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Gegužės 4-oji – ar ši diena svarbi?
1995 m. gegužės 4 d. Lietuvoje buvo 
pri pažinta lietuvių gestų kalba (LGK). 
Anksčiau, sovietų laikais, kurtieji nedrą-
siai vartodavo lietuvių gestų kalbą, nes 
visuomenė dažnai iš to šaipydavosi, buvo 
įvairių nemalonių patirčių. Lietuvių gestų 
kalba buvo suvaržyta ir supančiota visuo-

menės stigmų. Trūko gestų kalbos vertėjų, trūko gestų kalbą mo-
kančių socialinių darbuotojų, nebuvo nei kursų, nei metodinės 
medžiagos – daug ko anuomet nebuvo. 

Šiemet gegužės 4 d. sukanka jau 25 metai, kai gestų kalba yra pri-
pažinta. Pažvelgę atgal galime matyti, kiek daug visko pasiekta.

Ar ši diena svarbi? Tikrai svarbi! Jeigu gestų kalba nebūtų patvirtin-
ta, galbūt nieko nebūtume pasiekę. Visus šiuos metus  jauni ir seni, 
maži ir dideli, moterys ir vyrai, kurtieji, neprigirdintieji ir girdintieji, 

aš, tu – mes visi kartu švęskime gestų kalbos pri-
pažinimo 25-metį!

LKD prezidentas Kęstutis Vaišnora

LIETUVIŲ GESTŲ KALBA – VISŲ ŽMONIŲ KALBA! 
Lietuvių gestų kalbos 25-mečio pripažinimo proga Lietuvos kurčių-
jų bendruomenę pasveikino šalies vadovai, žinomi asmenys. LKD 
darbuotojai sustabdė sveikinimo įrašus, truputį pabūrė montavimo 
programos įrankiais ir iš sveikintojų rodomų gestų sudėliojo tekstą, 
kuriuo į kurčiuosius kreipėsi garbūs asmenys. Jis lietuviškai skam-
ba taip: „Sveikiname gestų kalbos 25 metų (pripažinimo) proga!“ 

Malonią staigmeną dovanojo Lietuvos Respublikos Prezidentas 
Gitanas Nausėda ir pirmoji šalies ponia Diana Nausėdienė, kaden-
ciją baigusi Prezidentė Dalia Grybauskaitė, sveikatos apsaugos mi-
nistras Aurelijus Veryga, Lietuvos Respublikos Seimo narė Raminta 
Popovienė, Vyriausybės kancleris Algirdas Stončaitis, žurnalistė, 
laidų vedėja Rita Miliūtė, Visuomenės informavimo grupės vadovas 
Giedrius Surplys.

Aistė, 10 m.
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Lietuvių gestų kalbos laiko juosta
Sovietmečiu gestų kalba visaverte nelaikyta ir kurčiųjų bei neprigirdinčiųjų mokyk- 
lose nevartota (išskyrus tarp mokinių per pertraukas), kai kada net drausta.

Klaipėdos mokykloje su integruotomis kurčiųjų klasėmis įdarbinama pirma sutriku-
sios klausos auklėtoja, 1994 m. Kauno KKNUC – pirmas mokytojas. 1993 m. kurčiųjų ir 
neprigirdinčiųjų mokyklose pradedama mokyti LGK dalyko. 

LKD imasi iniciatyvos stiprinti ir įteisinti lietuvių gestų kalbą. 

LR Vyriausybės nutarimu lietuvių gestų kalba pripažįstama kurčiųjų gimtąja 
kalba.

Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymas papildomas nuostata, kad gestų kal-
ba yra gimtoji kurčiųjų kalba. 

Surdologijos centrui (2020 m. tapo Lietuvių gestų kalbos institutu) LKD paveda 
tirti ir norminti lietuvių gestų kalbą, rengti žodyną.
Lietuvių–gestų kalbų žodynas, teminiai žodynėliai, žodyno duomenų bazė su 2 tūkst. 
aprašytų gestų (su vartojimo pavyzdžiais; iki 2006 m.), lietuvių gestotyros vadovėlis, į 
LGK išversta Neįgaliųjų teisių konvencija, Kelių eismo taisyklės, Lietuvos himnas, 30 
LGK mokymo programų su metodine medžiaga, šviečiamieji leidiniai, 2 dokumenti-
niai filmai, per 2 tūkst. LGK apmokytų girdinčių ir kurčių asmenų. 

Patvirtinama pirmoji Valstybinė gestų kalbos vartojimo programa (1998–2003).
Iki 2020 m. atitinkamos programos ir planai rengiami toliau.

Specialiųjų mokyklų ir klasių kurtiesiems, o 2008 m. ir neprigirdintiesiems lietu-
vių gestų kalba tampa mokomuoju dalyku, vertinamu pažymiais, ir įtraukiama į 
bendruosius ugdymo planus.
Per metus ne mažiau kaip 74 LGK pamokos. Nuo 2010 m. LKNUC abiturientai gali lai-
kyti LGK įskaitą (ją išlaikė per 50). Dabar kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų mokyklose dirba 
27 kurti ir neprigirdintys pedagogai (kai kuriose jie sudaro per 20 proc. visų pedagogų).

Įsteigiami 5 apskričių gestų kalbos vertėjų centrai.
Iki 2001 m. savamoksliai vertėjai dirba kurčiųjų organizacijose, šalies įmonėse, LKD 
rengia jiems mokymus. 5 LGK vertėjų centrai veikia iki 2019 m. rugsėjo. Po pertvarkos 
įkuriamas vienas – Lietuvių gestų kalbos vertimo centras. Čia dirba per 100 vertėjų, 
dauguma įgiję profesinį bakalauro diplomą. Už vertimo paslaugas apmoka valstybė. 
Šiuo metu vienam vertėjui tenka apie 45 klientai (iš pradžių 150–174). Vertėjai gali to-
bulinti kvalifikaciją, atestuotis. 

Vilniaus kolegijoje atsiranda nauja aukštojo mokslo studijų programa „Gestų kal-
ba“, 2017 m. – „Lietuvių gestų kalbos vertimas“. 
2001 m. LKD iniciatyva su ŠMSM parengiamas Gestų kalbos vertėjo standartas. Studi-
jas baigė 15 laidų, parengti 225 LGK vertėjai. Kartu su LKD įgyvendinami LGK projektai.  

LKNUC Metodinių priemonių rengimo ir gestotyros skyrius toliau kuria žodyno 
duomenų bazę.
Duomenų bazėje yra 9700 gestų (su vartojimo pavyzdžiais), internetinis LGK žodynas 
www.gestai.ndt.lt, 22 priemonės lietuvių gestų kalba (dalis ir lietuvių kalba).

ŠMSM patvirtina Dvikalbio kurčiųjų ugdymo sampratą. 

4. Koks tai renginys? 

A  Tinklinio C  Krepšinio

B  Futbolo D  Stalo teniso

A 1936 m. rugsėjo 11 d. C 1936 m. kovo 24 d.

B  1938 m. kovo 24 d. D 1938 m. rugsėjo 30 d.

A  „Bolt“ C  IT „Recruitment“

B  „Maxima“ D  „Kautra“

A  Karvė C  Aš tave myliu

B  Draugas D  Paryžius

A  Linas Miskelis C  Ada Zabulionytė

B  Karolis Simaitis D  Tomas Ivanauskas

A  Respublikinė meno 
šventė

C  Tarptautinė kurčiųjų 
savaitė

B  „Viena diena su 
Seimo nariu“

D  LKD darbuotojų 
mokymai

A  LKD prezidentas 
Kęstutis Vaišnora

C  LKD viceprezidentas 
Mykolas Balaišis

B Lietuvos Respublikos 
Prezidentas Gitanas 
Nausėda

D  Buvęs LKD prezidentas 
Vytautas Pivoras

1. Kada įkurta Lietuvos kurčiųjų draugija (LKD)?

2. Kas jis? 

3. Kokios rungtynės buvo verčiamos į gestų 
kalbą per akciją „Make it Louder“?

6. Ką reiškia šis gestas? 

5. Su kokia įmone 2019 m. LKD pasirašė bend-
radarbiavimo sutartį dėl kurčiųjų įdarbinimo?

7. Kas sukūrė LGK 25-mečio logotipą? 

PROTŲ MŪŠIS. Skaitytojams pateikėme ge- 
gužės 4 d. skelbto žaidimo Kahoot klausimų 
dalį (atsakymai – birželio laikraštyje). Beje, 
 tądien vykusių varžybų nugalėtojas, pasi- 
vadinęs LGK 25, vis dar neatsiliepė. LKD kolek-
tyvas ragina protų mūšio dalyvį atskleisti savo 
tapatybę ir atsiimti trofėjų.

KURČIŲJŲ ISTORIJA

1990 m.

1995 m.

1996 m. 

2001 m. 

1993–1994 m. 

1998 m. 

2001–2005 m. 

2002 m. 

2006 m. 

2007 m. 

 LGK 25-mečio žaidimas „Kahoot“
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Jūsų vardas yra neatsiejamas nuo to, kas 
per ketvirtį amžiaus pasiekta lietuvių gestų 
kalbos puoselėjimo ir norminimo srityje. 
Kokius pasiekimus pats išskirtumėte? 

Lietuvių gestų kalbos situacija per tuos 
25 metus pasikeitė labai smarkiai, deja, ne 
visose srityse. Tačiau iš tiesų itin sunku pa-
sakyti, kiek prie to prisidėjo vieno ar kito 
žmogaus ar įstaigos veikla, o kiek kiti veiks-
niai, pavyzdžiui, Lietuvos įstojimas į Euro-
pos Sąjungą, Neįgaliųjų teisių konvencijos 
ratifikavimas, Lietuvos kurčiųjų organiza-
cijų dalyvavimas tarptautinių organizacijų 
veikloje ir kt. Todėl vertinti visa tai asmeni-
niu kieno nors įnašu neturi didelės prasmės, 
labiau galima kalbėti apie sinergiją. Man 
labiausiai įsiminė 2000-ųjų pradžioje vykęs 
karas dėl tikrosios LGK, bandant atkovoti 
jos pozicijas iš „kalkinės“ (pažodinės, – red.) 
gestų kalbos, ir sėkminga jo pabaiga, kuri 
paspartino tikro LGK pripažinimo ir įtvirtini-
mo procesus.

Nuveikta tikrai nemažai: sukurtas ne-
mažos apimties internetinis LGK žodynas, 
parengta daugybė LGK mokymo programų 
ir priemonių labai įvairioms tikslinėms gru-
pėms, turime nemažai žmonių, galinčių mo-
kyti LGK, jau beveik 20 metų rengiami gestų 
kalbos vertėjai Vilniaus kolegijoje, įgyven-
dinta keletas didelių su LGK mokymu susi-
jusių projektų (kurčiųjų vaikų tėvams, moky-
tojams, LGK mokytojams). Žiūrint atgal visa 
tai atrodo natūralūs, savaime suprantami 
dalykai, tačiau išties tai buvo daug jėgų ir 
kompetencijų reikalaujantys darbai, vienas 
prie kito prisidėję prie LGK įtvirtinimo ir nor-
minimo.

Kad ir kur dirbote, aplink save būrėte kur-
čiuosius ir netrukus apie juos kurčiųjų ben-
druomenė imdavo kalbėti kaip apie perspek-
tyvius specialistus. Kaip Jums tai pavyko?

 Visada ieškojau gabių ir norinčių dirbti 
kurčiųjų ir visada jų rasdavau. (Šypsosi). Ži-
noma, gal tai ir sėkmė, nes kaip tik tuo metu, 
kai jų prireikė, mokyklą baigė vienintelė eks-
perimentinė laida, su kuria buvo bandoma 
dirbti pagal bilingvinio mokymo modelį. Kiek 
ten buvo to bilingvizmo, sunku pasakyti, aš su 
jais pradėjau dirbti mokykloje tik paskutinėje 
klasėje (buvau jų popiečio grupės mokytojas, 
jei gerai pamenu), bet mokiniai ten buvo tikrai 
gabūs ir motyvuoti. Ką jau kalbėti apie Romą 
Kardoką, kurio praradimas, manau, tikrai 
buvo netektis Lietuvos kurčiųjų bendruome-
nei. Vis galvoju, kokio lygio turėtume moksli-
ninką, jei būtų pavykę patraukti jį į lingvistiką. 
Tačiau pavyko pritraukti daug kitų kurčiųjų iš 
tos laidos: pirmiausia Ramūną Rentelį, paskui 
Vytautą Pivorą, Nijolę Petrauskaitę (Pivorienę), 
Arūną Bražinską, kiek vėliau ir Violetą Stanku-
tę. Ramūną atsivedžiau tiesiai iš mokyklos į 
Vilniaus kolegiją, ten mudu dirbome kruviną 
darbą, bandydami parengti pirmuosius gestų 
kalbos vertėjus nuo visiško nulio: neturėjome 
nei patirties, nei mokomosios medžiagos, nei 
pakankamos technikos (gavome tik tris mažus 
televizorius su vaizdo grotuvais ir tris vaizdo 
kameras). Tai gerai, kad su manimi buvo Ra-
mūnas, gabus, laisvas, kūrybingas, atsidavęs. 
Neįsivaizduoju, ką būčiau daręs be jo. 

Kiek vėliau mokyklą baigė Loreta Lazaus-
kaitė-Ignatavičienė, Vaida Kuzminskytė (Iva-
nauskienė), Laura Valytė, Ieva Pečiulytė-Silae-
va, jas visas pavyko pritraukti prie LGK žodyno 

rengimo ir gestų kalbos mokomosios medžia-
gos kūrimo, jos visos vėliau rado savo veiklos 
sritis, kuriose sėkmingai darbuojasi. Išskyrus 
turbūt tik Loretą, mano antrąją gestų kalbos 
mokytoją (po Ramūno). Jos gestų kalbą iki 
šiol laikau švariausiu tikrosios LGK etalonu, 
be lietuvių kalbos teršalų. Gal aš ir klystu, bet 
visą laiką negaliu atsistebėti Loretos gestų kal-
bos atsparumu lietuvių kalbos įtakai (lietuviš-
kiems lūpų judesiams, žodžių tvarkai ir teksto 
struktūrai). Man nuoširdžiai apmaudu, kad 
tuometis Vilniaus gestų kalbos vertėjų centras 
nesugebėjo įvertinti Loretos stipriųjų pusių ir 
išnaudoti gestų kalbos įgūdžiams tobulinti. 

Be šių LKNUC absolventų, dar, žinoma, 
negaliu nepaminėti kauniečio Tomo Ivanaus-
ko, su kuriuo susipažinau, kai Vilniaus amatų 
mokykloje buvo filmuojamas aiškinamasis 
dalykinių gestų žodynėlis. Tomas turėjo fil-
muoti aiškinimus, o „ekspertais“ buvome aš 
ir Vida Slovikienė. Iš pradžių Tomas bandė 
viską versti pažodžiui, bet vėliau pavyko jį 
įtikinti, kad versti reikia į normalią LGK. Nuo 
tada prasidėjo mūsų bendradarbiavimas ir 
tęsėsi daugelį metų, kartu dėstant kolegijoje, 
kuriant mokymo priemones ir kt.

Na, ir dar noriu atskirai pasakyti keletą 
žodžių apie Ievą Pečiulytę, kurios mamos 
Onos Pečiulienės palaikymą jaučiau visą 
laiką, prasidėjus minėtoms kovoms dėl tik-
rosios LGK (prieš pažodinę gestų kalbą), kai 
Ieva buvo dar septintokė, bet jau tada išsi-
skyrė savo gebėjimais (bent jau kalbiniais). 
Dabar Ieva yra pirmoji kurčioji kalbininkė, 
studijuojanti VU kalbotyros magistrantūroje 
ir stebinanti mane savo nuoširdžiu domėji-
musi bei lingvistinėmis įžvalgomis. 

MŪSŲ ŽMONĖS

Svarbiausias 25-mečio 
pasiekimas – įtvirtintos  
LGK pozicijos Kalbino Nijolė KRASNIAUSKIENĖ

Retas kurčiųjų bendruomenėje nėra girdėjęs apie Mantrimą 
DANIELIŲ. Gestotyrininkas, LGK programų ir metodinių prie-
monių rengėjas, pirmojo LGK vadovėlio autorius, gestų kalbos 
vertėjų Vilniaus kolegijoje dėstytojas... Per 25 LGK pripažinimo 
metus daugelis jo idėjų prigijo, subrandino vaisius. Pats au-
torius kuklinasi – anot jo, „asmenybės kulto“ kurti nereikia. O 
save įsivardija lietuvių gestų kalbos norminimo pradininku ir 
tikina, kad į tokį veiklų apibūdinimą telpa beveik viskas, prie 
ko jam teko pridėti ranką. Šiandien M. Danieliaus prašome 
pasukti istorijos ratą atgal ir apžvelgti, kas nuveikta.  Mantrimas Danielius.
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Ir dar pagrindinis girdintis mano bendražygis Andrius Barisevi-
čius, be kurio daug ko nebūčiau padaręs. Tiesa, klausimas buvo apie 
kurčiuosius... (Šypsosi.) 

Jūsų autorystei priklauso sąvoka „kurčneregys“, Jūsų dėka sužino-
jome, kad iš „prigirdintysis“ ir „neprigirdintysis“ turime rinktis pas-
tarąjį žodį. Kokių naujadarų patentas dar Jums priklauso?

Gestotyra – gestų kalbos kalbotyra. Kurtystė (angl. „Deafhood“) 
– buvimas kurčiuoju. Atrodo, tik paprastas žodžio „Deafhood“ ver-
timas, bet reikėjo daug laiko, apmąstymų ir šiek tiek ryžto, kad jis 
būtų įtvirtintas. Kurtumo dovana (angl. „Deaf Gain“) – terminas, 
įvardijantis kurtumą kaip vertybę ir išskirtinumą, o ne kaip kažko 
netekimą. Gestakalbis (pagal analogiją su „rusakalbis, anglakalbis“) 
– žmogus, kalbantis gestų kalba, nevertinant jo klausos..

Kai atėjote į kurčiųjų sistemą, pirmasis Jums tekęs darbas buvo prie 
penkių tomų Lietuvių gestų kalbos žodyno. Atmintyje įsirėžė Jūsų 
ginčai su Gestų kalbos komisija darbo grupėje dėl to, kaip kiekvie-
nas gesto judesys žymėtinas rodykle nuotraukoje... 

Na taip, tas žodynas man išties nepatiko, nors ir buvau įtrauktas į 
jo rengimą kone nuo pirmos savo darbo Surdologijos centre (dabar – 
Lietuvių gestų kalbos institutas) dienos 1996-ųjų balandį. Iš pradžių gal 
neerzino, nes nelabai susigaudžiau, kas vyksta, tik buvo keista stebė-
ti aršius komisijos ginčus dėl vieno ar kito gesto ir autoritariniu būdu 
priimamus sprendimus. Nepamenu, kuriais metais Lietuvoje viešėju-
sios švedų profesorės K. Svartholm paklausiau, kaip žodyne reikėtų 
aprašyti sudurtinius gestus, kuriais pavadinami žmonės (pvz., virėjas 
„VIRTI+ŽMOGUS“), o ši paklausė, ar tikrai kurtieji taip kalba. Ir nuo tada 
pamažu supratau, kas vyksta. Kad bandoma kurti dirbtinį variantą, skir-
tingą negu ta LGK, kurią vartoja kurtieji. Sustabdyti šio žodyno leidybos 
jau buvo neįmanoma, nes LKD buvo išleidusi vieną ar du tomus, tai bent 
stengiausi, kad dirbtiniai gestai nepatektų į žodyną. Galių daug tam, ži-
noma, neturėjau, nes nebuvau Gestų kalbos komisijos narys, vis dėlto 
kai kas pavykdavo. Ar galėjome neturėti šio žodyno? Manau, taip. Tie-
siog buvo paskubėta, nes pripažinus gestų kalbą svarbiausias žingsnis 
visiems atrodė LGK norminimas, o kadangi niekas nežinojo, kaip tai turi 
atrodyti, buvo bandoma pritempti gestų kalbą (kuri esą negramatiška) 
prie lietuvių kalbos, pateikiant kiekvienam žodžiui atitinkamą gestą. 

Jūs esate autorius pirmojo lietuvių gestų kalbos vadovėlio „Lietu-
vių gestotyros pagrindai“ (2004). Praėjo 16 metų, bet daugiau tokių 
leidinių ir neturime.

Po šio vadovėlio gestotyros srityje nuveikta labai daug, tik, žino-
ma, ne Lietuvoje... Svarbu suprasti, kad ir šis vadovėlis atsirado ne 
tiek kaip LGK tyrinėjimo rezultatas, o daugiau kaip pasaulyje vykdytų 
gestų kalbų tyrimų rezultatų apžvalga, pritaikyta lietuvių gestų kalbai. 
Gestų kalbos specialybės studentai visada turi galimybę mokytis iš 
angliškų vadovėlių apie įvairias gestų kalbas, nes, žinoma, visų pasau-
lio gestų kalbų struktūra ir vartosena iš esmės labai panaši. Kitas klau-
simas, kiek studentai pajėgūs skaityti tokią literatūrą angliškai, jeigu 
daug kam sunku suprasti net lietuviškai... Vis dėlto patirtis rodo, kad 
daugiau galima suprasti ir išmokti paskaitose, o ne skaitant vadovėlį, 
todėl rengti naują vadovėlį nelabai yra prasmės.

Kurtieji kolegos teigia, kad 2005–2008 m. tuomečio Surdologijos cen-
tro įgyvendintas projektas „Mokytojau, kalbėk su 
manim mano gimtąja kalba“ jiems atvėrė akis, 
kokia savita ir ypatinga yra LGK. Kokia šio projek-
to nauda, žvelgiant iš šiandienos perspektyvos?

Na va, pagaliau apie mokyklas! Mano ma-

nymu, kurčiųjų ugdymas yra ta sritis, kurioje per 25 metus pasiekta 
mažiausiai pažangos. Senokai neteko lankytis kurčiųjų mokyklose, 
bet kiek tenka susidurti, tikroji gestų kalba iki šiol ten neranda sau tin-
kamos vietos. 2015 m. LKNUC skaičiau pranešimą apie tai, kad tikrojo 
pripažinimo LGK sulauks tada, kai taps IŠ TIESŲ LYGIAVERTĖ lietuvių 
kalbai, bet jaučiausi nesuprastas. Manau, ir dabar, praėjus 25 metams 
po LGK pripažinimo, lietuvių kalba (įskaitant gestais rodomą lietuvių 
kalbos formą, t. y. pažodinę) kurčiųjų mokyklose yra svarbesnė nei 
LGK. Žinoma, dabar visas kortas jaukia vaikai su kochleariniais im-
plantais, bet tada, prieš 14 metų, išties buvo gera galimybė išmokyti 
mokytojus gestų kalbos. Tačiau dauguma mokytojų ja menkai pasi-
naudojo, ir viena pagrindinių priežasčių buvo nuostatos. 

Šiandien tenka pripažinti, kad tokio bilingvinio mokymo, koks jis 
buvo prieš 20 metų Skandinavijoje, jau tikrai nebus nei Lietuvoje, nei 
kur kitur pasaulyje. Dar neaišku, ar apskritai ilgai bus kurčiųjų moky-
klų. Dabar įtraukusis kurčiųjų ugdymas atrodo daug tikroviškiau ir 
veiksmingiau. Tiesa, sprendimas čia būtų ne gestų kalbos vertėjas 
ir ne gestų kalbos pramokęs mokytojas. Mokytojas turi dirbti su visa 
klase, t. y. su girdinčiaisiais, tad jam reikia bendrauti žodine kalba. 
Tačiau jei tokioje klasėje mokytųsi grupelė kurčiųjų mokinių, geriau-
sia būtų jiems turėti kurčią arba neprigirdintį mokytoją, kuriam ko-
munikuoti su girdinčiu mokytoju padėtų vertėjas. Mano supratimu, 
tai būtų puikus modelis, bet kol Lietuvoje yra kurčiųjų mokyklos, 
turbūt tokio įtraukiojo ugdymo niekas nefinansuos. 

SC, kuriame iki 2008 m. dirbote, ne kartą buvo vėtytas ir mėtytas. 
Buvo rimtų ketinimų iš LKD sistemos jį perduoti Lietuvių kalbos 
institutui, vėliau – Vilniaus universitetui. 2006 m. jo veiklos buvo 
perskeltos pusiau: SC liko metodinė veikla, žodyną rengti patikėta 
LKNUC. Į ten iškeliavo internetinio žodyno rengimo koncepcija, apie 
2 tūkst. Jūsų su komanda aprašytų gestų.

Svarbu suprasti, kad žodyną rengia ir LGK tyrinėja ne institucija, o 
žmonės. O tų žmonių, gebančių ir suprantančių, galime suskaičiuoti 
ant vienos, na, gal dviejų, rankų pirštų. Kai šie darbai buvo perduoti 
(ar perimti?) LKNUC, dalis tų žmonių išėjo tenai, bet branduolys liko 
SC. Žinoma, tie, kurie išėjo į LKNUC, iš pradžių ten neblogai tvarkėsi, 
nors ir trūko kompetencijos. Bet paskui jie išėjo ir iš ten, atėjo nauji 
žmonės, turintys mažesnę kompetenciją. Ir darėsi vis prasčiau, be 
to, vis mažėjo finansavimas, dabar, galėčiau sakyti, tas žodynas dėl 
lėšų stokos vos gyvas.

Iš tiesų tada turėjau stiprią viziją, kad SC galėtų tapti rimtu LGK 
tyrimų ir mokymo centru, kuriame burtųsi visi geriausi šios srities 
specialistai, ir toks pajėgų išdraskymas buvo labai skaudus. Ir dėl 
ko? Kažkieno asmeninės ambicijos... 

(Bus daugiau)

„Akiračio“ inf.             

MŪSŲ ŽMONĖS

Pirmieji LGK vertėjų dėstytojai R. Rentelis ir M. Danielius.

As
m

en
in

io
 a

lb
um

o 
nu

ot
r.



2020 m. GEGUŽĖ6

Lietuvių gestų kalbos vertėjų lektorius To-
mas IVANAUSKAS svajojo tapti geografijos 
mokytoju. Kaip pasisuko istorija? 

Iš tikrųjų svajojau. Kaip ir buvau suplana-
vęs, įstojau į universitetą. Bet pragyvenimui 
trūko pinigų, todėl įsidarbinau vadinamojoje 
amatų mokykloje. Ten mokėsi girdintys, kurti ir 
neprigirdintys mokiniai. Ir kaip man juos reikė-
jo mokyti gestų kalba? Vienu metu stengiausi 
ir aiškiai artikuliuoti (tarti lūpomis žodžius), ir 
rodyti gestais. Buvo sudėtinga. Ketinau per-
eiti į LKNUC. Jau buvau sutaręs, bet prieš pat 
vasaros atostogas į mane kreipėsi Vilniaus ko-
legijos atstovas. Pasiskundė, kad labai trūksta 
dėstytojų, ir paprašė: gal galėčiau patalkinti? 
Pagalvojau, kad būtų visai įdomu, ir nuėjau. 
Man skyrė trečiakursius. Dėsčiau kartu su Arū-
nu Bražinsku. Mokiausi iš jo, stengiausi taikyti 
jo dėstymo metodiką. Kitais metais man sky-
rė antrakursius, paskui dar ir dar. Ir štai jau 15 
metų esu įsipareigojęs Vilniaus kolegijai. 

Kitas dalykas, buvo kažkoks labai didelis 
ir svarbus projektas ir tam projektui ieškojo 
kurčio lektoriaus. Aš pasvarsčiau ir nuspren-
džiau pretenduoti. Vertinimo komisijoje 
buvo Mantrimas (Danielius) ir manęs paklau-
sė: „Ar lietuvių gestų kalba turi gramatiką?“ 
Pažiūrėjau į jį ir pagalvojęs atsakiau: „Gal 
neturi?“ Laimė, neteisingas atsakymas neuž-
kirto kelio tolesnei karjerai. Buvau priimtas į 
darbo grupę, įsitraukiau į daugybę gestų kal-
bos srities projektų. 

Kartais pažiūriu 2004, 2008 m. DVD įrašus, 
kuriuose filmavausi. Matau, koks jaunas bu-
vau, o dabar pasenau. Gal ateityje, kai man 
bus 50 ar 60 metų ir gestų kalbos žinios su-
menks, išsitrauksiu diplomą ir eisiu dirbti ge-
ografijos ar istorijos mokytoju. Niekad negali 
žinoti. (Šypsosi.) 

15 darbo metų – šiais laikais ištisa epocha. Ar 
esate patenkintas tuo, ką pavyko nuveikti? 

Per 15 metų parengiau daug studentų. Ta-
čiau pats vertėjų paslaugų beveik neužsakau, 
esu savarankiškas, su girdinčiaisiais dažniau-
siai susirašinėju. Bet su kai kuriais buvusiais 
studentais tapome draugais, tad esant reika-
lui kartais paprašau jų paskambinti. Matyda-
mas savo studentus, verčiančius viešai, labai 
džiaugiuosi. Svarbiausia, kad kurtiesiems 
būtų gerai, kad daugėtų vertėjų. 

Vis dėlto turiu pripažinti, kad dalis vertė-
jų netobulėja. Jų žinių lygis toks pats kaip po 
studijų, nes jiems neskiriama sudėtingų užsa-
kymų. Tai mane liūdina. Tačiau dauguma sten-
giasi, domisi, klausinėja kurčiųjų. Kai sutinku 
juos dirbančius konferencijose, seminaruose, 
įsitikinu pažanga ir atgaunu viltį, pasitikėjimą. 

Kolegijoje mokslai trunka 3 metus, vie-
neri iš jų faktiškai atitenka praktikoms. Per 
studijų metus neįmanoma gerai išmokti kal-
bos. Vadinasi, baigę mokslus, vertėjai turi 
daug mokytis savarankiškai. Toks mokyma-
sis trunka visą gyvenimą. 

Būna, kad sutinku gatvėje buvusius stu-
dentus, kurie po kolegijos taip ir neįsidarbino 

vertėjais, pasirinko kitą profesinį kelią. Tačiau 
net ir po 5 ar 10 metų jie nebūna pamiršę ges-
tų kalbos. Tokiais atvejais aš ir stebiuosi, ir 
truputį didžiuojuosi Vilniaus kolegijos pasie-
kimais. Viena vertus, gestų kalba skinasi kelią 
visuomenėje, kita – išmokyti pavyko. 

Kiekviename regione kalbama kiek skir-
tingai, skiriasi vartojama gestų kalba pagal 
amžių, išsilavinimą, sritį. Kaip pavyksta pa-
siekti universalaus parengimo?

Kolegijoje dėstau pirmo–trečio kurso stu-
dentams. Norėčiau, kad būtų kitaip, pvz., aš 
mokau pirmakursius, kitas kurčias kolega 
rengia antrakursius, dar kitas – trečiakursius. 
Dabar yra taip, kad dėstau visiems. Andrius 
(Barisevičius) moko vertimo, Mantrimas dėstė 
gestotyrą, dabar perėmė Anželika (Teresė), o 
aš mokau pačios gestų kalbos. Pradinis tiks-
las – išmokyti paprastų gestų, supažindinti su 
gramatine struktūra, artikuliacija, veido mimi-
ka. Čia daug kartojimo, kartais pabosta, bet 
tenka mokytis, kol pavyksta puikiai. Antrame 
kurse užduotys sudėtingėja, daugėja temų: 
medicina, policija, sportas, susipažįstama su 
kurčiųjų kultūra. Kartais pabendraujame su 

Kodėl geografijos mokytojo diplomas  
guli stalčiuje? Išvertė ir parengė Vaida LUKOŠIŪTĖ  

MŪSŲ ŽMONĖS

Tomas Ivanauskas. Susimąstymo valandėlė. Izraelio ambasados renginys Lietuvoje.Gerosios patirties paieškos dažnai veda į užsienį.

Gerb. LKD prezidente Kęstuti Vaišnora,
 

sveikiname su 30-mečiu ir nuoširdžiai linkime, kad nauji gyvenimo 

metai būtų įsimintini, kupini neišsenkančių galimybių, įdomių 

patirčių, o šių metų prisiminimai džiugintų širdį net ir prabėgus 

daugybei laiko!
 

 LKD kolektyvas, Respublikinės valdybos nariai
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kurčiaisiais: lankomės jų klubuose, kartu leidžiame laiką, darome in-
terviu, vyksta pokalbiai vaizdo skambučiais. Pastebėjau, kad iš pradžių 
studentai jaučiasi nejaukiai, sunkiai  įsitraukia. 

Dar einame į kurčiųjų mokyklą pas vaikus. Neseniai mano pade-
dami visi išmoko sekti po pasaką. Jas pasekėme 1–4 klasių moki-
niams. Vaikams labai labai patiko. Planuoju tai daryti ir ateityje.

Trečiame kurse einame į muziejus, ten taikome sudėtingesnę 
vertimo techniką. Praktikos sumetimais lankomės skirtinguose 
miestuose: Klaipėdoje, Šiauliuose ir pan. Taip pat ten, kur didelė 
kurčiųjų įvairovė pagal amžių. Studentai daug atranda ir sužino. 

Labai naudinga „Facebook“ LGK grupė, į kurią kurtieji aktyviai 
kelia įvairią informaciją gestų kalba. Ten labai didelė gestų kalbos 
įvairovė. Dar supažindinu juos su tarptautine gestų kalba, rusų gestų 
kalba ir pan. Taip pamažu jie kaupia žinias. 

Ar kurčiųjų bendruomenė noriai prisideda prie studentų tobulėjimo?
Anksčiau kurtieji noriai padėdavo daryti interviu. O šiais laikais 

kitaip. Juk kurčias jaunimas ir mano studentai yra bendraamžiai, 
lengvai galėtų rasti ryšį, deja, interviu dažnai atsisako. O juk tai labai 
svarbu ir vertėjams tobulėti,  ir santykiams ateityje. Deja, belieka vėl 
kreiptis į tuos pačius, vyresnius žmones. Naudodamasis proga, pra-
šau jaunimo: būkite aktyvesni ir geranoriški. Juk viskas ir dėl jūsų, 
vertėjams reikia tobulėti. 

O kokie santykiai sieja Vilniaus kolegijos dėstytojų kolektyvą?
Kolektyvas buvo ir yra puikus. Labiau džiaugiuosi Vaiva (Pedago-

gikos fakulteto dekanė V. Juškienė), kuri yra supratinga gestų kalbos 
atžvilgiu, taip pat Dalia (Socialinės gerovės katedros vedėja dr. D. Ka-
činaitė-Vrubliauskienė) labai palaiko gestų kalbos mokymą. Daugybę 
metų kolektyvą sudarė Mantrimas, Andrius, Nijolė (Pivorienė). Iki šiol 
mes puikiai sutariame, pasitikime vienas kitu, deriname savo veiks-
mus. Dėl to į darbą einu džiugiai nusiteikęs. 

Kam esate dėkingas už puikią gestų kalbą?
Mano šeima yra kurčia. Mamos gestų kalba ypač stipri. Bet kol au-

gau, su manim bendravo žodine kalba. Kodėl? Mano senelis buvo dėsty-
tojas, jis pirmenybę teikė artikuliavimui, jo manymu, gestų kalba trukdo 
mokytis kalbėti. Tačiau kai lankėme mamos draugus kurčiuosius, turė-
davau galimybę stebėti gestų kalbą ir man tai, atsimenu, patiko, žadino 
smalsumą. Vėliau mane leido į neprigirdinčiųjų mokyklą, ten buvo var-
tojama gestų kalba. Prisimenu, iš pradžių apėmė nuostaba. Paskui labai 
greitai pats išmokau, grįžęs namo gyriausi, kad kalbu gestais. Tobulėjau 
bendraudamas su kurčiaisiais. Vis dėlto didžiausia įtaka – kolegijos. Kai 
pradėjau dėstyti, kai kurie studentai skundėsi, kad mano „sausokas“ 
mokymo stilius, tad ačiū sakau Mantrimui, kuris buvo šalia. Kartu su 
juo dirbome, kai dėsčiau pirmakursiams. Atsiskyriau dirbti vienas tik kai 

įgudau. Todėl tiems, kurie dirbs LGK vertėjų lektoriais, turiu patarimą: iš 
pradžių geriau šalia turėti kolegą, kuris padėtų įsivažiuoti.

Būna, kad ir iš studentų sužinau ką nors naujo. Jie praktikos at-
likti išvažiuoja į kitus miestus, grįžę man atsiskaito už naujai išmok-
tus gestus. Parveža ir tokių gestų, kuriuos buvau primiršęs. 

Labai norėčiau įsitraukti į žodyno kūrimo veiklą. Praverstų mo-
kant studentus, prisidėtų prie asmeninio tobulėjimo. Manau, ateity-
je teiksiu prašymą, kad įtrauktų mane į gestotyros veiklą. Man įdomu 
tyrinėti gestų kilmę. Kartais atrenku keletą įdomesnių, keistesnių 
gestų, atseku jų istoriją ir dalijuosi su kurčiaisiais internete. Gestų 
kalba yra labai turtinga. Tačiau reikia kasti dar giliau – atsektume 
daugiau intriguojančių dalykų. 

Mėgstamiausių dėstytojų sąrašo viršuje – vis T. Ivanauskas. Kaip pavy-
ko užkariauti studentų širdis? O gal jiems pernelyg nuolaidžiaujate? 

Aš? (Juokiasi.) Kolegijoje esu pagrindinis gestų kalbos dėstytojas, 
kiti dėsto vertimą ir gestotyrą, mano dalykui tenka daugiausia akade-
minių valandų. Be to, dėstau visiems kursams. Studentai mane daž-
nai mato, pripranta, susidraugaujame, o vėliau sako: „Pažįstu Tomą.“ 
Todėl ir raginu: reikia, kad į Vilniaus kolegiją dėstyti ateitų daugiau 
kurčiųjų, kad atsirastų įvairovė. Daugiau dėstytojų – daugiau konku-
rencijos, o tada gal ir aš jiems mažiau patikčiau. (Šypsosi.) 

Ar pritariate bendram kurčiųjų bendruomenės ir LGK vertėjų laisva-
laikiui? Kaip įsivaizduojate santykius?

Yra studijų, darbo laikas, kai privalu laikytis tam tikros profesinės 
etikos, ir yra laisvalaikis. Vienu ir kitu atveju galioja skirtingos taisy-
klės. Asmeniškai esu už integraciją: bendravimą, aktyvų dalyvavimą 
kurčiųjų klubų veikloje, šventėse. Drovėtis, bijoti ar vengti vieniems 
kitų tikrai nereikėtų. Daug vertėjų yra mano draugai, todėl po darbo 
bendraujame atsipalaidavę. Ir nieko blogo. Tad aš – už. 

Jūsų mintys ir linkėjimai šia atmintina proga...
1995 m. gegužės 4 d. kiekvienam svarbu pasižymėti raudonai 

savo kalendoriuje. Tai didinga diena, tai – mūsų šventė. Taip pat 
labai džiaugiuosi šiuo interviu. Svarbu kalbinti kurčiuosius ir skelb-
ti jų istorijas. Turiu pagirti „Facebook“ LGK grupę. Ten galima rasti 
daug naujo. Puslapis – tarsi didžiulė knyga. Taip pat norėčiau visus 
paprašyti būti drąsesnius, aktyvesnius, palaikyti ryšį su esamais ir 
būsimais vertėjais, pamokyti naujų gestų. Ir pačius kurčiuosius, ku-

rie įžvelgia savo gabumų, raginu susieti likimą su 
gestų kalba. Pvz., prisijungti prie LGKI veiklos, Vil-
niaus kolegijos dėstytojų kolektyvo, eiti dirbti į kur-
čiųjų mokyklas. Gestų kalbos specialistų 
labai trūksta. Puoselėkime gestų kalbą ir 
neapleiskime jos.

MŪSŲ ŽMONĖS

Tomo rankos kaip reta iškalbingos. Komandiruotę Meksikoje primins ši akimirka. Su kolegomis N. Pivoriene ir M. Danieliumi.
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Kaunietis Remigijus Balaišis. Mano girdin-
tys tėvai turėjo 5 vaikus. Sesė Regina, antras 
vaikas šeimoje, buvo kurčia. Aš esu penktas 
vaikas, tarp sesers ir manęs – 15 metų skir-
tumas. Kadangi mano tėvai menkai mokėjo 
gestų kalbą, tai būdamas mažas gestais ben-
dravau daugiausia su sese. Pas seserį lanky-
davosi draugai, visada stebėjau, kaip jie ben-
drauja gestų kalba. Paskui sesers klausdavau, 

apie ką jie kalbėjosi. Ji atsikalbinėdavo, kad sudėtinga man visa tai 
paaiškinti. Buvau užsispyręs, net verkdavau reikalaudamas. Galų gale ji 
dažniausiai nusileisdavo ir stengdavosi suprantamai man perpasakoti 
tuos pokalbius. Buvau labai smalsus.

Sesuo buvo aktyvi kurčiųjų draugijos na rė, saviveiklininkė, šokėja. 
Kartais ir mane pasiimdavo į gastroles. Tuomet turėjau galimybę stebėti, 
kiek daug žmonių bendrauja gestų kalba. Kadangi būdavau tarp jų jau-
niausias, nelikdavau be dėmesio: jie stebėdavosi, kad toks mažas ir jau 
bandau kalbėti gestais. 

Į Kauno kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų mokyklą anais laikais manęs ne-
priėmė, čia mokėsi neprigirdintys mokiniai, o aš buvau kurčias. Tad mane 
išsiuntė į Vilniaus kurčiųjų mokyklą, ten, beje, lankiau ir darželį. Ir likdavau 
bendrabutyje nuo pirmadienio iki šeštadienio, tik vėlų vakarą grįždavau 
namo į Kauną, o sekmadienį vakare arba pirmadienio ankstų rytą – ir vėl 
atgal į Vilnių. Taip mokykloje pamažu mokiausi ir tobulinau savo gestų 
kalbą. Gestų kalba labai svarbi bendraujant, be jos man būtų labai sunku.
KKNUC technologijų mokytojas, 5 klasės va-
dovas ir auklėtojas Paulius Jurjonas. Labai 
gerai gestų kalbą išmokau KKNUC parengia-
mojoje klasėje. Kadangi apkurtau būdamas 
mažas (2-3 m.), negalėjau sakytinės kalbos 
išmokti, žodžių prasmę suvokti klausydama-
sis ir pamėgdžiodamas. Visą informaciją ga-
vau akimis. Gestų kalba man padėjo išmokti 
rašyti ir skaityti, jos pagrindu įgijau išsilavini-
mą ir specialybę. Ja bendrauju, mąstau, „jaučiu“, pažįstu pasaulį.

Pernai nusprendžiau išbandyti save pedagoginėje veikloje – juk 

turiu reikiamą kvalifikaciją ir nemažai įgūdžių. Įsidarbinau centre ir 
supratau, kad pataikiau ten, kur reikia. Dabar turiu mėgstamą darbą. 
Dar man patinka išbandyti naujus dalykus. Mėginau kurti gestų kal-
bos poeziją, bet supratau: tai - ne man. Tačiau imituoti dainas patinka, 
nes mėgstu klausytis muzikos, įsijausti į dainų žodžių prasmę. Tai tapo 
mano pomėgiu.

Buvusi ilgametė PKRC direktorė Alina 
Juciuvienė. Prieš 25 m. gestų kalbos žodynas 
buvo skurdesnis, o kurčiųjų bendruomenė 
visuomenei atrodė atsilikusi ir nevisavertė. 
Trūko vertėjų, tad vertimo buvo ribotai. Sun-
ku buvo realizuoti savo gebėjimus. Patvirtinus 
gestų kalbą kaip gimtąją, atsivėrė didesnės in-
formacijos prieinamumo, išsilavinimo, darbo 
galimybės. Pamažu keitėsi visuomenės po-

žiūris į klausos negalią turinčius asmenis, jų kultūrą. 
Labai vertinu gestų kalbą, dėl jos gyvenu visavertį ir prasmingą gy-

venimą. Noriu palinkėti visiems, kad šie pasiekimai nesunyktų, dau-
gėtų informacijos prieinamumo, kad niekam nebetektų patirti diskri-
minacijos dėl bendravimo būdo ir kalbos, visuomenė mus pripažintų 
kaip lygiaverčius, o vertimo paslaugos būtų kokybiškos ir visiems kur-
tiesiems prieinamos pagal poreikius.
Individualios pagal bos asistentė Vida 
Esker tienė. Gimiau girdinti, lankiau vi du ri nę 
mokyklą. 9 metų apkurtau. Tėvai mane atve-
žė į Kauno neprigirdin čiųjų mokyklą (dabar 
– KKNUC). Ten pamačiau gestikuliuojančius 
vaikus ir nieko nesupratau. Po truputį mo-
kiausi gestų, bet mokytojai juos draudė var-
toti, liepdavo daugiau kalbėti. 

Baigusi mokyklą įsidarbinau kultūros na-
muose meno vadove. Iš pradžių dirbti buvo labai sunku, nes ateidavo 
kurčiųjų, kurie kalbėjo tik gestais, o aš nieko nesupratau. Prašydavau, 
kad bent vieną kitą gestą pasakytų žodžiu, stengiausi įsidėmėti. Žino-
ma, šiandien gestų kalbą moku gerai ir be jos jau neįsivaizduoju savo 
gyvenimo. 

Liucija Simaitienė, gyvena Juodkrantėje, 
dirba operatore bendrovėje „Baltic Printing 
House“. Mokiausi Vilniaus kurčiųjų mokykloje, 
ten galėjau bendrauti gestų kalba. Nedraus-
davo jos vartoti, kaip mokantis Kaune. Ges-
tų kalbos įteisinimas yra labai svarbus man 
ir mano šeimai, kadangi turiu 2 sūnus, kurių 
galimybės šiandien yra daug didesnės, nei 
mūsų, tėvų. 

Anksčiau kurčiųjų kelias buvo aiškus: kurčiųjų arba neprigirdin-
čiųjų mokykla, Vilniaus amatų mokykla, darbas kurčiųjų įmonėje. 
Šiandien kurčiųjų gyvenimas kitoks, jų akiratis daug platesnis, jie gali 
siekti aukštojo išsilavinimo, rinktis iš daugybės profesijų. Pvz., dėl to, 
kad yra gestų kalbos vertėjai ir jie teikia vertimo paslaugas, vyresnysis 
mano sūnus baigė Vilniaus dailės akademiją. 

Aš pati taip pat įgijau antrą profesiją Klaipėdos technologijų mo-
kymo centre. Nuotoliniu būdu dirbantys vertėjai padeda susikalbėti 
su gydytojais, susitvarkyti dokumentus ir visus svarbius reikalus. 
Mūsų, kurčiųjų, gyvenimo kokybė pagerėjo, labai džiaugiuosi už visus 
kurčiuosius, ypač savo vaikus, kad dabar yra daug papras-
čiau rinktis  gyvenimo kelią.

Be gestų kalbos neįsivaizduoja savo gyvenimo „Akiračio“ inf.

GESTŲ KALBA

Buvusi ilgametė Kauno TV pirmininkė,  
Kauno KRC direktorė, aktyvi bendruomenės narė   
Malvina Stankauskienė švenčia gražią sukaktį.
Ypatingą žmogų sunku surasti, jo neįmanoma  
pamiršti. Toks ypatingas žmogus esi  
Tu, miela Malvinute!
Kauno KRC kolektyvas ir bendruomenė  
nuoširdžiai Tave sveikina šia atmintina proga 

Miela Nijole,
saugok savo viltis ir svajones – jos padeda gyventi,
saugok pati save, nes esi labai reikalinga ir svarbi.
Būk laiminga!
 

Sukakties proga Nijolę Kaminskienę sveikina 
LKD Respublikinė valdyba ir KRC direktorės
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Norime paprašyti įsileisti skaitytojus į auditoriją, kur Jūsų vadovau-
jami studentai ruošiasi gestų kalbos vertėjo profesinei veiklai.

Pagrindinis dalykas, kurį dėstau, yra vertimas į lietuvių kalbą. Svar-
biausia mano užduotis, kad būsimi vertėjai būtų įgiję teksto supratimo 
gebėjimų, vertimo bei kalbėjimo įgūdžių, gebėtų priimti sprendimus 
laikydamiesi profesinės etikos normų. Kartu su manimi dirba kurčias 
kolega, kuris atsakingas už vertimo į gestų kalbą įgūdžių lavinimą.

Per savo darbo metus su kolegomis parengėte solidų būrį kurčiųjų sis-
temai taip reikalingų profesionalų. Ar esate patenkintas rezultatais?

Pirmiausia, žinoma, reikėtų klausti kurčiųjų bendruomenės, ar jie 
patenkinti vertimo kokybe. Mat į paslaugos teikimo kokybę galima 
įtraukti daug įvairių kriterijų: punktualumas, atsižvelgimas į kliento 
poreikius, paslaugumas, apranga, konfidencialumas, vertimo kal-
bos suprantamumas. Šiuo metu daugumą dirbančių vertėjų sudaro 
Vilniaus kolegiją baigę absolventai, ir aš matau didžiulę pažangą. 
Džiugu, kad vertėjai tobulinasi ir po studijų, darbovietės sudaro jiems 
sąlygas, skatina.

Kaip nuotolinės vertėjų studijos atlaikė karantiną?
Nemanau, kad tai neįmanoma, tik reikia priprasti ir įdėti visiems 

papildomų pastangų. Mokytis savarankiškai niekada nėra sunku 
tiems, kas to labai nori. Gal kiek technologiškai ir psichologiškai sun-
kiau yra atkurti mokymosi aplinką, nes dėstytojas ir studentai nepa-
tiria vienas kito taip, kaip susėdę auditorijoje, o juk labai svarbus yra 
vizualinis erdvinis komfortas. Bet šiuolaikinės technologijos neblogai 
kompensuoja auditorijas. O impulsai ir įžvalgos – ateityje.

Padėkite mums suprasti, ar yra kokių skirtumų, kai gestų kalbą var-
toja kurčias asmuo ir kurčių tėvų girdintis vaikas.

Nemanau, kad turiu teisę spręsti, nes mano aplinkoje buvo tiek 
klausos negalią turinčių, tiek girdinčių šeimos narių. Nežinau, kada 
žmogus gali sakyti: „Štai jau moku tą kalbą.“ Daugiakalbėje aplinkoje 
augantys žmonės skirtingai mokosi skirtingų kalbų – dažniausiai pagal 
poreikį. Pavyzdžiui, namuose kasdienėse situacijose vartojama viena 
kalba, mokykloje ar darbe – kita kalba, bet jau kitiems poreikiams ten-
kinti. Kurčių tėvų girdintys vaikai gestų kalbos išmoksta tiek, kiek jiems 
leidžiama. Priklauso nuo to, ar kurtiems tėvams tai yra vertybė, ar jie su 
vaikais kalbasi visomis temomis, įtraukia į savo kultūrinį gyvenimą, ar 
aplinkoje yra girdinčių asmenų ir t. t. Skirtumas dar toks, kad girdintis 
vaikas gali rinktis bendravimo kalbą, teikti kuriai nors iš jų pirmenybę, o 
kurčias ne visada gali tai padaryti.

Tačiau vis tiek esate savas žmogus LKD bendruomenėje, neabejingas 
jos džiaugsmams ir rūpesčiams. Todėl prašome pasidalyti įžvalgomis 
apie įveiktą LGK  25-mečio pripažinimo kelią.

Nesu kalbininkas, bet dirbant šioje srityje temos, susijusios su kal-
ba, jos vartojimu, pripažinimu, yra neišvengiamos. Lietuva, mano gal-
va, turi daug gerosios patirties, kuria galėtų dalytis su kitomis valsty-
bėmis. Paminėsiu keletą sričių. Pirmiausia ugdymo sritis: gestų kalbos 
vartojimas kurčiųjų ugdymo įstaigose, mokymosi priemonės gestų 
kalba, LGK (gimtosios kalbos) mokymo programa, dirbantys kurtieji 
pedagogai – sudarytos tikrai geros sąlygos kurtiesiems ugdyti(s). An-
tra sritis – vertimo paslaugos. Tokio paslaugų prieinamumo reikėtų 
paieškoti visoje Europoje. Džiugina, kad visa tai pasiekta aktyviai ben-
dradarbiaujant įvairioms valstybės institucijoms, palaikant ar inici-
juojant LKD. Vis naujus tikslus ir tvarkas teko įgyvendinti tuometinių 
vertėjų centrų administracijoms, o be gestų kalbos vertėjų niekas ir 
nebūtų įvykę. Šis bendras visų šalių įdirbis yra labai svarbus plėtojant 
ateities viziją. Trečia sritis – šviečiamoji, edukacinė veikla, visuomenę 
supažindinant su gestų kalba, kurčiųjų kalbinėmis teisėmis, daugiau-
sia vykdyta LGKI.

Žinoma, atskirose srityse yra dar nenuveiktų darbų. Man, kaip 
aukštosios mokyklos dėstytojui, rūpi klausimas: o kas toliau gestų 
kalbos srityje? Sąlygas turime geras, o kaip bus su turiniu? Ar turė-
sime LGK tyrimų, mokslinių, edukacinių veiklų, kurios taptų genera-
toriumi ir gestų kalbos prestižą kilstelėtų į aukštesnį lygį? Ar tęsime 
pradėtus darbus? Baiminuosi, ar bus žmonių, kurie norės įsipareigo-
ti ilgai ir sunkiai darbuotis šioje srityje. 

Ko palinkėtumėte gestų kalbos vertėjų specialybei ir sau, kaip dės-
tytojui, kitą ketvirtį amžiaus?

Per darbo metus spėjau įsitikinti: reikia daug išminties, pastangų, 
sąlygų, kad parengtum gerą vertėją. Jau dabar aišku, kad vertėjas turi 
labai gerai išmokti gestų kalbą. Ar tam pakanka trejų metų, ar pakaks 
ketverių? Gal ateis diena, kai vertėjai galės įgyti magistro laipsnį būtent 
gestų kalbos vertimo srityje? Bet ar bus norinčiųjų? Ekonominiai iššū-
kiai, susiję su emigracija, globalizacija, skaitmenizacija, neišvengiamai 
pakeis ir vertėjų rengimą, ir vertimo paslaugų teikimą visame pasaulyje. 
O šiandien dėl to, kad gestų kalbos vartotojų ir su jų poreikiais susijusių 
sprendėjų bendruomenė nedidelė, neišvengiamai į 
procesą esame įtraukiami ir mes, dėstytojai. 

Gestų kalbos vertėjams linkiu išlikti kūrybingiems, 
jautriems, nuolat besimokantiems ir patirian-
tiems pasitenkinimą savo profesine veikla.

A. Barisevičius (viduryje) ir T. Ivanauskas – kolegos ne tik darbe. Abu verčia Naująjį 
Testamentą. Dešinėje – Lietuvos Biblijos draugijos direktorė V. Kalinauskienė.

LB
D 

ar
ch

yv
o 

nu
ot

r.

A. Barisevičius:  
„Kas toliau?“
Gestų kalbos vertimo studijoms Vilniaus kole-
gijoje 18 metų. Tik metais trumpiau, 17 metų, 
čia dirba ir vertimo dalyko dėstytojas Andrius 
BARISEVIČIUS. Tad galima teigti, kad kone visi 
diplomuoti gestų kalbos vertėjai vertimo meno 
mokėsi iš šio žmogaus. Šiandien A. Barisevičius – 
proginio „Akiračio“ numerio svečias.

GESTŲ KALBA

Kalbino Nijolė KRASNIAUSKIENĖ
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Vyriausybei priėmus spren-
dimą reorganizuoti apskričių 
gestų kalbos vertėjų centrus, 
nuo 2019 m. rugsėjo Vilniaus, 
Klaipėdos, Šiaulių ir Panevėžio 
apskričių gestų kalbos vertėjų 
centrai prijungti prie Kauno 
apskrities gestų kalbos ver-
tėjų centro ir jis pervadintas 
Lietuvių gestų kalbos vertimo 
centru. 

Po pertvarkos LGKVC savininko teises ir 
pareigas įgyvendina Neįgaliųjų reikalų depar-
tamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo 
ministerijos. Šiandien reorganizuotame cen-
tre dirba per 100 vertėjų, jie suteikia beveik 59 
tūkst. paslaugų per metus. Centro vertėjų ko-
mandą už darbą vertina ir palaiko steigėjas, 
kurtieji, komplimentai centro adresu skrieja 
net iš Europos kurčiųjų sąjungos, užsienio ko-
legų. Darbuotojai giriami už profesionalumą, 
lankstumą, paslaugų kokybę, atsparumą iš-
šūkiams. Tačiau taip buvo ne visada. Praeityje 
netrūko ir kritikos, nemažai vertėjų atbaidė ar 
laimės ieškoti kitur paskatino prastos darbo 
sąlygos, mažas atlyginimas. Buvo laikai, kai 
vienam vertėjui teko 150–174 klientai (dabar 
apie 45), o LGK vertėjo profesija ne tik nebuvo 
prestižinė, bet ir nepripažinta. Ji įteisinta tik 
2011 m. Kokia buvo pradžia, prisimena skyrių 
bendruomenės ir jų vadovai. 

Vilniuje
Sostinėje vertėjų centras įkurtas pirmiau-

sia, 2001 m. Jam vadovauti paskirtas Dainius 
Jakutis. Per metus čia pavyko sutelkti 10 sa-
vamokslių vertėjų, jie bendruomenei suteikė 
apie 1800 paslaugų. (Palyginkime: 2019 m. 
– 16 428 paslaugos.) Vienoje 10 veiklos metų 
suvestinėje matyti, kad 2001 m. dominavo 
švietimo ir sveikatos srities vertimas, o tele-
vizijoje, sporto ir socialinėje srityje paslaugų 
suteikta itin mažai. 2006 m. pirmąkart teiktos 
nuotolinės vertimo paslaugos, kurios, pvz., 
pernai jau sudarė daugiau kaip 57 proc. visų 
skyriaus paslaugų.

Centras darbą pradėjo Šv. Kazimiero g. 3, 
LKD patalpose, teturėdamas porą kabinetu-
kų. Tiesą sakant, klientui ten, galima sakyti, 
nebuvo kur dėtis. Gerbdami jo privatumą, kiti 
vertėjai paslaugos teikimo metu lūkuriuoda-
vo koridoriuje. Vėliau, 2007 m., centras susira-
do erdvesnes patalpas Rinktinės g. Tačiau per 

12 darbo metų ir jas „išaugo“. 2019 m. birželį, 
po 3 metus trukusių paieškų, naujais namais 
tapo Rudnios g. 6 patalpos 4 aukšte. Tuomet 
direktorė Danguolė Dragūnienė (pareigas pra-
dėjo eiti 2016 m., dabar skyriaus vadovė) per 
įkurtuves jau galėjo pasidžiaugti „erdvesnė-
mis darbo vietomis ir žymiai pagerėjusiomis 
darbo sąlygomis gestų kalbos vertėjams“.

Šiandien čia įvairiais darbo krūviais ir 
dviem pamainomis 7.30–19.30 val. dirba 33 
vertėjai (iš jų 3 Alytuje). Skyriuje vienu metu 
nuotolinio vertimo paslaugas galima teikti 6 
klientams, rengiamos vaizdo naujienos gestų 
kalba, verčiamos laidos televizijoje, spaudos 
konferencijose, vertėjai nuolat tobulina kva-
lifikaciją, absoliuti dauguma yra įgiję aukš-
tąjį išsilavinimą. Iš aštuonių čia įsidarbinusių 
pirmos laidos Vilniaus kolegijos absolvenčių 
(2005 m.) tebedirba keturios. 

Kaune 
Kauno apskrities gestų kalbos vertėjų cen-

tras įkurtas 2003 m. gruodžio 1 d. Jam vado-
vauti paskirta Ramunė Leonavičienė, buvusi 
kurčiųjų įmonės vertėja, bendruomenei gerai 
žinoma ir kaip CODA. 2019 m. rugsėjo 1 d. ji 
tapo naujojo LGKVC direktore. 2004 m. cen-
trui buvo skirti 8 etatai, įdarbinta 12 vertėjų, 
jie 530 kurčiųjų suteikė 5500 paslaugų. Šian-
dien Kauno regionui skirta 29 etatai, dirba 30 
vertėjų. 2019 m. jie suteikė 18306 paslaugas 
844 kurtiesiems, t. y. beveik 3 kartus daugiau.

Pirmoji Kauno skyriaus darbovietė – Kau-
no kurčiųjų reabilitacijos centro patalpos. 
2010 m. įstaiga gavo patalpas Gruodžio gat-
vėje 31. Atsiradus įvairesnių vertimo paslau-
gų poreikiui, nuotolinės paslaugos pradėtos 
teikti „Lintel“ būstinėje. Deja, ir tai negelbsti, 

darbuotojams centre per ankšta, dairomasi 
naujų patalpų.

Vyriausioji vertėja Dalė Nevardauskienė 
tikina, kad LGK 25-metis toks pat svarbus ir 
kurtiesiems, ir gestų kalbos vertėjams: „Nuo 
pat pradžių dirbu gestų kalbos vertėjų centre, 
matau, kaip keičiasi kurčiųjų bendruomenė, 
auga jos galimybės mokytis, rinktis norimą 
specialybę, organizuoti renginius ir juose 
dalyvauti. Galima teigti, kad visais svarbiais 
atvejais vertimo paslaugos tapo prieinamos. 
Kartu su kurčiųjų bendruomene tobulėja ir 
gestų kalbos vertėjai. Gera žinoti, kad besi-
laukianti moteris gali dalyvauti būsimų ma-
myčių kursuose, matau, kaip ji godžiai priima 
informaciją gimtąja kalba. Man tai jautru, nes 
žinau, kiek jaunos mamos turėjo problemų 
dėl nežinojimo, informacijos stokos. Tokiomis 
akimirkomis didžiuojuosi, kad moku gestų 
kalbą, suprantu, koks mano darbas reikalin-
gas, jis man teikia daug pasitenkinimo.“

Jaunosios kartos gestų kalbos vertėja Nija 
Vareikienė taip pat sakosi turinti už ką padė-
koti likimui: „Gestų kalba – mano kasdienė 
duona, apie kurią svajojau nuo paauglystės. 
Tad širdis džiaugiasi, kad ne tik gimtakalbiai 
ja gali laisvai bendrauti, bet ir aš.“

Panevėžyje
Panevėžio apskrities gestų kalbos ver-

tėjų centras 2004 m. lapkričio 16 d. įsikūrė 
neremontuotose patalpose, neturėjo baldų, 
kompiuterio, reikiamos technikos. Žinoma, 
bendromis pastangomis palaipsniui čia dar-
bo sąlygos, materialinė bazė gerėjo. 2015 m. 
sėkmingai užbaigtas projektas „Panevėžio 
apskrities gestų kalbos vertėjų centro patalpų 
rekonstrukcija“ ir įrengta moderni šildymo 

Gestų kalbos vertėjai: žvilgsnis į pradžią
GESTŲ KALBA

2005 m. Pirmoji absolventų laida. Ar atpažįstate? 

M
. D

an
ie

lia
us

 a
sm

en
in

io
 a

lb
um

o 
nu

ot
r. 

Nijolė KRASNIAUSKIENĖ



2020 m. GEGUŽĖ 11

sistema, sutvarkyta elektros instaliacija, pakeisti langai. Perplanavus 
turimas patalpas, įrengti 3 kabinetai individualioms paslaugoms teikti, 
priimamasis centro lankytojams, 10 vietų mokymų klasė, patalpa pa-
valgyti, kompiuterizuotos visos darbo vietos ir kt.

2005 m. čia buvo tik 4 gestų kalbos vertėjų etatai ir suteiktos 2203 
vertimo paslaugos, o 2019 m. jau buvo 15 gestų kalbos vertėjų etatų 
ir suteikta beveik 4 kartus daugiau paslaugų – 8537. 2010 m. centras 
pradėjo teikti paslaugas dviejų – Panevėžio ir Utenos apskričių gyven-
tojams. Vertimai, kaip ir kitur, atliekami ir tiesiogiai, ir nuotoliniu būdu. 
Nuo pat pradžių iki šiol skyriui vadovauja Sandra Kemeraitienė. 

Šiauliuose 
2005 m. sausį įsteigtas Šiaulių AGKVC vaikų globos namuose gavo 

kelis apleistus miegamuosius, senus, utilizuoti skirtus baldus susirinko 
iš muitinės sandėlių. Vadovas Ramūnas Maciulevičius prisimena, kad 
lėšos, kurias 2004 m. Vyriausybė skyrė centrui įkurti, 2005 m. pradžioje 
jau buvo be žinios išgaravusios... Tuo metu teko aptarnauti 7 savival-
dybių kurčiuosius, buvo gauti 4 etatai ir įvairiais krūviais įdarbinti 7 
LGK vertėjai. Daugiausia jų buvo antraeilininkai. Pirmųjų metų derlius 
– 2100 paslaugų. „Tuo laikotarpiu, – tvirtina R. Maciulevičius, – vertimo 
ir socialinės paslaugos buvo neatsiejamos, gestų kalbos žinios ribotos, 
geriausiu atveju vertėjai buvo kilę iš kurčiųjų šeimų ir versdavo „kalke“ 
(pažodžiui).“ Pamažu supratimas apie vertimo paslaugą išsigrynino, 
dauguma pirmųjų darbuotojų, supratę, kad tai ne jų sritis, grįžo iš kur 
atėję, o išsklaidytos po rajonus vertėjų pajėgos sutelktos daugiausia 
Šiauliuose. 2010 m. centras paslaugas pradėjo teikti ir Telšių apskrities 
kurtiesiems.

2013 m. įstaiga susirado kelias dešimtis metų nenaudojamas pa-
talpas, Sanglaudos skatinimo veiksmų programos lėšomis susire-
montavo ir 2015 m. pradžioje įsirengė poreikius tenkinančią buveinę. 
Čia buvo įrengti kabinetai individualioms paslaugoms, 10 vietų klasė, 
kabinetai vertėjams, vaizdo įrašų studija „Proforma“, kurioje kasmet 
parengiama 30–50 vaizdo įrašų. Skyriaus iniciatyva nuo 2017 m. ko-
mercinė Šiaulių televizija kuria ir transliuoja savaitines laidas „Savai-
tės aktualijos“, jas įstaigos vertėjai verčia į gestų kalbą. 2018 m. čia 
pradėjo veikti kurčiųjų kūrybos darbų galerija „Mozaika“. Pastarosios 
trys veiklos – tai unikalios šiauliečių komandos iniciatyvos, didžiuojasi 
skyriaus savitumu R. Maciulevičius.

2019 m. pabaigoje visi 12 čia dirbančių vertėjų turėjo gestų kalbos 
vertėjo diplomą arba buvo išklausę vertėjų mokymo kursą Vilniaus ko-
legijoje. Vertimo paslaugos pastaruoju metu siekia 5500–6000. Ypatin-
gais atvejais centras pajėgus paslaugas teikti visą parą.

  
Klaipėdoje 

Klaipėdos apskrities gestų kalbos vertėjų centras įkurtas 2004 m. 
pabaigoje. 2005 m. jam buvo skirti 6 LGK vertėjų etatai, per metus su-
teiktos 5183 paslaugos. Dabar etatų yra 16, o paslaugų per metus su-
teikta 9719. Centrui nuo pradžių vadovavusi direktorė Nijolė Kaubrie-
nė dabar yra skyriaus vadovė.

Darbo pradžia čia buvo ne lengvesnė kaip bet kur kitur. Iš pradžių 

glaustasi dviejuose mažuose Klaipėdos kurčiųjų reabilitacijos centro 
kabinetuose. 2007 m. rugsėjį centras persikraustė į S. Šimkaus kon-
servatorijos bendrabutį, ten buvo 6 kabinetai. 2015 m. kovą dar kartą 
kraustėsi, tik šįkart į naujas, šiuolaikiškai suremontuotas patalpas „Vi-
tės“ mokyklos 3 aukšte, Švyturio g. 2. Vadovė N. Kaubrienė prisiminė, 
kad tokia centro struktūra ir vėliau taikomas darbo modelis nusižiūrė-
tas iš kolegų švedų. Lankantis svečioje šalyje įspūdį padarė kruopščiai 
suplanuotas vertėjų darbas, atsakingas kitų institucijų požiūris į verti-
mo kokybę (pvz., visada klientai iš anksto pateikia vertimo medžiagą), 
puikios darbo sąlygos. Svarbiausiu pokyčiu per 15 veiklos metų pašne-
kovė įvardijo naujų technologijų panaudojimą, periodišką vertėjų kva-
lifikacijos tobulinimą. Tai leido gerokai padidinti gestų kalbos vertimo 
paslaugų skaičių ir kokybę.

„Nuo mano pažinties su kurčiaisiais prieš 18 metų pokyčiai labai 
žymūs. Tad belieka pasidžiaugti nuveiktais darbais, pasiektais tiks-
lais, realizuotomis idėjomis. Ir pasveikinti visus su prasminga sukak-
timi“, – tarsi praeities apžvalgos apibendrinimas nuskamba vienos 
ilgiausiai skyriuje dirbančių LGK vertėjos Virgos Rimkuvie-
nės žodžiai.

GESTŲ KALBA

2005 m. Šiaulių, Kauno, Panevėžio, Klaipėdos ir Vilniaus vertėjų centrų vadovai. Panevėžio ir Šiaulių vertėjų susitikimas.

Pirmasis Klaipėdos vertėjų centro kolektyvas. 

Vertėjo darbo vieta. Panevėžys, 2006 m.
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Organizacijoje dirbu ganėtinai neseniai, 
tad negaliu plačiau komentuoti atmosferos, 
kai tuometė direktorė N. Krasniauskienė ir ling
vistas, gestotyrininkas M. Danielius vedė į pa
saulį minėtus projektus tarsi kūdikius, kovojo už 
tai, kad ne tik girdintieji suprastų gestų kalbos 
svarbą kurčiųjų pasaulyje, bet ir patiems kur
tiesiems atsiskleistų kalbos grožis, gylis ir vertė.

Vis dėlto akivaizdu, kad net keičiantis dar
buotojams, rengiant naujas programas nebuvo 
nutolta nuo pagrindinės veiklos – gestų kalbos 
puoselėjimo, tyrinėjimo, metodinių medžia

gų rengimo ir gestų kalbos mokymų (kursų) 
organizavimo, visuomenės švietimo. Kadangi 
senesnius duomenis rasti ganėtinai sudėtinga, 
norėčiau apibendrintai pristatyti, kas nuveikta 
per paskutinį dešimtmetį.
           
Gestų kalbos kursai

Per pastaruosius 10 metų (2009–2019 m.) 
įstaiga apmokė 334 lietuvių gestų kalbos ver-
tėjus ir 1 738 lietuvių gestų kalbą norinčius 
išmokti asmenis. Iš jų 1 291 yra visuomenės at-
stovas, 198 sveikatos priežiūros sistemos dar-

buotojai, 88 surdopedagogai ir kurčiųjų moky-
tojai, 133 policijos ir valstybinės priešgaisrinės 
gelbėjimo tarnybos pareigūnai, 28 kurtieji.

2009–2012 m. įstaiga turėjo nuolatinį finan-
savimą ir veiklą galėjo vykdyti ištisus metus. 
Per šį laikotarpį apmokyta 860 asmenų. 2013–
2015 m. ir 2017–2019 m. (2016 m. neįtraukti, 
nes įstaiga nelaimėjo viešųjų pirkimų konkur-
so) apmokyti 878 asmenys. Nuo 2013 m. įstai-
ga neturi nuolatinio finansavimo, kasmet da-
lyvauja viešųjų pirkimų konkursuose ir tik juos 
laimėjusi gali vykdyti veiklą. Kol organizacija 
turėjo nuolatinį finansavimą, per 4 metus ap-
mokė beveik tiek pat asmenų, kiek per 6 metus 
dalyvaudama viešųjų pirkimų konkursuose.

LGKI patikėtas ir lietuvių gestų kalbos 
vertėjų kvalifikacijos tobulinimas. Mokomų 
vertėjų skaičius, nors ir nežymiai, augo, bet 
po reikis – dar sparčiau, todėl vis dar nėra 
patenkinamas. Taip pat svarbu pabrėžti, kad 
skaičiai yra ne konkrečių žmonių, o mokymų 
dalyvių, t. y. per metus vienas asmuo galėjo 
dalyvauti keliuose skirtinguose mokymuose.
                               

Metodinės priemonės, šviečiamieji 
leidiniai, filmai

Įstaiga parengė ir išleido 18 neformaliojo 
lietuvių gestų kalbos mokymo programų (su 
metodine medžiaga), skirtų įvairioms varto-
tojų grupėms (per pastaruosius 10 metų – 8 
programos), 12 lietuvių gestų kalbos mokymo 
programų (kartu su metodine medžiaga), skir-
tų gestų kalbos vertėjų kvalifikacijai tobulinti 
(10 programų LGK vertėjams per pastaruosius 
10 metų). Taip pat parengta daug įvairių švie-
čiamųjų ir informacinių leidinių, žodynėlių, 
lankstinukų, brošiūrų, du dokumentiniai fil-
mai, iliustruotų, animuotų pasakų su vertimu 
į gestų kalbą.

Taigi, taip atrodo LGKI užgyventas turtas. 
Kartelė ateinantiems 10 metų iškelta ganėti-

nai aukštai. Džiaugiuosi, di-
džiuojuosi nuveiktais darbais 
ir tikiu, kad kito dešimtmečio 
rezultatai bus dar 
iškalbingesni!

GESTŲ KALBA

Užgyventa solidaus turto 

Ieva STELMOKIENĖ 

Mirus mylimam Tėveliui, sunkią netekties valandą užjaučiame  
Lietuvių gestų kalbos vertimo centro Klaipėdos teritorinio  
skyriaus vadovę Nijolę Kaubrienę ir liūdime kartu.

Lietuvių gestų kalbos vertimo centro Klaipėdos teritorinio skyriaus kolektyvas
Klaipėdos kurčiųjų reabilitacijos centro kolektyvas

Gegužės 11 d. netekome kurčiųjų bendruomenės narės, buvusios  
ilgametės Utenos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų organizacijos pirmininkės 
Stasės PAKENIENĖS.

Nemenką gyvenimo atkarpą padovanojusi kurčiųjų bendruomenei 
velionė paliko apie save tik gražiausius prisiminimus. Ilsėkis ramybėje, 
miela negalios sese.

Reiškiame užuojautą artimiesiems.

LKD prezidentas Kęstutis Vaišnora, LKD Respublikinė valdyba, 
Utenos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų organizacijos bendruomenė

Lietuvių gestų kalbos institutas (buvęs Surdologijos centras) per 
beveik tris dešimtmečius trunkantį gyvavimo laikotarpį įgyvendino 
tiek projektų, kad tikrai turime kuo didžiuotis! Juk čia gimė pirmieji 
lietuvių gestų kalbos žodynai, pradėta kaupti gestų kalbos žodyno 
duomenų bazė, parengtos lietuvių gestų kalbos mokymo progra-
mos, vadovėliai klausos negalią turintiems mokiniams, išleistas „Lie-
tuvių gestotyros pagrindų“ vadovėlis, kuris yra vienintelis Lietuvoje 
ligi šiol! Ir tai tik maža dalelytė nuveiktų darbų.       LGKI direktorė Ieva Stelmokienė. 

Mokymų koordinatorė M. Kumžaitė moko aktorę M. Chlebopaševaitę sekti pasaką gestų kalba. 
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Per 25 metus ne kartą ėmėtės lyderio vaid-
mens sudarant sąlygas gestų kalba mokyti 
kurčiųjų mokyklose. Kaip apibūdintumėte jos 
svarbą atskirai ir jos santykį su lietuvių kalba?

Gestų kalba yra kurčiųjų gimtoji kalba. 
Tuo pasakyta, kad ji svarbi ir kurčiųjų ug-
dymui, ir jų gyvenimui. Žinoma, jos įtaka 
kurčio vaiko gyvenimui labai priklauso nuo 
to, kokioje šeimoje jis gimsta. Jei kurčiųjų 
šeimoje, tai viskas yra natūralu ir supranta-
ma. O jei girdinčiųjų šeimoje, tada, bent jau 
pradiniame vaiko gyvenimo etape, yra pro-
blemų. Viską lemia tai, kaip tėvai tą svarbą 
supranta, kaip sudaro sąlygas vaikui pažinti 
pasaulį, bendrauti gestų kalba, taip pat ar 
patys mokosi gestų kalbos.

Kurčių vaikų ugdymas be gestų kalbos 
neįmanomas. Diskusijų ir ginčų objektas daž-
niausiai būna tai, kaip suderinti gestų kalbą ir 
lietuvių kalbą, kuri iš jų svarbesnė. Svarbios 
abi, dėl to nereikėtų ginčytis. Ugdant sutriku-
sios klausos vaikus labai svarbu, kad pedago-
gai mokėtų gestų kalbą. Deja, realybė kitokia, 
ir mes iki šiol Lietuvoje nenusprendę, kaip 
pasiekti, kad mokytojai, dirbantys kurčiųjų 
mokyklose, mokėtų gestų kalbą. Tai neįtei-
sinta ir jokiuose dokumentuose. Suprantama 
ir kita, kad vaikai turi mokytis lietuvių kalbos, 
kaip ir kiek kas geba: vieni tik rašytinės, kiti ir 
rašytinės, ir sakytinės, jei klausos sutrikimas 
ir vaiko gebėjimai tai leidžia. Gebėjimai – vie-
na, o pastangos ir supratimas, kad tai svar-
bu, yra kita. Dažnai to dabartiniai mokiniai 
pristinga. O paskui dejuojame, koks prastas 
kurčiųjų raštingumas.  

Praėjo 13 metų po Dvikalbio kurčiųjų ugdy-
mo sampratos parengimo, bet joje supro-
jektuota vizija taip ir neįgyvendinta. Kodėl? 
Ir ar šiandien dar ši Samprata aktuali? O gal, 
kaip jos rengimo darbo grupės pirmininkė, 
ją šiandien rašytumėte visai kitaip?

Pradėsiu nuo Sampratos aktualumo. 
Mano nuomone, ji aktuali ir šiandien. Net da-

bar ją skaitydama vis įsitikinu, kad pagrindinių 
teiginių nekeisčiau. Su malonumu prisimenu 
Sampratos kūrimo procesą ir komandą. Ypa-
tingus nuopelnus skirčiau Mantrimui Danieliui 
už aktyvų dalyvavimą ne tik kuriant Sampratą, 
bet ir nuveikiant visus kitus darbus, susijusius 
su gestų kalbos tyrinėjimu ir populiarinimu. 
Kodėl nerealizuota Samprata? Ji mažai kam 
rūpi. Ji buvo parengta tik mūsų, entuziastų, 
dėka, bet daugumai net pačiose ugdymo įstai-
gose nelabai rūpėjo. Bendradarbiavimo tarp 
institucijų taip pat stigo. Be to, jai įgyvendinti 
nebuvo numatytos lėšos, nebuvo institucijos, 
koordinuojančios įgyvendinimą. Galima sa-
kyti, pritrūko lyderystės. Neįgyvendintos liko 
visos baigiamosiose Sampratos nuostatose 
surašytos jos įgyvendinimo prielaidos, galbūt 
išskyrus vieną – specialiųjų priemonių ren-
gimą, kuris, kad ir su pertraukomis bei truk-
džiais, per tą laikotarpį vyko. 

Grįžkime į dabartį: gestų kalba kurčiųjų 
mokyklose šiandien – per pamokas, po pa-
mokų – ir girdinčių pedagogų galimybės ją 
išmokti ir vartoti ugdymo procese.

Be abejo, gestų kalba kurčiųjų mokykloje 
šiandien ir prieš 13 metų – tai du nepalygi-
nami dalykai. Šiuo metu yra kur kas geriau. 
Pedagogai, dirbantys mokykloje keletą ir dau-
giau metų,  neblogai moka gestų kalbą, ben-
drauja gestų kalba su mokiniais. Mokykloje 
dirba daug kurčiųjų: 9 pedagogai (tai sudaro 
apie 20 proc. visų pedagoginių darbuotojų), 4 
mokytojo padėjėjos. Džiugu, kad dalis jų, net 
8, yra buvę mūsų mokiniai. Mes labai džiau-
giamės jais, jų motyvacija dirbti, jų sėkmėmis. 

Didžioji problema yra nauji pedagogai, 
nes visi jie pradeda darbą nemokėdami gestų 
kalbos. Tada mokykla suka galvą, kaip orga-
nizuoti jų gestų kalbos mokymąsi. Pasiseka 
ne visada, kartais labai greitai galime pasiūly-
ti kursus pedagogams, kartais praeina nema-
žai laiko. Nevienoda ir pedagogų motyvacija 
mokytis, kartais nevienodi ir gebėjimai. Daly-

vavimą kursuose reikia derinti su darbu, kar-
tais ir ne vienu, dažnai mokytojams tai būna 
antras ar trečias darbas. Tikėtis gero rezultato 
sunku... Dėkoju visiems pedagogams, kurie 
stengiasi, mokosi kursuose, savarankiškai, iš 
kolegų ir mokinių. Dėkoju LKD, jos preziden-
tui už bendradarbiavimą, taip pat ir LGKI.

Nepaisant visų problemų, nesėkmių, ma-
nau, kad per laikotarpį, kai gestų kalba buvo 
pripažinta kurčiųjų gimtąja kalba, mes pasi-
stūmėjome labai toli ir galime tuo džiaugtis. 

Kokias perspektyvas prognozuotumėte kur-
čiųjų mokykloms, atsižvelgdama į Neįgalių-
jų teisių konvenciją, užsienio tendencijas ir 
Lietuvos realijas?

Šiuo metu Lietuvos švietimo politikai 
kalba apie specialiųjų ugdymosi poreikių 
vaikų įtraukųjį ugdymą, skelbdami naują lo-
zungą ,,Mokykla kiekvienam“. Gaila, bet vien 
lozungai neduoda rezultato, prieš tai buvo 
lozungas ,,Mokykla visiems“...

Aš suprantu politikų ir kai kurių neįgalių-
jų nevyriausybinių organizacijų norą įtraukti 
visus mokinius į bendrojo ugdymo mokyk-
las, atsisakyti specialiųjų mokyklų. Bet ar tai 
įmanoma? Ar visi be išimties vaikai gali būti 
,,įtraukti“ ir jiems bus nuo to geriau? Manau, 
visuomet pirmiausia turėtų būti paisoma vai-
ko ir tėvų interesų, jų galimybių.  Klausos ne-
galią turintys vaikai ir dabar integruojami, ku-
rie nori, gali, geba. Kurtiesiems tai būtų labai 
sudėtinga, tą rodo ir pasaulio praktika.

Taigi, manau, kad kurčiųjų mokyklos 
Lietuvoje turi perspektyvų likti, gal ne visos. 
Būkime optimistai, dirbkime, kad mūsų vai-
kams patiktų mokytis, kad jie norėtų mokytis, 
kad jie turėtų valios mokytis ir stengtųsi. Nuo 
visų – mokytojo, mokinio, jo tėvų – priklau-
so mokinio pasiekimai, jo 
raštingumas, pasirengimas 
gyvenimui.  

Laimutė Gervinskienė. 

Kurčiųjų ugdymas be gestų 
kalbos neįmanomas 

Nijolė KRASNIAUSKIENĖ

Proginio „Akiračio“ numerio pašnekovė – Kauno kurčiųjų ir 
neprigirdinčiųjų ugdymo centro direktorė, surdopedagogė 
metodininkė Laimutė GERVINSKIENĖ.  

UGDYMAS
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Visi tėčiai ir mamos, dėdės ir tetos kadaise 
buvo vaikai. Grįžkime trumpam į Jūsų vaikys-
tės sodus...

Mokykloje mokiausi sovietiniais laikais. 
Dar mažas būdamas pamėgau skaityti kny-
gas. Tiesą sakant, daliai klasės draugų tai 
buvo nesuprantamas pomėgis. Na, ir atsitikti-
nai vieną vakarą kurčias bendraamžis pasiūlė 
perpasakoti skaitytą pasaką. Draugus pasaka 
sudomino. Taip tapau „etatinis“ pasakų sekė-
jas gestų kalba. Kai paaugome, mano „parei-
gos“ pasikeitė: bendraklasiams aiškinau ar 
versdavau sudėtingesnių pamokų turinį, 
užduotis. Tad, manau, gestų kalbos pajautą 
turiu ir jos įtaką kurčiam vaikui intuityviai su-
vokiau dar pats vaikas būdamas.

Pirmasis klausos negalią turintis mokyto-
jas... Kokia tai patirtis? 

Esu ir Kauno kurčiųjų ir neprigirdinčių-
jų ugdymo centro ugdytinis, ir mokytojas. 
Mokyklą baigiau 1993 m., įsidarbinau. Kaip 
tik iš kurčiųjų darželio atėjo vaikiukų grupė į 
mokyklą. Direktorius žinojo, kad moku gestų 
kalbą, paskyrė dirbti šios klasės auklėtoju. 
Toje klasėje mokėsi dabar mums žinomi ben-
druomenėje žmonės: Kazimieras Bražinskas, 
Agnė Žegytė, kuri pati šiuo metu mokykloje 
dirba auklėtoja. Kadangi mokėjau gestų kal-
bą, su vaikais sunku nebuvo, rasdavom ben-
drą kalbą, suprasdavau juos, nors aplinka 
kurtiesiems tuomet dar nebuvo reikiamai pri-
taikyta. Bet suprasti, kaip turėtų būti, gavome 
progą tik tuomet, kai viskas pradėjo keistis.

Teko vaikams aiškinti įvairių pamokų užduo-
tis, vertėjauti mokytojams. Kaip vertėją (žino-
ma, neoficialų) dažnai kvietė ir mokyklos admi-
nistracija. Padėjau bendrauti su problemi niais 

vaikais, su kurčiųjų vaikų tė-
vais. Ne kartą buvau vertėjas 
ir mokyklos renginiuose. Jau 
pirmoji patirtis mokykloje pa-
rodė, kokia svarbi gestų kalba 

vaikams, kokia ji reikalinga. Pamažu apie tai 
pradėjau kalbėti garsiau ir, beje, ne kartą iš gir-
dinčių kolegų susilaukiau neigiamos reakcijos. 
Po metų darbo auklėtoju vis dėlto man buvo 
pasiūlyta dailės mokytojo vieta. Rytais buvau 
dailės mokytojas, po pietų – auklėtojas. Mo-
kytojo patirtis tikrai įdomi. Darbas su vaikais 
atsakingas, įpareigojantis, bet ir teikiantis pa-
sitenkinimo. Jaučiausi atsidūręs ten, kur ir tu-
rėjau būti. Yra mokinių, kurie dabar yra mano 
kolegos, draugai, geri pažįstami. Tai Arūnas 
Bražinskas, Tomas ir Vaida Ivanauskai, Inga 
Minkevičienė, A. Žegytė, Paulius Jurjonas.

Derėtų paminėti, kad po kiek laiko pasi-
keitė mokyklos direktorius, ir pradėjo keistis 
administracijos požiūris į gestų kalbą. Anks-
čiau gestų kalbą toleravo dėl to, kad reikėjo 
kaip nors susikalbėti su vaikais, o dabar ad-
ministracija palaikė mano poziciją, kad gestų 
kalba reikalinga ir naudinga vaikams. Centro 
vadovybė vis atkakliau skatino ir girdinčius 
pedagogus vartoti gestų kalbą. Džiaugiuosi, 
kad mūsų mokykloje šiuo metu dirba net 14 
klausos negalią turinčių asmenų. Be aplin-
kos ir komunikacijos gestų kalba sėkmingo 
ugdymo būti negali. Esu įsitikinęs: nedisku-
tuotina ir tai, kad mokykloje, kurioje mokosi 
kurtieji, privalu visiems darbuotojams turėti 
gestų kalbos pagrindus. 

Esate ir vienas pirmųjų šalyje lietuvių gestų 
kalbos lektorių. Tad mokėte ir mokote LGK 
ne tik vaikus, bet ir suaugusiuosius, tarp jų ir 
girdinčius kolegas.

Neužmirštami pirmieji LGK lektorių kursų 
įspūdžiai, pozityvus bendravimas... Projektas 
„Mokytojau, kalbėk su manim mano gimtąja 
kalba“ padarė įtaką mano visai tolesnei karje-
rai, padėjo įgyti svarbių kompetencijų, parodė 
kelią, kaip galėčiau prisidėti prie lietuvių gestų 
kalbos mokymo, įtvirtinimo, sklaidos. Kursuose 
įgyta patirtis leido pažinti naujų žmonių, susidrau-
gauti, užmegzti ir asmeninių, ir profesinių ryšių. 

Taip visi įsitraukėme į gestų kalbos puoselėjimą. 
Projektas augino mane kaip mokytoją, 

keitė požiūrį į gestų kalbą, jo dėka išsigryni-
no supratimas, kokia ji savita, kodėl ji kur-
tiesiems tokia svarbi. Su buvusiais lektoriais 
susitikę dažnai geru žodžiu paminime to lai-
kotarpio įtaką ateities procesams. Svarbiau-
sia, tuomet mes supratome, jog tai KALBA, ir 
kokia ji reikalinga. Su šiuo projektu į kurčiųjų 
sistemą atėjo daug naujovių. Be kursų LGK 
lektoriams bei surdopedagogams, projekte 
buvo taip pat numatytas metodinės medžia-
gos rengimas. Tai dar viena lygiavertė jo nau-
da. Iki šiol tą metodinę medžiagą naudoju 
pamokose, sakyčiau, verte jos gal net niekas 
iki šiol nepranoko. Džiaugiuosi ir didžiuojuosi 
buvęs tarp pirmųjų šalyje LGK lektorių.  

Kaip manote, koks būtų geriausias LGK ir 
lietuvių kalbos santykis ugdant kurčiuosius?

Nesmagiai pasijuntu, tarsi asmeniškai bū-
čiau užkabintas, kai bandoma įteigti, esą kur-
čiųjų raštingumas krito ir dėl to, kad ugdant 
dabar daugiau vartojama gestų kalbos. Aš 
manau, ir daug kam sakau tą garsiai, kad gestų 
kalba netrukdo mokytis lietuvių kalbos, nerei-
kia ieškoti kaltininkų. Juk sovietų laikais rusų 
kalba visur buvo brukama, tačiau žmonių lie-
tuvių kalbos žinios liko stiprios. Teigiama, kad 
anksčiau kurtieji geriau mokėjo lietuvių kal-
bą... Kiek tiesos, tyrimo nesu atlikęs, bet mano 
darbe tenka susidurti su daug senyvų žmonių, 
ir daugumos raštingumas yra nepakankamas. 
Nekaltinkim KALBOS, bet ieškokime, kaip vie-
na kalba padeda išmokti kitos. Kurčiųjų gimtoji 
kalba yra gestų, ir jos pagrindu iš tikrųjų len-
gviausia mokyti lietuvių kalbos. Sovietų laikais 
Lietuvoje kurčiuosius, baigusius aukštuosius 
mokslus, turbūt ant vienos rankos pirštų buvo 
galima suskaičiuoti. O dabar nežinau, kiek ran-
kų reikėtų. Ir taip yra, manau, dėl abiejų kalbų. 
Didžiuokimės gestų kalba ir naudo-
kimės jos galimybėmis!    

UGDYMAS

Didžiuokimės gestų kalba ir 
naudokimės jos galimybėmis
LGK pripažinimo 25-mečio darbo grupės vadovas, LKD Respub-
likinės valdybos narys, pirmasis klausos negalią turintis kurčių-
jų mokytojas šalyje. Taip pat – LGK vertėjas, LKD atvejo vady-
bininkas. Tai bendruomenėje gerai žinomas asmuo Vytautas 
VALIAUGA. Su juo kalbamės apie asmenines patirtis ir lietuvių 
gestų kalbos reikšmę jo bei kurčiųjų ugdytinių gyvenime.

Vytautas Valiauga.Nijolė KRASNIAUSKIENĖ
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Šiųmečiams Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdin-
čiųjų ugdymo centro abiturientams Titui 
 Šulcui, Gretai Kertenytei, Laurynui Gudaičiui, 
Jaroslavui Vilžiui 2020 m. gegužės 4 d. tapo 
dviguba švente. Tądien jie kartu su kurčiųjų 
bendruomene minėjo LGK pripažinimo  
sukaktį ir laikė LGK įskaitą.

Jeigu kas sakytų, kad gimtosios kalbos įskaitai pasiruošti ir ją 
išlaikyti vienas juokas, netikėkite, tvirtina šiųmečiai abiturientai. 
Greta sako: „Sunkiausia man būna taisyklingai, aiškiai atsakyti į 
klausimus ar dėstyti temą stovint prieš vaizdo kamerą.“ Laurynas ir 
Jaroslavas atvirauja, kad ypač nelengva buvo perprasti fonologinę 
gesto struktūrą. 

Tačiau čia pat gimnazistai pabrėžia: nė už ką nesutiktų atsisa-
kyti šio nelengvo išbandymo. Jie neabejoja, kad gestų kalbos pri-
valu mokytis visiems kurčiųjų mokyklų mokiniams, kaip ir lietuvių 
mokyklose – lietuvių kalbos. Greta tikina: „Vienos LGK pamokos per 
savaitę III ir IV gimnazijos klasėse neužtenka.“ Abiturientų ketvertas 
vieningas ir dar vienu klausimu: „Gimtosios kalbos įskaita turėtų 
būti privaloma.“ Jie atkreipia dėmesį, kad įskaita šiemet surengta 
ypatingą dieną.

Lietuvių gestų kalbos mokytoją Vaidą Ivanauskienę, kuri ir pati 
yra kurčiųjų bendruomenės atstovė, džiugina, kad kiekvienais me-
tais mokiniai parengia puikių ir įdomių temų, kai kurie dalykai įs-
kaitos vertintojams būna visiškai negirdėti. „Pvz., praeitais metais 
vertinimo komisija sužinojo, kad Didžiojoje Britanijoje yra tokia na-
cionalinė labdaros organizacija, mokanti šunis įspėti kurčius žmo-
nes apie svarbius garsus“, – didžiuojasi, kad jos mokiniai geba nu-
stebinti suaugusiuosius, mokytoja.

Pagal nusistovėjusią tvarką, įskaitos tema yra pasirenkama da-
lyko mokytojo ir mokinio susitarimu, iš anksto. Šiemet buvo sude-
rintos tokios temos: „Rusų gestų kalbos įtaka lietuvių gestų kalbai“, 
„Telefonų evoliucija: nuo mobiliųjų iki išmaniųjų įrenginių“, „Viskas 
apie žvejybą, jos istoriją ir įrankius“ ir „Kurčiųjų pedagogų indėlis į 
kurčiųjų ugdymo istoriją“.

„Nuo mano darbo pradžios (2015 m. rugsėjo), – sako V. Ivanaus-
kienė, – LGK įskaitą jau laikė 54 abiturientai (5 laidos). Šiųmetė laida, 
laikanti įskaitą, iš viso yra aštuntoji gimnazijos laida.“ Pirmą kartą 
įskaita surengta 2010 m.

„Lietuvių gestų kalbos įskaita yra atsakas į gestų kalbos pripa-
žinimą kurčiųjų gimtąja kalba. Jeigu dvyliktokai laiko gimtosios 
kalbos (rusų, lenkų, lietuvių) egzaminus ir įskaitas, kodėl to paties 
neturėtų daryti kurtieji, kuriems lietuvių gestų kalbos mokomasis 
dalykas yra vienas iš pasirenkamųjų, – solidarizuojasi su bendruo-
menės pozicija dėl gestų kalbos įtvirtinimo LKNUC direktorė Svetla-
na Beniušienė. – Ši įskaita ir labai simboliška, ir rimta, nes mokiniai 
turi atsakingai pasiruošti pristatyti pasirinktą temą, parodyti ne tik 
kaip išmoko gestų kalbą, bet ir ar moka rišliai, nuosekliai pasakoti. 
Šiemet visiškai netyčia jos data sutapo su LGK pripažinimo minėji-
mo data. Atsitiktinumas, bet simboliškas. Dar vienas mi-
nėjimui skirtas renginys į bendrą jų virtinę.“

Šį LKD vaikų piešinių konkursą laimėjo Kauno kurčiųjų ir neprigir-
dinčiųjų ugdymo centro 5 klasės mokinė Kamilė MINICKAITĖ. Mergai-
tės darbelis LKD „Facebook“ paskyroje surinko 454 lankytojų balsus,  ir 
tai buvo geriausias rezultatas iš 25 konkurso dalyvių. Kamilei konkurso 
organizatoriai išsiuntė dovaną – piešimo reikmenų rinkinį. 

Auklėtojas Paulius Jurjonas ugdytinę apibūdino kaip gerą moki-
nę, smalsią, aktyvią, draugišką ir drąsią mergaitę, kuri mėgsta šokti, 

dainuoti imituojamąsias dainas, piešti, klausy-
tis muzikos.

Dalį konkurso dalyvių darbų viešiname laik-
raštyje, visą piešinių albumą galite peržiūrėti, 
pasinaudoję „Akiratyje“ įdėtu QR 
kodu.

NUPIEŠK GESTŲ KALBĄ 
    „Akiračio“ ir LKD inf.

„Akiračio“ inf.Svarbi įskaita – svarbią dieną
UGDYMAS/KULTŪRA

Šiųmečiai abiturientai T. Šulcas, G. Kertenytė, L. Gudaitis, J. Vilžis džiaugiasi LGK įskaitą 
išlaikę sėkmingai. 
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Kamilė, 12 m.
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Rokas, 3 kl. Oskaras, 3 kl.

Viktorija, 10 kl.

Justina, 7 kl.

Elijas (9 m.) ir Paulina (6 m.)

Rūstis, 5 kl.

Modestas, 4 kl.Saulė, 10 kl. Ugnė, 4 kl.


