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VIENA DIENA SU SEIMO NARIU. Lapkričio 20 d. Lietuvos kurčiųjų 
drau gija (LKD) ir Lietuvos kurčiųjų jaunimo asociacija (LKJA), bend ra
darbiaudamos su Lietuvos socialdemokratų frakcija Seime ir social
demokratinio jaunimo sąjunga, jau penktą kartą organizavo renginį 
„Viena diena su Seimo nariu“. Renginio metu klausos negalią turintys 
asmenys visą dieną galėjo praleisti su parlamentaru: stebėti Seimo ko
misijų ir komitetų darbą, dalyvauti pasitarimuose, ekskursijoje po Sei
mo rūmus. Renginyje galėjo dalyvauti visi klausos negalios asmenys 
nuo 16 metų. Plačiau apie tai skaitykite gruodžio mėnesio „Akiratyje“.
APTARTAS KURČIŲJŲ DALYVAVIMO VISUOMENĖJE 2018-2020 M. VEIKS-
MŲ PLANAS.  Lapkričio 5 d. Neįgaliųjų reikalų departamente ap tarta, 
kaip įgyvendinamas Klausos negalią turinčių asmenų socialinio dalyva
vimo visuomenėje 20182020 m. veiksmų planas. Jį įsakymu patvirtinto 
socialinės apsaugos ir darbo ministras praėjusių metų birželio 19 d. 
Aptartas lietuvių gestų kalbos (LGK) statusas, juridinės jos gairės ir kal
bos tyrinėjimo klausimai. Taip pat kalbėta apie žmogiškuosius išteklius 
ir valstybės biudžeto lėšas LGK norminti ir tyrinėti. Iškelta daug teorijų 
ir aptarta nemažai  LGK įteisinimo ir kalbos norminimo veiksmų.
Susitikimo metu numatyti pirmieji žingsniai šiam tikslui pasiekti. Nu
tarta, kad LKD atstovai kreipsis į Vilniaus universitetą, nes jame jau yra 
atitinkama programa tyrėjams rengti, su prašymu parengti programą, 
susijusią su LGK. Kitas žingsnis – kreiptis į Lietuvių kalbos institutą su 
pasiūlymais keisti dar 2013 m. parengtą projektą dėl Valstybinės lietu
vių kalbos ir padarius pakeitimus pakartotinai jį teikti Seimui.
Aptarime dalyvavo Švietimo, mokslo ir sporto bei Socialinės apsaugos 
ir darbo ministerijų, Valstybinės lietuvių kalbos komisijos, Lietuvių kal
bos instituto, Vilniaus universiteto, Vilniaus kolegijos, Lietuvos kurčiųjų 
draugijos, Surdologijos centro, Lietuvių gestų kalbos vertimo centro, 
PAGAVOS, Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centro atstovai.
KONKURSAS „AKIRAČIO“ REDAKCIJOS ADMINISTRATORIAUS-REDAK-
TORIAUS PAREIGOMS. Lietuvos kurčiųjų draugija paskelbė konkursą 
viešosios įstaigos „Akiračio“ redakcijos administratoriausredakto
riaus pareigoms eiti. Dokumentus ir motyvacinį laišką ar motyvacinį 
vaizdo įrašą reikia siųsti el. paštu centras@lkd.lt. Planuojama darbo 
pradžia  2020 m. sausio 1 d. Su atrinktais kandidatais vyks darbo po
kalbis, o jo kandidatūrą patvirtins LKD Respublikinė valdyba.
KASMETINĖ KALĖDINĖ ŠVENTĖ 
VISAI ŠEIMAI. Gruodžio 21 d. (šeš
tadienį) 12 val. KEISTUOLIŲ TEATRE 
(Laisvės pr. 60, Vilniuje) bendrija 
PAGAVA kartu su rėmėjų pagalba 
dovanos savo nariams nemokamą 
spektaklį visai šeimai „Kaip laikro
džiai Kalėdas mušė“ su vertimu į ges
tų kalbą. Į teatrą kviečiame atvykti nuo 11 val. Po spektaklio į svečius 
atvyks Kalėdų Senelis, kuris vaikams iki 14 metų įteiks Kalėdų dovanė
les. Dovanėles Kalėdų Senelis galės paruošti tik iš anksto užsiregistra
vusiems vaikams, todėl, brangūs tėveliai, nedelskite ir registruokitės 
į šventę paspaudę nuorodą https://forms.gle/Yv45gAHC1yreAAae7. 
Registruojantis būtina nurodyti ne tik vaikų, bet ir suaugusiųjų, daly
vausiančių šventėje, vardus, pavardes, o vaikų – ir amžių (vietų skaičius 
teatre ribotas)! REGISTRACIJA IKI GRUODŽIO 16 D. Kasmet šventėje 
tėvelius kviečiame prisidėti prie „Kalėdinės aukų dėžutės“. Surinktos 
lėšos padeda Kalėdų Seneliui įgyvendinti dalį vaikučių svajonių. NE
PAMIRŠKITE KILNIOS TRADICIJOS IR ŠIAIS METAIS!
LKNUC VEIKLA BUVO PRIPAŽINTA EUROPINIU LYGMENIU. Lietuvos kur
čiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centro (LKNUC) parengti eTwinning pro
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jektai „Greetings for the European Day of Languages!“ ir „SID 2019!“ buvo 
apdovanoti Europos kokybės ženkleliais! Tai reiškia, kad LKNUC moki
nių ir mokyklos veikla buvo pripažinta aukščiausiu europiniu lygmeniu. 
LKNUC  bendruomenė džiaugiasi, kad jų darbas taip puikiai įvertinas. 
V. GLUŠOKO FOTOGRAFIJOS PARODA „KIPRAS – EUROPOS ROJUS“. 
Panevėžio kurčiųjų kultūros centro direktorius V. Glušokas pakvietė 
Vilniaus kurčiųjų senjorus ir Kauno kurčiuosius gruodžio 2 d. atvykti į 
Panevėžį. Svečiai aplankys Panevėžio kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pa
grindinę mokyklą ir Panevėžio kurčiųjų kultūros centrą. Jie dalyvaus  
V. Glušoko fotografijos parodos „Kipras – Europos rojus“ atidaryme. 
Renginys skirtas Tarptautinei neįgaliųjų dienai paminėti.
Panevėžio kurčiųjų kultūros centras šiemet gavo du tomus naujo ara
bų gestų kalbos žodyno, išleisto 2018 m. Jis parašytas arabų ir anglų 
kalbomis. Siuntoje buvo keletas spalvingų knygelių „Arabų kalbos 
pradžiamokslis“. Taip pat vasarą  pasaulinio esperantininkų kongreso 
Panevėžyje metu centras gavo dovanų „Tarptautinės esperanto g estų 
kalbos žodyną“, išleistą 2016 m. Šie žodynai buvo eksponuojami Pane
vėžio kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pagrindinėje mokykloje minint Tarp
tautinę kurčiųjų, Europos kalbų ir Tarptautinės gestų kalbos dieną.
MOKYMAI SPECIALIOSIOS PAGALBOS TARNYBOMS. LKD viceprezi
dentas ir mokymų vadovas M. Balaišis veda mokymus specialiosios 
pagalbos tarnybų (greitosios pagalbos, gaisrinės ir policijos) darbuo
tojams. Mokymų tikslas – specialiosioms tarnyboms patarti, kaip 
teik ti pagalbą klausos negalios asmenims, supažindinti specialiųjų 
tarnybų darbuotojus su kurčių žmonių kultūra ir bendravimo galimy
bėmis. Mokymų metu darbuotojus labiausiai stebina faktas, kad yra 
teikiamos gestų kalbos vertėjo paslaugos, o dar labiau nustemba suži
noję, jog šios paslaugos yra nemokamos. Šiuos mokymus finansuoja 
Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.

ŠVENTĖ KAIŠIADORYSE. Lapkričio 8 d. Tarptautinė kurčiųjų diena pa
minėta Kaišiadoryse. Į renginį suvažiavo bendruomenės nariai iš Kauno 
rajono, Marijampolės, Vilkaviškio, Prienų, Jonavos, Kėdainių, Rasei
nių, Šakių. Šventėje dalyvavo ir LKD prezidentas K. Vaišnora bei vice
prezidentas M. Balaišis. Kaišiadorių kurčiųjų pirminės organizacijos 
bendruomenė ir pirmininkė A. Dzedulionienė pristatė veiklas, surengė 
parodą, vyko šiltas ir jaukus bendravimas. Kaišiadoriečiai džiaugiasi, 
kad ypatingą dėmesį jų veiklai skiria Kaišiadorių rajono savivaldybės 
darbuotojai, kurie viešai įsipareigojo stiprinti bendradarbiavimą ir už
tikrinti tinkamą finansavimą organizacijai. 

POZITYVIOS TĖVYSTĖS KURSAI VILNIUJE. Lapkričio 22 d. Vilniaus 
kurčiųjų reabilitacijos centre vyko pozityvios tėvystės kursai. Jie 
skirti tėvams, auginantiems vaikus nuo 5 iki 12 metų. Juose daly
vauti galėjo ir tėčiai, ir mamos arba abu kartu. 
APTARTOS LIETUVIŲ GESTŲ KALBOS VERTĖJŲ STUDIJŲ IR KVALI-
FIKACIJOS KĖLIMO PERSPEKTYVOS. Spalio 18 d. Lietuvos kurčiųjų 
draugijoje vykusio susitikimo metu buvo aptartos lietuvių gestų kal
bos vertėjų studijų ir kvalifikacijos kėlimo perspektyvos, pasidalyta 
idėjomis ir informacija. Diskutuota ir apie galimybes Lietuvoje turėti 
lietuvių gestų kalbos magistro studijas, tačiau tam būtina išsiaiškinti 
poreikį, išanalizuoti tokių studijų tikslingumą. Lietuvių gestų kalbos 
vertimo centro teritoriniuose skyriuose yra laisvų darbo vietų, tad 
studijas baigę studentai gali teirautis dėl galimybių įsidarbinti. Su
sitikime dalyvavo Lietuvos kurčiųjų draugijos, Lietuvių gestų kalbos 
vertimo centro, Lietuvių gestų kalbos vertėjų asociacijos, Vilniaus 
kolegijos Pedagogikos fakulteto, Surdologijos centro atstovai.

SPEKTAKLIS MAŽIESIEMS „VINĖ – ORŲ MERGAITĖ“. Spalio 23 d.  
Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centro (LKNUC) ikimo
kyklinių grupių vaikai bei pradinių klasių mokiniai buvo pakviesti į 
multisensorinį interaktyvų spektaklį „Vinė – orų mergaitė“. Jo metu, 
naudojantis teatro priemonėmis, vaikams suprantamai ir smagiai 
buvo paaiškinti metų laikai (sezonai) bei orų kaita (meteorologiniai 
reiškiniai). Mažieji LKNUC bendruomenės nariai ne tik stebėjo vaidi
nimą, bet ir turėjo galimybę patys pabūti griaustiniu, lietumi, vėju 
ar saule. Šį spektaklį vaikams vedė garsi Dublino „Run of the Mill“ 
teatro aktorė edukatorė Aisling Byrne.
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Konferencijoje aptarti pokyčiai Lietuvoje pradėjus įgyvendinti 
visuotinį naujagimių klausos tikrinimą, bendrijos pirmininkė Rima 
Sitavičienė pristatė ilgametę patirtį, kylančias problemas ir ateities 
planus. PAGAVA vykdo įvairią veiklą: surengta daug kelionių ir stovyk
lų, nuo 2005 m. kurtiems vaikams kasmet organizuoti spektakliai su 
vertimu į gestų kalbą ir kalėdinių giesmių koncertai, išleista leidinių, 
daug paslaugų suteikta šeimoms ir vaikams, pravesti mokymai šei
moms, jaunimui ir savanoriams bei daug kitų renginių. 

„Kurčių vaikų labui visų mūsų bendromis pastangomis padary
ta išties daug. Tačiau yra dar daug dalykų, kurie mūsų netenkina. Ir 
pokyčių siekti turime visi kartu. Šiandien mums labai svarbus kur
čių vaikų raštingumas. Bilingvinio kurčių vaikų ugdymo idėja kaž
kur užstrigo, kurčiųjų raštingumas yra nepakankamas. Bet juk šalia 
gestų kalbos jie privalo gerai mokėti ir lietuvių kalbą, nes kita kalba 
visiems, o ypač kurtiesiems, sudaro didesnes galimybes bendrauti, 
siekti išsilavinimo. Čia didelis iššūkis ne tik  lietuvių kalbos mokyto
jams, bet ir tėvams!

Lietuvoje trūksta audiologų, trūksta kvalifikuotų kurčiųjų ugdymo 
specialistų. Ypač kurčiųjų ugdymo specialistų pagalbos trūksta bendro
jo ugdymo mokyklose besimokantiems sutrikusios klausos vaikams. 

Šiandien mums vis dar labai aktuali klausos aparatų kompensa
vimo suma. Džiugu, kad per kelerius pastaruosius metus šioje srityje 
įvyko daug teigiamų pokyčių. Tačiau mes siekiame šimtaprocentinės 
kompensacijos tiek vaikų, tiek suaugusiųjų grupėms. Ypač svarbu, 
kad būtų pagerintos studentų aprūpinimo klausos aparatais sąly
gos, t. y. įteisinta galimybė gauti visiškai valstybės kompensuojamus 
klausos aparatus.

Vis dar neturime vaikų, kuriems diagnozuotas klausos sutriki
mas, duomenų bazės, tad negalime tiksliai atsakyti į klausimą, kiek 
tokių vaikų Lietuvoje yra.

Labai gaila, bet niekas neatlieka klausos sutrikimą turinčių vaikų 
stebėsenos. Mes negalime matyti reabilitacijos, ugdymo, integraci
jos sėkmės“, – teigė bendrijos PAGAVA vadovė. 

PAGAVOS ateities planuose svarbiausia – operatyvios pagalbos 
šeimai, kurios vaikui diagnozuotas kalbos sutrikimas, teikimas. 
PAGAVA siekia, kad šeimai būtų suteikta įvairiapusė informacija, kaip 
ir kur ugdyti vaiką, kokius klausos aparatus galima įsigyti Lietuvoje, 
kokių firmų kochlearinius implantus galima pasirinkti, kur galima 

w

Tarptautinė konferencija, skirta PAGAVOS 
25-mečiui paminėti

PAGAVOS valdybos narės (iš kairės): J. Vanagienė, V. Maziukienė, R. Sitavičienė,  
J. Augaitienė. 

PAGAVOS inf.

Spalio 12 d. Seime Lietuvos šeimų, auginan-
čių kurčius ir neprigirdinčius vaikus, bendri-
ja PAGAVA organizavo tarptautinę konfe-
renciją „Bendradarbiavimo galia padedant 
kurtiems vaikams ir jų šeimoms“,  skirtą 
bendrijos 25-mečiui paminėti.

AKTUALIJOS

mokytis gestų kalbos ir kt. Labai svarbu, kad tėvams nereikėtų ieš
koti informacijos internete, kad jie galėtų kuo greičiau pradėti dirbti 
su vaiku, kad susitiktų su kitais panašaus likimo tėvais, išgirstų apie 
jų patirtį. 

Konferencijoje dalyvavo Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos, 
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (Neįgaliųjų reikalų de
partamento), Sveikatos apsaugos ministerijos (Valstybinės ligonių 
kasos – VLK) atstovai. Jie kalbėjo šiais klausimais: bendradarbiavi
mas, suteikiant pagalbą kurtiems ir neprigirdintiems vaikams bei jų 
šeimoms, socialinės integracijos iššūkiai Lietuvoje, surdopedagogų 
bei kitų švietimo pagalbos specialistų teikiamos paslaugos Lietuvo
je, galimybė skirti papildomus privalomojo ugdymo metus sutriku
sios klausos vaikams, aprūpinimas klausos aparatais bei jų įsigijimo 

Lietuvos šeimų, auginančių 
kurčius ir neprigirdinčius  
vaikus, bendrijos PAGAVA  
kolektyvas ir bendruomenės 
nariai sveikina bendrijos  
pirmininkę Rimą Sitavičienę 
gražaus jubiliejaus proga! 

Miela Rima, savo idėjomis ir energija kuriate teigiamus 
pokyčius, padedate, kad kurtiesiems ir neprigirdintiems 
vaikams bei jų šeimoms būtų kuo palankesnė socialinė 
aplinka, dalijate šilumą visiems aplinkiniams.  
Nuoširdžiai dėkojame už 25 metų vadovavimą bendrijai,  
už nenuilstamą darbą garbingai nešant PAGAVOS vardą  
ir buriant visus klausos negalią turinčius vaikus.

Linkime asmeninės laimės, reikšmingų siekių  
ir prasmingų darbų ateityje!
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LKD prezidentas Kęstutis Vaišnora, kultūrinių 
renginių organizatorė Justina Vertelkaitė ir 
viešųjų ryšių koordinatorė Vaida Lukošiūtė 
susitiko su Lygių galimybių kontrolieriaus 
tarnybos Komunikacijos skyriaus atstove 
ryšiams su visuomene Izabele Švaraite, Teisės 
skyriaus vyresniuoju patarėju Vyčiu Maliuoliu  
ir Teisės skyriaus teisininku Karoliu Čepu.

Susitikime diskutuota dėl bendradarbiavimo ir aptartos sutri
kusios klausos Lietuvos piliečių diskriminacinės problemos,  pažei
džiančios jų teises.

Dar prieš pokalbį I. Švaraitė užsiminė, kad svarbu gestų kalba su
kurti informacinį vaizdo pranešimą, kuriame klausos negalios žmo
nės būtų supažindinti su Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba ir 
jos funkcijomis. Kurčiuosius reikia informuoti, kad, esant teisių pa
žeidimams, patyrus diskriminaciją ar nelygybę, savo skundus jie gali 
pateikti tarnybai. Džiugi žinia kurtiesiems – siekiama, kad tarnybai 
būtų  galima pateikti gestų kalba skundus (vaizdo įrašai).

Susitikimo metu buvo aptartos problemos, su kuriomis įprastai 
susiduria klausos negalios žmonės, patiriantys nelygybę.

• Dažnai darbdaviai atsisako įdarbinti klausos negalios asmenis dėl 
jų turimos negalios, tačiau neįvertina situacijos, kad daugelis darbo 
vietų yra arba gali būti pritaikyta kurtiesiems. Pagrindinė priežastis, 
dėl kurios nenorima priimti kurčiojo į darbą, yra baimė nesusikalbėti.
• Skaudus faktas, kuomet kurčias darbuotojas gauna gerokai ma
žesnį atlyginimą nei girdintysis, argumentuojant, kad kurtieji gauna 
šalpos išmokas.
• Pasaulyje pripažintas faktas, kad kurtieji – geriausi vairuotojai – ne
padrąsina darbdavių įdarbinti kurčiuosius didelių gabaritų transporto 
priemonių vairuotojais. Čia jaučiama nelygybė – teisę vairuoti turi, ta
čiau dirbti – ne.
• Bene labiausiai diskutuotina tema – dėl kochlearinių implantų. 
Kochleariniai implantai Lietuvoje yra visiškai kompensuojami, o klau
sos aparatai finansuojami tik dalinai. Kompensacijos dydis yra labai 
menkas, be to, kompensacija taikoma tik vienam aparatui. Tokia ne
lygybė iškelia problemą: girdintys tėvai dažnai renkasi nemokamą 
variantą, nes įsigyti kokybiškus klausos aparatus ne kiekvienas išgali. 
Kalbant apie lygių teisių pažeidimą, čia taip pat diskutuojama, ar nėra 
pažeidžiama vaiko teisė rinktis, nes sprendimą, kokia technika yra tin
kamiausia vaikui, priima jo tėvai.  

Teisės skyriaus vyresnysis patarėjas V. Maliuolis taip pat domėjo
si kurčiųjų švietimo klausimais, situacija kurčiųjų mokyklose bei ga
limybėmis klausos negalios asmenims siekti aukštojo mokslo. Šiuo 
klausimu pagrindinė problema – vertėjų trūkumas. 

kompensavimas vaikams ir suaugusiesiems Lietuvoje. VLK atstovas 
G. Baranauskas patikino, kad kitais metais numatyta skirti didesnę 
sumą klausos aparatams kompensuoti – tai išties gera žinia. 

Pranešimus skaitė kviestiniai svečiai iš užsienio: Amerikos tėvų 
asociacijos „Hands and Voices“ („Rankos ir balsai“) įkūrėja bei Pa
saulinės tėvų, auginančių kurčius ir neprigirdinčius vaikus, organi
zacijos GPODHH įkūrėja ir pirmininkė Leeanne Seaver ir Europos šei
mų, auginančių kurčius ir neprigirdinčius vaikus, bendrijos FEPEDA 
prezidentė Sari Paloposki. Savo pranešimuose jos pabrėžė tėvų ir 
specialistų bendradarbiavimo būtinybę dėl klausos negalią turinčių 
vaikų gerovės. 

Pranešimus taip pat skaitė Lietuvos kurčiųjų draugijos preziden
tas Kęstutis Vaišnora, Lietuvos kochlearinių implantų naudotojų 
asociacijos vadovė Asta Girnienė, surdopedagogė, Klaipėdos aps
krities sutrikusios klausos vaikų ir jaunimo tėvų bendrijos „Aidas“ 
vadovė Kristina Rimkienė, tėvų atstovė Indrė Petkevičienė. 

Vilniaus universiteto mokslininkai pateikė 20172019 metais at

likto mokslinių tyrimų projekto „Vaikų su kochleariniais implantais 
socialinės integracijos iššūkiai Lietuvoje“ rezultatus. Pranešimus 
skaitė prof. E. Lesinskas, dr. J. MataitytėDiržienė, dr. D. Stumbrys, 
dr. J. Byčkova. 

Dėkojame visiems dalyvavusiems ir kviečiame šeimas, auginan
čias klausos sutrikimą turinčius vaikus, būti kartu su PAGAVA, susi
tikti su panašaus likimo šeimomis, nes niekas geriau mūsų nesupras 
nei tas, kuris pats neramia širdimi priiminėjo sprendimus dėl savo 
vaiko, jokia kompiuterinė svetainė nepadės taip, kaip likimo draugo 
apkabinimas ir šiluma jo akyse.

Konferencija buvo dalinai finansuojama bendrijai PAGAVA įgy-
vendinant Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos bei Neįgaliųjų 
reikalų departamento projektus ir gavus Baltijos-Amerikos Laisvės 
Fondo (BAFF) finansavimą. Daugiau informacijos apie BAFF stipen-
dijas ir lektorių paramą rasite apsilankę interneto svetainėje www.
balticamericanfreedomfoundation.org .

LKD inf.
Bendradarbiavimas su Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba

PAGAVOS darbuotojos. Konferencijos dalyviai.

AKTUALIJOS
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Spalio 19 d. Kauno kurčiųjų reabilitacijos centro 
(KKRC) salė buvo pilna. Čia susirinko buvę ir esami 
saviveiklininkai: dramos-pantomimos kolektyvas, 
ritminių šokių ir imituojamosios dainos kolektyvas, 
tautinių šokių kolektyvas ir kiti. Visi saviveiklinin-
kai buvo pakviesti į LKD Kauno teritorinės valdy-
bos (TV) kultūrinės veiklos 65-mečio minėjimą. 
Jo atidarymą vainikavo KKRC direktorės Jūratės 
Pugačiauskienės ir meninių gebėjimo lavinimo 
organizatoriaus Mykolo Balaišio pasirodymas su 
imituojamąja daina „Savo šventę išdalink“ . 

Šiek tiek istorijos
Kauno TV kultūrinės veiklos istorija pradėta skaičiuoti nuo 1954 

m., kai dar veikė kaip LKD Kauno skyrius. Pirmasis vaidinimas, sulau
kęs didelio susidomėjimo, buvo pastatytas pagal N. Gogolio „Revizo
rius“. Tuo metu dramos būreliui vadovavo A. Balčiūnas. „Tais metais 
atsirado ir tautinių šokių būrelis. Mūsų šokėjai ir artistai surengė 
viešą koncertą girdinčiųjų visuomenei. Kurčiųjų kultūrinės veiklos 
pradžia nebuvo lengva – nebuvo nuolatinės salės, trūko lėšų“, – pri
simena R. StonkutėČicharienė.  

Pasakoja D. ČiurlevičiūtėRamonienė: „Pirmieji žingsniai buvo 
nelengvi. Kolektyvas buvo geras, draugijos nariai aktyviai dalyvavo 
visuomeninėje veikloje. Pradėjome darbą su būreliais, vaidinome 
spektaklius, kuriuos net teatrai statė. Turėjome sunkumų dėl repe
ticijų, nes saviveiklininkai dirbo skirtingose pamainose <…>. Patys 
saviveiklininkai kūrė intermedijas.“ 

Kauno kurčiųjų klubas organizavo daug įvairių renginių ir ekskur
sijų, keitėsi ir meno vadovai, bet ilgiausiai meno vadovo pareigas ėjo 
Vida Eskertienė, kuri šiuo metu Kauno kurčiųjų reabilitacijos centre 
dirba individualios pagalbos asistente. Nuo 1984 m. V. Eskertienė 
pradėjo dirbti meno vadove. „Tarprajoniniuose kultūros namuose 
pradėjau dirbti rugpjūčio 4 d., direktorė tuo metu buvo K. T  umėnienė. 
Patalpos buvo nedidelės, salė maža, be scenos, tad didesnes šventes 
organizuodavome kurčiųjų gamybosmokymo kombinato (dabar 
UAB „Atropa“) salėje. Teritorinės valdybos pirmininkės M. Stankaus
kienės dėka pavyko gauti patalpas Jūratės g. 19 (čia klubas veikia iki 

dabar), pradėjusi dirbti radau šiuos būrelius: dramospantomimos, 
pramoginių šokių, pagyvenusių moterų ir liaudies šokių. 1985 m. 
buvo susikurtas imituojamosios dainos kolektyvas, kurio vadovė bei 
iniciatorė nuo 1995 m. buvo J. Pugačiauskienė; ritminių šokių kolek
tyvas, filmavimofotografavimo būrelis“, – prisiminimais dalijasi 33 
metus meno vadove išdirbusi V. Eskertienė. 

Kauno TV šiandien
1992 m. birželį Kauno tarprajoninė valdyba buvo reorganizuota 

į Kauno TV, kultūros namai buvo jungiami prie teritorinių valdybų. 
Iki 2007 m. Kauno TV pirmininke dirbo M. Stankauskienė, o vėliau ją 
pakeitė J. Pugačiauskienė, kuri dirba iki šiol. 

Kauno TV istorijoje apstu įvairių renginių, tačiau žymiausi jų po re
organizacijos yra šie: 1996 m. buvo surengtas pirmasis grožio konkursas 
„Mis kurčioji kaunietė“, 2005 m. – pirmasis imituojamosios dainos kon
kursas Kaune. Dalyvavo Tarptautiniame imituojamųjų dainų festivalyje 
Minske „Žvaigždynas 2002“, 2008 m. dramospantomimos ir lietuvių 
liaudies tautinių šokių kolektyvai dalyvavo Ispanijoje, Jerezo mieste, 
Teatrų festivalyje, Tarptautiniame imituojamosios dainos festivalyje 
Kaliningrade „Gintarinės žvaigždės“ 2012 ir 2013 m. Tarp šių įsimintinų 
renginių visuomet buvo organizuojami renginiai ir bendruomenės na
riams, ir jų vaikams: kalėdinė popietė vaikams, naujamečiai žiburėliai, 
Užgavėnių šventė, Tarptautinė teatro diena, Atvelykio popietė. 

Šiandien veikia šie meninių gebėjimų lavinimo kolektyvai: dra
mos ir judesio, moterų šokių ir  kultūrinės veiklos. Visus juos ugdė 
ir jų saviraišką skatino ilgametė meninių gebėjimų lavinimo organi
zatorė V. Eskertienė, o nuo 2018 m. pareigas perleido M. Balaišiui.  

„Svarbu, kas vyksta šiandien, bet jeigu pamiršime tai, kas buvo, 
jei mūsų vaikai nežinos savo bendruomenės kultūros ir istorijos, ne
manau, kad būsime stiprūs ir vieningi. Taigi viskas svarbu: ir praeitis, 
ir dabartis, ir ateitis, kurią kuriame jau šiandien. O ką sukursime, tą 
ir turėsime ateityje. Ką sugriausime, to jau nepastatysime...“ – minti
mis po renginio dalijosi Kauno kurčiųjų reabilitacijos centro direkto
rė J. Pugačiauskienė .

Spalio 19 d. susirinkę saviveiklininkai dar kartą prisiminė laikus, 
kai patys spindėjo ant scenos ir minėjo 65uosius kultūrinės veiklos 
metus. Dalis jų lanko repeticijas ir šiandien. 

Trumpas interviu su dabartiniu meninių gebėjimų lavinimo or-
ganizatoriumi M. Balaišiu, kuris scenoje pirmą kartą pasirodė dar 16 
metų ir publiką džiugino 17 metų. 

Kauno kurčiųjų kultūrinei veiklai – 65 metai
Vaida LUKOŠIŪTĖ

Imitacinio dainavimo ir ritminių šokių kolektyvas. Moterų tautinių šokių kolektyvas.

KULTŪRA
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Mykolai, esate vienas iš seniausių kolektyvo narių, o šiandien ir pats 
vadovaujate kultūrinei veiklai. Nuo ko viskas prasidėjo, kaip įsitrau-
kėte į kultūrinę veiklą?

Viskas prasidėjo dar mokyklos laikais, kai mokiausi Kauno kurčių
jų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centre, aktyviai dalyvaudavau ir pasiro
dydavau įvairiuose renginiuose. Mokykloje mane pastebėjo ir pasiūlė 
lankyti imitacinio dainavimo būrelį Kauno kurčiųjų klube. Mane vi
suomet žavėjo muzika: patiko jos klausytis ir įsigilinti į dainos prasmę, 
žodžius. Todėl pagalvojau, kad tai galima perduoti kurtiesiems per 
imitacinį dainavimą. Man labai patiko ši idėja, todėl nuo 16 metų pra
dėjau lankyti imitacinio dainavimo būrelį. Scenoje gyvenau 17 metų.  

Trumpai papasakokite apie dabartinę veiklą.
Šiandien esu meninių gebėjimų lavinimo organizatorius ir atsakin

gas už kurčiųjų kultūrą bei koordinuoju būrelių veiklą. Bend radarbiauju 
su kitomis organizacijomis, o kai mus pakviečia į pasirodymus, sudarau 
programą ir derinuosi kartu su būrelio nariais, kokios yra jų galimybės 
dalyvauti viename ar kitame renginyje. 

Kiek laiko jau einate meninių gebėjimų lavinimo organizatoriaus 
pareigas? Kas paskatino priimti šį sprendimą? 

Šias pareigas einu jau dvejus metus. Iki manęs meno vadovė 
buvo V. Eskertienė. Šioje srityje ji dirbo 33 metus. Esu labai dėkingas 
Vidai už patirtį, nes labai daug išmokau būtent iš jos: kaip atrodyti 
scenoje, kaip būti gražiam, tinkamai pasipuošti prieš lipant ant sce
nos. Tikrai daug pamokų buvo išmokta. Vidos prioritetas visuomet 
buvo nesuklysti scenoje, o jeigu ir suklysdavome, turėjome išmokti 
to neparodyti, neišsiduoti kitiems ir judėti toliau. Tai yra viena di
džiausių pamokų, kurias išmokau ir mokau kitus. Kita svarbi pamo
ka – nebijoti scenos. Bet šiai baimei įveikti reikia laiko ir patirties, 
kuri ugdoma dalyvaujant įvairiuose pasirodymuose.

Kokie pagrindiniai motyvai lėmė, kad scenoje išbuvote net 17 metų? 
Ar per tą laikotarpį labai keitėsi kolektyvas?

Labai mėgau ir dabar mėgstu muziką. Į kurčiųjų klubą ateidavau 
atsipalaiduoti. Muzika man suteikia poilsio. Pasirodymų metu man 
labai patikdavo matyti žmonių šypsenas veiduose, džiaugiausi, kad 
galėjau perteikti jiems dainos mintis ir prasmę kurčiųjų kalba. 

Bėgant laikui, žinoma, keitėsi ir kolektyvas. Susiklosčius aplinky
bėms, kolektyvą paliko nemažai žmonių, tačiau ir dabar smagu prisi
minti, kai kolektyvui priklausė Rasa Verbovskienė, Jurgita Jankutė, Kęs
tutis Vaišnora, Birutė ir Aldona Kvaselytės, Vaida Lukošiūtė ir kiti nariai. 
Prisimenu, kad mano pirmoji imituojamoji daina buvo kartu su sesėmis 
Aldona ir Birute. Nepriklausomai nuo to, kad stipriai keitėsi kolektyvas, 
vis dar yra žmonių, kurie iki šiol priklauso imitacinio dainavimo būreliui 
ir su malonumu eina į repeticijas. Labai džiaugiuosi už tuos žmones. 

Šiandien, sudėję visus būrelius kartu, turime 20 saviveiklinin
kų. Mažiau žmonių lanko imitacinį dainavimą, nes ne visi žmonės 
gali girdėti muziką. Saviveiklininkų didžiausia dalis yra kurtieji. Mes 
skatiname ir ieškome žmonių, kurie norėtų atrasti save per imitaci
nį dainavimą, bet tam reikia laiko, tai yra savanorystė,  žmogus turi 
tam rasti laiko. 

Ilgiausiai išliko šokių bei pantomimos kolektyvai, čia yra narių, 
kurie lanko būrelį jau net 30–40 metų! Tai Roma Linkevičiūtė, Mari
jona Valiunienė, Alberta Žalionis ir Ona Pauplienė.

Beje, kuo mes išties galime didžiuotis, kad vieninteliai Lietuvoje 
turime tautinių šokių kolektyvą. Anksčiau turėjome ir pagyvenusių 
žmonių šokių kolektyvą, bet dabar, deja, jo jau neliko. Kolektyvas 
natūraliai iširo, kai sumažėjo narių skaičius, nebeliko porų. 

Ar sunku perteikti dainą gestų kalba?
Yra dainų, kurios verčiamos pažodžiui, bet dabar labiau stengia

mės perteikti dainos mintį. Tačiau visa tai priklauso nuo dainų: teksto, 
žanro. Ir jeigu daina turi daug paslėptų minčių, tuomet norint teisin
gai perteikti mintis gestų kalba, reikia laiko. Tikrai yra dainų, kuomet 
atrodo, kad dainuojame jau daug metų, bet dainos gestų kalba kinta, 
ieškome būdų tikslingiau perteikti informaciją. Atsirado ir naujas  žan
ras – poezija gestų kalba, tačiau kaip visuomet – reikia žmonių. 

Ar galite motyvuoti delsiančius prisidėti prie kurčiųjų kultūrinės veiklos?
Norėčiau pasakyti visiems – nebijokite scenos. Ji yra vieta, kur 

gali atsiverti jūsų gebėjimai.

Nuoširdžiai ačiū už pokalbį. „Akiratis“ linki kuo daugiau savo kultū-
rą mylinčių savanorių.

KULTŪRA

Renginio vedėjai Rūta ir Paulius kartu su Vida Eskertiene, Mykolu Balaišiu ir direk
tore Jūrate Pugačiauskiene.

Dramospantomimos kolektyvo buvę ir esami nariai. Pagyvenusių žmonių tautinių šokių kolektyvas.

KULTŪRA



2019 m. LAPKRITIS8

Spektaklio „Vienas gestas“ premjera įvy
ko 2016 m., jis apvažiavo jau pusę pasaulio. 
Pasak režisieriaus, šis spektaklis daugiau 
skir tas girdintiesiems, nes jis susipažindina 
su kurčiųjų pasauliu ir kultūra. Be to, tai ir 
proga šiek tiek pažinti gestų kalbą, pamaty
ti jos grožį. Spektaklio uždavinys – parodyti 
kurčiųjų stiprybę ir jėgą. Lenkų kūrėjai kviečia 
griauti regimą ir neregimą negirdėjimo sieną.

Spektaklyje vaidina keturi sutrikusios 
klausos aktoriai, dalyvauja gestų kalbos ver
tėja, spektaklio tekstas sutitruotas lietuvių 
kalba. Kiekvienas aktorius pasakoja savo as
meninę istoriją, apie patirtį, nusivylimus ir 
atradimus. Štai vienos aktorės istorija: karo 
metais gimusią mergaitę teko gelbėti vaistais 
nuo mirties, to pasekmė – prarasta klausa. 
Vė liau – nuolatinis vaikščiojimas su močiute 
į bažnyčią, tikint Dievo pagalbos sugrąžinti 
klausą, ir jos ašaros dėl neišklausytų maldų. 

Kita – sėkmės istorija, kai dėl nepakantu
mo ir netolerancijos vyriškiui teko palikti gim
tąją šalį ir emigruoti į Švediją, kur jam implan
tuotas kochlearinis implantas. Ten  jis susikūrė 
geresnį gyvenimą, šeimą. Tačiau tėvynės il
gesys šį aktorių sugrąžino gyventi į Lenkiją. 
Čia jis prisideda prie tolerancijos ir pagarbos 
kurtiesiems didinimo. 

Trečiasis aktorius išdidžiai demonstravo 
gestų kalbos grožį, meilę savo gimtajai kalbai 
ir dalijosi skausminga patirtimi mokykloje 

mo kantis žodinės lenkų kalbos. Dėl to, kad 
sunkiai sekėsi jos mokytis, buvo priskirtas 
prie negabių mokinių. 

Ketvirtoji aktorė leido žiūrovams suprasti, 
kokį garsą girdi neprigirdintis žmogus, kai ne
šiojamas nekokybiškas klausos aparatas, ir 
ironizavo, kad šeima dėl finansinių sunkumų 
nusprendė mergaitei dėti brangų, tačiau vals
tybės kompensuojamą kochlearinį implantą. 
Mat neįpirko tris kartus pigesnių už kochleari
nius implantus klausos aparatų. 

Žiūrovai iš arti galėjo pažvelgti į kurčiųjų 
pasaulį iš gestų kalbos vartotojų ir kochleari
nių implantų nešiotojų pozicijų. Suprasti, kad 
sutrikusios klausos žmogui ypač svarbi gestų 
kalbos vertėjų teikiama pagalba, kad komu
nikacijos barjeras tarp kurčiųjų ir girdinčiųjų 
yra didelė problema ne tik Lietuvoje. 

Diskusijos
Spektaklis nepaliko abejingų. Tad po jo 

diskusijoje dalyvavo gausus būrys žiūrovų. Vy
kusį pokalbį moderavo gestotyrininkė Anželi
ka Teresė, jame dalyvavo spektaklio režisie
rius W. Ziemilskis, aktoriai Marta Abramczyk, 
Adamas Stoyanovas, Jolanta Sadlowska, Pa 
welas Sosinskis, spektaklio rėmėjų „KPMG 
Baltic“ atstovas Edvinas Žukauskas, teatro 
vadovas Tomas Juočys, Klaipėdos Litorinos 
mokyklos direktorė Edita Andrijauskienė, 
teatro režisierius Aleksas Mažonas, Lietuvos 

kurčiųjų jaunimo atstovai Ada Zabulionytė ir 
Greta Damševič. Vietoj planuotos valandos 
trukmės turininga diskusija užsitęsė iki dviejų 
valandų, ją vertė keturi gestų kalbos vertėjai. 
Kalbėtojai dalijosi įžvalgomis apie kurčiųjų ir 
girdinčiųjų bendravimo galimybes, r ežisieriai 
pasidalijo darbo su kurčiaisiais patirtimi, teat 
ro vadovas pažadėjo sukurti geresnes sąlygas 
kurtiesiems lankyti spektaklius. 

Teatro režisierius A. Mažonas, Klaipėdoje 
su kurčiaisiais, taip pat ir su vaikais, kuriantis 
teatro projektus, teigė, jog labiausiai atskirtį 
kuria drąsos trūkumas. Jis dėkojo lenkų tru
pei už drąsą išeiti iš komforto zonos, kalbėti 
drąsiai ir atvirai.

Klaipėdos Litorinos mokyklos direktorė 
E. Andrijauskienė papasakojo apie k určiųjų 
mokyklos veiklą: vaikai joje intensyviai ir ko
kybiškai lavinami, mokosi gestų kalbos, o 
meninių projektų (vad. A. Mažonas) sukūrę to
kių patrauklių, kad nebespėja dalyvauti visuo
se renginiuose, į kuriuos yra kviečiami.

Klaipėdos dramos teatro vadovas T. Juo
čys susirinkusius patikino, kad šio spektaklio 
rodymas – pirmas žingsnis į didesnį teatro 
atvirumą neįgaliesiems, siekis sužinoti jų 
poreikius. Anot jo, spektakliai bus vis labiau 
pritaikomi kurčiųjų, aklųjų ir silpnaregių po
reikiams (pasitelkus specialų vertimą, titra
vimą), o salėje bus daugiau vietų žmonėms 
su judėjimo negalia. Pamažu tai turėtų tapti 
įprastu dalyku – tuomet teatras bus visiems 
prieinamas ir tokio spektaklio rodymas bus 
nebe išimtis, o įprasta praktika.

Spektaklio režisierius W. Ziemilskis džiau
gėsi, kad pokalbis su dideliu būriu skirtingų da
lyvių nepakartojo Babelio bokšto nesėkmės.

Spalio 30-osios vakarą Klaipėdos dramos teatre Varšu-
vos „Nowy Teatr“ parodė unikalų režisieriaus Wojteko 
Ziemilskio spektaklį „Vienas gestas“, o po jo vykusiame 
pokalbyje gausiai dalyvavo žiūrovai, daug kurčiųjų.

Diskusija, vykusi po spektaklio. Kalba lenkų režisierius W. Ziemilskis, kurio jautrus socialiniu ir meniniu požiūriu 
spektaklis „Vienas gestas“ atskleidė dalį problemų, su kuriomis susiduria kurtieji realiame gyvenime.

Klaipėdos teatro vadovo T. Juočio ketinimai titruoti dalį 
spektaklių atvertų duris kurtiesiems į teatro pasaulį.

Spektaklis „Vienas gestas“ – pirmas žingsnis į 
didesnį teatro atvirumą kurtiesiems Kristina RIMKIENĖ, „Akiračio“ inf.

KULTŪRA
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Spalio 28 – lapkričio 3 d. Bal-
tarusijos mieste Gomelyje 
vyko septintas Europos kur-
čiųjų imtynių čempionatas. 
Jame Lietuvai atstovavo kur-
čiųjų imtynininkas Mantas 
Kazimieras Sinkevičius,  
jo treneris Saulius Liaugmi-
nas ir komandos vadovas 
Mantas Stankevičius. 

Lietuvos kurčiųjų imtynininkas M. K. Sin
kevičius tapo Europos vicečempionu! 

Jis varžėsi graikųromėnų imtynių stiliaus 
77 kg svorio kategorijoje. 

Varžybose Mantas iškovojo tris pergales 
ir patyrė vieną pralaimėjimą. 

Pirmojoje kovoje jis susitiko su Rusijos 
at stovu D. Šakurovu ir jam pralaimėjo – 5:12. 

Antra dvikova su Ukrainos atstovu S. Get
mančenka baigėsi labai greitai, rezultatu 8:0 
laimėjo M. K. Sinkevičius. 

Trečioje kovoje Mantas varžėsi su Balta
rusijos atstovu H. Adamianu. 

Po sunkios kovos mūsų sportininkas iš
kovojo pergalę. 

Paskutinė lemiama kova su Turkijos at
stovu B. Aksaliu baigėsi lygiosiomis – 8:8, 
bet pergalė atiteko Mantui, nes jis atliko 
daugiau taškų vertę turinčių veiksmų.

SPORTAS

Europos vicečempionas – Lietuvos kurčiųjų imtynininkas M. K. Sinkevičius.

Spalio 14 d. Švietimo, mokslo 
ir sporto ministerijoje premje-
ras Saulius Skvernelis kartu su 
švietimo, mokslo ir sporto mi-
nistru Algirdu Monkevičiumi ir 
Vyriausybės kancleriu Algirdu 
Stončaičiu apdovanojo per 100 
geriausių šalies sportininkų 
bei jų trenerių, pasižymėjusių 
2019 m. pasaulio ir Europos 
čempionatuose. 

Iškilmingoje ceremonijoje apdovano
ti krepšininkai, baidarininkai, irkluotojai, 
alpinistai, buriuotojai, kultūristai, sporti

nių šokių šokėjai, karatistai ir kiti. Iš viso 
pagerb tas dvidešimt vienos sporto šakos 
atstovas. Tarp jų – ir Lietuvos kurčiųjų mo
terų krepšinio rinktinė, pasaulio čempiona
te iškovojusi antrąją vietą, vyrų rinktinė, 
iš plėšusi bronzos medalį, bei orientacinin
kai, pasaulio čempionate laimėję sidabrą. 
Taip pat apdovanotas Europos kurčiųjų leng
vosios atletikos čempionas rutulio stūmi
kas Vytenis Ivaškevičius, vicečempionas 
disko metikas Mažvydas Paurys ir jų treneris 
Sigitas Liepinaitis.

„Esate valingumo, susitelkimo ir geleži
nės valios pavyzdys. Savo pasiekimais ir per
galėmis jūs įkvepiate aplinkinius siekti savo 
svajonių ir tikslų. Taip pat ugdote patriotiz
mo ir pasididžiavimo savo šalimi jausmą! 

Nuoširdžiai ačiū treneriams ir kitiems rink
tinių nariams – gydytojams, sporto moks
lininkams, kineziterapeutams ir komandų 
vadovams. Jūsų atsidavimas darbui – labai 
svarbi sėkmės formulės dalis“, – sakė prem
jeras S. Skvernelis.

Ministras A. Monkevičius, sveikindamas 
sportininkus, pabrėžė, kad visi stebėdami 
varžybas ir matydami sportininkų ryžtą jau
čia dėkingumą ir pasididžiavimą būti vienos 
valstybės piliečiais.

2019 metai yra reikšmingi sportui ir pri
imtais teisiniais sprendimais: nuo šių metų 
sausio 1 d. įsigaliojusiame naujame Sporto 
įstatyme įtvirtintas nuoseklus sporto finan
savimo didinimas ir sporto bendruomenei 
reikšmingos teisinės nuostatos.

Apdovanoti geriausi Lietuvos metų sportininkai „Akiračio“ inf.

Europos kurčiųjų imtynių čempionatas

Tikimasi, kad ir treniruotės „GymPlius“ padėjo pasiekti geriausių rezultatų čempionate.

„Akiračio“ inf.
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Direktorė nuo pat pirmųjų savo darbo die
nų, gražindama mokyklos teritoriją, visada 
svajojo apie žmogų, kuris apsiimtų prižiūrėti 
mokyklos gėlynus. Su savanorio G. Šimkaus 
atėjimu, jo didžiuliu atsidavimu savo pomė
giui mokyklos vadovės svajonės ne tik išsi
skleidė, bet ir sužydėjo visu grožiu. ,,Visiškai 
sutapo mūsų mintys ir vizijos. O svarbiausia, 
jog žmogus viską darė negailėdamas savęs, 
jėgų ir laiko, kad tos svajonės ir vizijos virstų 
realybe“, – neslėpdama dėkingumo ir susi
žavėjimo sako D. Kriščiūnienė. Anot jos, di
džiausia vertybė yra tai, kad G. Šimkus gyve
na tuo, ką daro, ir įkvepia kitus, ypač vaikus. 

Neetatinės ,,Akiračio“ korespondentės Lai-
mos  LAPĖNIENĖS interviu su G. Šimkumi – apie 
kūdikystės ir vaikystės dienas auksarankių se-
nelių namuose kaime, darbą teisėsaugos sri-
tyje, savanorystę Panevėžio kurčiųjų ir nepri-
girdinčiųjų pagrindinėje mokykloje, nuo mažų 
dienų lydintį gėlių, augalų, o vėliau ir akmenų  
pasaulį, nenumaldomą grožio ir harmonijos 

troškimą, apie garbingą įvertinimą bei iš to 
išaugusį dar didesnį norą ir pareigą gražinti 
savo miestą ir kraštą.

Kas jus atvedė į aplinkos grožio kūrybos pa-
saulį? Kas lėmė tokį gilų aplinkos estetinį 
pajautimą?

Likimas taip susiklostė, kad nuo trijų mė
nesių manimi rūpinosi seneliai – mano ma
mos tėvai. Senelio netekau būdamas aštuo
nerių metų, o močiutės – šešiolikos. Seneliai 
gyveno kaime, todėl mano talentinga ir labai 
darbšti močiutė Natalija, dirbdama įvairius 
darbus, visur mane su savimi nešiojosi, o 
vėliau vedžiojosi. Kartu ravėdavome daržus 
ir gėlynus, sodindavome gėles prie namų ir 
artimųjų kapavietėse. Turbūt turėjo reikšmės 
ir tai, kad močiutė buvo talentinga audėja. 
Geriausia savo krašte. Ausdavo lovatieses, 
iš margintas įmantriausiais raštais, laidotu
vėms skirtus sienų uždangalus. Senelis Vin
cas buvo kalvis. Taip pat labai  darbštus. Ne
seniai mano dėdė, vyriausiasis mano senelių 

sūnus, iš žiniasklaidos sužinojęs apie mano 
kuriamus gyvuosius paveikslus iš akmenų ir 
augalų, pasakė, kad savo talentą ir darbštu
mą paveldėjau iš senelių.

Be to, vaikystėje ir paauglystėje buvau ak
tyvus, daug kuo domėjausi. Dalyvavau skaito
vų konkursuose, šokau sportinius ir tautinius 
šokius įvairiuose šokių kolektyvuose. 1982 m. 
su Panevėžio operetės kolektyvu (šokau bale
to trupėje) buvau išvykęs į 22 dienų trukmės 
koncertinępažintinę kelionę po Kubą. 1990 
m. Lietuvai atgavus nepriklausomybę, atsi
rado galimybė geriau pažinti pasaulį – tapo 
prieinami anksčiau buvę uždrausti informaci
jos srautai, šaltiniai. Tada susidomėjau Rytų 
kultūra. Lankiau dziudo ir karatė treniruotes, 
jogos užsiėmimus, mokiausi arbatos ruoši
mo ir gėrimo ceremonijos meno. ,,Susirgau” 
Japonija: japoniško stiliaus sodais, bonsais, 
akmenų sodais.

Ilgą laiką dirbote teisėsaugos struktūroje. Ar 
lauko erdvių kūrimas, grožio puoselėjimas 
jums buvo atgaiva po sunkaus darbo?

Mirus mane auginusiai močiutei, mečiau 
studijas politechnikume (dabar Panevėžio 
ko legija), vidurinį išsilavinimą įgijau mokyda
masis vakarinėje mokykloje. Grįžęs iš karinės 
tarnybos vedžiau ir po kurio laiko įsidarbinau 
policijoje bei įstojau mokytis į policijos akade
miją. Tarnaujant policijoje, mano darbo kabi
nete gėlių buvo daugiau nei pas koleges mo
teris. Laisvalaikį leisdavau gamtoje su šeima 
ir draugais. Mėgau laukinėje gamtoje kurti 
stovyklavietes, pagražinti aplink esančius au
galus, nukirpdamas ar nupjaudamas, mano 
manymu, jų nepuošiančias šakas.

Ar jūsų pirmasis kūrinys buvo Debesų sodas, 
ar jau prieš tai buvote prisilietęs prie kitų 
erdvių?

PKNPM savanoris G. Šimkus gyvena tuo, ką daro, ir įkvėpia kitus, ypač vaikus, kilniam darbui. Laima LAPĖNIENĖ

MŪSŲ ŽMONĖS

Pastaruoju metu daug rašoma apie savanorystę ir savanorius. Išleista 
net knyga „Būk savanoris – keisk pasaulį“ (autorės – N. Kurapkaitienė 
ir M. Kėžaitė-Jakniūnienė). 2011 m. Europos Komisija buvo paskelbusi 
Europos savanoriškos veiklos metais. Anksčiau žodis „savanoris“ pir-
miausia siedavosi su kariais savanoriais. Šiandien savanorystė įgauna 
kitą prasmę – kaip pagalbą žmogui ir mūsų aplinkai. 
„Akiratis“ skaitytojams pristato Panevėžio kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų 
pagrindinės mokyklos savanorį, Sraigių sodo, Žaliojo kalno ir įvairių 
lauko erdvių įkūrėją, 2018-ųjų Metų panevėžietį Gintautą Šimkų. 
,,Tokių žmonių kaip Gintautas gyvenime neteko sutikti. Tai stebuk-
las – tas pats, kas išlošti milijoną. Loterijoje man nesiseka, tačiau 
šio žmogaus įsiliejimas į mūsų mokyklos bendruomenės gyvenimą 
– didžiulis laimėjimas“, – savanorio bendryste džiaugiasi mokyklos 
direktorė Danutė Kriščiūnienė. 

Savanorio 
darbai prilygsta 
milijoniniam 
loterijos 
laimėjimui



2019 m. LAPKRITIS 11

Panevėžio kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pagrindinės mo
kyklos Sraigių sodo, Žaliojo kalno ir įvairių lauko erdvių 
įkūrėjas, 2018ųjų Metų panevėžietis Gintautas Šimkus.

1992 m. su žmona įsikūrėme naujame bute, 
kuris yra pirmame daugiabučio namo aukšte. 
Po buto langais pasisodinome ramunių, alyvų 
krūmą, tują. Po truputį gėlynas plėtėsi. Priso
dinome augalų iš trijų namo pusių. Po 22 metų 
eksperimentavimo su augalais ir akmenimis, 
kuriant gyvuosius paveikslus, 2014 m. mūsų 
puoselėjama aplinka laimėjo 1ąją vietą Pane
vėžio miesto savivaldybės organizuojamame 
Gražiausiai tvarkomos aplinkos konkurse, dau
giabučių namų kategorijoje. Tada kilo mintis 
šią aplinką pavadinti Debesų sodu. Japonijoje 
sode augantys medžiai vadinami sodo medžiais 
(Niwaki).  Menas, augalus karpant ir formuo
jant, kad sodo augalų laja įgautų apvalią, ovalo 
ar plokščią formą, vadinamas Karikomi – debe
sų medis. Niwaki + Karikomi = debesų sodo me
džiai. Iš čia – Debesų (medžių) sodas. 2017 m. 
Debesų sodas pakartojo jau minėtą rezultatą, o 
2015 ir 2016 metais laimėjo Gražiausio Lietuvos 
gėlyno prie daugiabučio namo vardą.

Kokius  jausmus tuo metu išgyvenote?
Visada smagu, kai tavo darbai vertinami 

kitų žmonių. Tai reiškia, kad jie yra naudingi, 
teikiantys džiaugsmą ir kitiems, ne tik tau. 
Laimėti konkursai suteikia galimybę plačiai 
išplatinti žinią apie sukurtą produktą, gautą 
rezultatą. Lietuvoje nėra įprasta ypatingai gra
žinti aplinką prie daugiabučių gyvenamųjų 
namų. Debesų sodas – pavyzdys, tikiuosi, už
krečiantis, kad ir daugiabučių namų aplinka 
gali būti puoselėjama ne tik tvarkingai, bet ir 
estetiškai – kūrybiškai, harmoningai.

Kaip prasidėjo jūsų savanorystės ir nuosta-
bių lauko edukacinių erdvių kūrimo kelias 
PKNPM? Kas įkvėpė imtis to darbo? Kaip se-
kasi dabar (nes ta veikla, nors, atrodo, jau vis-
kas išgražinta ir išpuoselėta, vis dar tęsiasi)?

Laimėjus Gražiausio Lietuvos gėlyno prie 
daugiabučio namo vardą,  Panevėžyje tapau 
žinomas kaip Debesų sodo kūrėjas ir puose
lėtojas. 2016 m. pavasarį buvau pakviestas 
į PKNPM pakonsultuoti aplinkos tvarkymo 
klausimais. Tuomet direktorei D. Kriščiūnie
nei pasakiau, kad sodo stuburas yra akmenys. 
Kadangi  nuo devynerių iki keturiolikos metų 
pats gyvenau šalia šios mokyklos esančiame 
name, jos dabartinė teritorija buvo dalis mano 
vaikystės kiemo. Be to, mane užauginusi mo
čiutė Natalija buvo neprigirdinti, kaip ir mano 
pusbrolis Rimantas. Pusbrolio draugai buvo ir 
mano draugai. Aš tarp jų užaugau. Todėl pasi
siūliau šioje teritorijoje sukurti ką nors gražaus 
ir gavau direktorės Danutės pasiūlymą tapti 
mokyklos gėlynų globėju. Kartu su mokykloje 
dirbančiais pedagogais Ramūnu Kabeliu  ir Ar
tūru Juknevičiumi bei mokinio Jonuko Švalbo
no šeimos nariais atsivežėme kelias priekabas 

rėmėjų dovanotų akmenų ir ėmiausi darbo. Ir 
jau tų pačių metų rudenį įvyko šventinis Srai
gių sodo ir Žaliojo kalno atidarymas. Kuriant 
Sraigių sodą mokyklos vidiniame kieme, labai 
pagelbėjo mano žmona Aldona. Paprašiau 
savo kaimyno skulptoriaus Kęstučio Krikščiū
no, kad iš akmens sukurtų ir mokyklai padova
notų kurčiųjų simbolį – sraigę. Jis sukūrė ir pa
dovanojo tris sraiges. Taip gimė Sraigių sodas.

Atrodė, kad mano misija šioje mokykloje 
baigta. Bet ilgainiui vis labiau susidraugavau 
su mokykloje besimokančiais vaikais, pedago
gais, darbuotojais, tėvais (globėjais, rūpinto
jais). Jaučiau didžiulį mano darbų palaikymą 
ir vertinimą iš mokyklos direktorės Danutės, 
kuri pati atiduoda visą savo širdį mokyklai ir 
visai jos bendruomenei. Į naujų edukacinių 
erdvių mokyklos teritorijoje kūrimo procesą 
aktyviai, noriai, linksmai, žaismingai  įsitraukė 
mokiniai. Po truputį prisidėjo visi mokyklos 
darbuotojai  ir pedagogai. Ir mokyklos terito
rija ,,uždainavo“. 2017 m. laimėjo antrąją vietą 
Panevėžio miesto savivaldybės organizuoja
mo Gražiausiai tvarkomos aplinkos konkurse 
įmonių ir įstaigų kategorijoje. 2018 m. moky
klos teritorijoje esančios edukacinės erdvės 
buvo kolektyviai patobulintos, sukurtos nau
jos ir laimėta pirmoji vieta minėtame konkur
se. Taip pat mokykla laimėjo nacionalinį gra
žiausiai tvarkomų edukacinių erdvių Lietuvos 
formaliojo ir neformaliojo švietimo įstaigose 
konkursą ir buvo įrašyta į trisdešimtuko sąra
šą. Tobulumui ir tobulinimui (ypač savęs) ribų 
nėra. Todėl draugystė tęsiasi.

Kas  labiausiai džiugina širdį, kuo didžiuojatės?
Džiaugiuosi vienybe. Visada ir visur. Bend

ryste. Draugyste. Šiltu žvilgsniu, žodžiu, rankos 
paspaudimu. Kitus įkvepiančiais darbų rezulta
tais. Didžiuojuosi nesavanaudžiais žmonėmis, 
bendraminčių sėkme. Kurčiųjų bendruomenė – 
man tarsi giminė. Aš taip jaučiu. Mūsų tarpu
savio bendravime daug šilumos. Nėra tuščio 
pasipūtimo, susireikšminimo. Yra draugiškos, 
linksmos akys. Ir nesvarbu, kad nemoku lietu
vių gestų kalbos... Susikalbame. Širdimi.

Kaip išsiplėtė ar plečiasi jūsų savanoriška 
veikla, kūryba ir kodėl to vis imatės? Ką jums 
tai duoda?

Esu Lietuvai pagražinti draugijos (Panevė
žio skyriaus valdybos) ir asociacijos Tautos 
skydas narys. Gražinti tėvynę Lietuvą – mano 
pareiga. Mano vidinis pasaulis – įgimtos ir išsi
ugdytos savybės, sukaupta patirtis – reikalau
ja realizacijos išorėje. Aš tam nesipriešinu. Vis
kas ,,dėliojasi“ savaime. Gyvenimas per mane  
vykdo Aukščiausiojo Kūrėjo valią.

Už nuoseklų savanorišką darbą ir atsidavimą, 

kuriant unikalias miesto erdves, 2018 m. bu-
vote išrinktas Metų panevėžiečiu. Kokį jausmą 
tada išgyvenote ir kokią atsakomybę pajutote?

Kai žmona paskambino ir pranešė naujie
ną, ant manęs tarsi nusileido, apgaubė mane, 
begalinė didybė. Tarsi būčiau išrinktas šalies 
prezidentu. (Šypsosi.) Ir tuoj pat galvoje sukir
bėjo klausimas: ką dabar reikės daryti? Kaip 
tai realizuoti? Po kelių minučių tas išgyveni
mas praėjo. Išliko noras nuveikti daug gerų 
darbų ir viltis, kad šis vardas gerokai pagel
bės. Paskatins turtingus ir įtakingus žmones 
prisidėti prie Metų panevėžiečio Gintauto ge
rų norų įgyvendinimo.

Papasakokite apie savo šeimą. Kaip jūsų at-
sidavimą aplinkos gražinimui vertina žmona 
Aldona? Ar čia esate bendraminčiai? Kaip šią 
jūsų veiklą priima jūsų vaikai?

Su žmona esame bendraminčiai. Tapome 
tokie ne iš karto. Mūsų santuokai – 31. Sako: 
su kuo sutapsi... Tampytis su sunkiais akme
nimis ir kasti duobes – ne moterų darbas. Bet 
moters rankų prisilietimas yra būtinas. Jis 
tarsi įkvepia gyvybę. Mūsų jau suaugę vaikai 
– dukra (26 m.) ir sūnus (25 m.) – gyvena savo 
gyvenimus. Mes jiems netrukdome savo ,,li
gomis.“ (Juokiasi.) Tačiau visada jaučiame jų 
palaikymą ir pasididžiavimą mumis. 

Gerbiamas Gintautai, ,,Akiračio“ redakcijos 
vardu nuoširdžiai dėkoju jums už interviu 
skirtą laiką, išsakytas mintis, atvirumą, pa-
mąstymus. Linkiu, kad jūsų kūrybinės idėjos 
išsilietų vis naujais gyvaisiais paveikslais, o 
nesavanaudiškas savanoriškas indėlis į savo 
miesto ir krašto erdvių kūrimą ir puoselėji-
mą būtų įkvėpimo šaltinis tiek jaunajai kar-
tai, tiek verslo atstovams, galintiems finan-
siškai prisidėti prie jūsų idėjų įgyvendinimo.

MŪSŲ ŽMONĖS
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Vieną pirmųjų doktorantę gestotyrininkę 
A. Teresę kalbina neetatinė „Akiračio“  kores-
pondentė Nijolė KRASNIAUSKIENĖ.

Scenos kalbos ir LGK meno pamokos, dainos, 
gestų kalbos poezija, vizualinis vernakulas. 
Taip jūs pristatėte savo, teatro mokytojos, 
dienotvarkę Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdin-
čiųjų ugdymo centre (LKNUC). Kas slypi už 
šių sudėtingų frazių?

Vos baigusi Vilniaus kolegiją buvau kone 
iškart pakviesta į LKNUC perimti teatro moky
tojos pareigų. Netrukus pastebėjau, jog moki
niai turi lakią fantaziją, įdomių patirčių, didelių 
svajonių, o jas reiškia (net sau!) itin kukliai, ne 
visada rišliai. Pradėjome jaukintis drąsą būti  
savimi, o pasitelkę įvairias gestų kalbos meno 
rūšis prisijaukinome ir scenos kalbos meną. 

Pradėjome teatro pamokas nuo meninių 
istorijų gestų kalba ir trumpojo metro fil
muko kūrimo. Padrąsinti sėkmės – filmukas 
pelnė apdovanojimą ir pripažinimą kurčiųjų 
bendruomenėje – kibome į mokslus dar at
kakliau. Netrukus radome mokiniams itin 
patinkančią kryptį – dainas gestų kalba. Bus 
aiškiau, jei papasakosiu, kaip kartą susitel
kėme į vieną pasirinktos dainos sakinį „Kai 
mes vėl kartu, viskas tampa gyva“. Atrakino-
me šią perkeltinę prasmę – žmonės įsimyli, 
tada jiems atgyja visas sustabarėjęs pasau
lis, – ir užrakinome gestais ją vėl. Gestų kalba 
dainavome apie sąstingio ištiktą pasaulį, ku
ris atgijo jiems susitikus, pilkame pasaulyje 
staiga išsipylė spalvos. Po pirmojo filmavi
mo mokinių akyse pamačiau džiaugsmą. Jie 
pamėgo filmavimo procesą, ėmė stiprėti ir 
jų tarpusavio ryšys, atsirado vienas kito pa
laikymas. Galutinis rezultatas – jų bendras 

kūrinys, sugulęs į penkių minučių vaizdo įra
šą, puikiai įrodantis jų kūrybinį augimą.

Pamažu žengėme vis drąsiau – pradėjo
me dažniau dainuoti gestais, kurti improvi
zacinius etiudus. Taip pabuvome vaikais ir 
pasenome, kartu išmokome prarasti ir atrasti 
– kūrėme charakterius. Su mokiniais itin il
gai analizavome repą ir pačius reperius kaip 
savotiškus personažus. Vėliau vienas mūsų 
realizuotų kūrinių ir buvo repo stiliaus. O įvei
kus šią viršukalnę, vargu ar kitos begali mano 
mokinius sustabdyti. 

Dabar po truputį pažindinamės su la
bai populiarėjančia tarp kurčiųjų gestų kal
bos meno rūšimi – vizualiniu vernakulu. Tai 
artimas poezijai žanras, tačiau vernakulo 
kūriniuose nėra gestų, kuriuos galime ras
ti žodyne, viskas koduojama naujadarais, 
kreipiamas dėmesys į detales, smulkmenas. 
Ši meno rūšis, kaip ir gestų kalbos poezija, 
– įrankis kurtiesiems atskleisti ne tik kalbos 
grožį, bet ir pasidalyti itin subtiliais asmeni
niais ar bendruomeniniais išgyvenimais, pa
tirtimi, idėjomis, lūkesčiais.

Jau ne kartą atrodė, kad ir Lietuvoje visai 
netrukus bus suburta profesionalių kurčiųjų 
aktorių studijų grupė. Tačiau jos kaip nėra, 
taip nėra. Gal jums žinoma, ar šioje srityje  
pasiekta proveržio?

Šią puikią idėją pirmasis Lietuvoje pra
dėjo puoselėti teatro režisierius Olegas Kes
minas. Ją parsivežė iš Čekijos, Brno miesto. 
Ten jau 25 metus vykdoma kurčiųjų aktori
nio meistriškumo studijų programa. Specia
lybė – labai paklausi. Kurtieji įgyja trijų kryp
čių išsilavinimą ir labai sėkmingai plėtoja 
savo veiklą. Tačiau Lietuvoje realizuoti šią 

specialybę pritrūko susitelkimo, bendradar
biavimo. Dabar viltis – kurčiųjų rankose. Jų 
entuziazmas ir pasiryžimas išbandyti naują 
profesinę sritį, tikiu, atgaivins diskusijas su 
valdžios institucijomis ir galbūt specialybei 
užtikrins bent dalinį valstybės finansavimą.
 
Vilniaus kolegijoje dėstote ritmikos ir plas-
tikos discipliną, skaitote kalbotyros ir ges-
totyros kursą. Gal pravertumėte auditorijos 
duris ir skaitytojams?

Ritmikos ir plastikos paskaitose remiuosi 
daugiamete teatrine patirtimi, žiniomis iš te
atro gastrolių po užsienį, profesionalių moky
mų. Visa tai jungiu su specialia balso lavinimo 
technika ir naudoju teatriniuose žaidimuose, 
improvizacijose. Įvairių pratimų metu moko
mės atsikratyti vidinio kritiko, gebėti dirbti 
komandoje, girdėti, reaguoti į partnerį ir jam 
talkinti, eiti per užduotį su juo koja kojon. Tai 
būsimam vertėjui itin svarbu. Su girdinčiais 
studentais laviname balsą, kad jis būtų so
drus, raiškus, visada eitų tarsi iš viso kūno. 
Vienas iš būdų, kaip mes to siekiame – gerai 
apšilę atliekame labai sudėtingus fizinius 
pratimus mintinai sakydami pasirinktą teks
tą. Pradžioje studentai gaudo orą, šnabžda, 
dūsauja, nuolat pertraukia tekstą įkvėpimais. 
Semestro pabaigoje sudėtingiausiose kūno 
pozicijose tekstas liejasi sodriai ir lengvai. 
Bus dar paprasčiau, kai asmuo patogiai sto
vės arba sėdės vertimo metu vėliau.

Taip pat mokomės jausti ritmą, savo kūno 
plastiką, suprasti kiekvienos gautos užduo
ties tikslą ir realizuoti geriausiai, kaip galime 
tą akimirką. O tam būtina išmokti būti ČIA ir 
DABAR. Tai pusmetį trunkantys vien praktika 
grįsti užsiėmimai. Žinoma, verčiamo teksto 

MŪSŲ ŽMONĖS

Doktorantė gestų kalbą 
pamilo vos su ja susipažinusi
Vilniaus universiteto doktorantė Anželika Teresė tyrinėja ges-
tų kalbą ir dosniai dalijasi įgytomis žiniomis, mokslinių tyrimo 
rezultatais. Su šia kalba jauna moteris susipažino studijuoda-
ma Vilniaus kolegijoje ir ją iškarto pamilo. „Vertimas į gestų 
kalbą ir iš jos, jos analizė, kurčių vaikų mokymas scenos kal-
bos, teatro pagrindų, gestotyros žinių sklaida, plastikos ir rit-
mikos įgūdžių ugdymas – tai mano kasdienė saldžioji duona“, 
– sako pašnekovė. Ir visos šios veiklos seniai tapo neatsieja ma 
jos gyvenimo kelio dalimi. 
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A. Teresė: jaunoji mokslininkė, gestotyros ir kalboty
ros, plastikos ir ritmikos lektorė, mokytoja, vertėja 
ir, žinoma, talentinga savo gyvenimo kūrėja.
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turinys visada bus svarbiausias dėmuo vertėjo darbe, tačiau kalbos 
niuansai, intonacijos, stiliaus atliepimas, balso stiprumas ir sodrumas 
yra taip pat labai svarbu. Tai raktas į visapusiškai kokybišką vertimą.
Iš Mantrimo Danieliaus perėmiau gestotyros paskaitas. Su juo mes 
nuolat bendraujame, bendradarbiaujame, jo nuomonė dėl gestoty
ros paskaitų ir apie patį gestotyros kelią Lietuvoje ir užsienyje man 
yra labai svarbi. Tiesa, mūsų tyrimų objektai, patirtys labai skiriasi. 
Tad tariantis, koreguojant ankstesnes įžvalgas, pildant naujomis, 
pa skaitos, kaip koks gyvas organizmas, nuolat auga. 

Mane itin džiugina pastaruoju metu vykstantys pokyčiai – kurtie
ji drąsiau renkasi gestų kalbos studijas ir neria į gestų kalbos anali
zę. Yra bakalauro studijas baigusių gestų kalbos vertėjų, kurie toliau 
kaupia žinias magistrantūros pakopoje, gilindamiesi į gestotyrą, 
gestų kalbos vertimą. Tai yra aiški žinutė – Lietuvoje pradėjo aug
ti šios krypties mokslininkai. Jų nedaug, bet pradžia viltinga. Stipri 
kurčiųjų ir girdinčiųjų, tiriančių gestų kalbą, komanda per kitus 20 
metų gali realizuoti tiek darbų, kiek kol kas net sunku aprėpti min
tyse. To labai viliuosi ir atsakingai, nuoširdžiai prisidedu prie to pati.

Jūs ir pati nevengiate imtis gestų kalbos vertėjos pareigų, verčiate 
LRT televizijos laidas. O jų yra įvairaus pobūdžio: vienur reikia dide-
lio tikslumo, kitur – meninės įtaigos. Kaip vertėjas nustato ribas tarp 
vertimo stilių? Kokie čia iššūkiai tyko?

Vertėjo iššūkiai tyko turbūt visur. Tikslus informacijos perda
vimas neinterpretuojant, nepridedant ir neatimant yra būtinybė, 
profesionalumas. Labai svarbu, kaip vertėjas geba reaguoti ir pri
sitaikyti prie konteksto, parinkti tinkamas priemones konkrečiam 
vertimo stiliui, atvejui. Per darbo metus įsitikinau, kad kone kiekvie
name vertime susiduriama su įvairių stilių jungimais tarpusavyje, 
pasitelkiamos įvairios kalbos strategijos. O štai, pavyzdžiui,  dainų 
vertimas, atrodo, yra visai kitas pasaulis. Dainavimo intonacijoms ir 
intencijoms perteikti reikia daugiau nei vien tinkamai parinktų gestų. 
Čia svarbūs gerai atlikti namų darbai, išankstinis ruošimasis, teorinės 
žinios, rėmimasis moksliniais šios srities tyrimais. Visa, ką studentams 
perteikiu per ritmikos ir plastikos, gestotyros paskaitas, LRT televizijo
je pasitelkiu ir pati. Vis dėlto manau, kad kiekvienas vertėjas turi tam 
tikros srities vertimo gyslelę. Manoji – būtent ši, meninių kūrinių verti
mas. Patiriu didelį malonumą dirbdama šioje srityje. Tik turiu pažymėti, 
kad niekada nesiimu panašaus pobūdžio vertimų neišklausiusi kurčių 
kolegų patarimų, su jais nepadiskutavusi.

Kurtieji nekantriai laukia pirmojo mokslinio darbo, disertacijos iš 
gestų kalbos srities. Gal jau yra kuo juos pradžiuginti?

Į gestų kalbą aš panėriau, viena vertus, iš didžiulės, nuoširdžios 
meilės, kita vertus, dėl aiškaus jausmo, kad būtent čia turiu būti. Po 

sėkmingo studijų baigimo neketinau mokslų tęsti, bet vis dažniau 
kviečiant kurčiųjų bendruomenei mane į vertimus supratau, kad 
man trūksta raiškos priemonių. Jų paieškos mane atvedė į išlygina
mąsias studijas, paskui ir į magistrantūrą, o dar vėliau – į doktoran
tūrą. Studijos trunka ketverius metus, dabar aš – antrakursė dokto
rantė. Mokslinio darbo vadovė – doc. dr. Loreta Vilkienė.

Mano tyrimų kryptis – lietuvių gestų kalbos poezija ir vizualinis 
vernakulas, jų raiška. Gilinuosi, kas būtent šiuos meno kūrinius pada
ro meninius, kokios yra to sudedamosios dalys. Meninės raiškos prie
monių sąvoką taip išsamiai pirmą kartą tiek Lietuvoje, tiek užsienyje 
pradėjau analizuoti savo magistro darbe. Pasaulio tyrinėjimų prakti
koje dauguma gestų kalbos poezijos pavyzdžių turi rašytinį pagrindą. 
Lietuvoje analizuoju autentiškus kūrinius gestų kalba, tokių rašytine 
forma nerastume. Tai mano pačios surinkti kurčiųjų meniniai kūriniai 
(poezijos ir vizualinio vernakulo), jų vaizdo įrašai. Esu labai laiminga ir 
dėkinga, kad kurtieji mato šio tyrimo prasmę ir patiki savo neretai itin 
jautrų, subtilų kūrinį mano kaip gestotyrininkės mokslinei analizei.

Didžiausi iššūkiai šiame kelyje – gebėti analizuoti skaitomą litera
tūrą, nes visa medžiaga – ne gimtąja kalba, o aprašyti aspektai labai 
subtilūs – juk tai meninė raiška. Kai staiga atsiveria supratimo laukas 
ir imu pastebėti dėsningumus, užčiuopiu priemones, kurios atitinka 
teoriškai aptartas taisykles, sunku būna suvaldyti džiaugsmą. Mano 
darbo vadovė taip pat pastebi, kad esu įsimylėjusi kiekvieną respon
dentą, kiekvieną jų kūrinį, matau daugiasluoksnę tyrimo naudą. 

Dar vienas iššūkis – gestotyrininkų, išmanančių šią tyrimų kryptį, 
trūkumas. Tad ieškau atsakymų disertacijose, monografijose, kituose 
mokslinių tyrimų darbuose bei kurčiųjų mokslininkų visame pasauly
je. Be to, esu įsitikinusi: jei nėra norimo kelio, visada gali jį nutiesti pats!

Ir keletą žodžių apie savo šeimą, laisvalaikį, pomėgius...      
Vienas mano ir mano vyro Audriaus pomėgių pamažu virto į nedidelę 

šeimos veiklą – „Wood Food“. Tai veganiškų desertų gamyba. Su Audriu
mi kepame veganiškus pyragus, tepame tortus, šokoladainius, šokoladu 
liejame saldainius. Vedame kulinarines pamokas. Esame tinklaraščio 
„Saldūs miškai“ įkūrėjai. Mūsų planuose – ūkyje, miškų apsuptyje, pasi
statyti namą ir studijąvirtuvę. Čia kviestis visus mokytis meno valgyti ir 
meno gaminti. Būti sveikatoje, darnoje ir laimėje su savimi ir kitu. 

Kiekviena mano laisva akimirka yra dovanojama šeimai – Audriui ir 
mažai mūsų atžalai. Niekada nemaniau, kad geriausia ryto mankšta – 
vartytis ir lakstyti su pagalvėmis po didžiulę lovą visiems trims, o paskui 
link dangaus ant ištiestų rankų kelti mažąjį. Arba daryti jogą ant kilimo, 
kai ant nugaros lipa papildomi beveik 10 kilogramų – tai pakelia ne tik 
ryto ūpą, bet ir kūno tonusą. Nemaniau, kad geriausi rudens vakarai – 
ėjimas takais palei Nerį, po paltu į vaikjuostę pasitupdžius sūnų. Bet da
bar turiu laimę tai patirti, todėl tuo mėgaujuosi visa širdimi.

MŪSŲ ŽMONĖS
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Atviroje erdvėje ant Alytaus teatro stogo aktorės Andros Kavaliauskaitės kūrinio ver
timas į gestų kalbą.

Audrius ir Anželika grožisi ką tik jų šeimos virtuvėje gimusiu bendru kūriniu –
veganišku skanėstu. 
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Remiantis Vilniaus Santaros klinikų gydytojos otolaringologės 
J. Byčkovos disertacija „Vaikų kochlearinės implantacijos funkciniai 
rezultatai ir prognostiniai veiksniai“, apginta 2019 m. Vilniaus uni
versitete, mokslininkų tyrimų rezultatai rodo, kad klausos implan
tacija ne tik sudaro sąlygas girdėti, bet ir palankiai veikia kalbos 
vystymąsi, gerina mokymosi pasiekimus, galimybes įsidarbinti ir 
gyvenimo kokybę. Kokie yra svarbiausi veiksniai, lemiantys poope
racinius rezultatus? Tai vaiko amžius, kurtumo etiologija, vaiko inte
lektas, specialiojo ugdymo galimybės, tėvų įsitraukimas į ugdymą. 

Lietuvoje kochlearinė implantacija atliekama nuo 1998 m., ope
racijų skaičius artėja link pusės tūkstančio. Vaiko su kochleariniu 
implantu (KI) klausos / kalbos abilitacija prasideda surdopedagogo 
kabinete. LKNUC nuolat rūpinasi surdopedagogų, logopedų, kitų spe
cialistų ir mokytojų kvalifikacijos kėlimu šioje srityje. Centras kasmet 
organizuoja įvairius metodinius renginius, seminarus, konferencijas. 
Čia paskaitas skaitė ir mokymus pedagogams bei tėvams vedė žy
miausi užsienio specialistai: prof. E. Leongard (Rusija), Cochlear reabi
litacijos koordinatorė Rytų ir Centrinei Europai V. MacDonell (Australi
ja), prof. I. Koroliova (Rusija), taip pat kolegos iš Latvijos, Estijos.

Reikalinga viena koordinuojanti institucija
Tarptautinį seminarą pradėjęs dr. Daumantas Stumbrys pristatė 

Vilniaus universiteto mokslininkų Eugenijaus Lesinsko (vadovas), Jur
gos MataitytėsDiržienės, Jekaterinos Byčkovos ir savo paties moks

linių tyrimų projekto „Vaikų su kochleariniais implantais socialinės 
integracijos iššūkiai Lietuvoje“ rezultatus. Dėl 2014 m. įvestos visuoti
nės naujagimių patikros Lietuvoje kochlearinė implantacija atliekama 
vis jaunesnio amžiaus vaikams, taip pat sudaromos palankios sąlygos 
sėkmingai kurčių vaikų raidai ir integracijai į visuomenę. D. Stumbrys 
pabrėžė, kad mūsų šalyje kochlearinė implantacija atliekama jau dau
giau nei du dešimtmečius, tačiau šis sudėtingas vaikų su klausos im
plantais socialinės integracijos procesas Lietuvoje iš viso netyrinėtas. 
Be to, iki šiol mūsų šalyje klausos implantacijos sistema yra fragmen
tuota, ribotas skirtingų sistemoje dalyvaujančių institucijų bendradar
biavimas: trūksta integracijos ir koordinacijos tarp sveikatos apsaugos, 
socialinės apsaugos ir švietimo sistemų. Kad implantacijos rezultatai 
būtų optimalūs, reikalinga viena koordinuojanti institucija arba bent 
specialistas, kuris žinotų apie visus implantacijų atvejus, stebėtų abi
litacijos eigą ir suteiktų šeimoms informaciją. Tokia pareigybė galėtų 
būti atvejo vadybininkas arba socialinis darbuotojas. Pavyzdžiui, Esti
joje už tai atsakingas tik vienas žmogus!

Tyrimų statistika
Pasak mokslininko, Lietuvoje atliekama klausos implantacija už

tikrina daugumos vaikų integraciją į bendrojo lavinimo sistemą. Vis 
dėlto vaikų klausos ir kalbos raidos rezultatų skirtumai gana dideli. Pa
vyzdžiui, vertinant kalbėjimo ir kalbos pasiekimus nustatyta, kad pusė 
tyrimo dalyvių pasiekė labai gerą ir gerą, ketvirtadalis – patenkinamą, 
o mažiau nei ketvirtadalis – nepatenkinamą kalbos raidos lygį. Kokie 
veiksniai lemia klausos implantus turinčių vaikų kalbos suvokimo bei 
kalbos raidos rezultatus? Tyrimo metu atlikta analizė parodė, kad tai 
daugiausia susiję su vaiko šeimos ir u gdymo bei lavinimo veiksniais. 
Klausos implantus turinčių vaikų kalbos raidai svarbus yra tėvų išsila
vinimo lygis, dažnas šeimos lankymasis klausos implantacijos centre, 
tėvų dalyvavimas lavinant vaiką ir surdopedagoginės pagalbos priei
namumas. Remiantis atliktos anketinės apklausos rezultatais, surdo
pedagogo paslaugų prieinamumas Lietuvoje ribotas: geras pagalbos 
prieinamumas buvo tik 50 proc. vaikų, vidutiniškas – 30 proc., o blogas 

Tarptautinis seminaras apie vaikų 
ugdymą ir klausos reabilitaciją Rūta  VYŠNIŪNIENĖ

Spalio 29 d. Lietuvos kurčiųjų ir neprigir-
dinčiųjų ugdymo centre (LKNUC) vyko 
tarptautinis seminaras ,,Kurčių ir nepri-
girdinčių vaikų ugdymas bei klausos rea-
bilitacija“. Jame dalyvavo lektoriai iš Aus-
trijos, Latvijos ir Vilniaus universiteto. 

Pasidaliję į komandas seminaro dalyviai praktiškai išbandė pranešėjos atvežtas priemones.

UGDYMASUGDYMAS
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– 20 proc. vaikų. Kalbant apie tėvų indėlį, tik 
pusė šeimų, auginančių vaikus su klausos im
plantais, aktyviai dalyvavo lavinant vaiką. Apie 
30 proc. šeimų dalyvavimas buvo pasyvus, o 
penktadalis šeimų nedalyvavo lavinant vaiką. 
Pranešėjo D. Stumbrio teigimu, surdopedago
go kabinete užsiėmimo metu vyksta ne vien 
tik vaiko, bet ir tėvų ugdymas. Jeigu tėvai įgyja 
žinių, lavina vaiką namuose – bus rezultatai! 

Pranešimo pabaigoje mokslininkas pri
statė 13 kochlearinės implantacijos sistemos 
tobulinimo rekomendacijų kiekvienai šių sri
čių: ,,Diagnozė“, ,,Klausos aparatų kompen
savimas“, ,,Sprendimas atlikti implantaciją“, 
,,Informacijos prieinamumo užtikrinimas ir 
korupcijos prevencija“, ,,Informacija tėvams“, 
,,Ankstyvosios pagalbos šeimai sistema“, 
,,Klausos implantų įrangos individualizavi
mas“, ,,Pacientų stebėsenos užtikrinimas“, 
,,Implantacijos rezultatų stebėsena ir duome
nų analizė“, ,,Lygių galimybių gauti paramą 
užtikrinimas“, ,,Vaikų, turinčių klausos sutriki
mų, socialinė integracija“, ,,Mokslu grįstos in
formacijos sklaida“ ir ,,Strateginių dokumentų 
rengimas ir atnaujinimas“. Išsamiau susipažin
ti su Vilniaus universiteto mokslininkų atlikto 
mokslinių tyrimų projekto „Vaikų su kochlea
riniais implantais socialinės integracijos iššū
kiai Lietuvoje“ rezultatais galima internetinėje 
prieigoje https://www.fsf.vu.lt/dokumentai/
vaiku-kochlearine-implantacija.pdf .

Surdopedagogės iš Austrijos  
pranešimas 

MEDEL – garsi pasaulinė technologijų 
bendrovė, kurios centrinė būstinė yra Insbru
ke (Austrija), jau daugiau nei keturis dešimt
mečius vykdo tyrimus, susijusius su klausos 
sutrikimu, taip pat kuria bei gamina implan
tuojamas klausymo sistemas, tarp jų ir koch
learinius implantus. Viešnia iš Austrijos MED
EL reabilitacijos vadovė Diana Zegg pristatė 
pagrindines strategijas, skatinančias klausy
mąsi ir sakytinę kalbą. Tarptautinio seminaro 
dalyviams buvo naudinga išklausyti jos pra
nešimą ir pasitikrinti, kaip realiai surdope
dagogų veikloje su kochlearinius implantus 
turinčiais vaikais taikomos tokios strategijos: 
,,Daugiau kalbėk ir būk arčiau manęs“, ,,Pir
miau pasakome, paskui parodome“, ,,Lauki
mo strategija“, ,,Pratąsa ir praplėstis“, ,,Siū
lome alternatyvą arba pasirinkimą“, ,,Ant tos 
pačios mąstymo bangos“, ,,Sukuriame prob
lemą arba priežastį kalbai ugdyti“, ,,Mano bal
sas svarbus“, ,,Užbaigimai“ bei kt. 

Pranešėja dirba surdopedagoge, tad pasi
dalijimas svarbiais praktiniais pastebėjimais, 
padedančiais geriau organizuoti ugdomąją 
veiklą, buvo labai naudingas tarptautinio se
minaro dalyviams. Ji taip pat pristatė MEDEL 

kompanijos išleistas klausos / kalbos reabi
litacijos priemones. Pavyzdžiui, ,,Klausos 
klausimyne“ yra 35 klausimai, kurie padeda 
įvertinti vaiko kalbą nuo gimimo iki 24 mėn. 
amžiaus. Priemonė ,,Kasdienių objektų tes
tas“ skirta įvertinti, kiek elementų gali prisi
minti vaikas. Priemonė ,,Vaiko kelionė“ pade
da įvertinti vaiko nuo gimimo iki 7 m. amžiaus 
aštuonias pagrindines sritis, tarp jų ekspresy
viąją bei pasyviąją kalbą, žaidimą, pažinimą, 
lingvistinė pragmatiką ir kt. bei nustatyti pa
grindines vaiko kalbos raidos problemas, kad 
būtų galima išsikelti tikslus terapijai. 

Seminaro dalyviai, pasidaliję į komandas, 
praktiškai išbandė pranešėjos atvežtas prie
mones, skirtas tėvų ir vaikų su KI bendrai ko
munikacinei veiklai namuose. Viešnia iš Austri
jos parodė vaizdo įrašus, kuriuose užfiksuotos 
pagrindinės klausos / kalbos ugdymo strategi
jos, taip pat surdopedagogo ir tėvų bendradar
biavimo namuose metodikos ypatumai. Beje, 
visos MED-EL vaikų su kochleariniais implan
tais klausos / kalbos reabilitacijai skirtos meto
dinės priemonės yra visiems prieinamos inter
netinėje prieigoje https://www.medel.com/
support/rehab/rehabilitation-downloads. 
Tiek specialistai, tiek tėvai gali išsispausdinti 
reikiamą priemonę ir sėkmingai taikyti savo 
veikloje su implantą turinčiu vaiku.

 
Latvijos patirtis, ugdant sutrikusios 
klausos vaikus

Tarptautiniame seminare dalyvavusios 
ko legės iš Rygos kurčiųjų mokyklos pristatė 
Latvijos patirtį ugdant sutrikusios klausos vai
kus. Beje, jų mokykla yra viena seniausių Euro
poje, ji įkurta dar 1840 m. Mokykloje ugdoma 
apie 80 mokinių: 78 proc. mokinių turi žymų 
ir labai žymų neprigirdėjimą, didesnė dalis jų 
turi kochlearinius implantus. Dirba 42 moky
tojai: 50 proc. jų turi magistro laipsnį, 56 proc. 
– specialųjį išsilavinimą. Mokykloje mokoma 
latvių kalbos (sakytinės bei rašytinės), var
tojama pirštų abėcėlė bei latvių gestų kalba. 
Švietimo pagalbą teikia psichologas, socialinis 
pedagogas, švietimo pagalbos centro specia
listai, aštuoni mokytojo padėjėjai, sensorinio 
kambario asistentas, specialusis pedagogas, 
du gestų kalbos vertėjai, du socialinės karje
ros specialistai, dirba net keturios slaugytojos, 

gydytojas pediatras ir psichiatras. Mokyklos 
misija  ugdyti klausos negalią turinčius vaikus 
specializuotoje mokymosi aplinkoje, rengiant 
visaverčiam bendruomeniniam ir profesiniam 
gyvenimui. Rygos kurčiųjų mokyklos vertybės 
  tobulėjimas, profesionalumas, bendradar
biavimas, tolerancija. Latvijos mokytojai da
lyvauja tarptautiniuose (Erasmus+) ir respubli
kiniuose projektuose bei programose ir siekia, 
kad jų mokykla taptų švietimo centru klausos 
negalią turintiems vaikams. Mums yra ko vie
niems iš kitų pasimokyti!

Apibendrinimas
Vilniaus universiteto mokslininkų teigimu, 

,,klausos sutrikimas turi ilgalaikių padarinių 
vaiko ir jo šeimos gyvenimui. Labiausiai kur-
tumas veikia sakytinės kalbos raidą. Tai riboja 
kasdienį bendravimą, menkina mokymosi ga-
limybes ir raštingumą, dėl to ne tik nukenčia 
vaiko mokymosi pasiekimai ir galimybė atei-
tyje įsidarbinti, bet ir kyla psichosocialinių pro-
blemų“. Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčių jų 
ugdymo centre organizuotas tarptautinis se
minaras ,,Kurčių ir neprigirdinčių vaikų ugdy
mas bei klausos reabilitacija“ yra svarus indė
lis keliant surdopedagogų, logopedų bei kitų 
specialistų, ugdančių kochlearinius implan
tus turinčių vaikų sakytinę kalbą, profesinį 
pasirengimą, o kartu – sutrikusios klausos 
vaikų ugdymo (si) bei gyvenimo kokybę. Tai 
rodo ir seminaro refleksija: renginio daly
viams visi pranešimai buvo labai informaty
vūs ir įdomūs. Ypač naudinga buvo praktiškai 
pritaikoma medžiaga: du trečdaliai dalyvavu
siųjų išskyrė Austrijos MEDEL reabilitacijos 
vadovės D. Zegg pristatytas pagrindines stra
tegijas, skatinančias vaiko su KI klausymąsi ir 
sakytinę kalbą, taip pat jos parodytus vaizdo 
įrašus su ugdomųjų veiklų pavyzdžiais vaiko 
namų aplinkoje. Ir nė vieno nepaliko abejin
go MEDEL reabilitacijos produktų bei išteklių 
pristatymas – stalas, tirštai nukrautas viešnios 
atvežtomis puikiai parengtomis metodinėmis 
ugdymo priemonėmis. Daugelis padūsavo, 
kad reikėtų viską greičiau išversti į lietuvių 
kalbą! Jei dar turime ambicijų realizuoti gero
vės valstybės viziją, tai tikrai įvyks, juk kalba
me apie pažeidžiamiausių visuomenės narių 
– specialiųjų ugdymosi poreikių vaikų ateitį!

Panevėžio kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pagrindinės  
mokyklos bendruomenė nuoširdžiai užjaučia  
pedagogę Palmirą Stančauskienę ir jos artimuosius,  
mirus brangiam sūnui Andriui. 

Telydi paguoda ir dvasios stiprybė šią sunkią netekties valandą.

UGDYMAS
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Rengiant projektą buvo išskirta problema – pernelyg mažas ben
dravimas tarp lenkų ir lietuvių, nepakankamas kultūrinis abiejų tautų 
tarpusavio pažinimas. Numatytas pagrindimas, kad kultūriniai nesu
tarimai tarp šių dviejų tautų turi istorines šaknis ir jaučiami net dabar
tiniais laikais. Buvo apmąstyti ir pasirinkti tinkami sprendimo būdai: 
pabendrauti, iš arčiau pažinti tautas, sužinoti, kuo jos panašios ir kuo 
skiriasi per lietuvių, lietuvių gestų, lenkų  ir esperanto kalbas.

 Renginį pradėjo nuotaikinga Kultūros centro Panevėžio bendruo
menių rūmų liaudiškos muzikos kapela „Pokūda“ (vadovas Jonas Var
nauskas). Į festivalį atvykusius svečius pristatė bei pasveikino PKNPM 
direktorė Danutė Kriščiūnienė ir Kėdainių lenkų draugijos pirmininkė 

Irena Duchovska. Festivalyje buvo bendraujama lietuvių, lietuvių ges
tų, lenkų ir esperanto kalbomis. Visą renginį į lietuvių gestų kalbą vertė 
Panevėžio apskrities gestų kalbos vertėja Dijana Paliliūnienė, o į lenkų 
– I. Duchovska, fotografavo profesionali fotografė Meilė Druktenytė. 

D. Kriščiūnienė priminė, kad Lietuvos esperantininkų sąjunga šiais 
metais mini sąjungos įkūrimo 100metį, o kurtieji – 24ąsias gestų kalbos 
paskelbimo metines. Į šventę iš Lenkijos atvyko ansambliai „Oberek“ ir  
„Pogranicze“. 

Panevėžio esperanto klubo „Revo“ pirmininkė Vida Kulikauskienė 
priminė, kad esperanto kalba Lenkijoje įtraukta į nematerialaus kultūros 
paveldo vertybių sąrašą ir yra neatsiejama kultūros dalis. Supažindino 
su projekto uždaviniais: plėtoti ir stiprinti panevėžiečių tarpkultūrinius 
ryšius su lenkais, lietuviais, kurčiaisiais ir esperantininkais; skatinti, rem
ti ir stiprinti bendruomeninę veiklą, diegiant vertybines nuostatas, pa
dedant užkirsti kelią socialinės rizikos veiksniams; kurti klausos negalią 
turintiems asmenims, esperantininkams ir miesto bendruomenei pa
grindą ilgalaikiam bendradarbiavimui per kultūrinius projektus su lenkų 
tautybės žmonėmis, vykdyti šviečiamąją veiklą. 

D. Kriščiūnienė akcentavo, kad į festivalį buvo kviečiami kolekty
vai, atliekantys programą ne tik lenkų, lietuvių gestų, bet ir esperanto 
kalba. Pabrėžė, kad šiais metais sukanka 160 metų nuo L. L. Zamen
hofo gimimo. Jo idėjos apie esperanto kalbą nepamirštos ir aktualios 
šiandieniniame pasaulyje. 

Jaunosios šokėjos. Nuotaikingas lenkų pasirodymas.

Šventės svečiai.

Lietuvių gestų kalba, lenkų kultūra  
ir esperanto  Danutė KRIŠČIŪNIENĖ

Lenkijos nepriklausomybės dienos išvakarėse 
Panevėžio kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pagrin-
dinėje mokykloje (PKNPM) vyko Lenkų kultū-
ros festivalis „Złota jesień“ („Auksinis ruduo“). 
Renginį organizavo Panevėžio kurčiųjų ir 
neprigirdinčiųjų pagrindinė mokykla kartu su 
Kėdainių lenkų draugija, Panevėžio esperan-
to klubu „Revo“ bei Panevėžio politikių klubu 
„Veiklios moterys“. Renginio rėmėja – Panevė-
žio miesto savivaldybė.

UGDYMAS

Panevėžio kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų  

pagrindinė mokykla nuoširdžiai sveikina  

specialiąją pedagogę metodininkę  

Ramunę Šveistę ir  

mokyklos darbuotoją  

Danguolę Kaušpėdienę  

gražaus jubiliejaus proga.
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Kiekvienais metais Lietuvos kur-
čiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo 
centras (LKNUC) prižiūri žymaus 
surdopedagogo, kurčiųjų gerbia-
mo mokytojo Jono Glembockio, 
o nuo praeitų metų – ir kurčiųjų 
judėjimo Lietuvoje pradininko kur-
čiojo Petro Makutėno kapavietes. 

J. Glembockis palaidotas Saltoniškių kapi
nė  se, o P. Makutėno kapas neseniai buvo su
rastas Saulės kapinėse. Šiais metais k raštotyros 
b ūrelio vadovė auklėtoja R. Buikauskie nė pa kvie
tė jaunas LKNUC darbuotojas K. Ze nevi  čie    nę, 
A. Juciu tę, B. Takinienę sutvarkyti J. Glem bockio 
ir P. Ma kutė no kapus. Prie grupės prisidėjo bu

vusi LKNUC mokinė V. Gribova ir socialinė peda
gogė R. Rusovičiūtė. Pagerbiant P. Makutėno at
minimą, kraštotyros būrelio vadovė jaunosios 
kartos at  sto ves supažindino su jo gyvenimu 
ir nuopelnais kurčiųjų bendruomenei. LKNUC 
darbuotojos su tvarkiusios kapavietes ant ger
biamų žmonių kapų padėjo gėlės ir uždegė 
žvakutes. 

Taip pat LKNUC prisidėjo prie akcijos 
„Uždek Vėlinių žvakutę“. Šį kartą į šią akciją 
pa kvietė visuomeninė Rasų (Bernardinų) ka
pinių draugija. Tad, artėjant visų mirusiųjų 
pagerbimo dienai, spalio 24 d. parengiamo
sios antros ir trečios klasių mokiniai kartu su 
auklėtojomis K. Zenevičiene, G. Gaidiene ir 
A. Jurele  vyko tvarkyti nebelankomų ir ap
leistų kapų. Visi drauge sutvarkė kelis ap

leistus kapus, uždegė žvakeles. Ši iniciatyva 
skatina vaikus ir toliau daryti gerus darbus, 
ugdo sąmoningumą ir atsakomybę.

UGDYMAS/ KURTIEJI PASAULYJE

Kilni LKNUC bendruomenės vėlinių iniciatyva „Akiračio“ inf.

LKNUC darbuotojos sutvarkiusios kapavietes ant ger
biamų žmonių kapų padėjo gėlės ir uždegė žvakutes.
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Jekaterina Avdeikina nėra 
eilinė tinklaraštininkė. 23 
metų dailininkė piešia ko-
miksus apie problemas, su 
kuriomis susiduria ji pati ir 
tokie kaip ji – kurtieji. 

Jekaterina gimė ir užaugo Primorsko Ach
tarske – miestelyje ant Azovo jūros kranto. 
Tuo metu jos mama dirbo mokytoja, o tėtis 
buvo karininkas. Abu merginos tėvai  girdin
teji ir niekas negalėjo net pagalvoti, kad jiems 
gims ypatingas vaikas. Kai mama paėmė nau
jagimę dukrytę ant rankų, iš karto pajuto, kad 
ji negirdi. Nuo tos akimirkos merginos tėvų 
gyvenimas pasidalijo į „prieš“ ir „po“.

Mamai teko išeiti iš darbo ir visą savo 
laiką skirti dukrai. Primorsko Achtarske ne
buvo specialistų, galinčių mokyti tokį vaiką, 
tad pirmus ketverius metus tėvai viską darė 
savo jėgomis. 2000 m. jie nusprendė persi
kelti į rajono centrą Jeiską, nes ten veikia 
kurčių ir neprigirdinčių vaikų mokykla. 2014 
m. Jekaterina išvažiavo mokytis į Sankt Pe
terburgą. Ten susipažino su savo būsimu 
vyru, kuris į Sankt Peterburgą atvyko iš Sa
chalino. 2019 m. jaunuoliai susituokė. Jeka
terinos vyras yra neprigirdintis.

„Piešiau visada, bet norėjosi išmokti tai 

daryti tinkamai. Į meno mokyklą manęs ne
pri ėmė dėl klausos. Kai mokiausi mokykloje, 
sužinojau, kad mano bendraklasė pradėjo 
lankyti Jeisko meno mokyklą. Papasakojau 
apie tai mamai, ir mes nuėjome registruotis 
į mokyklą. Bet atsakymą galima buvo nuspė
ti – manęs nepriėmė ir paaiškino, kad jeigu 
noriu mokytis piešti, galiu tai daryti lankyda
ma individualius užsiėmimus, o ne klasėje su 

visais. Peržiūrėjusi mano piešinius mokytoja 
Valentina priėmė mane į savo užsiėmimus, 
aš jai už tai esu labai dėkinga! 2014 m. baigiau 
mokyklą ir pradėjau mokytis Tarpregioninia
me klausos negalios žmonių reabilitacijos 
centre, kuris yra netoli Sankt Peterburgo. Ten 
ketverius metus mokiausi dizaino specialybės, 
– pasakoja Jekaterina. – Šiame centre lankiau 
ir kompiuterinės grafikos kursus. Norėjosi ir 

Komiksai apie kurčiųjų gyvenimą. Kaip kurčia 
dailininkė tapo žymia tinklaraštininke

Iš rusų kalbos vertė Joana VANAGIENĖ

Dailininkė J. Avdeikina  piešia komiksus apie problemas, su kuriomis susiduria ji pati ir tokie kaip ji – kurtieji. 
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toliau studijuoti Sankt Peterburge, bet buvo per brangu. Grįžusi į Jeis
ką iškart nusprendžiau susirasti darbą, tačiau ir tai tapo didele proble
ma. Dirbau tik lygiai du mėnesius statybos įmonėje pagal gyventojų 
užimtumo programą. Krasnodaro krašte kurtiesiems ir neprigirdintie
siems sunku susirasti darbą, dėl to labai liūdna ir sunku.“

Savo tinklaraštį instagrame Jekaterina pradėjo rašyti prieš metus. 
Dabar ji turi maždaug 18 tūkst. sekėjų. Merginos publikuojamuose 
piešiniuose pavaizduotos situacijos, su kuriomis kasdieniame gyveni
me susiduria kurtieji.

„Pastebėjau, kad Rusijoje nėra tokios meno rūšies kaip kurčiųjų ko
miksai. Taip ir kilo idėja pabandyti juos piešti. Iš pradžių rodžiau drau
gams, o vėliau ėmiau publikuoti instagrame – žmonėms patiko“, – pa
sakoja tinklaraštininkė. 

Savo piešiniais Jekaterina norėjo parodyti, kad kurti žmonės yra 
tokie pat kaip girdintieji – jie moka pasijuokti iš savęs ir iš nepatogių si
tuacijų. Kad yra tokių žmonių ir kad jie yra visuomenės dalis. Dailininkė 
vaizduoja situacijas, kurios atrodo net banalios, pavyzdžiui, bandymas 
išlipti iš maršrutinio autobuso savo stotelėje arba reikiamos prekės pir
kimas parduotuvėje.

„Pirmoji ir pati didžiausia problema, su kuria susiduria kurtieji, – tai 
įsidarbinimas, antroji – bendravimas viešose vietose: parduotuvėse, po
liklinikose, kino teatruose. Ir, žinoma, mūsų televizija, kur nėra subtitrų, 
o taip norėtųsi pažiūrėti laidas ar nueiti į kino teatrą. Gerai, kad yra inter
netas. Jis padeda komunikuoti su išoriniu pasauliu“, – sako Jekaterina.

Pirmajame savo komikse mergina atvaizdavo situaciją parduo
tuvėje, o komiksą pavadino Jūs mokate skaityti iš lūpų? Šiuo piešiniu 
dailininkė norėjo papasakoti, kaip girdintieji reaguoja į kurčiuosius.

„Daugelis žmonių mano, kad jeigu mes negirdime, tai puikiai su
prantame iš lūpų ir su mumis galima kalbėti apie viską, kaip ir su gir
dinčiais. Tačiau taip nėra, tai sudėtinga, yra daugybė kitų niuansų“, – 
patikslina mergina.

Nupiešti vieną komiksą vidutiniškai užtrunka 8–12 valandų. Siu

žetus mergina ima iš savo ir savo draugų gyvenimo. Viską, kas atrodo 
įdomu, Jekaterina užsirašo užrašų knygutėje telefone, o vėliau piešia 
eskizus ir personažus. Apie savo problemas Jekaterina kalba su hu
moru, ir sekėjai ją palaiko.

„Apie savo kūrybą gaunu daug gerų atsiliepimų, žmonėms p atinka, 
daugelis rašo, kad ir jiems pasitaikė panašių situacijų. Bet yra ir n eigiamų. 
Dažnai girdintys žmonės nesupranta mano pokštų, rašo, kad komiksai 
kvaili ir nesuprantami, bet tai manęs neliūdina. Aš suprantu, kad tiems, 
kas nežino apie kurčiųjų gyvenimą, daug kas gali būti nesuprantama. 
Stengiuosi į negatyvius dalykus nereaguoti“, – pasakoja dailininkė.

Kai buvo dar visai maža, Jekaterina svajojo surengti savo parodas. 
„Jeigu man pasiūlytų eksponuoti savo darbus, būčiau labai lai

minga. Parodyčiau savo piešinius, papasakočiau, kaip juos kuriu. Iš 
savo komiksų neužsidirbu, tai tiesiog mėgstamas užsiėmimas. Galbūt 
jeigu tai taptų pragyvenimo šaltiniu, būtų puiku, bet aš nekėliau sau 
tokio tikslo“, – aiškina Jekaterina.

Šiuo metu dailininkė planuoja išleisti savo komiksų žurnalą, sukurti 
pagalbines knygutes kurtiems ir neprigirdintiems vaikams bei jų arti
miesiems. Mergina nori dalyvauti meno konkursuose, įvairiuose pro
jektuose. Ji nori tobulėti, mokytis ir padėti.

„Visada svajojau mokytis animacijos ir domiuosi viskuo, kas su tuo 
susiję. Man labai patinka animacinių filmų dailininkas Voltas Disnėjus, 
dievinu jo sukurtus filmus ir personažus. O iš amžininkų mane įkvepia 
Maksimas Kostenka, kuriantis animacinius personažus filmams. Žino
miausi jo darbai – Fantastiniai gyvūnai („Fantastic Beasts“) (abi dalys), 
Kongas: Kaukolės sala („Kong: Skull Island“), Monstrų ratai („Monster 
Trucks“). Aš nuoširdžiai tikiuosi, kad kada nors mano pasiekimai bus 
tokie pat dideli kaip ir jo“, – svajoja Jekaterina.

Jekaterinos komiksus galima pažiūrėti adresu https://www.ins-
tagram.com/paintressdeaf/  
Šaltinis:https://kuban.aif.ru/society/komiks_o_zhizni_gluhih_kak_neslyshashchaya_
hudozhnica_stala_izvestnym_blogerom
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Kokia kalba mąsto kurtieji? Ar tiesa, kad kurtieji ir neprigirdintieji 
visame pasaulyje bendrauja viena kalba? Kodėl yra tiek daug neraš-
tingų kurčių žmonių?

Lali Džapošvili, teigia, kad lengviausia prisiminti gestą „myliu“ ir 
kad dažniausiai jos prašo išmokyti būtent šį gestą.

Lali yra visiškai kurčia. Jos gimtoji kalba – gestų. Bendrausime per 
vertėją. Lali turi dvi dukras, abi jos girdi. Tačiau pirmoji kalba, kuria jos 
pradėjo kalbėti, buvo gestų kalba. Dažniausia taip ir būna girdintiems 
kurčių tėvų vaikams. Kai gimė dukros, Lali nusprendė išmokti šnekamo
sios kalbos ir kreipėsi į logopedą. 

„Aš pati niekada nenorėjau išmokti kalbėti, bet vėliau dėl vaikų iš

mokau. Vyresnioji dukrelė, būdama pusantrų metukų, jau mokėjo gestų 
kalbą. Kai dukrelės paaugo, pradėjo klausinėti manęs, kodėl aš kalbu 
rankomis. Aš joms viską paaiškinau ir daugiau klausimų dėl to nekilo. 
Svarbiausia, jog dukros niekada nesigėdijo, kad jų tėvai kurtieji. Kai mane 
kviesdavo į mokyklą, į susirinkimus, dukros būdavo mano vertėjos“, – 
pasakoja Lali.

Kurtieji, kaip ir visi kiti žmonės, mąsto gimtąja kalba. Kurtiesiems 
gimtoji kalba – gestų. Dažnai klaidingai manoma, kad visame pasaulyje 
kurtieji ir neprigirdintieji kalba viena kalba. Kiekvienoje šalyje ji savita, 
specifinė, perteikianti tos šalies nacionalinius bruožus. Gestas „Sakar
tvelas“ gruzinų gestų kalboje susijęs su tautiniais drabužiais – reikia pri
dėti ranką prie krūtinės toje vietoje, kur būna kišenėlės šoviniams bei 
parakui, ir tarsi nušluostyti nuo jų nematomas dulkes keletą kartų, o 
tada ta pačia ranka priešais save nupiešti puslankį. 

Lali neslepia, kad jai patinka žmonių susidomėjimas, kai ji kalba. Bū
tent – kai ji mato žmonių susidomėjimą, o ne panieką arba dar blogiau 
– užuojautą. Pačios Lali emocijas lengva skaityti jos veide: viską, ką ji 

„Myliu“ gestų kalba

Iš rusų kalbos vertė Joana VANAGIENĖ

Pokalbis su Gruzijos (Sakartvelo) kurčiųjų 
bendruomenės narėmis Tarptautinės kurčiųjų 
dienos proga 2019 m. rugsėjo 29 d.

Lali rodo gestą „myliu“.
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KURTIEJI PASAULYJE

→

Kurtieji gali padaryti viską, ką gali ir girdin
tieji: jie tiesiog gali tai padaryti kitaip – taip pat 
ir kovojant su superpiktadariais!

Garsus komiksų kūrėjas Matt Fraction, dir
bantis Amerikos komiksų leidybos kompanijoje 
Marvel Comics, nusprendė į savo kūrinius įtrauk
ti kurtumą, pavaizduodamas jį per iliustracijas 
gestų kalba. Herojus Sakalo akis (Hawkeye), daž
nai rodomas filme Keršytojai (Avengers), komiksų 
knygoje apkursta ir norėdamas bendrauti turi var
toti gestų kalbą (ASL). Taip atgaivinamas senas 
filmo siužetas, kur Sakalo akis beveik praranda 
klausą ir naudoja klausos aparatą. Kurtiems vai
kams ir komiksų gerbėjams tai reiškia, kad pop
kultūra patvirtina įvairovės pripažinimą. Parody
dami, kad populiarus herojus, toks kaip Sakalo 
akis, būdamas „kitaip įgalus“, vis viena išlieka 
stiprus, Marvel komiksai siunčia žinutę, kad su
perherojai gali būti iš įvairių visuomenės grupių!

Esama ir daugiau kurčių superherojų. Echo, 
dar žinoma kaip Ronin, yra kurčia moteris, su
gebanti idealiai kopijuoti kitų žmonių v eiksmus. 
Kadangi ji yra kurčia, tai daug dėmesio skiria 
vaizdinėms detalėms, ir tai leidžia jai išmokti 
naujų gebėjimų, tiesiog stebint, kaip kitas žmo
gus atlieka užduotį. Tai puikiai atspindi kurtu

mo privalumus ir kaip įsivaizduojama moters 
negalia „dirba“ jos naudai.

Dar vienas superherojus – Mėlynoji ausis 
(Blue Ear), kurį kompanija Marvel Comics su-
kūrė reaguodama į vieno mažo berniuko nusi
skundimą, kad superherojai nenešioja klausos 
aparatų. Norėdama parodyti šiam neprigirdin
čiam berniukui, kad superherojai gali būti kitaip 
įgalūs, Marvel Comics kompanija sukūrė plaka
tą, kuriame pavaizduotas naujas superherojus 
Blue Ear. Jis didžiuodamasis nešioja mėlyną 
klausos aparatą – toks plakatas didina visuo
menės informuotumą apie kurtumą. 

Gestai ir balsai (Signs and Voices) – tai britų 
komiksų knyga, kurią sukūrė kurtieji. Visi keturi 
komiksų superherojai yra kurtieji, kurie ben
drauja britų gestų kalba (BSL). Kaip teigia Signs 
and Voices tinklalapis, „reklamuodamas po
zityvius pavyzdžius, šis projektas padės mūsų 
skaitytojams geriau susipažinti su socialine 
integracija ir sužinoti apie ją, taip pat sužadins 
jaunų kurčiųjų viltis“. Komiksai siekia padėti 
mėgautis istorijomis net ir tiems, kurie turi ri
botus skaitymo gebėjimus.

Galimybė turėti sektinų herojų pavyzdžius, 
nesvarbu, tikrų ar išgalvotų herojų, yra labai 

svarbi jauniems kurtiesiems. Apie tai kalbama 
Johno Maucere amerikiečių filme Neeilinis 
herojus: Filmas apie SuperKurčią (No Ordinary 
Hero: The Superdeafy Movie). Filmas pasakoja 
apie TV laidų superherojų, vardu Superdeafy, 
vaidinantį aktorių, kuris susipažįsta su vienu 
kurčiu berniuku ir pradeda suprasti, koks iš 
tiesų svarbus jo kuriamas kurčias personažas 
tampa šio berniuko gyvenime. Tai įkvepia Su-
perdeafy herojų vaidinantį aktorių tapti heroju
mi tikrame gyvenime. 

Neįprastas herojus yra pirmas vaidybinis 
filmas, kurio režisierius ir prodiuseriai yra kur
tieji, jame vaidina žymūs kurtieji aktoriai, tarp 
jų ir Marlee Matlin. Filmas kalba apie autorite
tų svarbą kurtiems vaikams ir jaunuoliams bei 
apskritai, kaip svarbu matyti herojus, turinčius 
skirtingų galių ir įgūdžių.

Superherojai pasirodo įvairiose populiario
sios žiniasklaidos priemonėse. Pasižymėdami 
neįprastomis galiomis ir įveikdami negandas 
jie žavi ir žadina žiūrovų, ypač vaikų, vaizduo
tę. Savo galių superherojai įgyja įvairiausiomis 
aplinkybėmis, o mus supanti kultūra vis pla
čiau pažįsta ir pripažįsta skirtingus gebėjimus 
turinčius žmones. Todėl tikėtina, kad ateityje 
komiksų pasaulyje pasirodys vis įvairesnių su
perherojų, taip pat ir kurčiųjų. 

Šaltinis: https://www.huffpost.com/entry/deafsuper
heroes              

Kurtieji superherojai ir įvairovės galia Iš anglų kalbos vertė Joana VANAGIENĖ

Yra daugybė supergalios rūšių – nuo milžiniškos, antžmogiškos jėgos  
iki proto valdymo ir kontrolės. Tad kodėl superherojai, turintys tokią  
daugybę išgalvotų gebėjimų, turėtų būti ribojami jų galimybės girdėti? 

sako, „palydi“ išraiškinga  mimika. Kai pradeda
me kalbėti, koks buvo požiūris į kurčiuosius 
prieš dešimtmetį, Lali veide atsispindi išraiškin
gas atsakymas dar prieš tai, kol vertėja išverčia 
ką ji sako.

„Paprastai sakydavo: „Oi, ji kurčnebylė!“ Kai 
kurie žmonės mus matydami šnabždėdavosi: 
„Žiūrėk, kurtieji.“ Tačiau po truputį, maždaug 
nuo 2009ųjų, požiūris pradėjo k eistis. Barjerai 
dar lieka, bet pažanga nebejotinai vyksta. Dabar 
žmonės kartais prašo vieną ar kitą žodį parody
ti gestų kalba, yra susidomėjimas. O anksčiau 
būdavo: užeini į parduotuvę, parodai, ko nori, 
o pardavėjas su panieka demonstruoja, kaip tu 
jam nusibodai“, – pasakoja moteris.

Lali lankė bendrąją mokyklą, ten nebuvo 
gestų kalbos vertėjų, nebuvo mokytojų, mo
kančių gestų kalbą. Tekdavo skaityti iš lūpų 
arba naudoti pirštų abėcėlę.

Stoti į universitetą arba į kolegiją Lali nega
lėjo; pradėjo siūti – užsiėmė tuo, ko ją išmokė 
močiutė. Pirmas jos pasiūtas daiktas buvo pa
talynė lopšiui, jai tada buvo septyneri. Kai suė
jo treji, Lali susirado pirmąją draugę – tai buvo 
kaimynė mergaitė, girdinti. Abi mergaitės ben

draudavo savo susikurta kalba. Kai abi pradėjo 
lankyti mokyklą, jos ėmė susirašinėti.

„Gali atrodyti, kad jeigu žmogus neturi re
gėjimo problemų, tai jam nekils sunkumų iš
mokti skaityti ir rašyti. Iš esmės taip ir yra, bet 
tik tuo atveju, jeigu skaityti ir rašyti kurčias 
vaikas bus mokomas gestų kalba. Tuo tarpu 
sovietų laikais gestų kalba buvo visiškai igno
ruojama, ja buvo galima bendrauti tik kurčiųjų 
bendruomenėje. Todėl ir tiek daug neraštingų 
žmonių“, – pažymi Gruzijos kurčiųjų draugijos 
viceprezidentė Maja Metonidzė.

Pasak jos, didžiulis iššūkis – išmokyti kur
čiuosius ir neprigirdinčiuosius valstybinės kal
bos. „Labai svarbu, kad žmogus, negalintis 
išgirsti kalbos, galėtų bendrauti rašydamas ir 
galėtų suprasti esmę to, ką jūs jam parašote. 
Tai yra žmogus gali mokėti skaityti ir rašyti, bet 
(jeigu jis buvo to mokomas ne gestų kalba) jis 
nežino žodžių reikšmių – koks žodis ką reiškia. 
Kitaip sakant, jeigu rodote į stalą, žmogus su
pranta, kad tai yra stalas. Tačiau kai jis mato 
parašytą žodį „stalas“, turi žinoti, kad šis žodis 
reiškia būtent tą daiktą. Tai paaiškinti reikia 
gestų kalba, tada žmogus būtinai atsimins tai. 

Šis mokymo metodas kitados buvo pažeistas, 
ir dabar turime visą kartą žmonių, kurie nemo
ka skaityti ir rašyti“, – aiškina viceprezidentė.

Šiandien kurčiųjų ugdymo sistemoje varto
jama gestų kalba. Bet yra kita problema – trūks
ta specialistų. M. Metonidzės manymu, gestų 
kalbos mokytojus turėtų rengti universitetai.

„Daugelis neprigirdinčiųjų, gerai m okančių 
gestų kalbą, neturi aukštojo išsilavinimo, o pa
gal įstatymus pedagogas privalo turėti aukštąjį 
išsilavinimą. Yra dar viena aplinkybė: darbas 
tampa daug efektyvesnis, kai pats pedagogas 
moka gestų kalbą, o ne kai kartu su juo dirba 
gestų kalbos vertėjas. Kai neprigirdintis žmogus 
su kurčiu vaiku bendrauja gestų kalba, vaikas 
turi daug didesnę motyvaciją“, – tvirtina Maja.

Baigiant pokalbį Lali sako: „Aš nesidroviu 
savo kurtumo. Gestų kalba – mano kalba. Ma
nau, kad visi mes esame lygūs. Vienintelis daly
kas – turiu komunikavimo problemą, ir tiek. 
Yra tėvų, kurie slepia savo negirdinčius vaikus. 
Neveda į mokyklą, niekur neišleidžia. Gaila, bet 
tokie vaikai išauga „kitokie“.“ Vis dėlto Lali pri
sipažįsta, kad kadaise ir jai neiškart pavyko pri
imti viską taip, kaip yra, ir neužsidaryti savyje.
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