus patvirtintas, LKD turės galimybę apmokyti kur
čiuosius diktorius teikti informaciją gyvai gestų kalba, atpažinti, kada 
informacija patikima ir patikrinta, diktoriai bus ruošiami dalyvauti te
levizijos laidose. Patirties numatoma semtis iš Anglijoje veikiančios kur
čiųjų įmonės „Red Bee“.

SU PROJEKTAIS – Į TARPTAUTINĘ ERDVĘ 2. Bendradarbiaujant 
su Europos kurčiųjų sąjunga (EUD), Ispanijos kurčiųjų federacija, 
Kroatijos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų draugija, technologijų firmomis 
„Visualfy“ ir „Cestel“ bei HeriotWatt universitetu, birželio 17 d.  Eu
ropos Komisijos programai „Horizontas 2020“ buvo pateiktas pro
jektas „Europos videovertimo platforma (EVIP), įtraukios paslaugos 
Europos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų bendruomenei“. Projekto lėšo
mis numatoma parengti vaizdo skambučių programėlę, su kurios 
pagalba kurtieji ir girdintieji galėtų skambinti vieni kitiems per gestų 

kalbos vertėją ir gyvai ekrane matyti ne tik vertėją, bet ir pašnekovą. 
Jei projektas gaus finansavimą, Lietuva taps pirmąja šalimi Europo
je, pritaikiusia šią programą.

XXIX SUVAŽIAVIMAS. Gegužės 9 d. nuoto liniu būdu, naudojant 
ZOOM programėlę, vyko ataskaitinis LKD suvažiavimas. Iš viso jame 
balsavo 34 delegatai – tiek gauta balsavimo biuletenių; iš jų galiojan
tys buvo 32, sugadinti/netinkami – 2. Suvažiavimo delegatai patvirti
no darbotvarkę, o vėliau šias ataskaitas ir dokumentus: LKD 2019 m. 
veiklos ataskaitą; LKD Revizijos komisijos 2019 m. patikrinimo aktą ir 
kitus dokumentus; LKD 2020 m. lėšų paskirstymo projektą. 

MINISTRAS A.VERYGA PADĖKOJO LGK VERTĖJAMS. „Šiandien su
sitikau su gestų kalbos vertėjais, norėdamas padėkoti už nuoširdų šių 
žmonių darbą verčiant visas Sveikatos apsaugos ministerijos (SAM) ir 
kitų institucijų spaudos konferencijas! Jiems teko išties didžiulis iššū
kis – greitai prisitaikyti prie naujų ir neįprastų darbo sąlygų šiuo visiems 
sudėtingu laikotarpiu. Šiandien užtikrintai galima sakyti, kad tai pavyko 
su kaupu, nes nuolat galime užtikrinti, jog svarbi informacija pasiektų 
visus žmones Lietuvoje, kurčiųjų bendruomenę – taip pat, kuri mums 
labai labai svarbi! Be to, šios profesijos įvaizdis gerėja, ji tampa labiau 
žinoma, matoma, vis labiau pastebima ir vertinama. Kaip kalbėjo susiti
kimo metu gestų kalbos vertėjai, žmonės juos atpažįsta ir kalbina, svei
kinasi! Maža to, Lietuva tampa geru pavyzdžiu kitoms šalims, kai eks
tremalios situacijos metu buvo pasitelkti gestų kalbos vertėjai, siekiant 
užtikrinti kuo didesnę svarbios informacijos sklaidą. Džiugu ir tai, kad 
Sveikatos apsaugos ministerija (SAM) buvo ta institucija, kuri PIRMOJI 
Lietuvoje į savo spaudos konferencijas pasikvietė gestų kalbos vertėjus. 
Vėliau jie pradėjo versti ir kitas spaudos konferencijas!“ – po gegužės 
29 d. susitikimo parašė Aurelijus Veryga SAM „Facebook“ paskyroje. 
Tądien ministras LGKVC Vilniaus teritorinio skyriaus vertėjams bei jų 
vadovei D. Dragūnienei įteikė padėkos raštus ir pakvietė pasikalbėti. Mi
nistrą domino viskas: kaip vertėjai susitvarkė su patiriama įtampa dėl 
tiesioginio vertimo ir viešumo, kaip susitelkdavo darbui triukšmingoje 
aplinkoje, ką naujo išmoko, ar nebijojo užsikrėsti koronavirusu. Taip pat 
teiravosi apie kurčiųjų bendruomenę. Ne tik visus išklausė, bet dalijosi 
ir asmenine patirtimi. (Karolinos Savickytės nuotr.)  

APIE KLAUSOS NEGALĘ. LKD prezidentas Kęstutis Vaišnora Lietu
vos žmonių su negalia sąjungos organizuotuose nuotoliniuose moky
muose „Negalės įvairovė: pažink mane“ gausią klausytojų auditoriją 
supažindino su kurtumo negale, kurčiųjų kultūra ir gestų kalba.  

LOGOTIPAS. Lietuvos kurčiųjų ir neprigir
dinčiųjų ugdymo centras jau naudojasi nauju 
logotipu. Jį sukūrė dailininkas Karolis Simaitis. 
Kviečiame įvertinti!

ATSISVEIKINAME IKI RUDENS. „Akiračio“ redakcija savo skaityto
jams linki malonios, turiningos vasaros ir sako: iki susitikimo rugsėjį!

PROTŲ MŪŠIO ATSAKYMAI. Pateikiame gegužės „Akiračio“ numeryje 
skelbto LGK 25mečio žaidimo „Kahoot“ teisingus atsakymus:  
1 B; 2 A; 3 B; 4 B; 5 A; 6 C; 7 B.  
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Darbą pradėjo nauja  
NRD direktorė

Vaizdo skambutis sudarys galimybę 
klausos negalią turintiems asmenims išsi
kviesti skubią pagalbą lietuvių gestų kalba, 
o bendravimą tekstiniu pokalbiu palengvins 
paveikslėliais iliustruotas pagalbos išsikvie
timo vedlys. Programėlė taip pat galės auto
matiškai nustatyti ir perduoti vartotojo buvi
mo vietos duomenis.

„Tai reikšminga pergalė. Daugelį metų 
siekėme, kad kurtieji galėtų išsikviesti pagal
bą jiems prieinamu, tinkamiausiu būdu“, –
džiaugiasi LKD prezidentas Kęstutis Vaišnora. 
Prezidentas taip pat informavo, kad LKD lai
mėjo viešąjį pirkimų konkursą ir pelnė teisę 
organizuoti šios programėlės pristatymus ir 

naudojimosi ja moky
mus Draugijos nariams, 
dar buotojams, taip pat 
parengti naudojimosi 
ap likacija lankstinuką.

„Norintiems naudo
tis programėle, –  aiš ki

no K. Vaišnora, – bus būtinas Lietuvos kurčių
jų draugijos suteiktas autorizacijos kodas ir 
išankstinė registracija. Toks būdas pasirinktas 
siekiant apsaugoti BPC nuo tyčinių skambu
čių ir sistemos apkrovimo, nes neretai visuo
menės nariai nori išbandyti programėlę net 
neturėdami skubiosios pagalbos poreikio.“ 

Visą svarbią registracijos ir naudojimosi 
mobiliąja programėle informaciją lietuvių 
ir lietuvių gestų kalbomis galima rasti LKD 
ir BPC svetainėse. Informacija gestų kalba 
„Akiračio“ skaitytojams taps prieinama pasi
naudojus čia pateiktu QR kodu. 

Dėl naujovės įgyvendinimo bendradar
biavo daug institucijų: Socialinės apsaugos 
ir darbo bei Vidaus reikalų ministerijos, Neį
galiųjų reikalų departamentas, LGKVC, LKD. 
Šiai alternatyvai įgyvendinti Vyriausybė vi
sai neseniai skyrė 49 tūkst. eurų. Už juos bus 
įdarbinti penki gestų kalbos vertėjai – jie už
tikrins paslaugos prieinamumą kurtiesiems. 
Sukurti programą, taip pat aprūpinti BPC 

darbo vietą reikiama įranga kainavo 121 
tūkst. eurų.

AKTUALIJOS

Parengta pagal NRD inf.

Skubioji pagalba 112 gestų kalba – visą parą 

Socialinės apsaugos ir darbo ministeri
joje E. Čaplikienė dirbti pradėjo 1997 m. Per 
tą laiką kilo karjeros laiptais nuo socialinio 
darbo ir socialinių paslaugų skyriaus vyriau
siosios specialistės, Neįgaliųjų socialinės 
integracijos skyriaus, vėliau iki Lygių galimy
bių skyriaus vedėjos. Pastaruoju metu ėjo 
ministerijos vyriausiosios patarėjos neįga
liųjų klausimais pareigas. Socialinėje srityje 
dirbo ir prieš tai: iš pradžių Darbo biržoje, vė
liau Socialinių darbuotojų rengimo centre.

Ministerijoje E. Čaplikienės darbas buvo 
glaudžiai susijęs su teisėkūra: ji yra viena iš 
Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo 
kūrėjų, daug dirbo prie asmeninio asisten

to pagalbą reglamentuojančio teisės akto 
projekto. Taip pat yra SADM ir Europos Ko
misijos (EK) įgyvendinamo negalios nusta
tymo sistemos tobulinimo projekto vadovė, 
ataskaitą apie Neįgaliųjų teisių konvencijos 
įgyvendinimą Lietuvoje Jungtinių Tautų Ne
įgaliųjų teisių komitetui rengiančios darbo 
grupės pirmininkės pavaduotoja.

E. Čaplikienė 2001 m. Vilniaus univer
sitete įgijo socialinių mokslų studijų srities 
socialinio darbo krypties magistro laipsnį, 
kalba anglų ir rusų kalbomis.

Vienas iš pirmųjų naujos vadovės dekla
ruotų tikslų yra neįgaliųjų klausimus įtraukti 
į visas, ne vien socialinės politikos sritis, ir 

Departamentui imtis lyderystės tai koordi
nuoti. Direktorės teigimu, laikas ir pačiam 
Departamentui imtis iniciatyvos aktyviau da
lyvauti formuojant politiką.

Gegužės pabaigoje Neįgaliųjų reikalų departamente darbą 
pradėjo nauja direktorė Eglė ČAPLIKIENĖ. 

Liepos pradžioje pradeda veikti skubiosios pagalbos tarnybų te
lefono numerio 112 mobilioji programėlė, pritaikyta klausos ne
galią turintiems asmenims. Ja naudojantis bus galima su Bend
rojo pagalbos centro (BPC) operatoriais bendrauti tiek vaizdo 
skambučiu ar tekstiniu pokalbiu, tiek įprastu balso skambučiu. 
Nuo šiol pagalba prieinama visą parą. Parengta pagal LKD ir BPC inf.

NRD direktorė Eglė Čaplikienė.
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„Akiračio“ inf.             

MES IR VISUOMENĖ

Šešių mėnesių derybų maratonas
Tačiau „2020 m. liepos 1 d. LR socialinių 

įmonių įstatymas bus keičiamas dar kartą ir šie 
pakeitimai mūsų įmonėms taps nepakeliami, 
– sako LKD vadovas. – Netekusios Socialinių 
įmonių įstatymo numatytos paramos, mūsų 
įmonės bus priverstos bankrutuoti be jokių iš
lygų. Apie tai jau informavome Užimtumo tar
nybą. Darbo netektų apie 300 asmenų, kurių 
didžioji dalis yra neįgalūs.“

„Jau, žiūrėk,  lyg ir susitariame dėl įsta
tymo nuostatų peržiūrėjimo, bet tuomet 
fizinių asmenų įsteigtos socialinės įmonės 
ima per mažą antklodę tempti į savo pusę, 
reikalauti sau to paties ir mus iki tol palai
kę politikai ir valdininkai vėl atsitraukia, tad 
tenka viską pradėti iš pradžių“, – susirūpinęs 
K. Vaišnora. 

Derybos, kurias veda LKD, taip pat Lie
tuvos aklųjų ir silpnaregių sąjunga, dėl nau
jojo  įstatymo įsigaliojimo yra sunkios ir var
ginančios. Prezidentas jau pametė skaičių, 
kiek kartų šį pusmetį dalyvavo Seimo Socia
linių reikalų ir darbo komiteto posėdžiuose, 
diskutavo su parlamentarais individualiai, 
dėstė savo argumentus tarpžinybinėse dis
kusijose, vyko šiuo klausimu į derybas SADM 
ar individualaus pokalbio. Parašyta ir dau
gybė raštų, o proveržio vis nėra. 

„Kai su atskirais parlamentarais disku
tuojame ir jiems akivaizdžiai parodome, kiek 
naujame įstatyme yra vienas kitam priešta
raujančių teiginių ir sunkiai įgyvendinamų 
nuostatų, lyg ir įtikiname, kai reikia balsuoti 
už korekcijas, staiga sprendimui pritrūksta 
politinės valios“, – stebisi K. Vaišnora. 

Nerimo ženklai kurčiųjų įmonėse
 „Pasakysiu paprastai, nuo liepos 1 d. gali 

tekti ant Kauno įmonės durų kabinti spyną“, 
– sako UAB „Atropa“ direktorė Dalia Kučins
kienė, ir neatrodo, kad juokautų.  „Vikados“ 
padėtis kiek geresnė, bet labai neramu dėl 
kolegų, – susirūpinimo neslepia Vilniaus 
UAB direktorė Gina Ramanauskienė. – Su
sidaro įspūdis, kad ne visi Seimo nariai su
prato, už kokio turinio įstatymą nubalsavo. 

Įstatymas paruoštas kaip kokia bausmė, ir į 
vieną „blogiukų“ gretą sustatytos ir sociali
nės įmonės, kurių steigėjai yra privatūs as
menys, ir 50–60 metų gyvuojančios kurčiųjų 
ir aklųjų asociacijų valdomos bendrovės.“  

COVID19 rykštė smogė visam Lietuvos 
verslui, daugybė žmonių neteko darbo, 
buvo išleisti į prastovas, krito įmonių pa
jamos ir pelnas, nemažai jų bankrutavo. 
Sunkioje padėtyje atsidūrė ir visos trys LKD 
įmonės: užsienio partneriai atšaukė didžiąją 
dalį užsakymų, vėluoja atsiskaityti, o vidaus 
rinkoje gauti užsakymų itin sudėtinga. To
kiomis aplinkybėmis itin reikia, kad verslas, 
valdžios institucijos ir nevyriausybinis sek
torius veiktų išvien. Juk pasitelkus raciona
lius sprendimus yra galimybė sunkmečiu iš
saugoti darbo vietas bent 300 žmonių, kurių 
didžioji dalis neįgalieji, teigia pašnekovai. Ir 
sako nesuprantą, kodėl toks užsispyrimas ir 
nepaaiškinama skuba.  

Priešinami neįgalieji
„Elkados“ direktorius G. Gantarskis at

kreipia dėmesį, kad įstatyme keliamas tiks
las įdarbinti kuo daugiau asmenų, kurių dar
bingumas sumažėjo dėl negalios, amžiaus ar 
ilgalaikio nedarbo, o toliau įdėta nuostata, 
kad nuo 2020 m. liepos 1 d. tikslinėms gru
pėms nebepriklausys neįgalieji pensininkai. 
Nepaisydama to, Vyriausybė Seimui pateikė 
svarstyti įstatymą dėl verslo subsidijavimo, 
kai darbdavys įdarbina vyresnių negu 45 
metų darbuotojų. Tad tampa neaišku, kokie 
iš tikrųjų yra Vyriausybės prioritetai.

Žinoma, užsimota prieš darbdavius, ven
giančius įdarbinti didesnį neįgalumą turin
čius neįgaliuosius. Tačiau, Užimtumo tarny
bos Panevėžio miesto skyriaus duomenimis, 
yra tik 5 žmonės, turintys 0–25 proc. darbin
gumo lygį, ir visi jie negali dirbti gamyboje. 
30–40 proc. darbingumo lygį atitinkantys 
asmenys taip pat ne visi gali dirbti prie kon
vejerio. Panaši statistika ir kituose miestuose.

Nuo liepos 1 d. subsidijos nebus skiria
mos ir už įdarbintus 45–55 proc. darbingu
mo lygį turinčius neįgaliuosius. Jiems gre

sia atleidimas. Prognozuojama, kad niekas 
jų į kitą darbą neims, ir pastebima, kad jau 
dabar darbo rinkoje tarp neįgaliųjų didė
ja priešprieša dėl lemiamų nedarbingumo 
procentų. O tai esą yra akivaizdus lygių ga
limybių nepaisymas. 

Vyriausybės žadėti pakeitimai, padė
siantys neįgaliesiems įsidarbinti atviroje 
darbo rinkoje, įgyvendinti net nepradėti. 
Tad žmonėms iš po kojų išmušamas pagrin
das, o kur dėtis, nepagalvota.

Tiki, kad pavyks
„Esant dabartinei situacijai, kai didėja 

rizika prarasti darbo vietas, prašome socia
linėms įmonėms, kurios nuosavybės teise 
priklauso neįgaliųjų asociacijoms, palikti ga
lioti 2020 m. sausio 1 d. įsigaliojusį LR socia
linių įmonių įstatymą arba taikyti atskirą 
reguliavimą, kuris būtų pritaikytas išskirti
nai neįgaliems darbuotojams, dirbantiems 
socia linėse įmonėse, kurios nuosavybės tei
se priklauso neįgaliųjų asociacijoms“, – SADM 
rašė LKD prezidentas K. Vaišnora. 

„Esame įsitikinę asociacijų įsteigtų so
cialinių įmonių išskirtinumu. Anksčiau ar 
vėliau tai supras ir mūsų valdžios instituci
jos. Mūsų siekis – kad naujajame Socialinių 
įmonių įstatyme LKD ir LASS socialinėms 
įmonėms būtų numatytos išimtys arba bent 
jo įsigaliojimas mažiausiai pusei metų būtų 
sustabdytas. Kurčiuosius norime nuraminti, 
kad darysime viską, kas tik įmanoma, o apie 
rezultatus informuosime rudenį“, – 
„Akiračiui“ sakė K. Vaišnora.

Dar vasarį, kreipdamasis į Socialinės apsaugos ir darbo minis
teriją, LKD prezidentas Kęstutis Vaišnora perspėjo, kad asoci
acijos Lietuvos kurčiųjų draugija nuosavybės teise valdomose 
trijose socialinėse įmonėse, 2020 m. sausio 1 d. pakeitus Socia
linių įmonių įstatymą, pastebimas veiklų lėtėjimas. Tik dėl esa
mo reguliavimo priemonių dar esą galimybių įmonėms išlikti, 
išlaikyti neįgaliuosius ir toliau plėtoti veiklą.  „Akiračio“ inf.

Sprendžiamas kurčiųjų įmonių likimas

UAB „Atropa“ pavasarį dar šiek tiek užsakymų turėjo.  
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Ne kartą išsakėte nuomonę, kad lietuvių 
gestų kalbos studijoms tinkamiausia vieta 
būtų Vilniaus universitetas. Tačiau ar įma
noma organizuoti kokybiškas studijas, kol 
neturime nė vieno mokslinį laipsnį apgynu
sio gestotyros, taikomosios kalbotyros spe
cialisto?

Jau keleri metai Filologijos fakultete vyk
doma programa „Lietuvių filologija ir užsie
nio kalba“ (pvz., „Lietuvių filologija ir estų 
kalba“, „Lietuvių filologija ir turkų kalba“). 
Tad pagalvojau, kad būtų puiku universitete 
turėti programą „Lietuvių filologija ir LGK“. 
Tai nebūtų atskira studijų programa, tiesiog 
lietuvių filologijos studentai kartu intensy
viai mokytųsi LGK ir su kurčiųjų bendruome
ne susijusių dalykų. Tam papildomai reikėtų 
vieno ar dviejų gestų kalbos dėstytojų. Įgiję 
filologijos bakalaurą ir per tuos ketverius 
metus gerai išmokę gestų kalbą studentai 
rinktųsi, ką studijuoti toliau (magistrantū
roje): taikomąją kalbotyrą, vertimą ar dar 
ką nors. Esu šią galimybę pristatęs ir LKD 
(tiek prezidentui, tiek valdybai), iš pradžių 

lyg buvo priimta pozityviai, bet vėliau viskas 
nutilo. O be LKD iniciatyvos, ko gero, nieko 
nebus. Gaila būtų praleisti tokią galimybę 
pasirengti LGK lingvistų, profesionalių ver
tėjų ir galbūt kitų sričių tyrėjų. Ką jau kal
bėti apie kitas galimybes: jei VU būtų tokia 
studijų programa, neabejoju, kad po kurio 
laiko čia atsirastų ir gestų kalbos tyrimų cen
tras, kuriame būtų rengiamas gestų kalbos 
tekstynas, žodynas, vykdomi kiti svarbūs 
darbai. Kol viso šito nėra, su LGK tyrimu bei 
norminimu ir toliau stovėsime vietoje. Tiesa, 
šiuo metu vyksta tam tikri pokyčiai – Sur
dologijos centras reorganizuotas į Lietuvių 
gestų kalbos institutą, LGK žodyno rengimą 
ketinama perkelti iš LKNUC į Vilniaus kolegi
ją, tačiau lieka aktualūs klausimai: kur rasti 
kompetentingų specialistų ir kiek organiški 
(esminiai) bus šie darbai.

Čia norėčiau aptarti dar vieną dalyką. 
Praėjusių metų pabaigoje NRD vyko, mano 
galva, labai svarbus gestų kalbos politikai 
susitikimas, kurio tikslas buvo aptarti nau
jo LGK įtvirtinančio įstatymo priėmimą. 

Mat, kaip rašiau Lietuvių gestų kalbos atei
ties vizijoje, dabartinis LGK teisinis statusas 
(vienas sakinys Neįgaliųjų socialinės inte
gracijos įstatyme) yra labai silpnas ir seniai 
nebeatitinka šiuolaikinių tendencijų. Seniai 
reikia naujo, aukštesniu lygiu LGK statusą 
įtvirtinančio įstatymo. Taigi, NRD sušaukė 
šiuo klausimu pasitarimą, kuriame buvo pa
kviesti dalyvauti ŠMM, SADM, Lietuvių kal
bos komisijos ir kurčiųjų organizacijų atsto
vai. Tik mane labai nustebino, kad tokiame 
politiškai svarbiame susitikime dalyvavo tik 
vienas LKD atstovas, tai viceprezidentas My
kolas Balaišis. Šiaip ar taip, susitikime buvo 
nuspręsta, kad naujas teisinis reglamenta
vimas būtinas. Ir optimalu būtų tai padary
ti įtraukiant gestų kalbą į naują Valstybinės 
kalbos įstatymą, kurį jau seniai reikia atnau
jinti. Kol kas reikia tam ruoštis ir pasirengti 
specialistų, galėsiančių imtis LGK tyrimo ir 
norminimo darbų, būtinų priėmus naują 
įstatymą. O kaip geriausia ir beveik nieko 
nekainuojanti galimybė pasiruošti šių spe
cialistų įvardyta minėta studijų programa 
Vilniaus universitete. Tam, kad ji būtų pra
dėta jau šiais metais, reikėjo tik LKD rašto 
Vilniaus universitetui, na, ir galbūt šiokio to
kio finansavimo LGK dėstytojų užmokesčiui 
(nors buvo reali galimybė turėti dėstytojus 
ir be papildomo finansavimo). Deja, kaip 
minėjau, viskas sustojo, ir nežinau, kaip čia 
bus toliau.

Šiandien kurčiųjų gyvenime dalyvaujate tik 
epizodiškai. Tikėtina, ne vien asmeninės 
priežastys paskatino trauktis iš šios srities. 
Tad kodėl kurčiųjų sistema neteko perspek
tyvaus, gabaus ir darbštaus darbuotojo, po
tencialaus mokslininko? 

Per daug gražūs žodžiai apie mane, ne
labai man tinka. Aš vis dėlto labiau vertinu 
paprastumą. Pirmiausia supratau, kad nesu 
mokslininkas iš prigimties. Visada tą jau
čiau, bet ketvirtais doktorantūros metais, 
parengęs daugiau kaip pusę disertacijos, 

MŪSŲ ŽMONĖS

M. Danielius: „Būtinas naujas LGK įstatymas“
Gestų kalbos norminimo pradininkas Mantrimas DANIELIUS 
ankstesniame mėnraščio numeryje pateikė savo vertinimą 
per ketvirtį amžiaus įvykusiems LGK srities pokyčiams. Šian-
dien gestotyrininkas, daugybės metodinių priemonių ir pro-
gramų, LGK vadovėlio autorius bei LGK vertėjų dėstytojas 
dalinasi savo įžvalgomis, kaip tą sukauptą gėrį galėtume kuo 
geriau panaudoti, kokiems pokyčiams pribrendome ir kaip jų 
turėtume siekti.  Mantrimas Danielius.

M. Danielius (viduryje) kartu su kolegomis aptaria būsimas veiklas. 

Nijolė KRASNIAUSKIENĖ
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supratau galutinai. Mokslas pats savaime man nėra įdomus. Man 
daug labiau rūpi praktinis jo pritaikymas, ir vos imu abejoti prakti
ne savo darbo nauda, visiškai netenku motyvacijos tą darbą tęsti. Iš 
dalies dėl to, matyt, ir pasitraukiau. Gestų kalbos ir kurčiųjų iš tiesų 
pasiilgau, bet labiausiai – prasmingo ir įdomaus darbo su jais. O to 
jau seniai neteko patirti. Paskutinis kartas buvo turbūt 2014 m. ges
tų kalbos mokytojų rengimo projektas (Vilniaus kolegijos projektas). 
Na, ir tie keli atvejai, kai teko prisidėti prie gestų kalbos žodyno. Bet 
net kai būdavo įdomu ir atrodydavo prasminga, galų gale viskas pa
sirodydavo beveik niekam nereikalinga. Įdėtas darbas ir tikėjimas, 
kad jis kažką pakeis, nepasiteisindavo. Gal čia tik aš toks pesimistas, 
bet tas nuolatinis nusivylimas padarė savo.

Jūsų prognozė lietuvių gestų kalbai dar po 25 metų. Ir, žinoma, lin
kėjimai gestų kalbos pripažinimo sukakties proga.

Nuo prognozių susilaikysiu, nes jos neturi didelės prasmės. O lin
kiu daugiau galvoti ne tik apie trumpalaikius, bet ir apie ilgalaikius 
rezultatus. Mano supratimu, dabartinė LKD politika ir veikla dau
giausia orientuota į trumpalaikius rezultatus: vertimo paslaugos, 
socialinės paslaugos (pvz., asmeniniai asistentai, atvejo vadybinin
kai) – tai, ko kurtiesiems reikia dabar. Kokie galėtų būti ilgalaikiai 
rezultatai? Tai priklauso nuo to, kokią norėtume matyti kurčiųjų 
bendruomenę ir kurčiųjų gyvenimą dar po 25 metų. Jei sieksime tik 
trumpalaikių rezultatų, kurčiųjų bendruomenė ir jos gyvenimas per 
daug nepasikeis, nebent dėl išorinių veiksnių. Aš negaliu spręsti, ko
kių esminių pokyčių norėtų patys kurtieji (galbūt ir jokių), bet savo 
poziciją vis dėlto išdėstysiu.

Geresnis kurčiųjų išsilavinimas. Su tuo susijęs ir kurčiųjų profesi
nis gyvenimas, didesnė darbų įvairovė, savarankiškumas, aktyvus da
lyvavimas politinėje ir visuomeninėje veikloje, anglų kalbos mokėji
mas ir kt. Kad geriau suprastume, ką turiu omenyje, užtenka pažiūrėti 
į tokių šalių, kaip Suomija ar Švedija, kurčiųjų bendruomenes.

Gestų kalbos gyvybingumas. Būtina daryti viską, kad kochlea
riniai implantai nebūtų suprantami kaip vienintelis klausos negalės 
sprendimo būdas, o šalia visada būtų gestų kalba. Kitaip, jei ne po 
25, tai po 50 metų tikrai, gestų kalbos vartotojus galėsime skaičiuoti 
ant pirštų.

Iš pirmo žvilgsnio gali atrodyti, kad abu šie dalykai niekaip ne
priklauso nuo LKD. Tačiau nuo ko tada priklauso? Ar taip, kaip yra, 
tiesiog kažkaip susiklosto, ar kas nors vis dėlto tai lemia? Manau, 
lemiamas veiksnys čia yra gestų kalbos statusas ir prestižas. Jeigu 
LGK iš tiesų (o ne tik žodžiais) būtų pripažįstama kaip LYGIAVERTĖ 
lietuvių kalbai, o ne kaip neįgaliųjų bendravimo priemonė, ir kur
čiųjų mokyklose būtų kita situacija, ir kochlearinių implantų nau
dotojai, tėvai bei gydytojai, tikėtina, neatmestų gestų kalbos kaip 
nereikalingos ar netgi trukdančios. Galbūt tai skamba kaip utopija, 
bet stiprinti LGK prestižą yra būtina. Kaip tą daryti? Nemanau, kad 
dabar vykdomos gestų kalbos akcijos ministerijose ir kavinėse yra 
efektyvus būdas, gal netgi priešingai: gestų kalba dėl jų supranta
ma kaip kažkas smagaus ar egzotiško, o ne rimto. Mūsų visuomenei 
trūksta supratimo, kad LGK yra rimta kalba, o ne pramoga. Aš siūlau 
keletą skirtingo lygmens būdų tam (pa)siekti, kurie jau buvo aptarti 
ir Gestų kalbos vizijoje. 

Pirmas dalykas – nustoti tapatinti gestų kalbą su kurtumo (ar 
klausos) negalia. Gestų kalbos vartotojai (gestakalbiai) nebūtinai 
yra kurtieji, tai gali būti ir girdintieji. Juk mes turime nemažai girdin
čiųjų, kuriems gestų kalba yra gimtoji (kartu su lietuvių kalba). Jei 
LGK bus suprantama ne kaip kurčiųjų (kurie girdintiesiems vis dar 
yra neįgalieji), o kaip gestakalbių bendruomenės kalba, kochlearinių 
implantų vartotojai, tiksliau, jų tėvai, nustos bijoti gestų kalbos kaip 

alternatyvos. Nes juk yra daug girdinčių gestakalbių, tiksliau, dvikal
bių žmonių, o mokėti dvi kalbas yra privalumas! 

Šiam pokyčiui įgyvendinti būtinas naujas gestų kalbos įstatymas 
arba bent jau valstybinės kalbos įstatymas, kuriame būtų įtvirtinta 
nuostata, kad LGK yra Lietuvos gestakalbių bendruomenės kalba ir 
kultūros pagrindas, taip pat ir visos Lietuvos kultūros paveldas. Ži
noma, būtina sunorminti ir įtvirtinti bendrinę lietuvių gestų kalbą, 
kad būtų įmanoma apsaugoti LGK nuo lietuvių kalbos įtakos. Privalu 
pagaliau turėti gestakalbiams skirtą laidą per televiziją. Žodžiu, tam 
tikrų neišnaudotų galimybių tikrai yra, reikia tik strategijos ir nuo
seklaus jos įgyvendinimo. Tikiu, kad dabartinė jauna LKD valdyba 
gali dirbti kryptingai, svarbu ne tik turėti strategiją, bet ir 
tikėti jos svarba.

MŪSŲ ŽMONĖS

T. Ivanauskas, N. Pivorienė ir M. Danielius yra ilgamečiai Vilniaus kolegijos dėstytojai. 

M. Danielius ir Vilniaus kolegijos Pedagogikos fakulteto dekanė Vaiva Juškienė. 

Kartu su savo studentais (dabar – jau buvusiais).
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Kurčiųjų bendruomenėje susikūrėte dar
nios, kūrybingos ir puoselėjančios šiltus tar
pusavio santykius šeimos vardą. Kokios yra 
jūsų šeimos tradicijos?

Ieva: Prieš dvejus metus mūsų šeima pir
mąkart išvyko į kelionę su palapine. Vaikams 
tai labai patiko. Nuo tada artėjant vasarai jie 
jau pradeda laukti šių išvykų. Taip gimė tra
dicija. Nesvarbu, kur vykstame, ar į kurčiųjų 
BMW klubo suvažiavimą, ar keliaujame nede
rindami planų su bendruomenės renginiais, 
svarbu, kad nakvynės bus palapinėje.  

Adas: Dabar dėl COVID19 planai šiek 
tiek keičiasi. 

Ieva: Susidraugausime su nakvyne po 
stogu. (Šypsosi.)

Jūsų vaikai girdintys. Ar imate juos į kurčių
jų reabilitacijos centrų renginius? Ar abu vai
kai moka gestų kalbą?

Ieva: Stengiamės, kad vaikai susipažintų 
su kurčiųjų bendruomene ir suvoktų, kad 
abu jų tėvai turi klausos negalią. Iš tiesų vai
kai jau žino ir supranta, kad abu tėvai yra ne
girdintys, kad yra du skirtingi pasauliai. Kai 
sūnus buvo 2–3 metų, aš jo paklausiau: „Tu 
esi girdintis ar kurčias?“ Jis atsakė: „Aš kur
čias.“ Jo atsakymas mane ir kitus šeimos na
rius pralinksmino. Leisdamas laiką su kito

mis kurčiųjų šeimomis jis ir pats jautėsi esąs 
kurčias, bet paskui suprato, kad yra girdintis. 

Abu mūsų vaikai kalba gestų kalba laisvai, 
tačiau skiriasi jų charakteriai. Sūnus yra labai 
šnekus, reikalauja daug dėmesio ir bendravi
mo, o dukra ramesnė, drovesnė. Bet ji tikrai 
moka gestų kalbą, supranta, kas jai sakoma. 
Tiesiog abu vaikai yra skirtingi. 

Ar iš anksto žinojote, kad gims girdintys 
vaikai? 

Adas: Tikėjausi, kad gims girdintys. Ta
čiau svarbiausia buvo, kad gimtų sveiki, o 
kurčias ar girdintis, tai neturėjo jokios reikš
mės. Gydytoja rekomendavo atlikti DNR ty
rimus. Atlikus kraujo mėginių analizę, išstu
dijavus abiejų mūsų giminių genealoginius 
medžius, palyginus, kiek buvo kurčių ir gir
dinčių šeimos narių, nustatyta, jog tikimybė, 
kad gims girdintis vaikas, yra 99 proc. Įdo
mu, kad žmona manė, jog mes abu gimėme 
girdintys ir apkurtome, bet gydytoja nustatė 
kitaip: žmona gimė kurčia, o aš gimiau gir
dintis ir apkurtau. Mano genai stipresni ir 
juos paveldėjo abu vaikai! (Abu juokiasi.) 

Ieva: Iš tiesų visai neturėjau noro atlikti 
šiuos tyrimus, bet gydytoja reikalavo. Tuomet 
buvau trečią mėnesį nėščia ir mane toks nu
rodymas nustebino. Gavau siuntimą į Santa

riškes. Tąkart paėmė kraujo tyrimams ir atliko 
vaisiaus echoskopiją. Maniau, kad matysiu tik 
neaiškų siluetą, bet mačiau rankytes, net vei
duko formą. Susijaudinau ir apsiverkiau. Tai 
buvo mano pirmas nėštumas, viskas buvo nau
ja. Antras mūsų vizitas į Santariškes buvo sep
tintą nėštumo mėnesį. Tuomet ir pasakė mums 
apie girdėjimo tikimybę. Gydytoja tikino, kad 
reikia džiaugtis, kad vaikas galės klausytis mu
zikos, kalbėti, bet aš pasakiau, kad vaiką moky
siu gestų kalbos. Man su vyru yra svarbu, kad 
galėtumėme palaikyti tvirtą tarpusavio ryšį. 

Kai laukiausi antro vaiko, taip pat liepė da
rytis DNR tyrimus, nors atrodė, kad ir taip viskas 
aišku. Patekau pas tą pačią gydytoją, mane pa
mačiusi ji nusišypsojo. Tąkart tyrimo atsisakiau. 
Tad mane tiesiog apžiūrėjo, ir tiek. Nežinojau, 
net kas gims. Šiandien auginame du girdinčius 
vaikus, bet gydytoja sakė, jog pasitaiko, kad tre
čias ar ketvirtas vaikas gimsta kurčias. 

Adas: Kai gydytojas pradėjo tikrinti Eli
jaus klausą, numaniau, kad vaikas girdintis, 
tačiau kai imitavo garsą pirštais prie ausų, 
vaikas nereagavo. Akimirką pasirodė, kad 
sūnus kurčias, o gydytojas užrašė, kad girdin
tis. Pasiteiravau, kaip taip gali būti. Juk vaiko 
akys į garso signalą nereagavo, sėdėjo ramus. 
Kaip galima sakyti, kad jis yra girdintis? 

Ieva:  Prisiminiau, papildysiu tave. Sūnui 
būnant man ant rankų, gydytojas viena ran
ka rodė į vaiką, o kitoj rankoj laikė barškutį 
ausies pusėje ir barškino, tai sūnus lėtai atsi
suko žaislo pusėn, ne iš karto. Aš sakiau, jog 
neatrodo, kad jis girdi, labiau panašu į nepri
girdintį ar silpnesnės klausos. Tada gydytojas 
pakeitė poziciją, barškino žaislą prie kitos au
sies ir sūnus vėl ne iš karto, bet lėtai atsisuko. 
Tai truko ilgiau nei minutę. Tada gydytojas 
pasakė, kad vaikas tikrai girdintis. Buvo labai 
keistas ir įdomus tyrimas. Antro vaiko audio
gramos daryti net neketinome. Bet kai suka
ko pusantrų metų, teko dėl darželio.  

Ieva ir Adas: „Su savo girdinčiais vaikais ryšį puoselėjame per gestų kalbą“

Išvertė ir parengė Vaida LUKOŠIŪTĖ  

TĖVŲ ŽVILGSNIS

Aužbikavičių šeima mėgsta laiką leisti kartu. Prie jūros Giruliuose.

Ieva ir Adas AUŽBIKAVIČIAI yra iš tų žmonių, kurių kurtumas nei 
stabdo, nei riboja. Jie gyvena pavydėtinai aktyvų ir visavertį gyvenimą, 
randa laiko ne tik tiesioginėms profesinėms pareigoms, bet ir visuo
meninei veiklai, rūpestingai puoselėja tarpusavio santykius ir šeimos 
tradicijas. Ieva spėja dirbti net kelis darbus: prie žodyno, yra LKD narių 
kortelių koordinatorė, Vilniaus kurčiųjų reabilitacijos centre filmuojasi 
naujienas. Adas yra dantų technikas. Pora augina du girdinčius vaikus 
– sū  nų Elijų (6) ir dukrą Izabelę (3). Tarptautinė vaikų gynimo diena 
tapo puikia priežastimi su Aužbikavičių pora pasikalbėti apie jų šeimos 
vertybes, tradicijas, gestų kalbą. 
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Ar buvo atvejų, kai vaikai jums vertė? 
Adas: Buvo. Bendravau su asmeniu, bet mums sunkiai sekėsi su

sikalbėti, vis prašiau pakartoti ar parašyti, ką sako. Vienu metu, kai 
tas žmogus pasakė žodį, sūnus man išvertė. Man buvo geriau  susi
šnekėti pačiam, bet sūnus tiesiog norėjo padėti. 

Ieva: Vasaromis krikšto dukra Kotryna dažnai būna pas mus. 
Vieną vasarą su krikšto dukra Kotryna leidom laiką kartu, vaikščio
jom, apsipirkom ir pamačiau šalia parduotuvę „Telią“. Man kaip tik 
reikėjo išsiaiškinti dėl paslaugų kainos. Norėjau vaikus palikti prie 
parduotuvės, o pati planavau susirašinėti su darbuotoju, bet Kotry
na pareiškė, kad nori paversti. Ir ji truputį man padėjo susikalbėti. 
Sūnus irgi matė šią situaciją. Diena taip ir praėjo, mes dar kažką 
veikėme, o grįžęs namo jis manęs pasiteiravo, ar jam taip pat reikia 
versti. Manė, kad aš jam liepsiu. Paaiškinau, kad tikrai ne, o Kotryna 
pati pasisiūlė paversti. Sūnus tuomet pažiūrėjo į mane ir susimąstė. 

Kitąkart nuvykome į stovyklą. Vaikai žaidė ir dūko, tarp jų buvo 
vienas kurčias vaikas, jis nešiojo klausos aparatus. Sūnus žiūrė
damas į jį pasakė, kad, jeigu ateityje jo klausa susilpnės, jis nešios 
klausos aparatus. Aš pasakiau, kad tai yra jo pasirinkimas, kaip jis 
nuspręs, taip ir bus. Jis tada labai daug kažką sau svarstė. 

Trečias įsimintinas įvykis nutiko rudenį. Tvarkiau vaistinėlę ir pa
stebėjau, kad termometras skilo. Žinojau, kad ištekėjęs gyvsidabris 
gali kelti pavojų, todėl nuėjau į vaistinę. Vaistininkė pasakė, kad reikia 
kviesti pagalbą. Davė man telefono numerį, aš paskambinau vertėjui, 
bet jis galėjo atvykti tik pavakare. Su vaiku tuo metu žaidėm ir paste
bėjau, kad skamba mano mobilusis. Ignoravau, parašiau, kad galiu 
bendrauti tik SMS. Bet telefonas vis skambėjo. Porą kartų atmečiau 
signalą ir sūnaus pasiūlymą atsiliepti, kol galų gale nusileidau. Ir Elijus 
vertė tai, ką sakė telefonu: „Jau tuoj atvažiuos“, „Palaukit penkias mi
nutes“, o tada pašnekovui išvertė mano žodžius: „Mama sako, gerai.“  

Tai buvo įdomi patirtis, bet tokiems reikalams yra vertėjo paslau
gos, o vaiko apkrauti tokiais dalykais tikrai nenoriu. Mums svarbiau
sia bendravimas. 

O buvo atvejų, kai darželyje buvo sunku susikalbėti su auklėtoja, ar 
pasitaikė girdinčių vaikų patyčių? 

Ieva: Kai pirmą kartą vedžiau vaiką į darželį, pasitaikė senų pa
žiūrų auklėtoja, bendrauti su ja buvo truputį keista, bet mes susikal
bėjome. O kai vaikas paaugo, perėjo į kitą grupę, pasikeitė ir auklė
toja, atrodė viskas visai neblogai. Kai darželyje pasikeitė direktorė, 
padėtis dar pagerėjo ir aš pasisiūliau surengti paskaitą auklėtojoms 
apie kurčiuosius. Norėjau paaiškinti, kodėl esant darželyje vaikų, 

kurių tėvai negirdi, privaloma jiems suteikti informaciją gestų kal
ba, taip pat ketinau supažindinti su gestų kalba ir kurčiųjų kultūra. 
Paskaita visiems patiko, sulaukiau dėmesio, pasijutau svarbi, su ma
nimi pradėjo sveikintis. (Abu šypsosi.)

Sūnus mūsų nesidrovi, jis didžiuojasi savo tėvais ir drąsiai sako 
kitiems, kad jo tėveliai kurtieji. Jeigu sutinku pažįstamą ir pradedu 
kalbėti su juo gestų kalba, o pašaliniai atsisukę žiūri, sūnus į tai ne
kreipia dėmesio. Dukra – taip pat. Smalsaujančių būna, bet jokių pa
tyčių ar erzinimo nepatiriame. (Abu purto galvas.)

Gal pažįstate kitų kurčių tėvų, auginančių girdinčius vaikus? Ir gal 
žinote, ar jų auklėjimo principai panašūs į jūsų? 

Adas: Pažįstame tokių šeimų. Pastebėjome, kad auklėjimo meto
dika skiriasi. Dalinamės informacija, nuoširdžiai pakonsultuojame. 
Jie taip pat pataria. Sakau jiems, kad artikuliuoti nereikia, geriau 
mokyti gestų kalbos, o šnekėti vaikai išmoks darželyje, mokykloje. 
Ten bus girdinčių žmonių aplinka ir jie natūraliai išmoks kalbėti. 
Mūsų šeima laikosi nuomonės, kad bendrauti su girdinčiais vaikais 
reikia gestų kalba. Žinoma, būna, kad pasakau keletą žodžių, pvz., 
vardą, „ateik“, „ne“ ir kitų trumpų žodelių. Tik tiek. 

Ieva: Kai tėvams gimsta girdintis vaikas, jie mano, kad su juo reikia 
tik kalbėti, bet tikrai yra ne taip. Jeigu pats esi kurčias, tai ir su vaiku 
bendrauk savo gimtąja kalba, taip jis greičiau jos išmoks. Reikia ne 
galvoti, kad vaikas yra girdintis, o tiesiog natūraliai su juo bendrauti 
gestų kalba, kaip su kurčiuoju. Kodėl? Juk yra televizija, viešasis trans
portas ir kita aplinka, kur vaikas savaime mokosi žodinės kalbos. Ne
reikia laikyti gestų kalbos nuošalyje. Tai labai brangi ir vertinga kalba. 
Nemokant galima gestikuliuoti, juk gestų kalba labai stipri vizualiai. Ji 
nėra neįkandamas riešutėlis, ją galima išmokti. Ir savo šeimos narius 
mokau gestų kalbos, bet juos sunku pakeisti, yra senų pažiūrų. 

Aš svajoju, kad kada nors mano vaikų antrosios pusės taip pat 
mokės gestų kalbą. Norėčiau su jais palaikyti artimą ryšį. Tai mano 
svajonė, bet, kaip bus, parodys ateitis. 

Kokią žinutę norėtumėte perduoti skaitytojams?
Ieva: Norime visiems palinkėti branginti gestų kalbą. Girdintieji ti

krai gali išmokti mūsų kalbą, tuomet būtų patogi abipusė komunikaci
ja. Juk nėra sunku parodyti nors keletą gestų, o pradėjus gestikuliuoti 
galima išmokti kalbą ir puikiai. Tai įmanoma! Girdintiems tėvams, ku

riems gimsta kurti vaikai, linkime nebijoti gestų kalbos. 
Kuo daugiau bendrausite su vaiku gestų kal
ba, tuo stipresnis bus abipusis ryšys. 

Ieva ir Adas: „Su savo girdinčiais vaikais ryšį puoselėjame per gestų kalbą“

TĖVŲ ŽVILGSNIS

Broliuko glėbyje saugu. Prieš dvejus metus gimė tradicija keliauti su palapine. Elijui kelionėse patinka ir ištvermės išbandymai.
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PASIRUOŠIMAS MOKYKLINIAM BRANDOS 
EGZAMINUI. Mokinys pakelia prieš nešiojamo
jo kompiuterio ekraną mobiliuką ir spusteli 
vieną klavišą. Kiek palaukęs prieina prie laze
rinių staklių – didelio agregato permatomu pa
keliamu gaubtu – ir valdymo pulte suspaudo 
porą mygtukų. Maža lazerio akutė atsimerkia, 
pasiunčia spindulėlį, kuris sušoka keistą šokį 
virš padėto ant darbastalio raudono popie
riaus lapo ir pamažu jame išryškėja geometri
nės figūros. Rafalui Mordui šios iškarpos bus 
reikalingos kaip vyšnia ant torto – medinės 
ekskavatoriaus figūros lazeriu jau išpjautos, 
belieka jas apklijuoti (1 nuotr.). 

O štai Laurynas ir Titas taip įsitraukę į 
savo užsiėmimą, jog V. Burkauskui tenka pa
sistengti, kad atkreiptų jų dėmesį. Apsikeiti
mas keliais gestais, ir iš kitos dirbtuvių patal
pos Laurynas atsineša akrilinį Eifelio bokšto 
modelį. Gaminys atima žadą: ketvirtos kla
sės gimnazistas L. Gudaitis iš beveik šimto 
smulkių detalių sukonstravo Paryžiaus sim

bolio miniatiūrą, grakščią ir dailią (2 nuotr.). 
Užbaigęs savo darbą, talkina T. Šulcui. 

Abu renka mechaninę dėžutę (3 nuotr.), kuri 
pagal sumanymą spustelėjus atsidarys. Va
sarį kūrybinėse dirbtuvėse darbas tiesiog 
virte virė. O gegužę pasiekė žinia, kad abi
turientų pastangos per mokyklinį brandos 
egzaminą įvertintos pačiais aukščiausiais 
balais. Gyrė gimnazistus ir mokyklos ben
druomenė: Gretos Kertenytės papuošalų dė
žutė (5 nuotr.) atrodo tarsi ne iš faneros, о iš 
ploniausio audinio ažūro sumeistrauta, Ja
roslavo Vilžio „Laivų mūšis“ – unikalus stalo 
žaidimas (4 nuotr.). Labai visiems patiko ir 
trys anksčiau minėti darbai. „Įsigijus lazeri
nes stakles sumažėjo rankų darbo, atsirado 
galimybė naudoti tokią kietą medžiagą, kaip 
akrilas, ji subtilesnė, imtis įvairesnių suma
nymų“, – paaiškina V. Burkauskas.  

LAZERIO STAKLIŲ VISI NORĖJO. „Nema
žai valandų paskyriau ieškodamas tokių sta
klių. Tačiau dauguma jų buvo skirtos dideliais 

kiekiais štampuoti tam tikras detales. Centrui 
reikėjo universalaus įrenginio, kuris galėtų 
atlikti kuo daugiau įvairių operacijų. Žinoma, 
kliūtis buvo ir kaina. Tačiau kai mūsų koman
da parengė ir laimėjo ES struktūrinių fondų 
projektą centro materialinei bazei atnaujinti, 
pažadėjo, kad šįkart dalis lėšų atiteks ir tech
nologijų klasei. Taip išsipildė sena mano ir 
vaikų svajonė“, – šypsosi pašnekovas. 

REIKALINGOS ĮVAIRIOS ŽINIOS. Beje, 
technologijų egzaminą, teigia mokytojas, ga
lima drąsiai laikyti tarpdisciplininiu dalyku. 
Egzamino pažymį lemia net trys dalykai: pats 
gaminys, jo aprašymas (per 30psl.!) bei pri
statymas. Klausos negalią turintiems moki
niams antroji užduotis esą tarsi dar vienas lie
tuvių kalbos žinių testas. Be lietuvių kalbos, 
reikia ir matematikos, braižybos, dažnai geo
grafijos, istorijos žinių, atsiradus lazerinėms 
staklėms – ir nemenko informacinių techno
logijų išmanymo. Tačiau stiprėja ir mokinių 
motyvacija. Kai rezultatas gali būti toks įspū
dingas, tai ir sunkiausios užduotys nebaisios, 
net programavimo subtilybių mokytis ne per 
sunku, anglų kalbos žodžiai lengviau į galvą 
lenda: be jos čia neapsieisi, nes daugeliui la
zerinių terminų lietuviškų atitikmenų nėra. 

TARSI MUZIEJUJE. Mokytojas pakviečia 
apžiūrėti visų laidų darbus. Įspūdis tarsi ge
riausiame muziejuje ar brangioje suvenyrų 
parduotuvėje atsidūrus. Ant uždengto biliar
do stalo tūno robotukas, sudėti darbai iš ma
karonų, pasieniais stenduose ar ant spintelių, 
taip pat koridoriuje – daugybė namelių, or
namentuotų medinių padėkliukų, lėkštučių, 
inkilų, lėktuvų, laivų, tiltų maketų. Ypač akį 
traukia Žvėryno tilto maketas, akivaizdu, pa
gamintas dar iki lazerio eros. Mokytojas var
dija, kiek kainavo detalės, elektrinė girlianda, 
lemputės jam apšviesti. Viską atsimena. Ati
džiai apžiūrime voverės namą, pasigrožime 
etnografine aukštaičių troba. Sunku neaik

UGDYMAS

Prie lazerio staklių – mokytojas V. Burkauskas (pirmas iš kairės) ir ketvirtakursiai gimnazistai.

Nijolė KRASNIAUSKIENĖ

Lazerio staklių trauka
2019aisiais Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centras 
įsigijo lazerines pjovimograviravimo stakles ir esą nuo tada mokiniai 
kiekvieną laisvą minutę lekia į kūrybines dirbtuves. „Taip šiandieni
niai vaikai ir lekia“, – kirbėjo abejonė prieš įžengiant į gimnaziją. Jau 
visai kitaip atrodė išeinant. Ir sunku būtų išskirti vieną priežastį, kas 
labiausiai čia pakerėjo: mokinių pasiekimai, per 30 metų šeiminin
kaujančio mokytojo metodininko Vidmanto BURKAUSKO užmojai, 
įrankių ir prietaisų gausa, kruopščiai saugomi prisiminimai apie 
buvusius mokinius ir visi jų baigiamieji darbai, beveik ideali 240 kv. m 
ploto patalpų tvarka ar vyraujanti priešinga įprastam „tamsta moky
tojau“ atmosfera. Beje, tokias stakles sostinėje turi tik dvi mokyklos: 
Vilniaus licėjus ir LKNUC. 
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GESTŲ KALBA

čioti prie aukštaitės verpimo ratelio modelio, 
nes jis tiesiog tobulas ir veikia kaip tikras. 

SAUGO MOKINIŲ PALIKIMĄ. „Ar dar turi 
baigiamąjį darbą?“ –  kartais klausia moky
tojas savo buvusių mokinių, kai jie už rankos 
į mokyklą atveda jau savo vaikus (mokiniams 
visuomet pasiūloma antrą autorinio darbo 
egzempliorių pasigaminti sau). Ir turbūt dar 
nė karto negirdėjo „ne“. Daugeliui tie darbai 
tarsi gulbės giesmė. Tikrų tikriausia alchemi
ja, kad visiems mokykloje technologijų dar
bas gerai pavyksta. Atmintyje V. Burkauskas 
saugo ir visų auklėtinių vardus. Nuo tada, kai 
peržengė mokyklos slenkstį, įamžina visus 
baigiamųjų darbų pristatymus, kartais kur
tieji ateina jų pažiūrėti. 

RENGIA GYVENIMUI. Net neįtartum, kad 
prožektoriais apšviestos stiklinės spintos, 
kuriose laikomi sporto trofėjai, eksponuoja
mi mokinių technologijos dalyko darbai, yra 
mokytojų ir mokinių kolektyvinio darbo rezul
tatas. Mokytojui talkinant mokiniai surinko 
ir partiją mokyklinių suolų. Iš pradžių rinko 
suolus pagal brėžinius, o paskui ir be brėžinių. 
Naujoji direktorė paprašė sumontuoti dar vie
ną spintą, ypač talpią, su lediniu apšvietimu, 
vitrininėmis pertvaromis. V. Burkauskas į vi
sus projektavimo etapus įtraukė ugdytinius. 
Tegul mokosi, gyvenime pravers. Jam svarbu, 
kad nuėję į parduotuvę mokėtų paprašyti de
talių, žinotų jų pavadinimus, gebėtų skaityti 
brėžinius, taupiai apsipirkti, apskaičiuoti są
naudas. Tačiau drąsina juos nebijoti ir klysti 
– juk tam esą žmonija ir sugalvojo mokyklą. 
Beje, spinta atsieis 700 eurų, maždaug 2 tūkst. 
eurų pigiau nei parduotuvėje!  

PROJEKTAVIMO KLASĖ. „Galbūt pažintį 
su technologijų pamokomis reikėjo pradėti 
nuo čia“, – garsiai svarsto šeimininkas vedžio
damas po projektavimo klasę ir rodydamas 
šių mečiams abiturientams įrengtas 5 darbo 
vietas. Naudodami atitinkamą kompiuterinę 
programą mokiniai autorinę idėją čia paverčia 
grafiniu vaizdu, tiksliai apskaičiuoja būsimo 
gaminio matmenis. Jei viskas atlikta t inkamai, 
staklės nuskaito užduotį ir ją atlieka, jei ne 
– nedirba. Jos yra išmaniosios ir geba ne tik 
pjaustyti bei graviruoti, bet ir savarankiškai ko
reguoti matmenis vienos trečiosios milimetro 
tikslumu. Pedagogo teigimu, būtent šioje pa
talpoje vyksta sudėtingiausias kūrybos etapas, 
o prie lazerio staklių mėgaujamasi rezultatu. 

MOKO TVARKOS. Neįmanoma neatkreipti 

dėmesio į patalpų švarą ir tiesiog kareivišką 
tvarką. Net mokiniai vis dar stebisi: „Mokyto
jau, kaip įmanoma pamatyti, kad savo vietoje 
nėra mažutėlio plaktuko ar ylos, kai jų dešim
tys?“ Tikrai, kiekvienas įrankis, prietaisas ir 
mechanizmas čia turi savo vietą, leng vai ran
da mas. Kai pritrūko erdvės kabinti įrankius 
ant sienų, mokytojas, pasitelkęs mokinius, su
meistravo sienines spintas stumdomomis du
rimis, o jose – labai patogias pertvaras, tad da
bar ten telpa kur kas daugiau daiktų. Jų čia yra 
visiems gyvenimo atvejams. Akivaizdu, moky
kla savo mokiniams siūlo viską geriausia.     

IR MAŽIEMS, IR DIDELIEMS. Čia gyveni
mui reikalingų įgūdžių semiasi ne tik abituri
entai. Užduotis mokosi atlikti ir pirmokiukai,  
ir vyresni. Pradeda nuo smulkiosios moto
rikos lavinimo, paaugę gauna atlikti sudė
tingesnius rankdarbius, dar vėliau mokosi 
dirbti mechaninėmis staklėmis; kai kompiu
terinio raštingumo pagrindai būna pakanka
mi, prileidžiami ir prie lazerinių staklių. Čia 
vyksta pamokos ir kitų mokyklų mokiniams 
(jiems V. Burkauskas darbo vietas ruošia vėl 
kitaip), ir gerumo akcijos. Į mokyklą atvyks
ta ekskursantų grupės. Ypač suintensyvėjo 
vizitai nuo pernai, kai V. Burkauskas apgynė 
metodininko vardą, o jį vertinę ŠMSM spe
cialistai pareiškė aptikę tokį pedagoginį ir 
kūrybinį potencialą, kurį būtų tiesiog nesą
žininga naudoti vienos mokyklos reikmėms.  

V. Burkauskas sakosi esąs griežtas, bet mo
kinių tai neatbaido. Net mergaitės vis dažniau 
renkasi darbą prie staklių. Vaikai juo pasitiki, 
nes mokytojas užsirekomendavęs kaip labai 
atsakingas žmogus, gebantis pažadinti pačias 
geriausias jų savybes. Su ugdytiniais mokyto
jas laiką leidžia ir po pamokų, nes jis dar yra ir 
3–4 gimnazijos klasių auklėtojas, taip pat daž
nai ir vakarais, nes bendrabutyje gyvena du jo 
ugdytiniai. Jei mokiniai paprašo būti įleisti į 
dirbtuves šeštadienį, dažniausiai keliasi ir va
žiuoja: negi žlugdysi motyvaciją? Jaunuoliai 
čia lankosi ir dėl dar vienos priežasties.

TAI DISKINIS BILIARDO STALAS. Nieko 
keisto, jei pavadinimą perskaitėte pirmą
kart, nes visame pasaulyje toks yra tik vie
nas. Jį V. Burkauskas su draugu sugalvojo 
dar studijų metais. Paskui idėja kartu su 
autoriumi atkeliavo į LKNUC, nes čia pirmoji 
ir kol kas vienintelė mokytojo darbo vieta. 
Nuo tada žaidimą vis tobulina. Sako, jis la
bai įtraukus ir juokingas. Vietoj kamuoliuko 

į skylutes mušamas ar stumiamas diskelis 
reikalauja visaip rangytis, sukinėtis, o ap
linkiniai dėl to leipsta iš juoko. Žaisdami šį 
žaidimą ir mokytojas, ir mokiniai kartais pa
meta net laiko nuovoką. Kai uždengia stalą, 
jis virsta bendravimo erdve, arbatos gėrimo 
vieta, pvz., išlaikius technologijų egzaminą.

ATEITIES PLANAI. Galų gale V. Burkauskas 
apsisprendė: ateinantį rudenį savo kūrinį pri
statys Vilniaus mokytojų namuose vyksiančio
je parodoje, o paskui turbūt idėją patentuos. 
Laukia karšta vasara: kol mokiniai atostogaus, 
jis išpjaus detales ir pradės montuoti vitrininę 
spintą, buvusią įžanginę naudojimosi laze
riu mokymo programą perdarys į nuolatinę, 
rengs dar vieną – metalo ir stiklo graviravimo 
lazeriu mokymo programą, galvos, kaip biliar
do stalą padaryti patogiau transportuojamą. 

Visų rimčiausias artimos ateities iššū
kis – centre įdiegti profesinį modulį. „Mūsų 
mokiniai iš tikrųjų turi neeilinių projekta
vimo ir modeliavimo gabumų. Manau, kad 
yra tikimybė ateityje išugdyti ne vieną abi
turientą, pajėgsiantį studijuoti inžinerijos 
mokslus“, – sako atsisveikindamas 
pašnekovas.

UGDYMAS
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 Kam jautiesi dėkinga už puikius lietuvių 
kalbos įgūdžius?

Argi viskas prasideda ne nuo šeimos? (Šyp
sosi.) Jeigu ne mano inteligentiški ir atsi davę 
tėveliai, ar būčiau lietuvių kalbos ir literatūros 
mokytoja? Už tai esu jiems labai dėkinga. Ta
čiau likimas pamėtėja ir dovanų. Žinomiausia 
praeityje pradinio ugdymo mokytoja Aldona 
Vieliūtė taip pat stipriai man padėjo. Taip pat 
prie to prisidėjo mano pačios motyvacija, no
ras mokytis, smalsumas ir knygos. 

Papasakok apie studijų patirtį tarp girdin
čiųjų ir atskleisk, ar studijuoti lietuvių kalbą 
buvo sunku. 

Įgijau lietuvių filologijos specialybę pagal 
bakalauro programą tuomečiame Lietuvos 
edukologijos universitete (LEU) ir švietimo va
dybos specialybę pagal magistrantūros pro
gramą Vytauto Didžiojo universitete (VDU). 
Iš tikrųjų buvo nelengva studijuoti lietuvių 
kalbą. Ne šiaip sakoma, kad lietuvių kalba 
galbūt pati sudėtingiausia pasaulyje. (Šyp
sosi.)  Tačiau esu dėkinga dėstytojams, kurie 
nepabūgo kurčios studentės ir suteikė žinių. 

Kokiais keliais atkeliavai į KKNUC ir kas Ta
vęs čia laukė?

Kai baigiau LEU, iš pradžių nežinojau, ką 
daryti toliau: tęsti studijas ar išbandyti save 
konkrečiame darbe. Pasitariau su mama, ji 
skatino tęsti studijas. Studijuoti VDU buvo tar
si viską pradėti nuo nulio. Supratau, kad lai
kas pasirūpinti savimi, kai už tave niekas nie
ko nedaro... Ieškojau darbo ir sužinojau, kad 
yra laisva mokytojo padėjėjo vieta KKNUC. 
Kreipiausi į administraciją ir buvau priimta. 
Suprantu, kad KKNUC priimti sprendimą vė
liau man pasiūlyti lietuvių kalbos ir literatūros 
mokytojo vietą, buvo tikrai nelengva. Tačiau 
manau, likimas ar Dievas, nelygu, kuo tikime, 
taip nusprendė ir nusiuntė palankią žinutę 
apie mane KKNUC administracijai. (Vėl šyp
sosi.) Ir štai aš iki šiol dirbu su skirtingais, bet 

įdomiais mokiniais – kurčiais, neprigirdinčiais 
ir kochlearinių implantų (KI) naudotojais. 
Mokiniai mane skatina tobulėti, motyvuoja 
geriau pažinti paauglių pasaulį. Man jie – lyg 
auklėtojai. O kurti ir girdintys kolegos pataria, 
kaip geriau dirbti su skirtingais mokiniais. 

Pirmiausia man teko dirbti su septintokais 
ir aštuntokais. Paaugliai iš pradžių netikėjo 
savo akimis, kad kurčia mokytoja galės mo
kyti lietuvių kalbos bei literatūros gestų kalba 
ir bendraus su jais jų gimtąja kalba. Paskui 
centro administracija pasiūlė man dirbti su 
dešimtokais. Dabar dirbu su aštuntokais, de
vintokais ir dešimtokais. 

Yra daug įvairios mokymo medžiagos ir 
vadovėlių, tinkamų girdintiesiems. Jiems leng
viau viską paaiškinti, nes tai daroma jų gim
tąja lietuvių kalba. O kurčiuosius, neprigir
dinčiuosius ir KI naudotojus reikia mokyti 
kitaip: paaiškinti nežinomų žodžių reikšmę ir 
dar sukurti įdomių užduočių, kurias moki niai 
būtų pajėgūs atlikti. Mano nuomone, mokyti 
kurčiuosius yra dvigubai sunkesnis darbas. 
Reikia daug pasiruošimo ir atsidavi mo. Tik 
pedagoginė patirtis ir atitinkamos kompeten
cijos, tinkama mokymo metodika, sėkmingas 
bendradarbiavimas su mokiniais, įdomios ir 
kūrybiškos užduotys gali prisidėti prie moki
nių tobulėjimo. 

Ar gausus LGK vartojimas lietuvių kalbos 
ir literatūros pamokose prisideda prie sėk
mingo lietuvių kalbos mokymosi?

Mano nuomone, lietuvių gestų kalbos var
tojimas nebūtinai prisideda, nes viskas pri
klauso nuo mokinio, jo gebėjimo nuolat ir daug 
mokytis, pastangų tobulinti lietuvių kalbos 
įgūdžius. Šiuolaikinis pedagogas turi padėti 
mokiniui tobulėti, susiformuoti gebėjimą mo
kytis savarankiškai, kad reikalui esant mokinys 
galėtų susidoroti su iškilusiais sunkumais pats. 

Pastaruoju metu skinasi kelią mintis, kad 
kurtiesiems ne taip jau labai reikia lietuvių 

kalbos: vis daugiau visose srityse vertimo į 
gestų kalbą, vis daugiau paslaugų gestų kal
ba. Ar pritari tokiai minčiai?

Kurčiųjų gimtoji kalba yra gestų kalba, 
kodėl negalima vartoti gestų kalbos visur? 
Tačiau, jeigu nori paklausti gydytojo, kreip
tis į banko darbuotoją, veterinarą, reikia 
lietuvių kalbos. Kaip kitaip susikalbėsi su 
girdinčiaisiais be gestų kalbos vertėjo ar be 
artimųjų? Manau, savarankiškumas kurčiam 
žmogui yra būtinybė, padeda geriau įsitvir
tinti gyvenime. Vadinasi, kurtiesiems privalu 
mokėti gerai skaityti ir rašyti.

Ar prasminga visiškai kurtiems vaikams mo
kytis sakytinės lietuvių kalbos? 

Ko gero, viską lemia auklėjimas. Jeigu tė
veliai labai nori, kad kurčias vaikas išmoktų 
kalbėti, tai jis ir mokosi. Tai gerai, bet ir tėve
liams reikia išmokti gestų kalbą, kad kurčias 
vaikas galėtų juos suprasti kuo geriau. Pavyz
džiui, mane mokė sakytinės lietuvių kalbos, 
kuri dabar tikrai praverčia bendraujant su 
girdinčiais kolegomis. Iki šiol kalbu su šeima 
sakytine lietuvių kalba. Galbūt mano gebėji
mas kalbėti mano šeimai yra tarsi atlygis už 
pastangas. (Šypsosi.)

Esi dvikalbė. Ką LGK pripažinimo 25mečio 
proga norėtum apie lietuvių gestų ir lietuvių 
kalbas pasakyti kurčiųjų bendruomenei?

Abi kalbos yra stipri atrama. Kurčio žmo
gaus gyvenime gestų kalbą ir lietuvių kalbą 
turėtų sieti draugystė, kurią reikia labai bran
ginti. Nesvarbu, kuri kalba gimtoji, ją vartojo ir 
sukauptą patirtį ja perdavė ankstesnės kartos. 
Laisvai vartoti gestų kalbą yra didžiausia dova
na kurčiajam. Linkiu kurčiųjų bendruomenei 
tausoti šią dovaną. Kita vertus, jis turi teisę 
būti dvikalbis. Vadinasi, turi išmokti rašytinę 
lietuvių kalbą. O visuomenė – gerbti 
ir priimti kurčiųjų bendruome
nę tokią, kokia ji yra iš tiesų, ir 
mokytis gestų kalbos. 

UGDYMAS

E. Kisnieriūtė: „Gestų ir lietuvių 
kalbas turi sieti draugystė“

Kalbino Nijolė KRASNIAUSKIENĖ

Kurčiųjų bendruomenė pagaliau gali pasakyti: lietuvių kalba 
mums nėra neįkandamas riešutėlis. Emilija KISNIERIŪTĖ – 
geriausias įrodymas. Ji yra Kauno kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų 
ugdymo centro lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja, pirmoji 
tokia šalyje. Mergina priėmė ir „Akiračio“ mestą iššūkį. Paklaus
ta, kuria kalba norėtų bendrauti, ilgai nesvarstė, tiesiog ėmė ir 
atsakė į klausimus raštu.Lietuvių kalbos mokytoja Emilija Kisnieriūtė.
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Bendruomenei suburti pasitelkė sociali
nius tinklus. Nebegalėdama organizuoti re
peticijų ir renginių centre, Kristina sukūrė 
atskirą feisbuko grupę. Ten dėjo užduotis ir 
skatino į veiklą įsitraukti ir vaikus, ir suaugu
siuosius. Pirmiausia nuotoliniu būdu paban
dė organizuoti Velykų šventę. Vaikai piešė 
piešinius, darė darbelius, o mamos ir tėčiai 
siuntė nuotraukas bei filmuotą medžiagą, 
kaip laukdami šventės pasipuošė namus. 
Taip radosi pirmasis filmukas. Jame buvo 
rodoma, kaip Velykų Zuikis lanko  kurčiųjų 
šeimas ir teikia joms dovanas. 

Pirma sėkmė įkvėpė. Motinos dienos 
minėjimą rengti jau buvo drąsiau. Padedant 
kolegai PKRC meno vadovui Ramūnui Kabe
liui, kuris  yra ir Panevėžio kurčiųjų ir nepri
girdinčiųjų pagrindinės mokyklos (PKNPM) 
informacinių technologijų mokytojas, su
kurtas antrasis filmukas, pradžiuginęs ma
mas ir visus bendruomenės narius. 

Neliko be dėmesio ir Panevėžio kurčiųjų 

bendruomenės senjorai. Apie jų veiklą Kris
tina ir Ramūnas parengė filmuotą reportažą 
,,Senjorų veikla karantino metu“. O per Tėvo 
dieną šilčiausi ir nuoširdžiausi vaikų sveikini
mai tėčiams taip pat skriejo iš vaizdo klipo. 
Šventėms pasibaigus Kristinos iniciatyvos ne
sibaigė. Ji su PKRC direktore Otilija Kolodens
kyteDi Fazio visus Panevėžio bendruomenės 
narius nedelsdamos pakvietė į iškylą švęsti 
vasaros. Taip pozityvios žinios ir geros nuotai
kos užtaisas pasiekia visų kurčiųjų namus.

Galimybė išreikšti ir realizuoti save. 
,,Dirbdama centre jaučiuosi puikiai“, – tvir
tina Kristina. Prieš pusantrų metų gavusi 
pasiūlymą dirbti PKRC, jauna moteris sakė 
sutikusi nedvejodama. Jai patinka meninė ir 
ugdomoji veikla. Pati nuo pat vaikystės mėgo 
šokti, vaidinti, dainuoti imitacines dainas.  K. 
Kudirkienė prisipažino, kad jos svajonė buvo 
dirbti kurčiųjų mokykloje, bet neturi reikia
mo išsilavinimo. Kauno dailės ir technologijų 
mokykloje yra įgijusi su juvelyrika susijusią 
specialybę, pagal kurią niekada nedirbo, nes 
ši profesija jai nebuvo patraukli. Tačiau ak
tyviai, idėjų ir kūrybiškumo nestokojančiai 
moteriai likimas nusišypsojo ir dabar ji savo 
gebėjimus gali realizuoti dirbdama PKRC. 

Atlikėjus auginasi pati. Iš pradžių ne 
viskas klostėsi taip sklandžiai, kaip norėjo. 
Žmonės vangiai lankė repeticijas. Tuomet ir 
kilo mintis kreiptis į PKNPM direktorę Danutę 
Kriščiūnienę, kad ši leistų tam tikromis die
nomis ateiti į mokyklą ir po pamokų užsiimti 

su vaikais menine veikla. Vadovė palaikė ini
ciatyvą, juolab kad abu Kristinos ir Andriaus 
Kudirkų vaikai – Rosita ir Markas – lanko šios 
mokyklos ikimokyklinio ugdymo grupę.

 ,,Kristina tarsi vulkanas, trykšta energija, 
turi daug idėjų, moka ir sugeba organizuoti. 
Esu stebėjusi ne vieną jos repeticiją, rengi
nį ir savo akimis mačiau: bendruomenei tai 
patinka. Vaikams įdomu realizuoti save per 
meninę veiklą. Įsitikinau, kad ir tėvai, nors 
ir neturi pedagoginio išsilavinimo, gali būti 
puikūs pedagogai. Svarbiausia – didelė ir 
mylinti vaikus širdis“, – sakė D. Kriščiūnienė. 

K. Kudirkienės darbui gerų žodžių negailė
jo ir PKRC direktorė O. KolodenskytėDi Fazio: 
,,Džiaugiuosi, kad ji dirba mūsų centre. Tai labai 
stropus, aktyvus ir niekada idėjų nestokojantis 
žmogus. Ji puikiai dirbo ir nuotoliniu būdu per 
karantiną. Per „Messenger“ programą į filmu
kus sudėtos idėjos džiugino  kurčiuosius.“ 

O pati K. Kudirkienė sakė norinti pasi
džiaugti aktyviausiais PKRC meno saviveik
lininkais – tai Rimantas ir Džuljeta Indreliai, 
Daiva Kaušakienė, Artūras Juknevičius, Aiva
ras Laurutėnas, Dalia Tančikienė su dukrele 
Katalėja ir kt. Į meninę veiklą noriai įsitraukė 
ir dukra Rosita. Mergaitei patinka vaidinti neil
go siužeto vaizdeliuose, šokti. Beje, scenarijus 
vaidinimams Kristina kuria pati. Ji stengiasi, 
kad į meninę veiklą įsilietų kuo daugiau jaunų 
žmonių bei šeimų. Tiki, kad ūgtelėję vaikai at
eis į PKRC įdomiai ir prasmingai praleisti laiko, 
realizuoti savo gebėjimų.

PKRC dienos užimtumo organizatorė ir  meno vadovė  
Kristina Kudirkienė. 

 Vaikų dovanos mamoms per karantiną.

K. Kudirkienė su mažaisiais atlikėjais per Valentino dieną. Renginys, skirtas Tarptautinei kurčiųjų dienai. K. Kudirkienė 
(antra iš kairės) su aktyviausiais PKRC nariais.

Valentino dienai skirtų spektaklių ,,Atrask tikrą draugą“ 
ir ,,Įsimylėjęs“ atlikėjai su režisiere K. Kudirkiene.

Kūryba skleidėsi ir per karantiną 

Laima LAPĖNIENĖ

COVID19 pakeitė mūsų gyvenimus. Teko skubiai persiorien
tuoti, dauguma veiklų persikėlė į virtualią erdvę. Pasak Pane
vėžio kurčiųjų reabilitacijos centro (PKRC) dienos užimtumo 
organizatorės ir meno vadovės Kristinos KUDIRKIENĖS,  ka
rantinas paskatino ieškoti naujų būdų ir galimybių, kaip su
telkti bendruomenę, atskleisti savo ir kitų  žmonių kūrybišku
mą, sukurti šventės nuotaiką dirbant nuotoliniu būdu. 

KULTŪRA
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Skyriaus vedėja: „LGK sukaktis – didi diena  
bendruomenei“

Ieva Stelmokienė, skyriaus vedėja. 
Šiose pareigose dirbu beveik nuo pat 
pradžių. Mano veiklos labai įvairuo
ja, apima skirtingas sritis, yra daug 
„nematomo“, administracinio dar
bo – kaip ir visur. Patinka, nes veikla 
nėra monotoniška. Nors ir atrodo, 
kad projektai panašūs, bet kaskart 
yra galimybė išmokti ko nors naujo. 
Labiausiai džiugina kolektyvas – tiek 
skyriuje, tiek pačiame LKNUC.

Jeigu klaustumėte, ar dabar ges
tų kalbos žodynas atitinka mano 
pačios, vartotojų, galiausiai kurčiųjų 
bendruomenės lūkesčius – atsaky
čiau, jog tikrai ne. Gestų kalbos spe
cialistai žodyną rengia pagal išgales: 
nuo 2013 m. reikiamų lėšų žodyno 
plėtrai, išlaikymui, darbuotojų kva
lifikacijos tobulinimui ir darbo už
mokesčiui, etatams buvo skiriama 
itin minimaliai. Todėl esu dėkinga 

visiems dirbusiems ir dirbantiems specialistams, kurie nepabūgo to
kio iššūkio, prisidėjo prie komandos ir rengė ar rengia žodyną. Noriu 
padėkoti už nesuskaičiuojamas darbo valandas (kurios neretai per
žengia formalių darbo valandų ribas), energiją, idėjas ir tarpusavio 
bendradarbiavimą.

Tikrai yra gerų pavyzdžių (žodynų) užsienio šalyse, kuriais norisi 
sekti. Pirmiausiai reikėtų pradėti kaupti gestų kalbos tekstyną. Ta
čiau tam reikia ne tik didelių lėšų, bet ir specialistų –  kalbotyrinin
kų ir gestotyrininkų –  komandos. Tad, mano nuomone, pirmiausiai 
turime „užsiauginti“ specialistų (potencialo tikrai turime) ir tik po 
to kalbėti apie paties žodyno tobulinimą, funkcionalumą, aprašymo 
subtilybes bei... tekstyno kaupimą. 

LGK pripažinimo 25metis – tikrai didi diena bendruomenei. Juk 
patvirtinus gestų kalbos statusą kurtiesiems atsivėrė daug galimy
bių: ne tik bendrauti savo gimtąja kalba, bet ir mokytis, gauti infor
maciją, dalyvauti visuomenės gyvenime. Žinoma, dar yra sričių, ku
riose kurtieji vis dar negali gauti informacijos, pagalbos čia ir dabar, 
bet viskas po truputį keičiasi ir tikrai į gera. Pati jaučiu, kad kurtumas 
visuomenėje vis mažiau laikomas stigma.

Darbuotojai: „Žodynas tinkamas naudoti visiems“ 
Ieva Aužbikavičienė. Filmuo
juosi žodynui, dirbu prie jo ir 
svečiuojuosi girdinčiųjų mo
kyklose – jose vedu gestų kal
bos pamokėles girdintiems 
mokiniams, jog geriau pažintų 
gestų kalbą ir kurčiųjų kultūrą. 
Man pati maloniausia veikla – 
lektorės darbas, nes girdintieji 
mokiniai labai pamilo mūsų 
pamokėles ir netgi nori išmok
ti gestų kalbos. Džiaugiuosi, 
kad jie susipažino su mūsų 
nuostabiąja kalba ir apie ją 
žino daugiau nei prieš tai.

Manau, kad žodyno ren
gimas – labai svarbus darbas, 
nes svetainėje yra labai pa
togu ieškoti gestų ir rasti jų 
reikšmę, galima matyti, kaip tinkamai vartoti gestus sakiniuose. Žo
dynas tinkamas naudoti visiems. Siekiame nuolat ieškoti naujų, taip 
pat ir senesnių, anksčiau neįtrauktų gestų, kuriuos kurtieji nejučia 
pavartoja savo kalboje. 

LGK yra nepaprasta kalba, lyg brangiausias pasaulyje deimantas. 
LGK pripažinimo proga linkiu mylėti savo nuostabiąją kalbą bei iš
mokyti savo girdinčius giminaičius bei kaimynus gestų kalbos, jei jie 
tik parodo ja susidomėjimą.

Ada Zabulionytė. Mano, 
kaip LGK žodyno rengėjos, 
pagrindinės pareigos – 
rinkti naujus gestus, tvarky
ti bei tikrinti gestų aprašus 
ir filmuotis gestus. Darbas 
patinka, kadangi galima 
daug išmokti, yra galimybė 
diskutuoti, vertinti, tobulėti 
filmuojantis, ir ne tik. 

Žodynas svarbus, nes 
padeda ne tik kurčiųjų 
bendruomenei geriau iš
mokti LGK. Tiesa, pastebiu, 
jog žodyne trūksta gestų 
pagal temas, tad reikėtų jį 
plėsti šia kryptimi – važinė
ti į komandiruotes, rinkti 

gestus, susijusius su tam tikra tematika. O LGK jubiliejaus proga pa
linkėčiau visada didžiuotis savo LGK! 

Rasa KaunelytėSonginė. Kai pastebiu kokį naują kurčiųjų vartojamą 
gestą, nusifilmuoju jį studijoje su gesto vartojimo pavyzdžiais. Dar 
drauge su kolegomis dalyvauju diskusijose. Mano darbas daugiausiai 

GESTŲ KALBA

Žodyno rengėjai: LGK – „lyg brangiausias 
pasaulyje deimantas“
Anksčiau skaitytojus supažindinome su LKNUC 
Metodinių priemonių ir gestotyros skyriaus 
istorija ir atskleidėme, kaip gestai „pelno teisę“ 
patekti į Lietuvių gestų kalbos žodyną (veiklos 
pradžia – 2006 m.). Šįkart siūlome artimesnę 
pažintį su aštuoniais šiuo metu prie žodyno 
triūsiančiais darbuotojais. 

Gedvilė DIRŽIŪTĖ
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susijęs su filmavimusi, anksčiau 
nufilmuotų gestų pataisymais. 
Mėgstu šį darbą. Pildau gestų var
tojimo pavyzdžius – juk ilgainiui 
atsiranda ir naujų reikšmių. 

 Manyčiau, jog LGK žodynas 
naudingas visiems – ir girdintie
siems, ir kurtiesiems. Žodynas 
turi ir dar vieną privalumą – jame 
kurtieji gali susirasti kurio nors 
gesto vertimą į lietuvių kalbą. 
Arba, tarkim, susirašinėdami su 
girdinčiaisiais nežino kokio sun
kesnio žodžio reikšmės, tuomet 

kurtieji gali žodyne sužinoti, kaip jis verčiamas į gestų k. Moksleiviai 
seniai naudojasi šiuo žodyno privalumu. Jis taip pat aktualus studen
tams, vertėjams bei kitiems asmenims, norintiems mokytis gestų kal
bos. Čia dirba stipri, kokybės siekianti specialistų komanda. 

Ne kartą nustebino sutikti girdintieji, staiga prabildami gestų 
kalba. Tad matau susidomėjimą. Gera, kad žmonės tapo tolerantiš
kesni, gerbia vienas kito kalbą. Sukakties proga norėčiau palinkėti 
puoselėti, mylėti savo kalbą ir ja didžiuotis! 

Gedvilė Diržiūtė. Gestotyros 
skyriuje pradėjau dirbti visai 
neseniai, nuo praėjusių metų 
gruodžio. Bet jau spėjau su
sipažinti su žodyno rengimo 
subtilybėmis. Čia tvarkau 
gestų aprašus – užrašau ges
tų reikšmes lietuvių kalba, 
verčiu vartojimo pavyzdžius. 
Taip pat esu atsakinga už 
viešuosius ryšius – atsakau 
į vartotojų komentarus, jų 
užklausas dėl gestų žodyne, 
susirašinėju elektroniniais 
laiškais, administruoju mūsų 
skyriaus feisbuko puslapį. 
Dalyvauju ir diskusijose su 
kolegomis, ieškau naujų ges
tų. Man čia dirbti patinka, nes turiu galimybę visokeriopai tobulintis.

 Žodyne vartotojai gali susirasti gestą pagal žodį arba gesto formą 
ir pamatyti, kaip jis vartojamas. Vartojimo pavyzdžiai, esantys žody
ne, imami iš natūralios, gyvos kalbos. Toks būdas leidžia tiksliausiai 
atskleisti gesto reikšmę. Ateityje būtų puiku kiek pakeisti LGK žodyno 
puslapio dizainą, sukurti žodyno instagramo paskyrą ir į ją kelti naujus 
gestus, viešinti gestų užklausas – taip populiarintume LGK žodyną ir 
skatintume vartotojus aktyviau įsitraukti į žodyno rengimą, kurtume 
žodyną kartu.

Linkiu visiems mylėti bei puoselėti LGK, didžiuotis ja kaip mūsų 
identiteto dalimi! O besimokantiems gestų kalbos – visą laiką tobu
linti įgūdžius, nebijoti klausti mūsų, kurčiųjų, dėl gestų. Gestų kalba 
– gyva kalba, ir kasdien randasi naujų gestų! 

Ramunė Buikauskienė. Mano atsakomybė šiame skyriuje – nusta
tyti ir pažymėti kiekvieno naujo gesto konfigūracijas. Šis darbas rei
kalauja kruopštumo ir gestų kalbos gramatikos žinių, susikaupimo. 
Šias savybes aš vertinu ir gyvenime, todėl džiaugiuosi dirbdama 
būtent šioje pozicijoje. Gestų kalbos žodynas – tai mūsų gimtosios 

kalbos lobynas, pamatas, 
be kurio mūsų kalba gali 
sunykti. 

Ateityje žodynas galėtų 
tap ti patogesnis v artotojui, 
rei kėtų galbūt daugiau ir 
rek   lamos, kurčiųjų bend ruo
menės įsitraukimo rengiant 
žo dyną. Tačiau pokyčiai jau 
vyksta.

LGK gimtadienio proga 
norėčiau palinkėti visiems 
mylėti, saugoti ir gerbti mūsų 
gimtąją kalbą. 

LGK vertėjai: „Iš žodyno galima mokytis“
Dovydas Padkamaris. Montuoju vaizdo 
medžiagą, keliu filmukus į žodyną. Man, 
kaip vertėjui, tai yra labai naudinga, nes 
pamatau nufilmuotus naujus gestus, jų 
vartojimą pavyzdžiuose ir vėliau galiu 
pritaikyti vertimuose. Kartais medžiagos 
montavimas net lengvai atpalaiduoja. 
Žodynas – labai svarbus įrankis visiems, 
besimokantiems gestų kalbos, nesvarbu, 
ar tai būtų vertimo studentai, ar moky
tojai, dirbantys su kurčiaisiais, ar t iesiog 
entuziastai, norintys išmokti kažko nau
jo. Nuo tada, kai pradėjau čia dirbti, 
žo dynas jau išgyveno keletą pokyčių. 
Manau, kad surinkta komanda yra tikrai 
stipri, visi išmano savo darbą ir žodyno 
tobulėjimas vyks natūraliai, visiems toliau nuoširdžiai dirbant.

LGK pripažinta prieš 25 metus. Šia proga noriu pasakyti – puose
lėkite ir mylėkite savo kalbą, nes tai yra neatskiriama Jūsų kultūros 
ir identiteto dalis. Na, o aš pasistengsiu labai jos neiškraipyti versda
mas. (Šypsosi.) 

Rūta Voščilaitė. „Dirbu lietuvių 
gestų kalbos vertėja. Mano pa
grindinė funkcija – versti iš lie
tuvių kalbos į LGK ir vice versa, 
t. y. atvirkščiai (mokiniams ir 
LKNUC darbuotojams). Vertinu 
mūsų kolektyvą – draugišką, 
nuoširdų, komunikabilų. Vi
suomet gebame rasti kompro
misą, visi yra draugiški ir besi
rūpinantys vieni kitais. Taip pat 
patinka, kad sudarytos sąlygos 
tobulėti ir siekti savo užsibrėž
tų tikslų. Tiesa, prie žodyno 
dirbu mažai, retai padedu su 
lietuvių kalbos sakiniais, tačiau 

man patinka, kai paklausia mano nuomonės. Jaučiuosi svarbi ir reika
linga. Žodynas yra svarbus ir dėl to, kad girdintieji daugiau sužino apie 
gestų kalbą, apie kurčiuosius. Galima mokytis iš žodyno. Kurtiesiems – 
tai būdas save realizuoti visuomenėje. 

LGK pripažinimo proga norėčiau kurtiesiems palinkėti ir toliau drą
siai save realizuoti, lygybės ir didelių pasiekimų.
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Visos pašnekovės nuolat žiūri informacines laidas su vertimu į lie
tuvių gestų kalbą. S. Pisarenko sakė ypač atidžiai sekusi žinias apie 
koronavirusą, medikų, valdžios atstovų rekomendacijas. Jauniausia 
pašnekovė Justina su mama nepraleidžia istorinių laidų, kurios yra 
titruojamos ir verčiamos į gestų kalbą. ,,Kasdien lankomės Lietuvos 
kurčiųjų draugijos (LKD) svetainėje, ten yra daug naudingos informa
cijos“, – teigė O. KolodenskytėDi Fazio. L. Čiplienė su dukra Justina 
– dažnos viešnios Lietuvos kurčiųjų jaunimo asociacijos (LKJA) sve
tainėje, kurioje, be aktualios informacijos, gausu kvietimų dalyvauti 
renginiuose, stovyklose, žaidimuose. Daug įdomios ir vertingos infor
macijos vartotojos randa šių organizacijų feisbuko paskyrose.

LGK mokytoja pabrėžė, kad gestų kalba atveria vis daugiau ga
limybių: ji turtėja, pasipildo naujų gestų. Per 25 metus išaugo jos 
reikšmė, ji įgijo reikiamą svorį – tampa ne tik kurčiųjų bendravimo, 
bet ir kultūros bei literatūros kūrimo priemone. Tai, mano L. Čiplie
nė, parodė 2019 m. vykęs kurčiųjų poezijos festivalis. Svarbi esą ir 
tarptautinė gestų kalba: ji leidžia pažinti kitų šalių kultūras ir susikal
bėti viso pasaulio kurtiesiems. Jauniausia pašnekovė Justina prasi
tarė pagelbėjusi savo girdinčiai močiutei, kuri stengėsi išmokti italų 
kalbą. Ji išmokė senelę, kaip reikiamus žodžius parodyti lietuviškais 
gestais, pasitelkiant mimiką bei kūno kalbą. 

,,Noriu padėkoti vertėjoms – tai mūsų tiltas į informaciją“, – visų 

kalbėjusiųjų vardu įvertino L. Čiplienė. Tačiau atkreipė dėmesį, kad 
vertėjų paklausa didžiulė ir jie ne visada iš karto gali atskubėti į pa
galbą. ,,Mano nuomone, geriau kiekvienoje medicinos, teisėsaugos 
įstaigoje bent vienas darbuotojas mokėtų gestų kalbą, kad galė
tų bendrauti su kurčiu klientu“, – sakė M. Kolodenskienė. O. Kolo
denskytėDi Fazio atkreipė dėmesį, kad jau ne kartą surengti kursai 
greitosios pagalbos medikams, policininkams, visiems, kurie norėjo 
išmokti gestų kalbą, tik nežinia, ar jie ją vartoja, ar prisimena. Jos 
nuomone, reikėtų kuo daugiau tokių kursų įstaigose, aukštosiose 
mokyklose. L. Čiplienė pasigenda grožinių kūrinių vertimų į gestų 
kalbą. Ji siūlytų, kad gestų kalba būtų mokomasis dalykas bendro
jo lavinimo mokyklose. Tai esą leistų girdintiesiems pažinti kurčiųjų 
kultūrą, suartintų vienus ir kitus, ypač jaunimą. 

Šia visai kurčiųjų bendruomenei ypatinga proga pašnekovės lin
kėjo toliau puoselėti, turtinti ir gerbti gimtąją kalbą.

Gimtoji kalba – dovana ir galimybė 
Kalba – tapatybės ir kultūros dalis, kurią kaip dovaną 
gauname ateidami į šį pasaulį. Panevėžio kurčiųjų 
bendruomenės atstovėms Marijonai KOLODENSKIENEI, 
Otilijai KOLODENSKYTEI-DI FAZIO (PKRC direktorė), 
Sandrai PISARENKO (,,Rimi“ rinkodaros asistentė), 
Lijanai ČIPLIENEI (PKNPM LGK mokytoja) ir Justinai 
ČIPLYTEI (PKNPM 7 klasės mokinė) nieko nėra svar
biau už lietuvių gestų kalbą. Joms gimtoji kalba – tai 
galimybė bendrauti, išreikšti save, gauti informaciją.
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Jauniausioji pašnekovė Justina Čiplytė. Otilija KolodenskytėDi Fazio ir Marijona Kolodenskienė. Sandra Pisarenko.

Lijana Čiplienė. 

Laima LAPĖNIENĖ
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