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PANEVĖŽIO KRC TURI NAUJĄ DIREKTORĘ. Tai Otilija KOLODENS-
KYTĖ-DI FAZIO. Centre, tik kitose – asmeninės asistentės, pareigose, 
Otilija įsidarbino prieš dvejus metus. Dirbo 1,5 metų, po to išėjo mo-
tinystės atostogų. Panevėžys – jos namai. Čia baigė kurčiųjų mokyk-
lą. 2005 m. įstojo mokytis į Kauno taikomosios dailės mokyklą ir 
tapo kompiuterinės leidybos maketavimo specialiste bei gavo vidu-
rinį išsilavinimą. Vėliau 4-erius metus mokėsi Panevėžio kolegijoje ir 
įgijo buhalterinės apskaitos bakalauro diplomą. Būdama direktorė, 
O.Di Fazio kelia tikslą suartinti Panevėžio miesto ir rajono kurčiųjų 
bendruomenes, rasti visiems bendrų interesų, veiklų ir laisvalaikio 

užsiėmimų. Ypatingą dėmesį 
žada skirti kurčiųjų jaunimo 
aktyvinimui ir įveiklinimui. 
„Labai mažai mieste aktyvių 
jaunų žmonių“, – apgailes-
tauja ji. Vadovės laukia dide-
lis finansinis iššūkis – išlaikyti 
ir suremontuoti Panevėžio 
KRC patalpas (Geležinkelio 
g. 2). Dveji metai, kai Otilija 
sukūrė šeimą su ilgamečiu 
draugu italu Salvatore. Jie 
augina kurčią sūnų, pernai 
berniukas pradėjo lankyti 
darželį. Mėgstamiausi šeimos 
užsi ėmimai – kelionės ir ren-
ginių lankymas.

NAUJĄJĄ LKNUC DIREKTORĘ KURTIEJI GERAI PAŽĮSTA. Kaip 
informavo prezidentas Kęstutis Vaišnora, didžiausios šalyje kurčių-
jų ugdymo  įstaigos vadovą pirmąkart istorijoje Švietimo, mokslo ir 
sporto ministerija rinko kartu su LKD atstovu. Abiem šalims priimtina 
kandidatūra tapo Svetlana BENIUŠIENĖ (Litvinaitė). Darbą Lietuvos 
kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centre ji pradeda sausio 31 d. 19 
metų trunkanti jaunos moters profesinė karjera daugiausia susijusi su 
kurčiųjų bendruomene. Kurčiųjų sistemos duris S.Beniušienė pravė-
rė dar studijų metais, prieš įgydama edukologijos magistro diplomą. 
Pirmiausia dirbo tuomečiame Vilniaus kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų 
reabilitaciniame profesinio mokymo centre (amatų mokykla), iš ten 
perėjo į Vilniaus kurčiųjų reabilitacijos centrą. Vėliau tapo Lietuvos 
kurčiųjų draugijos viceprezi-
dente ir projektų koordina-
tore. Trumpam S.Beniušienė 
buvo pasitraukusi iš kurčiųjų 
sistemos ir dirbo Socialinės 
apsaugos ir darbo ministeri-
joje. Paskutinė darbovietė – 
buvęs Vilniaus apskrities ges-
tų kalbos vertėjų centras, di-
rektorės pavaduotoja. Iš čia 
išėjo motinystės ir vaiko au-
ginimo atostogų. Interviu su 
naująja vadove – artimiausiu 
metu.

MARIJAMPOLĖS KURČIŲJŲ LYDERĖ VADOVAUS IR VILKAVIŠ-
KIEČIAMS. Štai ką apie Alą GRIGORIANĄ (nuotr. dešinėje) sako Kau-
no KRC direktorė J. Pugačiauskienė: „Ala nuo 2010 m. yra renkama 
Marijampolės kurčiųjų pirminės organizacijos (p/o) pirmininke. Jai 
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tikrai gerai sekasi telkti 
kurčiuosius veikloms. Kai 
Vilkaviškyje neliko kam 
dirb ti, laikinai sustabdėme 
veiklą, bet rajono kurtieji 
kreipdavosi į Alą, ji jiems 
padėjo, teikė paslaugas. 
Tarp minėtų miestų yra 
tik 26 km at stumas. Tad 
kartą LKD viceprezidentui 
M.Balaišiui kilo mintis, kad 
ji galėtų tapti ir Vilkaviškio 
rajono p/o pirmininke. Mo-
teris sutiko.“ A.Grigoriana 

yra Kauno kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centro abiturientė, 
pagal profesiją kulinarė. Svarbiausiu tikslu naujoji pirmininkė laiko 
padėti žmonėms įsitraukti į visuomeninį gyvenimą, skatinti jų savi-
raišką, rasti būdų atskleisti jų galimybes, pomėgius ir talentus, teikti 
paslaugas. Pirmininkė informuoja, kad Vilkaviškyje kurčiųjų veiklai 
jau yra gautos patalpos, adresu J. Basanavičiaus. g. 11, 2 aukšte, ir 
nuo vasario organizacija pradeda vykdyti projektą. Ala džiaugiasi, 
kad turi stiprią palaikymo komandą. Pirmiausia tai jos vyras Gračik 
Grigorianas, taip pat aktyvus visuomenininkas, bei Marijampolės 
p/o buhalteris Audrius Stankevičius ir kt. Savo tik ruoju pomėgiu pir-
mininkė įvardina darbą kurčiųjų labui.

PASIKEITĖ „AKIRAČIO“ REDAKTORĖ. Šias pareigas nuo sausio 
pradėjo eiti Nijolė KRASNIAUSKIENĖ. Ji pakeitė prieš tai 17 me tų 
laikraš čio redakcijai vado va     - 
vusią Genę Karklienę. N.Kras-
niauskienė kur   čiųjų laik raš- 
čio korespondente pradėjo  
dirbti prieš 31-us metus, kai 
buvo įsteigtas „Akiratis“. Vė- 
liau tapo Surdo logijos centro 
direktore, o laikraščio kores- 
pondentės pa  rei  gos visą tą lai-
ką buvo jos antrasis darbas. 
Maždaug prieš trejus metus 
moteris pasitraukė iš sistemos, 
tuo metu dirbo kitur žurna- 
listinį darbą. N.Krasniauskie-
nė žurnalisto kvalifikaciją įgi-
jo Vilniaus universitete.

KURČIŲJŲ JAUNIMAS IŠSIRINKO NAUJĄ PREZIDENTĄ. Sausio 18-
ąją Lietuvos kurčiųjų jaunimo asociacija apsisprendė, kad artimiausią 
kadenciją jos lyderis bus Arnoldas MATULIS. Į šį postą Arnoldas kopė 
pamažu, bet užtikrintai: iš pradžių buvo LKJA tarybos narys, vėliau iš-
rinktas viceprezidentu, kol galų gale šiemet LKJA Generalinėje asam-

blėjoje jam patikėtas vadovo postas. Tai aktyvus kurčiųjų bendruo-
menės narys, kurio gyvenime daugiausia vietos skirta šeimai, gestų 
kalbai ir automobiliams. A.Matulis dirba Lietuvių gestų kalbos vertimo 
centro Kauno skyriuje vertėju. Laisvalaikiu daug dėmesio skiria gestų 
kalbos meninės raiškos paieškoms. Jo aistra – gestų kalbos poezija ir 
vernakulas, taip pat kuria ir renka anekdotus gestų kalba. Daug lai-
ko skiria ir kitam savo pomėgiui – BMW automobiliams, nuo 2015 m. 
yra Kurčiųjų BMW WOLF CLUB  
prezidentas. Tai yra mėgėjų klu-
bas, į kurį savanorystės princi-
pu susibūrę lietuvių gestų kalba 
bendraujantys BMV automobilių 
mylėtojai - jie rengia susitikimus, 
dalinasi žiniomis, organizuoja 
žaidynes ir kt. Ir, pasak Arnoldo, 
siekia įrodyti, kad BMW vairuoto-
jai nėra „pasikėlę“ ir neatsakingi 
patrakėliai kelyje, daugelis jų 
yra atidūs, mandagūs ir patikimi 
vairuotojai.  Žmona Dovilė – taip 
pat gestų kalbos vertėja, jų šei-
moje auga du vaikai.     

KAUNO KRC KELIASI Į NAUJAS PATALPAS. Nuo vasario pradžios 
Kauno kurčiųjų bendruomenės nariams paslaugos bus teikiamos 
naujoje vietoje, adresu Uosio g.7 (įėjimas iš kiemo pusės), ten, kur 
yra įsikūręs Kauno kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centras. Visi 
kontaktai išlieka tie patys. Direktorė Jūratė Pugačiauskienė kaip pa-
grindinius paminėjo du: rašyti el.p. kaunokrc@lkd.lt bei siųsti SMS 
ir skambinti mob. +370 699 89 735.         

AČIŪ, IŠTIKIMASIS SKAITYTOJAU! Sausio 13-ąją į Vilniaus KRC 
kreipėsi anykštėnas (redakcijai pavardė žinoma). Žmogus nepagai-
lėjo nei laiko, nei lėšų kelionei, kad išsiaiškintų, kokios galimybės 
jam, gyvenančiam atokiau nuo didžiųjų miestų, užsisakyti ir laiku 
gauti visus 10 šiemet numatomų išleisti „Akiračio“ numerių. Jis – 
nuolatinis mūsų skaitytojas. Dėkojame jam už daugybę metų trun-
kančią draugystę! 

ŠIEMET „AKIRAČIO“ BIUDŽETAS BUS MAŽESNIS. Neįgaliųjų rei-
kalų departamentas pranešė, kad 2020 m. laikraščio nefinansuos. 
Todėl 2020 m. „Akiračio“ laukia rimtas iššūkis – išgyventi turint daug 
kuklesnį biudžetą. Nepaisant to, Lietuvos kurčiųjų draugija ir asme-
niškai prezidentas K.Vaišnora neketina pasiduoti: telkia kūrybines 
pajėgas, ieško papildomų finansavimo šaltinių ir skelbia – „Akiračio“ 
leidyba tęsiama. Tarsi padrąsinimas atskriejo ir gera žinia: Spaudos, 
radijo ir televizijos rėmimo fondas skyrė mėnraščio vykdomam pro-
jektui 10 tūkst. eurų finansinę paramą. Be abejo, lėšų reikia daugiau. 
Todėl laikraščio redakcija gręžiasi į kurčiųjų bendruomenę, sistemos 
įstaigas ir įmones bei ragina: užsiprenumeruokite „Akiratį“! Taip pri-
sidėsite prie jo rėmėjų komandos. 

Gerbiami skaitytojai!   Užsiprenumeruokite „Akiratį“ 2020 metams!      
Laikraščio „Akiratis“ 
(indeksas 0002) 
prenumeratos kaina:

9 mėn. – 9 Eur;
6 mėn. – 6 Eur.

Užsiprenumeruoti leidinį galite ne tik Lietuvos pašte ar „PayPost“ skyriuose, 
bet ir internetu (www.prenumeruok.lt) bei telefonu (8 700) 55 400.

Laikraštį galite užsisakyti ir Vilniaus, Kauno, Panevėžio, Klaipėdos ir Šiaulių 
kurčiųjų reabilitacijos centruose. 
Čia „Akiračio“ prenumerata metams (10 numerių) – 10 Eur.
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Sausio 15-ąją su bendrijos PAGAVA šeimomis bend-
ravo Diana Nausėdienė. „Mes susitikome tam, kad 
susipažintume, apsikabintume, pamatytume ir iš-
girstume vieni kitus“, – sakė ponia Diana. – Žinant ir 
suvokiant kito žmogaus poreikius, daug paprasčiau 
jį priimti ir rasti būdų, kaip jam asmeniškai padėti“. 

Dalyvaujant gestų kalbos vertėjai susirinkusios šeimos žodžiais ir 
gestais pasakojo pirmajai poniai apie savo džiaugsmus ir rūpesčius, 
klausos negalios įvairovę. Pabrėžė, jog bendrija PAGAVA vienija kurčius 
ir neprigirdinčius vaikus, naudojančius klausos aparatus, kochlea-
rinius implantus, kalbančius gestų, šnekamąja arba abiem kalbomis.

Trumpai pristatę bendrijos PAGAVA veiklą, kalbėjo, kad tėvams 
vis dar trūksta paslaugų, ypač regionuose, – šeimų mokymų, surdo-
pedagogų, psichologų pagalbos, tarpininkavimo ugdymo įstaigose, 
gestų kalbos vertėjų. Geri klausos aparatai kainuoja daug, o kom-
pensuojama suma toli gražu neleidžia įpirkti kokybiškiausių. Kalbė-
dami apie informacinės aplinkos pritaikymą, atskleidė, kad vaikai, 
suprantama, norėtų filmukų su subtitrais ar vertimu.

Dalijosi, koks svarbus yra kurčio vaiko ugdymas nuo pat gimimo 
ir operatyvios pagalbos šeimai teikimas, kad tėvai kuo anksčiau gau-
tų visą reikalingą informaciją, skubią psichologų ir surdopedagogų 
pagalbą. O sužinojus diagnozę – nereikėtų blaškytis tarp gausybės 
informacijos, kuri viešojoje erdvėje kartais būna ir klaidinanti. Taip 
pat gaišti laiko, kuris yra lemiamas veiksnys sėkmingai kurčio vai-
ko raidai. Tėvai pasiguodė, kad vis dar yra biurokratinių kliūčių šei-
moms gauti paslaugas skubiai ir atsižvelgiant į individualų poreikį.

D.Nausėdienė domėjosi šeimų požiūriu į įtraukųjį švietimą, ug-

dymo įstaigų pasirengimu priimti vaikus su klausos sutrikimais bei 
teiravosi apie surdopedagoginės pagalbos poreikį. Viešnia buvo in-
formuota, kad  šiuo metu surdopedagogai Lietuvoje nerengiami.

 „Esate dvasiškai labai stiprūs žmonės, užkrečiantis pavyzdys 
mums visiems“, – teigė D.Nausėdienė. – Už vaikus turėtume stoti 
mūru visi, kas tik galime. Suteikti jiems užnugarį, šviesią ir džiaugs-
mingą vaikystę, kurios nusipelno kiekvienas Lietuvos vaikas, ne-
svarbu, ar jis girdi ausytėmis, akytėmis ar aparatų pagalba. Žaviuosi 
jūsų, tėvų, sutelktumu, atsidavimu vaikams ir savo bendruomenei. 
Patys nuėję sunkų kelią, savo patirtimi negailėdami laiko dalinatės 
su tais, kuriems išbandymai tik prasideda.“ Ponia Diana pabrėžė, 
kad bendrija PAGAVA galėtų būti pilietinės visuomenės pavyzdys.

Kurtumas dažnai vadinamas nematoma negalia. D.Nausėdienė, 
kaip ir visi, kuriems neteko artimiau susidurti su kurčiaisiais, anks-
čiau neturėjo galimybės pažinti, kokia kurtumo negalia unikali. 
Tad žavėjo viešnios natūralus domėjimasis ir neapsimestinis noras 
suprasti problemas. Pirmoji šalies ponia įsitikino, kad nuolatinis ir 
didelis darbas su kurčiais vaikais duoda puikių rezultatų: jie pade-
klamavo eilėraščių, o kai mažiausias susitikimo dalyvis, įteikęs vieš-
niai gėlių, gestais pasakė savo vardą ir parodė, kiek jam metų, ponia 
Diana labai natūraliai gestais atskleidė ir savo amžių. Viešnia atsi-
sveikino išmokusi gestų kalba pasakyti „Aš tave myliu“.

AKTUALIJOS

Pirmoji šalies ponia 
susitiko su PAGAVOS 
bendruomene Bendrijos PAGAVA inf.  

D. Nausėdienė kartu su PAGAVOS šeimomis.

Garbi viešnia bendrauja su jauniausiu susitikimo dalyviu.
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Gruodžio 11 d. Respublikinė 
valdyba (RV) rinkosi į paskutinį 
2019 m. posėdį. Tądien buvo 
patvirtinti du nauji viešųjų  
įstaigų vadovai, apsvarstyti  
artimiausi 2020 m. darbai, pri-
imti keli svarbūs sprendimai.

Lapkričio 30 d. VšĮ Panevėžio kurčiųjų 
rea bilitacijos centre vienbalsiai buvo išrinkta 
nauja LKD Panevėžio teritorinės valdybos pir-
mininkė Otilija Kolodenskytė-Di Fazio. Šiam 
vietos bendruomenės pasirinkimui pri tarė 
ir LKD Respublikinės valdybos nariai – posė-

džio metu buvo patvirtinta jos k andidatūra. 
„Noriu skatinti jaunimą prisijungti prie 

mūsų veiklų, taip pat paraginti ir valdybos 
narius palaikyti mūsų iniciatyvas“, – posė-
džio metu savo tikslus išsakė nauja vadovė. 
O.Kolodenskytė-Di Fazio taip pat tapo ir Pa-
nevėžio KRC direktore. 

Ilgametė k určiųjų mėnraščio redaktorė 
Genė Karklienė gruodį baigė darbą. Dėl to 
buvo pradėta ieškoti naujo vadovo ir į LKD 
feisbuko svetainę įdėtas skelbimas „Akira čio“ 
administratoriaus-redaktoriaus pareigoms 
už    imti.

Įvertinę, kad į šias pareigas kandidatuo-

janti Nijolė Krasniauskienė gerai pažįsta kur-
čiuosius, nes dažnai rašo straipsnius apie 
juos „Akiračio“ mėnraštyje ir tv3.lt skelbia-
moje rubrikoje „Aš galiu“, bei turi žurnalistinį 
išsilavinimą, valdybos nariai patvirtino jos 
kandidatūrą.

N.Krasniauskienė įvardijo, jog labai svar-
bu „Akiratyje“ skelbiama informacija aprėp-
ti visą Lietuvą, nes mažesnėms organizaci-
joms reikia LKD palaikymo. „Mes turėtume 
rašyti apie visas įstaigas ir įmones, kad mūsų 
šeima būtų iš daug narių“, – posėdžio metu 
kalbėjo būsima leidinio redaktorė. 

RV nariai susipažino su nauju VšĮ Surdo-
logijos centro pateiktu logotipo eskizu. Taip 
pat sudarė Gestų kalbos 25-mečio minėjimo 
darbo grupę (sukaktis – 2020 m. gegužės 4 d.), 
aptarė einamuosius reikalus.

Duodamas interviu rubrikos redaktorei 
Sigitai Inčiūrienei, muzikantas sakė: „Nepa-
tikėsi – jie (kurtieji – aut.) taip stipriai jaučia 
vienas kito energinį lauką, kad ritmas sinch-
ronizavosi akimirksniu. Šiaip kai bendrauju 
su kitokiais žmonėmis, tenka pereiti keliuką, 
kol įsivažiuojam (...). O su kurčiaisiais viskas 
įvyko tiesiog per akimirką. Jie kitaip girdi, 

kitaip mato ir kitaip suvokia.“
Paklaustas, kaip jis užmezgė dialogą, 

G. Gascevičius teigė: „Tai daugiau emocinis 
bendravimas, kuriam žodžiai nebūtini, jie 
gali būti naudojami tik kaip priedas.“

G.Gascevičius, kaip rašoma, 40 metų 
scenoje muša būgnus, visuomenei pažįs-
tamas kaip grupės „Bix“ narys. Prieš porą 

metų pradėjo rengti bendrus projektus, mu-
zikuoti su skirtingomis neįgaliųjų grupėmis. 
Susitikimas su kurčiaisiais, kaip teigia, įvyko 
per klaidą, bet buvo ypatinga patirtis. 

Jurgita pasakojo, kad kurčių tėvų bend-
ravimas su savo vaikais iš esmės niekuo nesi-
skiria nuo to, kaip tarpusavyje bendrauja gir-
dinčios šeimos. Juk ir vieni, ir kiti tėvai taip pat 
stipriai myli, globoja, rūpinasi, moko gimtosios 
kalbos. Suteikia atžaloms informacijos apie 

ap linką, ugdo įprotį pasirūpinti savo saugumu, 
moko atskirti gėrį nuo blogio, padeda kaupti 
gyvenimo išmintį. Štai tokią žinią jauna mama 
stengėsi perduoti LRT PLIUS žiūrovams. 

Laidos vedėjas domino, kas laukia jos ma-
žų jų ateityje, ar sugebės jos įsitvirtinti gyveni-
me. Jurgita sklaidė abejones – juk nė vienas 
su augęs kurčiasis nepražūva. Ji įsitikinusi, kad 
savo vietą gyvenime ras ir jos dukrelės. Vė-
liau nuo kurčiųjų mokyklos pokalbis pakrypo 
kurčiųjų reabilitacijos centrų link. Vedėjos 

smalsavo, kaip kurtieji leidžia laiką savo bend-
ruomenėje, kokias problemas sprendžia, kaip 
linksminasi. Klausimai atskleidė, kad apie 
klausos negalią turinčius žmones girdintieji iki 
šiol žino nelabai daug.

Tądien Jurgita išsakė nuomonę, kad kur-
čiųjų ugdymo sistemą reikėtų tobulinti. Pasak 
jos, Lietuvos kurčiųjų mokyklose laikas įtvir-
tinti dvikalbystę. Laidos viešnia įsitikinusi, kad 
pradėjus šį metodą taikyti, pagerėtų mokinių 
žinios ir rezultatai.

AKTUALIJOS/MŪSŲ ŽMONĖS

G. Gascevičius.

Du saldžiausi pasaulyje bučinukai – Tėjos (kairėje) ir 
Kamilės – savo mylimai mamai. 

Šiaulietis būgnininkas: kurtieji girdi kitaip

Kokia yra Jurgitos motinystė?

„Akiračio“ inf.             

„Akiračio“ inf.             

Ne kartą teko girdėti: kurtieji yra muzikalūs, labai gerai jaučia ritmą, 
turi subtilų jo pojūtį. Pasirodo, yra ir kai kas daugiau. Būdami kartu, 
kurtieji sugeba akimirksniu sinchronizuotis (t.y. tarpusavyje suderinti 
ir vienodai atlikti veiksmus). Apie tai gruodžio 31 d. publikacijoje tv3.lt 
portalo rubrikai „Aš galiu“ pasakojo būgnininkas Gintautas Gascevičius.
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Respublikinės valdybos posėdyje
„Akiračio“ inf.             

Pernai, metams einant į pabaigą, laidoje „Unikalios mamos“ viešėjo 
LKD diktorė Jurgita Jankutė-Meškinė. Laidos vedėjos Indrė Stonku-
vienė ir Rūta Kupčinskaitė klausinėjo jauną moterį, kokia yra jos 
motinystė. Dviejų mažučių dukrelių – Kamilės ir Tėjos – mama  
atvirai dalinosi patirtimi, pravėrė duris į kurčiųjų pasaulį.
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2019 m. gruodžio mėnesį baigusi redakto-
rės darbą, šiemet Genė KARKLIENĖ  
sutiko pabūti kitoje „barikadų“ pusėje  
ir tapo LKD mėnraščio pašnekove. 
Po paprastais klausimais sugulė ilgametės 
leidinio architektės intriguojantis pasakoji-
mas apie pastangas sukurti unikalų „Akira-
čio“ veidą, sutiktus pašnekovus, išgyventus 
įvykius, po kruopelę rinktą kurčiųjų istoriją. 
Publikacijoje rasite daugybę „ačiū“ tiems, 
kurie buvo kartu, kad ir kas benutiktų, bet 
tikriausiai atkreipsite dėmesį ir į nesma-
gias užuominas apie iš vėžių išmušantį 
abejingumą, kai jo mažiausiai tikėjosi.
Tačiau viską nustelbs tarp eilučių tiesiog 
fiziškai juntama meilė ir atsakomybė už 
savo darbą, kurio vaisiais redaktorė taip 
nuoširdžiai dalijosi su savo skaitytojais. 
Neabejojame, interviu jus sudomins.       

Prieš 17 metų pravėrėte „Akiračio“ redakcijos  duris. Kaip save tą 
ankstesniąją regite šiandien? Ką radote naujoje darbovietėje? 

Radau jau trylika metų gyvuojantį „Akiratį“, tačiau tuomet jam 
buvo sunkus laikas. Kiekvieno periodinio leidinio istorijoje svarbiau-
sias dėmuo – tai skaitytojas. Tuomet „Akiratį“ buvo užsiprenumera-
vę gal tik du šimtai mūsų bendruomenės narių. 

Pamenu, kad buvau ryžtingai nusiteikusi, buvo ir puikybės, kad 
įgyta patirtis dirbant dienraštyje „Respublika“ padės man greitai 
įveikti visus sunkumus. Be to, išlydėdami kolegos žurnalistai man 
sakė: „Neturėsi ką ten veikti“. Deja, jie labai klydo! Čia galėjau pritai-
kyti tik straipsnių rašymo ir redagavimo patirtį, bet ir tai ne visą. Štai 
dienraščiui politikai tiek daug prikalbėdavo, belikdavo tik atsijoti 
pelus nuo grūdų, o mūsų žmonės  – gana šykštūs kalbos. 

Teko daug mokytis. Dirbant redaktore teko pabūti įstaigos di-
rektore, projektų rašytoja ir vykdytoja, straipsnių vadybininke, žur-
naliste, redaktore, korektūros skaitytoja, dizainere, maketuotoja ir 
spaustuvės vadybininke, leidinio platintoja. Laimė, kad pradžioje 
turėjau stiprų užnugarį, tai yra šviesios atminties pirmininką Petrą 
Gasiūną ir jo pavaduotoją Vandą Vaitkutę, kurie dėjo daug pastangų, 
kad „Akiratis“ atsigautų. Taip pat to siekė jau dabar šviesios atmin-
ties kurtieji Leonarda Paršelienė, Genovaitė Bagačiūnienė, Sofija Ar-
manavičienė, Augustinas Zinius ir kiti. Priminsiu ištikimų „Akiračio“ 
skaitytojų,  LKD veteranų Rimanto ir Danutės Ramonienės išsakytas 
mintis: „...Tai yra be galo svarbus ir naudingas laikraštis. Jei neturė-
tume savo spaudos, iš kur galėtume žinoti, kas vyksta kurčiųjų pa-

saulyje. Juk kompiuteriais ne visi moka naudotis. Sunku pagalvoti, 
kad mes kovojame dėl savo laikraščio išlikimo, o štai užsienyje kur-
čiųjų laikraščiai leidžiami ir dalijami nemokamai kas savaitę“.

2002–2019 m.: įsimintini įvykiai, reikšmingos publikacijos, gautos 
pamokos, suformuotas  korespondentų tinklas, didžiausi pasieki-
mai ir neišsipildžiusios svajonės bei lūkesčiai...

Išsaugojau atmintyje, kaip rengiau 2002 m. spalio mėnesį savo pir-
mąjį „Akiračio“ numerį... Pamenu, kaip vyko pirmas interviu su orien-
tacininku Tomu Kuzminskiu, ko gero, labai jį išvarginau. Juk pirmą 
kartą per gestų kalbos vertėją kamantinėjau žmogų, kuris kalbėjo tik 
gestų kalba, tad teko klausti ir dar kartą perklausti, kad teisingai su-
prasčiau. O kiek ilgai dėliojau laikraščio elektroninį  dizainą... Tuomet 
man buvo daug pirmų kartų. Po truputį viskas įsisiūbavo. Man buvo 
taip pat patikėta įkurti ir administruoti LKD tinklalapį. Jo lankomu-
mas išaugo, kai pavyko sukurti daugiau aktua lių rubrikų. Tai pasisekė 
padaryti, kai Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas skyrė lėšų 
tinklalapio straipsnių rašymui ir kitoms veik loms. Projekto dėka ir 
„Akiratis“  tapo storesnis ir vizualiai patrauklesnis.

G. Karklienė: „Ačiū, kad skaitėte  
ir skaitysite „Akiratį“ Kalbino Nijolė KRASNIAUSKIENĖ

MŪSŲ ŽMONĖS

Redaktorė G. Karklienė Panevėžio kurčiųjų mokykloje „Akiračio“ 30-mečio mi-
nėjime sako kalbą.
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Bendraudama su kurčiaisiais išgirdau 
nuomonių, kad būtų gerai pakeisti laikraš-
čio formatą, jį sumažinti, taip būtų patogiau 
skaityti. Taip gimė  mintis jam suteikti žurna-
lo pavidalą. Teko pačiai mokytis maketuoti, 
naudoti „Fotoshop“ programą. Ir taip po 
penkerių mano darbo metų 2007 m. gegu-
žės mėnesį išėjo pirmasis spalvotas, mano 
sumaketuotas A4 formato „Akiratis“. Buvo 
smagus laikas, sparčiai išaugo skaitytojų 
skaičius, leidome laikraštį 1000 egz. tiražu 
ir planavau jį didinti. Deja, tai truko neilgai. 

Liūdniausi buvo 2015 m., kuomet val-
džia dėl neįgaliųjų leidinių priėmė drastišką 
sprendimą: finansavimą sumažino net 30 
proc. Tuomet nueita lengviausiu keliu – vie-
toje to, kad paieškotų kitų resursų bendram 
neįgaliųjų portalo kūrimui, jie pinigus atėmė 
iš neįgaliųjų leidinių. Mėginau įrodyti val-
džiai, kad negarbinga panaudoti neįgaliųjų 
lėšas visuomenės informavimui. Apmau-
du, kad tuomet manęs nepalaikė tuometė 
LKD prezidentė. Seimo narys Povilas Urbšys, 
siekdamas padėti „Akiračio“ redakcijai, par-
lamente surengė bendrą susitikimą su Neį-
galiųjų departamento ir LKD vadovėmis bei 
kurčiųjų bendruomenės atstovais. Deja, po 
susitikimo parlamentarui beliko apgailestau-
ti, kad negalės padėti, kol redakcija ir LKD ne-
suderins savo pozicijos dėl „Akiračio“. Dėl to 
teko leisti juodai baltą „Akiratį“ ir tik dešimt 
numerių per metus. Tinklalapio administravi-
mas buvo perduotas kitam darbuotojui.

Teko galvoti, kaip gelbėti „Akiratį“, kad 
jis būtų vizualiai patrauklus ir įdomesnis. 
Juolab kad ir Respublikinės valdybos posė-
dyje gavau pylos, kodėl „Akiratis“ neįdomus, 
kodėl nespalvotas... Tad sėdau rašyti dar 
vieno projekto ir 2016 m. iš Spaudos, radijo 
ir televizijos rėmimo fondo laikraščiui finan-
suoti gavome lėšų, taip mes ketverius metus 
iš eilės užsitikrinome spalvoto, didesnės ap-
imties LKD mėnraščio leidybą. Be to, fondas 
LKD mėnraštį „Akiratis“ užsakė Lietuvos sa-
vivaldybių didžiosioms bibliotekoms. Mano 
darbe ši organizacija buvo lyg gelbėjimosi 
ratas skęstančiam „Akiračiui“. Tačiau prisi-
dėjo daugiau administracinio darbo, dėl ko 
nukentėjo leidinio turinys.

Į šį klausimą smagiausia atsakymo dalis – 
„Akiračio“ korespondentai. Atėjusi dirbti ra-
dau jau patyrusią, pirmąjį „Akiračio“ numerį 
į gyvenimą išleidusią korespondentę Nijolę 
Krasniauskienę. Jos patirtis, pareigingumas 
padėjo pakilti ir išplaukti audringuoju metu. 
Džiugino mūsų šviesuolių laiškai, komen-
tarai, jų palaikymas. Beveik pusę Lietuvos 
savo transportu apvažiavo Aldona Stanke-
vičienė, kad susitiktų su kurčiaisiais meno 
žmonėmis ir juos pristatytų „Akiratyje“ bei 

LKD tinklalapyje. Jaučiau stiprų V.Vaitkutės 
petį. Ji ne tik rašydavo, bet ir patardavo, kokį 
mūsų bendruomenės žmogų pakalbinti ar 
įvykį nušviesti. Platino „Akiratį“ ne tik mūsų 
bendruomenei, bet ir visuomenei. Naujie-
nomis iš Klaipėdos visada džiugino Sigita 
Koroliovė ir Kristina Rimkienė. Su visais įdo-
miais panevėžiečiais supažindino Laima La-
pėnienė, be to, nuotoliniu būdu pateikdavo 
išsamių publikacijų iš visos Lietuvos. Neįkai-
nojamos pagalbos sulaukiau iš Panevėžio 
KNPM direktorės Danutės Kriščiūnienės. Va-
dovė visada pirmoji ištiesdavo ranką sunkiu 
metu, jos nuopelnas, kad mokykla daugiau-
sia užsiprenumeravo „Akiračių“. Direktorės 
iniciatyva Panevėžio kurčiųjų mokykla tapo 
laikraščio ambasada Šiaurės Aukštaitijos 
krašte. O kiek įdomių straipsnių parašė Jo-
ana Vanagienė, Birutė Arlauskienė, Alvydas 
Girdžius, Rasa Buikauskaitė-Kurzenkovė, In-
drė Mikalauskaitė, Monika Kumžaitė, Ramu-
nė Buikauskienė, Kęstutis Vaišnora, Vaida 
Lukošiūtė, Agnė Karvelytė, Dalia Petkūnie-
nė, Justina Vertelkaitė, Vilius Glušokas ir kiti. 

Projektinėje veikloje ne mažiau svarbi fi-
nansinė dalis. Buhalterės Ievos Vanagaitės-
Lukoševičienės nuopelnas, kad pinigai buvo 
teisingai ir pareigingai valdomi. Visiems 
nuo širdžiai dėkoju už kiekvieno taip reika-
lingą ir svarų indėlį „Akiračiui“.

Taip nutinka: kartais norisi viską mesti ir eiti 
nesigręžiojant. Tačiau Jūs niekada durimis 
ne trankėte: lengva ar sunku, skrupulingai 
vykdėte pareigas, nesikratėte atsakomybės 
ir, atsimenu, net pakilus temperatūrai eida-
vote į darbą. Toks buvo pareigos suvoki-
mas?.. Ir kas Jums, redaktorei, teikė jėgų ir 
stiprybės kasdienybės verpetuose?

Atsakomybės ir pareigos jausmą pavel-
dėjau iš tėvų. Esu įsitikinusi, kad labai svar-
bu teisingai pasirinkti, nes tai nulemia ne 
tik tavo, bet ir kitų likimą. Mano tėtis tais 
sunkiais pokario laikais, būdamas aštuonio-
likos, vietoje sovietinės armijos pasirinko 
miško brolius. Stojo į kovą prieš okupaciją. 
Dėl to meto jaunų žmonių pasiaukojimo 
šiandien mes gyvename laisvoje Lietuvoje. 
Tiesa, aš jo nepamenu, nes buvau tik pusan-
trų metų, kai jis iškeliavo Amžinybėn. Bet 
džiaugiuosi jo pasirinkimu. 

Mama man ir broliui atstojo ir tėtį, ir 
mamą. 23-ejų likusi našlė, ji viena užaugino 
mus. Be to, šalia visada buvo labai rūpestin-
gi ir darbštūs seneliai, tetos, dėdės. Stiprų 
pareigos jausmą ir skrupulingumą tikriau-
siai paveldėjau genetiškai ir auginau atsako-
mybės suvokimą matydama artimųjų stip-
rybę kasdienybės sunkumuose. Už tai esu 
jiems labai dėkinga. 

Kodėl apsisprendėte išeiti dabar? Kalbėjo-
me apie tai, ką radote. O ką paliekate? 

Tiesiog pavargau. Tokiomis aplinkybė-
mis nebegalėčiau kokybiškai dirbti. Apgai-
lestauju, kad Neįgaliųjų reikalų departa-
mentas atmetė „Akiračio“ projektą, naujai 
redaktorei teks paplušėti, kad pritrauktų 
lėšų leidybai. Tikiuosi, kad ji turės stiprų 
LKD užnugarį – matau, kiek pastangų deda 
prezidentas Kęstutis Vaišnora, kad laikraš-
tis būtų leidžiamas ir tęstų savo kelionę pas 
skaitytojus. Toks kryptingas darbas yra rak-
tas į sėkmę. 

Džiaugiuosi, kad suspėjau kelis nume-
rius išleisti su QR kodais, kuriais pasinau-
dojus galima straipsnius perskaityti lietuvių 
gestų kalba. Pritariu R.Buikauskaitės-Kur-
zenkovės išsakytoms ateities perspekty-
voms: kiekvieną „Akiračio“ numerį išleisti su 
QR kodais ir straipsnius padaryti prieinamus 
lietuvių gestų kalba. Tai būtų pirmas žings-
nis mėnraštį perkeliant ir į interneto erdvę, 
telkiant platesnę skaitytojų auditoriją. Jis 
taptų prieinamas visiems: senjorams, jau-
nimui ir visuomenei bei būtų kurčiųjų bend-
ruomenės naujienų ir informacijos centras. 
Be to, leidinys ir toliau atliktų svarbią misiją: 
kruopščiai saugotų kurčiųjų istoriją ateinan-
čioms kartoms. Tikiuosi, taip ir bus – juk „ko-
vos lauke“ palieku jau išbandytus laikraščio 
rėmėjus ir prenumeratorius. Tik jų dėka 
„Akiratis“ gali išlikti ir egzistuoti! 

Ko palinkėtumėte Lietuvos kurčiųjų bend-
ruomenei ir jos lyderiams? O ko... nelinkė-
tumėte? 

Akivaizdu, klausos negalės žmonėms 
rei kia įvairių būdų informacijai gauti, vienas 
jų – kurčiųjų laikraštis. Daug buvo diskutuo-
jama dėl televizijos subtitrų, jų stygiaus, bet 
„Akiratis“ buvo pamirštas. Tad lyderiams 
linkėčiau kuo dažniau valdininkams primin-
ti apie vieno iš informacijos šaltinių – LKD 
mėnraščio būtinumą, bendruomenei – paro-
dyti savo pilietiškumą ir visiems užsiprenu-
meruoti mėnraštį. Ir nelinkėčiau vieno dar-
buotojo palikti kovos lauke. 

Linkėjimai „Akiračiui“ ir jo skaitytojams.
Tegu skaitytojai žurnalo puslapiuose vi-

sada jaučia kurčiųjų gyvenimo pulsą, tegu 
tai būna leidinys žmonėms apie žmones, skir-
tingus, bet labai mylinčius gyvenimą, ir kad 
kiekvienas savo namuose nekantriai lauktų 
„Akiračio“. O svarbiausia – visiems Dievo pa-
galbos, kuri nuolat mane lydėjo ir už kurią 
esu Jam dėkinga.

Dėkojame už atsakymus ir sakome: iki 
naujų susitikimų leidinio puslapiuose!

MŪSŲ ŽMONĖS
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Nuo mažens kovojo prieš patyčias
Ramunė gimė Kaune, augo kurčiųjų šei-

moje: „Įdomu tai, kad mano tėvelių šeimo-
je gestų kalba kalbama skirtingai. Mama, 
kadangi apkurto vėliau, kalba gestų kalbos 
„kalke“, o tėvelis, apkurtęs ikikalbiniu laiko-
tarpiu, bendrauja gestų kalba.“ Taigi gestų 
kalba Ramunei yra tarsi gimtoji kalba – ją, 
kaip ir lietuvių kalbą, ji moka nuo mažens.

Kaip pati pasakoja, nors augo vadina-
majame „kurčiųjų name“, daugiausia laiko 
praleido su girdinčiais vaikais. „Aš visiškai 
nejaučiau jokio skirtumo tarp girdinčio ir 
kurčio žmogaus. Mane pykdė kitų nesupra-
timas arba pasišaipymai iš kurčiųjų. Jautriai 
į tai reaguodavau. Kai tėveliai važiuodavo į 
kurčiųjų šventes ar spartakiadas, aš būda-
vau „kurčioji“, kai būdavome tarp girdin-
čiųjų, aš būdavau vertėja. Mokykloje buvau 
mokinė, kuri mamai turėjo versti apie savo 
netinkamą elgesį mokykloje, o visuomenėje 
buvau kovotoja prieš patyčias (juokiasi). Da-
bar suprantu, kad tiesiog buvau paprastas ir 
tikras vaikas.“

R. Leonavičienė kartu su vyru Tomu už-
augino du girdinčius sūnus – Gintarą ir Tadą. 
„Mano vyras ir vaikai moka tik būtiniausius 
gestus, pagrindus. Su kurčiaisiais jie bend-
rauja labai retai, nes tiesiog nesusikerta ke-
liai. Žinoma, neskaitant mano tėvelių. Ka-
dangi mano mama kalba lietuvių kalba, su 
ja bendrauti problemų nėra. O mano tėvelis 
yra toks komunikabilus, kad susikalba su vi-
sais, net ir nemokančiais gestų kalbos, o ir 
su juo susikalba visi, – pasakodama juokiasi 
R. Leonavičienė ir priduria: – Kas ką begalvo-
tų, bet aš jaučiuosi kurčiųjų bendruomenės 
dalimi.“

Gestų kalbos keliu – į profesines 
aukštumas

Nuo 2003 metų R. Leonavičienė d irbo 
Kauno apskrities gestų kalbos vertėjų cent-
ro direktore, o įsteigus Lietuvių gestų kalbos 
vertėjų asociaciją, šios organizacijos prezi-
dente buvo 10 metų. Tačiau net ir dirbant 
vadovaujamą darbą jai dažnai tenka prisi-
minti gestų kalbos vertėjo profesiją. „Man 
vis dar tenka paversti, kadangi vertėjų Lie-
tuvoje labai trūksta. Jei aš dalyvauju rengi-
nyje ir vertėjams prireikia pagalbos, pagal 
galimybes visada sutinku prisidėti. Vienas 
iš tokių vertimų buvo vienoje iš ministerijų, 
kurioje dalyvavau kartu su Lietuvos kurčiųjų 
draugijos atstovais bei jų svečiais iš Latvijos 
ir Estijos. Svečiai pasirinko bendrauti rusų 
kalba, o gestų kalbos vertėjai mokėjo tik an-
glų kalbą, tad tąkart man teko versti iš rusų 
kalbos į lietuvių kalbą, kad būtų užtikrintas 
vertimas vertėjams, kurie vertė į lietuvių 
gestų kalbą bei tarptautinius gestus.“

Šiandien, ko gero, kurčiųjų bendruome-
nėje nėra žmogaus, kuris nepažinotų R. Leo-
navičienės. Ji – aktyvi kurčiųjų bendruo-
menės narė, gestų kalbos vertėjų vadovė, 
dėstytoja, jai ranką spaudžia ir ministrai, ir 
Seimo nariai. Klausantis R. Leonavičienės 
pasakojimo, nejučia kyla klausimas – iš kur 
tiek jėgų ir laiko viską spėti? „Energija mane 
apdovanojo tėveliai. Aš augau matyda-
ma, kaip jie kuria LKD, kaip dega idėja, kad 
kurtieji irgi yra tokie patys žmonės, kaip jie 
vienija kitus kurčiuosius, dirba ir dalyvauja 
visuomeninėje veikloje.  Sekdama jų pavyz-
džiu, šiandien aš tiesiog gyvenu ir noriu 
džiaugtis gyvenimu. Aš būnu laiminga, kai 
galiu kam nors padėti ar pasidžiaugti, kad 

žmogui gerai sekasi. Negalvoju, kaip spėju, 
o einu ir darau. Kurčiųjų bendruomenėje 
man teko sutikti ne vieną žmogų, kuris savo 
pavyzdžiu ir pagalba užaugino mane kaip 
asmenybę. Manau, kad šitą skolą aš turiu 
atiduoti kitiems“, – mintimis dalinasi R. Leo-
navičienė.

Sunkus, ilgametis R. Leonavičienės dar-
bas kurčiųjų bendruomenės bei gestų kalbos 
vertėjų labui nelieka nepastebėtas. Jos kabi-
neto sienas puošia daugybė įvairių kurčiųjų 
organizacijų, LR Seimo narių, Vilniaus, Kau-
no merų, LR Seimo pirmininko bei ministe-
rijų atstovų padėkų raštai. 2018 m., minint 
R. Leonavičienės veiklos 15 metų jubiliejų, 
Socialinės apsaugos ir darbo ministerija 
(SADM) už ilgametį, pavyzdingą ir nepriekaiš-
tingą tarnybinių pareigų atlikimą ją įvertino 
aukščiausiu žinybiniu apdovanojimu – Ge-
rumo žvaigžde. 2019 m. R. Leonavičienei 
buvo suteiktas Lietuvių gestų kalbos vertėjų 
asociacijos garbės prezidentės titulas, o be-
sibaigiant metams ji sužinojo ir apie naujas 
pareigas.

Prieš metus SADM nusprendė įgyvendin-
ti Lietuvos teritorijoje veikiančių gestų kal-
bos vertėjų centrų reorganizaciją. Svarstant 
įvairius galimus variantus, buvo nuspręsta 
Vilniaus, Klaipėdos, Šiaulių ir Panevėžio ap-
skričių gestų kalbos vertėjų centrus prijung-
ti prie Kauno apskrities gestų kalbos vertėjų 
centro, jį pervadinant Lietuvių gestų kalbos 
vertimo centru (LGKVC). Po prijungimo Vil-
niaus, Klaipėdos, Panevėžio, Šiaulių gestų 
kalbos vertėjų centrai tapo LGKVC terito-
riniais skyriais. Vadovauti naujam centrui 
buvo patikėta R. Leonavičienei. Net ir kal-
bantis apie R. Leonavičienės vaikystę, asme-

R. Leonavičienė.

R. Leonavičienė: „Kurčiųjų 
bendruomenė užaugino 
mano asmenybę“ Justina VERTELKAITĖ

Yra toks posakis „Niekada nesakyk niekada“, kuris dažnai 
pasiteisina – gyvenimas visada pakoreguoja planus. Bū-
tent taip nutiko ir Ramunei Leonavičienei: „Vaikystėje visa-
da sakiau, kad niekada nedirbsiu gestų kalbos vertėja, bet 
gyvenimas taip aplinkybes sudėliojo, kad 15 metų dirbau 
LKD įmonės „Atropa“ gestų kalbos vertėja. Mačiau gyve-
nimą iš visų pusių, sutikau labai įvairių žmonių. Šis darbas 
mane išmokė kantrybės“, – dabar atsimena ji.
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ninę patirtį, jos profesionalumas ir atsidavi-
mas darbui ima viršų – pokalbis pakrypsta 
apie gestų kalbos vertėjų centrų sujungimą 
ir ateities planus. 

Bendruomenė nekantrauja sužinoti – kokių 
pasikeitimų sulauks kurtieji sujungus gestų 
kalbos vertėjų centrus?

Vertėjų centrų reorganizacija man buvo 
netikėta staigmena. Tiesą sakant, nema-
niau, kad ji kada nors įvyks. Turėčiau pabrėž-
ti, kad pernai įvykusi reorganizacija palietė 
tik administracinį aparatą – sujungus gestų 
kalbos vertėjų centrus, vietoj penkių skir-
tingų organizacijų ir penkių vadovų, liko tik 
viena organizacija, kuriai vadovauja vienas 
vadovas. Toks pasikeitimas supaprastino tik 
vidinio darbo organizavimą ir atskaitomy-
bę SADM, taip pat palengvino komandinio 
darbo organizavimą didesniuose kurčiųjų 
bendruomenės renginiuose, kuriuose verti-
mo paslaugas teikia gestų kalbos vertėjų ko-
manda, sudaryta iš skirtingų miestų vertėjų. 
Tokiam komandiniam vertimui organizuoti 
anksčiau reikėdavo kreiptis į Lietuvių gestų 
kalbos vertėjų asociaciją ir gauti kiekvieno 
vertėjų centro vadovo sutikimą. Dabar ši 
procedūra bus paprastesnė, kadangi ko-
mandinis vertimas bus organizuojamas per 
vieną instituciją – LGKVC. 

Kurtieji kardinalių pasikeitimų neturėtų 
pajusti, nes jų gyvenamoje teritorijoje dirbs 
ir paslaugas teiks tie patys gestų kalbos ver-
tėjai. Vienintelis pliusas, kuris, manau, bus 
naudingas kurčiųjų bendruomenei, – tai 
visuose miestuose suvienodinta užsakymų 
priėmimo ir paslaugų teikimo tvarka.“

Kodėl svarbus gestų kalbos vertėjų teikia-
mų paslaugų suvienodinimas?

Iki šiol kiekvienas gestų kalbos vertėjų 
centras dirbo pagal skirtingas darbo taisyk-
les. Dėl to dažnai pasitaikydavo situacijų, 
kuomet iš kito miesto atvykęs kurčiasis turė-
jo taikytis prie kitokios gestų kalbos vertėjų 
užsakymo tvarkos, nei buvo įpratęs. 

Su vienodinus gestų kalbos vertėjų pas-
laugų teikimo taisykles, visuose LGKVC te-
ritoriniuose skyriuose paslaugos bus teikia-
mos pagal vienodą modelį, tad kurtiesiems 
bus daug patogiau užsisakyti vertimo pas-
laugas. Aš labai tikiuosi, kad tuo pačiu gerės 
ir paslaugų teikimo kokybė, ypač kalbant 
apie vertimo paslaugų teikimą nuotoliniu 
būdu, kadangi paskutiniais metais ženkliai 
išaugo Skype programa suteikiamų paslau-
gų skaičius. Per praėjusius metus vien Kau-
ne buvo suteikta daugiau nei 10 tūkstančių 
paslaugų nuotoliniu būdu. Tai yra didelis 
skaičius.

Kaip pasikeis paslaugų teikimas nuotoliniu 
būdu?

Šiuo metu nuotolinės gestų kalbos verti-
mo paslaugos yra teikiamos programa Sky-
pe, tačiau ši programa nebepatenkina mūsų 
poreikių, dažnai susiduriama su techninėmis 
problemomis, tad planuojama ją keisti. 2018 
metais kartu su Lietuvos kurčiųjų draugijos, 
SADM ir Neįgaliųjų reikalų departamento at-
stovais lankėmės Vengrijoje, kur susipažino-
me su ten naudojamos nuotolinio vertimo 
programos „Kontact“ galimybėmis. Labai 
įdomu, kad toje programoje galima palikti 
žinutę tiek gestų kalba, tiek balso įrašą, ir ži-
nutė yra išverčiama kitai šaliai, o jeigu skam-
binant linija užimta, skambutis nukreipiamas 
kitam gestų kalbos vertėjui. Be to, naudojant 
šią programą gestų kalbos vertėjo telefono 
numeris nėra rodomas – pašnekovas mato 
tik kurčiojo asmens numerį, tad jei po pokal-
bio lieka neišspręstų klausimų, gali pats tie-
siogiai susisiekti su kurčiuoju. Šiandien Lietu-
voje, deja, pašnekovas perskambinti gali tik 
gestų kalbos vertėjui, tačiau vertėjai nerenka 
kurčiųjų telefonų numerių, tad nebelieka at-
galinio ryšio tarp girdinčiojo ir kurčiojo. 

Mus labai sužavėjo ši programa. Aišku, 

Lietuvoje jos pavadinimas nebus „Kontact“, 
kadangi bus kuriama nauja valstybinė nuo-
tolinio gestų kalbos vertimo programa, fi-
nansuojama tikriausiai Europos Sąjungos 
fondų lėšomis. Kiek tai kainuotų ir kada nau-
ja nuotolinio vertimo programa atsiras Lie-
tuvoje – kol kas neaišku. Tačiau planuotu-
me, kad turint naują nuotolinio vertimo 
pro gramą, vertimo paslaugos kurtiesiems 
bus teikiamos visą parą, bet tam įgyvendinti 
reikės papildomų gestų kalbos vertėjų etatų.

Apie kokį naujų gestų kalbos vertėjų etatų 
skaičių kalbame?

Skaičiavome, kad visos Lietuvos mastu 
reikėtų šešių papildomų gestų kalbos vertė-
jų etatų. Šie vertėjai būtų įdarbinti kitomis 
sąlygomis – dirbtų tik budėjimo režimu va-
karais ir naktimis. Kol kas šie etatai nėra 
skirti, bet aš gerai žinau, kad LR Seimo nariai 
stengiasi mums padėti išspręsti klausimą, 
prie to labai aktyviai prisideda ir Lietuvos 
kurčiųjų draugija. Labai tikiuosi, kad kitais 
metais pavyks tai pasiekti.

Kokius pokyčius Jūs pati pajutote kaip va-
dovė? 

Darbo atsirado žymiai daugiau (juokiasi). 
Iš tikrųjų, tapus LGKVC direktore teko prisiim-
ti labai didelę atsakomybę. Visgi norėčiau pa-
sakyti nuoširdų ačiū kurčiųjų bendruomenei 
už pasitikėjimą manimi, aš tai labai vertinu. 
Labai norėtųsi, kad įgyvendinus gestų kal-
bos vertėjų centrų reorganizaciją ir vertėjams 
pagerėtų darbo sąlygos, ir kurtieji gautų kuo 
kokybiškesnę paslaugą. Žinau, kad tai yra 
gana aukšti tikslai. Jų siekiant reikės rasti ir 
kompromisų, ir lėšų, ir mūsų pačių geranoriš-
kumo, taip pat užsitikrinti politikų palaikymą, 
bet, manau, palaipsniui, dirbdami išvien su 
kurčiųjų bendruomene, mes to pasieksime.

LR Seimo narė R. Popovienė padėka įvertino R. Leo-
navičienės 15 metų darbą.

Kartu su kolegomis ir kitų žinybų atstovais Vengrijoje. Atokvėpio valandėlė.
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Mokytojo padėjėjo pareigos
Klasėje, kurioje yra kurčių vaikų, dirba 

girdintis mokytojas, kurčias mokytojas, ges-
tų kalbos vertėjas ir mokytojo padėjėjas. 
Pirmieji trys specialistai dirba tik vienoje 
klasėje, o mokytojo padėjėjas eina ir į kito-
se klasėse vykstančias pamokas: techno-
logijų (maisto gaminimo, siuvimo, staliaus 
darbų), dailės, kūno kultūros, teatro, šokių. 
Pvz., vyksta staliaus darbų pamoka. Mokyto-
jas dėsto pamokos medžiagą, gestų kalbos 
vertėjas verčia į gestų kalbą. Padėjėjas ste-
bi ir mokytoją, ir kurčią vaiką. Jei mato, kad 

kurčiasis nesusikaupia, nežiūri į vertėją, mo-
kytojui baigus kalbėti, mokinio perklausia: 
ką sakė mokytojas, kokią užduotį paskyrė. 
Vaikas, aišku, sutrinka, nežino. Padėjėjo pa-
reiga priminti, kad jis turėjo stebėti vertėją, ir 
visą informaciją kartoti tol, kol vaikui tampa 
aišku ir jis gali toliau dalyvauti pamokos vei-
kloje. Kartais tenka kartoti net 3 kartus. Gestų 
kalbos vertėjas negali kartoti antrą kartą, nes 
jis verčia tiesiogiai sakomą informaciją. 

Įdarbinant kurčiuosius mokykloje atsi-
žvelgiama į jų išsilavinimą. Jei neturi aukš-
tojo išsilavinimo, gali dirbti padėjėju (pvz., 

valgykloje surinkti indus, pagelbėti virtu-
vėje) arba mokytojo padėjėju, kuris prižiū-
ri vaikus per pertraukas lauke. Aukštesnįjį 
išsilavinimą turinčiam kurčiajam patikima 
padėti vaikui, paaiškinti gestų kalba sun-
kesnius dalykus, mokantis rašytinės islandų 
kalbos. Aš esu įgijęs aukštesnįjį išsilavinimą. 
Savo darbe siekiu formuoti vaikams teigia-
mą požiūrį į aplinką, mokymąsi, suteikti in-
formacijos gestų kalba, juos motyvuoti. 

Ugdymo procesas
Dalis pamokų kurtiesiems ir girdintie-

siems vyksta kartu, dalis – atskirai. Štai pir-
madieniais į pirmas dvi pamokas susirenka 
1–6 klasių mokiniai. Mažesnieji gali stebėti, 
kaip sekasi mokytis vyresniesiems. Pamoko-
je būna 2 mokytojai, dėstomi gestų kalba 
įvairūs dalykai. Dar dvi kitas dienas per pir-
mąsias dvi pamokas kurtieji suskirstomi į 2 
grupes: 1–3 ir 4–6 klasių mokiniai. Mažesnie-
ji mokosi lengvesnių temų, vyresnieji – sun-
kesnių. Taip mokymo procesas vyksta, kol 
mokiniai baigia 10 klasių. Visos kitos pamo-
kos vyksta kartu su girdinčiaisiais.

Skaityti kurtiems mokiniams sekasi ne-
vienodai: vieniems lengviau, kitiems sun-
kiau. Mokytojas jau pirmoje klasėje išdalina 
skaitymo knygeles, papasakoja, kas parašy-
ta, sudomina, po to patys mokiniai skaito, 
mokosi naujų žodžių. Mokytis skaityti rei-
kalavimai visiems vienodi. Taip yra su visais 
dalykais. 

Pastebėjau, kad pirmokams labai pa-
tinka kulinarijos pamokos. Veikla paprasta: 
muša kiaušinį, pila pieno, beria miltų, mai-
šo, kepa bandeles. Tačiau kiek džiaugsmo! 
Yra siuvimo, medžio darbų pamokos. Lietu-
voje berniukai meistrauja, mergaitės mokosi 
siūti. Čia – jokio skirstymo pagal lytį, visi mo-
kosi visko. Pvz., jei suplyšo kojinė, mamai 
nunešęs ją suadyti, gali sulaukti atsakymo: 
to mokeisi, tai pats ir susitvarkyk.

Buvęs Europos, pasaulio čempionatų ir Kurčiųjų žaidynių 
prizininkas Tomas Dovydaitis jau 7-eri metai gyvena Islan-
dijoje. Pusę šio laiko jis dirba Reikjavike veikiančioje dešimt-
metėje Hlidaskoli mokykloje mokytojo padėjėju. Čia moko-
si 400 girdinčių ir 11 kurčių (1–4, 5, 6 ir 10 klasių) mokinių. 
Kviečiame skaitytojus susipažinti su lietuvio darbo speci-
fika svečioje šalyje bei patiems įvertinti, kuris kurčiųjų ug-
dymo būdas – lietuvių ar islandų – atrodo patrauklesnis.

Tomas Dovydaitis: įtraukusis kurčiųjų 
ugdymas Islandijoje

KURTIEJI PASAULYJE

Išvertė Kristina RIMKIENĖ

Priekyje – Tomas, už jo – pasakos besiklausantys mažieji islandai.
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kalbos pamokos  

vyksta visiems vaikams, 
nepriklausomai nuo to,  
ar klasėje yra kurčių  
bendramokslių, ar ne.
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Islandų gestų kalbos pamokos vyksta 
visiems vaikams, nepriklausomai nuo to, 
ar klasėje yra kurčių bendramokslių, ar ne. 
Šiuo metu jas veda girdinti mokytoja, užau-
gusi kurčiųjų šeimoje (CODA). Pamokų metu 
žodinė kalba nevartojama, bendraujama tik 
gestais. Girdintieji iš pradžių nervinasi, pyks-
ta, kad nesupranta. Paaiškinama, kad per 
pamoką privalu bendrauti gestais, ir tenka 
tai daryti nori nenori. Tokių pamokų nauda 
neabejotina. Su girdinčiais mokiniais jau 
galiu minimaliai pasikalbėti gestais. Ir juos 
motyvuoja, kai bendraudami su manimi su-
geba klausimą performuluoti gestų kalba ir 
supranta mano atsakymą. Taip girdintieji la-
biau pajunta gestų pamokų naudą, formuo-
jasi tolerantiškas bei pagarbus elgesys. 

Individualūs sakytinės kalbos užsiėmimai 
kurtiesiems vyksta vienąkart per savaitę. 
  
Per pertraukas ir po pamokų

Per pertraukas vaikai žaidžia lauke. Gir-
dintieji klega, bėgioja, kurtieji elgiasi san-
tūriau: būriuojasi grupelėje. Ir pagyvėja, 
kai prisijungia vienas kitas girdintis vaikas. 
Tačiau vieno mišraus būrio nėra, girdintieji 
bendrauja žodine kalba, kurtieji kalbasi ges-
tais. Svajoju, kad visi vaikai būtų kartu, nors 
tai, manau, sunki užduotis. Kaip būtų puiku, 
jei girdintieji mokėtų laisvai gestus! 

Prisimenu, kai pirmosiomis darbo die-
nomis mane viskas stebino. Buvo keista 
matyti šokinėjančius, labai judrius vaikus. 
Kai į tai atkreipdavau mokytojo dėmesį, 
dažniausiai sulaukdavau atsakymo, kad čia 
nieko tokio. Nieko tokio?! Man, užaugusiam 
aplinkoje, kurioje buvo daug draudimų, dis-
ciplinos, atrodė kitaip. Islandijoje leidžiama 
dūkti, išsipurvinti, nukristi, nes, pasak vie-
tinių, taip vaikai mokosi. Arba štai vaikai be 
striukių, kepurių išbėgdavo į lauką, aš eida-
vau iš paskos, nuolat primindavau, jog reikia 
apsirengti. O mokytojai man sakydavo, kad 
nereikia jiems priminti, jie turi įprasti tai 
daryti patys. Jei lauke bežaisdami sušąla – 
atgal į mokyklą neįleidžiami iki pat skam-
bučio. Neapsirengei – tavo bėda. Užtat kitą 
dieną mažieji jau nepamiršta. Taip ugdomas 
sąmoningumas. 

Tenka skirti peštukus, raminti verkian-
čius. Jei koks girdintis mokinys per daug 
įsidūksta, aiškinu jam gestais apie nedera-
mą elgesį. Jei nežiūri, pasikviečiu mokytoją, 
mokantį gestų kalbą, jis verčia į žodinę kal-
bą. Deja, visų 400 mokinių nesužiūrėsi. Islan-
dijoje vaikai turi daug laisvių, bet augdami 
pamažu įgyja vis daugiau žinių ir supratimo.   

Labai nustebino, kad į mokyklą jie at-
vyksta avėdami šlepetėmis. Net kai lauke 
lyja ir vėjuota! Jiems tai atrodo norma. Is-

landijoje įprasta gatve eiti avint šlepetėmis, 
neužsegta striuke, bet kaip užmauta kepure. 
Mūsų šalyje striukės tvarkingai užsegtos, 
metų laiką atitinkanti avalynė, raišteliai savo 
vietoje. Tokie kultūriniai skirtumai.

Pasibaigus pamokoms mokiniai pasi-
lieka mokykloje, tačiau tuomet laikas ski-
riamas vien laisvalaikio užsiėmimams, ne 
namų darbams. Vaikai žaidžia lauke arba 
eina į būrelius, krepšinio, badmintono, ran-
kinio, futbolo, plaukimo ar kitas treniruotes. 
Tuos, kurie lanko treniruotes, į užsiėmimus 
nuveža mokyklos autobusas. Mokiniai, ku-
riems sportas ne prie širdies, renkasi kitas 
užimtumo formas: piešia, gamina, spren-
džia galvosūkius, vaidina, žaidžia stalo žai-
dimus. Nuo 17 val. atvyksta tėvai, išsiveža 
vaikus namo. Jie atsakingi, kad vaikai atliktų 
namų darbus. Vieniems tai patinka ir moky-
tojų skirtas užduotis jie atlieka entuziastin-
gai. Tačiau yra ir tokių, kurie atsisako paklus-
ti, ir niekas negali jų priversti. Tėvams tiesiog 
tenka apsišarvoti kantrybe ir bent stengtis 
paaiškinti tai, ką jie turėjo išmokti.

 
Prieš 10 metų ir dabar

Kurčiųjų mokyklos Islandijoje buvo už-
darytos, kai vaikų skaičius drastiškai suma-
žėjo nuo 80–90 iki 1–2. Tačiau juk vaikams 
reikėjo mokytis, tad nuspręsta juos inte-
gruoti į girdinčiųjų mokyklas. Pradžia buvo 
sunki. Girdintieji kurčiuosius laikė žemesnio 
lygio, žemino, erzino. Kova už teisę jaustis ir 
būti lygiaverčiams truko tol, kol parlamen-
tas islandų gestų kalbą pripažino gimtąja 
kurčiųjų kalba. Mokyklos jau nebegalėjo 
atsisakyti priimti ugdyti kurčiuosius, buvo 
privaloma užtikrinti lygias teises. Pokyčiai 
prasidėjo prieš 10 metų. 

Kaip elgiamasi, kai į mokyklą ateina 
su trikusios klausos vaikas? Mokytojai yra 
apmokyti dirbti su tokias mokiniais. Vaiką 
pasitinka jo būsimas mokytojas, šalia visa-
da – gestų kalbos vertėjas. Nors iš pradžių 
mažieji drovisi, bet apsikeitę susipažinimo 
informacija (vardas, kur gyvena, tėvai girdin-
tys ar kurti, prisistato ir mokytojas, vertėjas) 
atsipalaiduoja. To užtenka pasijusti saugiai 
ir veide atsiranda šypsena.

Girdinčiųjų reakcija į kurčiuosius būna 
įvairi. Vieni nustebę stebi gestų kalbą, kiti –  

jau darželyje augę kartu – reaguoja kaip į 
savaime suprantamą dalyką. Mokytojai daž-
niausiai vaikams paaiškina, kad gestų kalba –  
kurčiųjų bendravimo priemonė, taip kaip 
girdintiesiems – žodinė kalba. Esą tik toks 
skirtumas. Jokių patyčių.

Padaužų „tramdymas“
Jei vaikas pertraukų metu elgiasi netin-

kamai: mušasi, skriaudžia, įžeidinėja – jam 
parodoma geltona kortelė. Kartojasi elge-
sys – rodoma antra, trečia geltonos kortelės. 
Ketvirtąkart parodoma raudona. Tuomet į 
mokyklą kviečiami vaiko tėvai, dalyvauja di-
rektorius, klasės mokytojas. Visi kartu tariasi, 
ką daryti. Kartais tėvams tenka lankytis pas 
psichologus, konsultuotis dėl vaiko elgesio. 
Vaikai, turintys elgesio sunkumų, skirstomi 
į 2 grupes: AD ir ADCH (itin judrūs vaikai). 
Mokytojai tiki, kad vaikų elgesį įmanoma pa-
keisti. Kai kuriems reikalinga nuolat vartoti 
vaistus, mokykloje prižiūrima, kad tai darytų 
reguliariai, nustatytu laiku. Juos auklėti nėra 
lengva užduotis. Sunkiausia pirmaisiais dve-
jais metais. Maždaug devintoje, dešimtoje 
klasėje viskas susitvarko. Taip yra ne tik gir-
dintiems vaikams. Buvo keletas ir kurčiųjų, 
kurių elgesys buvo pasibaisėtinas, bet dabar 
jau gerėja. Bet pats dėl jų elgesio labai pa-
vargstu. Juk visada turiu būti kantrus, ramiai 
paaiškinti, turiu rodyti teigiamą pavyzdį. 

Kas trys mėnesiai į mokyklą atvyksta tė-
vai pokalbio apie vaiko mokymosi pažangą, 
elgesį. Mokytojas paprastai jau būna paruo-
šęs visą informaciją: ar vaikas atidus, dė-
mesingas pamokose, klauso mokytojų. Jei 
elgiasi netinkamai, prie jo apie tai nekalba-
ma. Mokytojas, matydamas, kad nepajėgia 
susidoroti su problema, elektroniniu paštu 
informuoja tėvus, kurie apie tai pasikalba 
su savo vaiku namie, bet jokiu būdu ne prie 
visų, nešaukdami. Stengiamasi nesudaryti 
stresinių situacijų. Tad galiu pasakyti, kad 
Islandijos mokyklų vidinė tvarka ir kultūra 
labai skiriasi nuo Lietuvos.

KURTIEJI PASAULYJE

▶ Labai nustebino,  
kad į mokyklą mo- 

kiniai atvyksta avėdami 
šlepetėmis. Net kai  
lauke lyja ir vėjuota!

▶ Jei vaikas pertrau- 
kų metu elgiasi  

netinkamai: mušasi,  
skriaudžia, įžeidinėja –  
jam parodoma geltona 
kortelė. Kartojasi elgesys – 
rodoma antra, trečia  
geltonos kortelės. Ketvirtą-
kart parodoma raudona.
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Bendrija PAGAVA daugiau nei prieš dešimt 
metų pradėjo rengti kalėdinius renginius  
kurtiems vaikams ir suaugusiesiems, ku- 
riuos ne vienas dalyvis yra įvardinęs ma- 
žu stebuklu. Pernai asociacija savo narius  
pakvietė susitikti teatre ir šventovėje.

 „Kaip laikrodžiai Kalėdas mušė“
Taip pavadintas Keistuolių teatro spektaklis, kurį pažiūrėti gruo-

džio 21-ąją bendrija suvadino savo vaikus kartu su tėveliais. Tądien 
atėjo beveik 400 žiūrovų, tad abejoti tradicinio renginio populiaru-
mu nebetenka. Prieš spektaklį vaikai suko rėmėjų „Mini Pasaulis“ 
dovanotą laimės ratą, kuriame pralaimėtojų nebuvo - visi gavo prizų. 
Renginio pradžioje viena šeima sulaukė ypatingos dovanos – klau-
sos negalią turinčiai mergaitei „Biomedikos centras“ padovanojo 
naujus klausos aparatus. 

Spektaklis surežisuotas taip, kad nebūtų sudėtinga jį suprasti. 
Gestų kalbos vertėjai, kurie išties tapo ir spektaklio veikėjais, daly-
vavo repeticijose kartu su profesionaliais aktoriais. Atsižvelgus į sa-
lės dydį ir gausų dalyvių skaičių, spektakliui Keistuolių teatre buvo 
pasitelkta naujoviška techninė priemonė – kabinamasis ekranas, 
kuriame žiūrovai gerai matė gestų kalbos vertėjus iš bet kurios salės 
vietos. O jie ne tik vertė tekstą į gestų kalbą, bet taip pat vaidino ir 
improvizavo gestais – tokį vertimą galima pavadinti meniniu verti-
mu. Žaismingas spektaklis „Kaip laikrodžiai Kalėdas mušė“ prikaus-
tė ir mažųjų, ir suaugusiųjų dėmesį. Spektaklio metu salėje skam-
bėjo vaikų juokas, jie  tryško teigiamomis emocijomis, nes aiškiai 
suprato ir siužetą, ir aktorių dialogus. Girdėjome atsiliepimų, kad ir 
ne vienas tėvelis mintimis grįžo į vaikystę ir įsitraukė į stebuklingą 
pasakos siužetą. O pabaigoje atvyko Kalėdų Senelis! Jis vaikučiams 
įteikė dovanų ir visus nustebino teatralizuotu pasirodymu.

Kalėdinis koncertas „Dievas mums gimė“
Gruodžio 28 d. Bernardinų bažnyčioje surengtas tradicinis muzi-

kos renginys buvo skirtas bažnyčios jubiliejui - prieš 25 metus (1994 
m.) šventovė grąžinta broliams pranciškonams. Dalis koncerto gies-
mių buvo imituojamos gestais, todėl kurtieji koncerto žiūrovai galė-
jo suprasti ne tik chorų „Langas“ ir „Šv.Pranciškaus paukšteliai“ gie-
damas kalėdines giesmes, bet ir populiarių dainininkų V.Kazlausko 
ir N.Malūnavičiūtės atliekamas dainas. Po aukštais bažnyčios 
skliautais sklandė „Kalėdiniai varpeliai“, „Skamba angelų giesmė“, 
ispanų kalėdinė giesmė „Naktį piemenėliai“ ir tradicinė šiam metui 
,,Tyli naktis“. Gestų kalbos vertėjas padėjo kurtiesiems „išgirsti“, ką 
tikintiesiems kalbėjo broliai pranciškonai – kun. A.Peškaitis ir kun. 
A.Malakauskis bei kokias eiles skaitė koncerto vedėjas, ko linkėjo su-
sirinkusiems (O jis linkėjo: „Tylią naktį žvaigždėtą/ Kai aplinkui tam-
su/ Lai aplanko kiekvieną/ Kuo daugiau angelų...“). Koncertas buvo 
tiesiogiai transliuojamas per LRT televiziją, todėl jį matė tikrai daug 
žmonių. Kurtieji galėjo pasidžiaugti dar viena suprantama laida, o 
girdintieji (ne vienas galbūt pirmą kartą) pamatyti gestais giedamas 
giesmes. 

PAGAVA dėkoja visiems rėmėjams ir savanoriams, kurių pagalba 
buvo neįkainojamai svarbi! Kalėdiniai renginiai surengti įgyvendi-
nant Neįgaliųjų reikalų departamento prie SADM ir Lietuvos kultūros 
tarybos projektus „Integruoti kultūros renginiai kurtiesiems“.

KULTŪRA

PAGAVA: siekėme padovanoti  
kiekvienam po stebuklą Bendrijos PAGAVA inf.

Į spektaklį atėjo beveik 400 žmonių.

Dalis koncerto giesmių buvo imituojama gestais.
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MAŽŲJŲ RANKOMIS SUKURTI ANGELAI. Kai visi suko galvas, ką 
padovanoti artimiesiems per šventes, Panevėžio kurčiųjų ir neprigir-
dinčiųjų pagrindinės mokyklos (toliau – mokykla) darželinukams ir 
pradinukams galvos neskaudėjo. Jie artimiesiems dovanėlę padarė 
savo rankomis. Mažieji kartu su savo mokytojomis A.Sviderskiene, 
L.Lazdauskiene, L.Palioniene ir I.Matuzevičiene vyko į Kultūros paso 
paslaugų organizatorės Dalios Svilienės edukacinį renginį „Tavo 
rankose molis atgyja“. Čia jie lipdė projektinės savaitės ,,Ant angelo 
sparnų viltis gyvena...‘‘ simbolį – Angelą. Sutarta valanda keramikės 
dirbtuvėlėje pailgėjo dvigubai. Mažieji tapo menininkais. Iš beformės 
medžiagos greitai gimė nuostabūs kūrinėliai. Nors daugelis detalių 
buvo visiems vienodos, tačiau gautas rezultatas buvo toks skirtin-
gas, kad net daug mačiusią keramikę Dalią nustebino. Net ir tie, ku-
rie tik pamatę angelo pavyzdį dvejojo, ar pasiseks, nustebo galutiniu 
rezultatu. Žinoma, dar iki tikrojo vaizdo darbelis turėjo iškęsti karštį 
degimo krosnyje, bet, kaip patikino pati keramikė, lūkesčiai pranoko 
viską. Tai buvo angelai, ant kurių sparnų viltis gyvena...

VIDURY DVARO MEŠKA KARO. Taip pavadinta Pasvalio krašto 
muziejuje vykdoma edukacinė programa. ,,Kodėl toks pavadini-
mas?“ – spėliojo mokyklos mažieji ir vyresniųjų klasių mokiniai, da-
lyvaudami šios programos renginiuose. Gal todėl, kad meškutė Mika 
padeda Kalėdų Seneliui išdalinti vaikams dovanas? O gal todėl, kad 
ši edukacinė programa nukelia į senus laikus – prieš šimtą, du šim-
tus metų, kai Kalėdoms buvo ruošiamasi ir dvaruose?.. 

Muziejuje svečių laukė galybė darbų: iškočioti rankšluosčius, iš-
kedenti vilnas, suvyti siūlus ant vytuvų ir į kamuolį, sugrūsti aguonas 
ir pipirus... Visi juos atliko pirmą kartą. Smagu buvo užtiesti didelį 
dvaro stalą balta drobine staltiese ir visiems susėsti prie degančių 
žvakių, įstatytų į grūdų pripiltą geldą. Jauku, įdomu ir naudinga. Vai-
kai prisilietė prie spragilo ir norago, kultuvės ir vytuvų bei daugybės 
kitų daiktų, kurių nei namie, nei mokykloje nepamatysi. Svarbu, kad 
išmoko ir naujų žodžių, kurie papildys ne itin gausų jų žodyną. 

LĖLIŲ VEŽIMO TEATRE. Su danų rašytojo Anderseno pasaka 
,,Sniego karalienė“ užaugo kelios vaikų kartos. Tačiau viena – ją skai-
tyti ir visai kas kita –  ją matyti. Tęsdami projekto „Ant angelo sparnų 
viltis gyvena“ veiklas, mokyklos darželinukai ir pradinukai kartu su 
savo mokytojomis lankėsi Panevėžio lėlių vežimo teatre, scenos ma-
estro Vitalijaus Mazūro spektaklyje „Sniego karalienė“. 

Vaikai žiūrėjo užburiančią pasaką apie Kajų, Gerdą ir Sniego ka-
ralienę. Joje išaukštinta mažų vaikų draugystė, padėjusi nugalėti 
sunkumus ir išaugusi į didelę ir gražią meilę. Tai pasaka apie kiekvie-
ną iš mūsų, ieškantį meilės ir gyvenimo išminties.

MALONUMAS PLAUKTI. 
Mokyklos mažieji ugdytiniai 
su savo mokytojomis be-
veik tris mėnesius kartą per 
savaitę vyko į miesto spor-
to rūmų baseiną dalyvauti 
projekto „Arčiau vandens“ 
mokymuose. Ten juos pasi-
tikdavo visada besišypsanti 
trenerė Jūratė Klimavičienė. 
Kaip svarbu mokėti plauk-
ti ir išsilaikyti ant vandens, 
turbūt neabejoja niekas, bet 
kaip to išmokti? Šios šau-
nios trenerės dėka, vos ne 
visi baseiną lankę mažieji 
nuo šiol drąsiai šoka į vande-
nį ir plaukia... Vaikai iš tylos 
pasaulio, kurių dauguma 
gyvena mokyklos bendrabu-
tyje, turi galimybę džiaugtis 
plaukimo malonumais, kai už lango niūru ir dažnai lyja. Ir tai ne tik 
malonumas. Išmokę plaukti mažieji, pasak kūno kultūros mokytojos 
Vijoletos Vanagienės, „vėliau sėkmingai skina laurus respublikinėse 
kurčiųjų varžybose ir garsina mūsų mokyklą“. Deja, projektui skir-
tas laikas baigėsi... Mokytojoms, stebėjusioms mokinių pasiekimus 
baseine, kilo mintis apdovanoti projekto dalyvius. Visus! Medaliais! 
Daug džiaugsmo vaikams suteikė iš trenerės rankų gauti saldūs me-
daliai – kokie stiprūs, pasitikintys savimi tapo, tikrais plaukikais pa-
sijuto. Dabar nekantriai visi laukia rudens – projekto tęsinio ir naujų 
susitikimų su trenere Jūrate.

UGDYMAS

TRUMPOS UGDYMO NAUJIENOS Panevėžio KNPM inf. ir nuotr.
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GESTŲ KALBOS MOKĖSI NACIONALINIO VĖŽIO INSTITUTO DAR-
BUOTOJAI. Pagal dviejų pažangos lygių programas surengti lietu-
vių gestų kalbos kursai ir apmokyti 72 girdintieji. 

Pasak įstaigos direktorės I. Stelmokienės, pastaruoju metu pati 
visuomenė rodo iniciatyvą mokytis gestų kalbos ir susiranda kursų 
organizatorius. Taip pirmą kartą istorijoje pernai SC mokymų klausy-
tojais tapo Nacionalinio vėžio instituto darbuotojai. Labai motyvuoti 
Vilniaus miesto bibliotekininkai. 2019 m. jie jau mokėsi pagal antro ly-
gio LGK programą ir, kaip teigiama, kursus suinteresuoti tęsti šiemet. 

MOKĖSI TĖVAI IR MOKYTOJAI. Į mokyklinį suolą vėl grįžo 68 kur-
čiųjų tėvai ir mokytojai. Gestų kalbos pastarieji taip pat mokėsi pagal 
tėvams, auginantiems sutrikusios klausos vaikus, pritaikytą progra-
mą. Kol jau keleri metai socialinės apsaugos ir švietimo žinybos tar-
pusavyje diskutuoja, iš kurios biudžeto turi būti apmokėtos pedagogų 
LGK mokymo išlaidos, mokytojai žinių neturi kur tobulinti ir gali kliau-
tis vien savo kurčių mokinių pagalba arba, kaip šiuo atveju, netiesio-
giai sudaryta galimybe.

PRIVATŪS MOKYMAI GELEŽINKELIEČIAMS. Vilniaus geležinkelio 
stoties darbuotojams dėl darbo pobūdžio sudėtinga susirinkti į kur-
sus. Jie rado bent iš dalies tenkinančią išeitį: užsisakė privačius mo-
kymus. Devyniolika geležinkeliečių, lektoriaus V. Pivoro padedami, 
visą dieną mokėsi bendrauti su klausos negalią turinčiais klientais.  

KVALIFIKACIJĄ TOBULINO 45 LGK VERTĖJAI. Pirmąkart išbandy-
ta tema „Vertimas komandoje“. Direktorė neneigia, kad iššūkių buvo, 
nes reikėjo suderinti skirtingus kurčių ir girdinčių vertėjų poreikius bei 
galimybes. Galų gale tai pavyko ir galutinis rezultatas atpirko visas 
pastangas. „Apie kursus labai geri atsiliepimai“, – teigė pašnekovė. Kita 
naujovė, kad modulio „Vertimas sudėtingose situacijose: profesinės 
etikos aspektai“ mokymus girdintys vertėjai išklausė vien gestų kalba.  

NAUJI METODINIAI LEIDINIAI. 
2019 m. parengtos dvi priemo-
nės: „Lietuvių gestų kalba aptar-
naujančiam personalui“ ir „Verti-
mas sporto tema“. 

Pirmasis leidinys – tai papil-
doma priemonė LGK besimokan-
tiems. Jame pateikiamos užduo-
tys, duodama pavyzdžių, sudėti 
dar nežinomi posakiai, sudėtin-
gesnės frazės aptarnaujantį darbą 
dirbantiems įmonių ir įstaigų dar-
buotojams iš šių sričių: vaistinė, 
parduotuvė, kavinė, laisvalaikis, 
kelionės ir susisiekimas. „Pasi-
naudojus nauja medžiaga atsi-
rado galimybė nuo 50 val. gestų 
kalbos mokymų pereiti prie 60 
val. mokymų, – paaiškino naujo leidinio paskirtį I. Stelmokienė. – Il-
gesnės trukmės kursai planuojami jau šiemet.“

Vertimo sporto temomis apimtys ypač išaugo pradėjus versti 
LRT televizijoje „Panoramos“ laidą. Pasklido žinia, kad Kaune kur-
čias jaunimas kuria naują tradiciją: renkasi žiūrėti varžybų savo 
mėgstamoje kavinėje ir prašo išversti į gestų kalbą transliacijų ko-
mentarus. LGK vertėjams tapo būtina susipažinti su įvairių sporto 
šakų taisyklėmis, įsidėmėti daugybę sporto terminų, pavardžių, su-
gebėti pateikti kurtiesiems jas suprantamai, taip pat gebėti perteikti 
varžybų atmosferą, prisitaikyti prie labai greito vertimo tempo. Šis 
leidinys – metodinė pagalba visiems vertėjams, norintiems patobu-
linti vertimo techniką ir praplėsti sporto terminijos žinias. Šiemet 
vertėjams sporto tematika numatoma surengti mokymus.

KELIONĖ Į TRAKUS. Su VšĮ Trakų neįgaliųjų centru Vilniaus kur-
čiųjų reabilitacijos centrą sieja trejus metus trunkantys partnerystės 
ryšiai. Lietuvos kurčiųjų bendruomenei ši įstaiga iš anksčiau įsiminti 
galėjo dėl puoselėjamos bitininkystės tradicijos. Trakų neįgalieji ne 
tik turi savo avilių, bet ir patys juos prižiūri, kopinėja medų. Todėl 
centro svečiams visuomet pasiūlo įsigyti pačių pagamintos produk-
cijos, kartais ir medaus sukimo pamokų. 

Šįkart direktorius Juozas Norinkevičius svečiams pristatė ir kitas 
centro veiklas, pasakojo apie įstaigoje taikomą reabilitacijos mode-
lį. Čia stengiamasi neįgaliesiems sudaryti kuo palankesnes sąlygas 
lavinti kasdienius gyvenimo įgūdžius, pagal galimybes dirbti ir ben-
drauti. Vilniaus KRC atstovai atsilygino tuo pačiu: dalinosi savo patir-
timi, supažindino su organizacijos veiklomis ir istorija.

Vėliau šeimininkai svečius pakvietė prie darbo stalo, kur iš bičių 

vaško plokštelių visi galėjo susisukti po advento žvakutę. Vilniečiai 
apsilankė TNC parduotuvėlėje, įsigijo neįgaliųjų rankomis pagamin-
tų suvenyrų.

VIEŠNAGĖ MARIJAMPOLĖS PIRMINĖJE ORGANIZACIJOJE. Vil-
niaus kurčiųjų bendruomenės atstovai – KRC darbuotojai, aktoriai, 
eiliniai nariai – ir nustebo, ir džiaugėsi už savo kolegas, kai jų apsi-
lankymo Marijampolėje metu į renginį „Kalėdų belaukiant“ atėjo 
miesto meras Povilas Isoda, kiti savivaldybės atstovai. Meras pasakė 
kalbą, pabendravo su renginio dalyviais. Vėliau vilniečiai tarpusavy-
je svarstė, kad galimai mažesni miestai draugiškesni, o jų gyventojai, 
nepaisant užimamų pareigų, vieni kitiems artimesni. 

Susitikimas buvo nuotaikingas ir pralėkė akimirksniu. Sostinės 
kurtieji jį praturtino turininga saviveikline programa – liaudies tea-
tro „Mimika“ aktorių parengtais etiudais. 

Vilniečiai metus užbaigė viešnagėmis ir paroda       

GESTŲ KALBA/MES IR VISUOMENĖ

Po Surdologijos centro Kalėdų egle  

Parengta pagal LKSK inf.           

Lektorius V.Pivoras (kairėje) dar vienai grupei girdinčių klausytojų pravėrė duris į 
intriguojantį kurčiųjų pasaulį.

Surdologijos centras turėjo ką padėti 
po Kalėdų egle – tai 2019 m. parengti 
metodiniai leidiniai.
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Gruodžio viduryje Lietuvos kurčių-
jų sporto komiteto (LKSK) pre- 
zidentas Edvinas Kriūnas ir gene-
ralinis sekretorius Marius Minke-
vičius dalyvavo Italijoje vykusiame 
47-ajame Tarptautinio kurčiųjų 
sporto komiteto (ICSD) kongrese. 

Tai buvo gausus sprendimų renginys. At-
sistatydinus iš pareigų ankstesniam ICSD pre-
zidentui, kadencijos viduryje teko rinkti naują 
lyderį. Juo tapo iki tol laikinuoju vadovu bu-
vęs Kang Chen. Taivanietis prezidento parei-
gas eis iki 2021 metų. 

Nauji prezidento ir valdybos rinkimai 
bus surengti  įprastu laiku, susirinkus į kitą 
ICSD kongresą, kuris vyksta kas dveji metai. 

Artimiausias – prieš pat Kurčiųjų žaidynių 
pradžią. Šįkart garbė jas rengti teko Brazili-
jai. Į šią tolimą šalį 2021 m. keliaus ir Lietu-
vos kurčiųjų olimpinė rinktinė. Miestas, kuris 
taps dviem savaitėms kurčiųjų sporto sosti-
ne, ir renginio laikas dar tikslinami.

Apsispręsta stiprinti ICSD ir Tarptautinio 
olimpinio komiteto (TOK) ryšius. Dėl to bus 
peržiūrima ir taisoma ICSD konstitucija (taisy-
klės), bus dar griežčiau kovojama su diskrimi-
nacijos apraiškomis, griežtinama audiogramų 
patikra, stiprinama dopingo kontrolė, derina-
ma prie TOK organizacijos valdymo struktūra. 
Dokumentams tobulinti sukurta darbo grupė. 

Į Kurčiųjų žaidynių programą įtraukta nauja 
sporto šaka – salės futbolas. Apsvarstytos Rusi-
jos kurčiųjų sportininkų perspektyvos daly  vauti 
2021 m. Kurčiųjų žaidynėse. Kadangi kurtieji, 

ki taip nei sveikieji ir parolimpiečiai, dopingo 
skandaluose nefigūravo, jiems dalyvauti leista. 
Kongrese taip pat išklausytos veiklų ir finansinė 
ataskaitos, aptarti artimiausi ir tolimesni d arbai.

Marijampolės kurčiųjų pirminės organi-
zacijos pirmininkė Ala Grigoriana pasveikino 
susirinkusiuosius su artėjančiomis šventė-

mis, apdovanojo aktyviausius visuomeni-
ninkus. Šeimininkus ir svečius dar labiau 
suartino pokalbis prie arbatos puodelio. 

KALĖDINĖ MUGĖ.  Vilniuje gruodį pen-
kias dienas truko nevyriausybinių organi-
zacijų kalėdinė paroda-mugė. Savivaldybės 
patalpose vykusiame renginyje dalyvavo ir 
Vilniaus KRC atstovės: rankdarbių būrelio 
vadovė Rita Nausėdienė ir jo dalyvės Liudmi-
la Pranaitienė bei Stasė Čėsnienė. Čia mote-
rys pristatė metų kūrybos vaisius: keramikos 
darbus, vėlinius, siuvinius, atvirukus ir kt.  

Vilniaus KRC veiklos vykdytos įgyvendi-
nant 2019 m. Vilniaus miesto savivaldybės 
Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgalie-
siems bendruomenėje projektą.

Varžybos „Drąsūs, stiprūs, vik-
rūs“ vyko gruodį, tačiau mažieji 
s  portininkai, akivaizdu, jų dar 
ilgainepamirš. 88 darželinio ir 
mokyklinio amžiaus vaikai iš Vil-
niaus, Kauno, Panevėžio ir Klai-
pėdos kurčiųjų ugdymo įstaigų, 
suskirstyti į tris amžiaus grupes, 
tąkart bėgo, šoko, įveikė kliūtis, 
demonstravo kamuolių, lanko 
valdymo techniką, stengėsi įro-
dyti, kad yra patys geriausi. 

Jie mokėsi komandinio žaidimo ir elge-
sio principų. Ir jiems puikiai sekėsi. Paaiškė-
jo, kad estafečių varžybos yra tai, kas kelia 
daug džiaugsmo, jaudulio ir intriguoja.

 „Mūsų tikslas nuo pat mažų dienų paska-

tinti vaikus sportuoti bei išpopuliarinti ren-
ginį „Drąsūs, stiprūs, vikrūs“ kuo plačiau, – 
sako Lietuvos kurčiųjų sporto komiteto pre-

zidentas E. Kriūnas. –  Sporto rėmimo fon-
dui pateikėme paraiškas ir tikimės mažųjų 
sportui gauti finansavimą 2020 ir 2021 me-
tais. Vos tik sužinosime konkurso rezultatus, 
kurčiųjų sporto bendruomenę ir tėvelius 
nedelsdami informuosime apie šiųmetes 
ga limybes plėsti vaikų pažintį su įvairiomis 
sporto šakomis, pratinti mažuosius sportuo-
ti, prisidėti prie aktyvaus jų laisvalaikio leidi-
mo ir užimtumo.“

Jei paraiška bus patvirtinta, LKSK 2020 m. 
darželinukams ir mokiniams numato sureng- 
ti kelerias varžybas ir kelias stovyklas. 

Be sporto renginių mokslo metų laiko-
tarpiu, 3–10 metų vaikai vasarą bus pakvies-
ti į stovyklas kartu su tėveliais, o 10–14 metų 
jaunieji sportininkai treniruosis ir šiltojo 
metų laiko malonumais džiaugsis prižiūrimi 
LKSK stovyklų vadovų, trenerių. 

Kurčiųjų vasaros žaidynes rengs Brazilija

Lietuvos atstovai ICSD kongrese: LKSK generalinis 
sekretorius M. Minkevičius ir prezidentas E. Kriūnas.   

Varžybų organizatoriai dosniai įvertino jaunųjų 
sportininkų pastangas.

Estafečių varžybos patiems mažiausiems
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Po Surdologijos centro Kalėdų egle  

Parengta pagal LKSK inf.           

Kartu su miesto kurčiaisiais ir jų svečiais Kalėdas pasitiko Marijampolės meras P. Isoda (antroje eilėje per vidurį).

MES IR VISUOMENĖ/SPORTAS

Parengta pagal LKSK inf.           
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Snieguolės pašnabždėjo, kad  
Kalėdų Senelis pernai buvo ypač 
dėmesingas kurtiesiems, apsi-
lankė daugybėje jų susibūrimo 
vietų, išdalino glėbius dovanų 
ir linkėjimų. Visur skleidė gerą 
nuotaiką, stiprino bendrystę.

Kviečiame trumpam atsi-
gręžti į 2019-uosius  ir kartu pa-
keliauti Kalėdų Senelio maršru-
tais. Pamatykime, kaip kurčiųjų 
šypsenomis šviečia visa Lietuva. 
Įvertinkime organizatorių išmo-
nę, Kalėdų eglučių dailumą, pa-
sigrožėkime šventiniais dalyvių 
apdarais ir pasijauskime tarsi 
visur ir patys pabuvę.

ŠVENČIŲ ATSPINDŽIAI 


