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EUROPOS KURČIŲJŲ TEATRŲ FESTIVALIS „PANEVĖŽYS 2019“. 
Rugsė jo 14 d.  Panevėžio muzikiniame teatre vyko Europos kurčiųjų 
teatrų fes tivalis ,,Panevėžys 2019“. Jame dalyvavo žymiausi kurtieji 
aktoriai, ko mikai, magai iš Ispanijos, Turkijos, Didžiosios Britanijos, 
Vokietijos, Rusijos, Italijos, Lietuvos. Festivalio organizatoriai: Pane-
vėžio kurčiųjų reabilitacijos centro narės Vilma Karaliūnaitė ir Dalia 
Kuprinskienė bei italų aktorius Pietro Semeraro. Festivalio globėjas 
– Panevėžio kurčiųjų reabilitacijos centras. Plačiau apie festivalį skai-
tykite spalio mėnesio „Akiratyje“. 
LKD – NAUJA DARBUOTOJA. Nuo 
rugsėjo 2 d. Lietuvos kurčiųjų 
draugijos darbuo tojų ko lektyve 
pradėjo dirb ti nauja narė  – kultū-
rinių renginių organizatorė J. Ver-
telkaitė. Ji pavaduos į motinystės 
ato sto gas išėjusią J. Radzevič.
JAU VEIKIA ATNAUJINTAS LKD INTERNETO PUSLAPIS. Startavo nau-
jas LKD interneto puslapis (www.lkd.lt) su dar patogesniu naršymu 
ir informacijos paieška. Užsukite ir įsitikinkite! Tiesa, informacija yra 
pildoma, o puslapio galutinis dizainas dar formuojamas. Tačiau jau 
galima džiaugtis naujais patogumais: puslapyje veikia paieškos siste-
ma; puslapio video arba straipsnio pabaigoje galite paspausti veiduką, 
kaip reaguojate į pateiktą naujieną; galima dalytis straipsniu arba vaiz-
do naujiena socialiniuose tinkluose tiesiai iš puslapio. Komanda dirba, 
kad puslapis būtų dar patrauklesnis ir patogesnis naršyti.
KURČIŲJŲ POEZIJOS FESTIVALIS. Švenčiant Tarptautinę kurčiųjų 
dienos savaitę, rugsėjo 28 d. Kaune (Kovo 11-osios g. 26) vyks Kurčių-
jų poezijos festivalis, kurį organizuoja Lietuvos kurčiųjų jaunimo aso-
ciacija (LKJA). Norintiems dalyvauti festivalyje LKJA buvo surengusi 
Kurčiųjų poezijos mokymus. Juose dalyvavo 14 poezijos gerbėjų.
TARPTAUTINĘ KURČIŲJŲ DIENĄ MINĖS KIPRO SALOJE. Šiemet Pa-
nevėžio kurčiųjų kultūros centro direktorius V. Glušokas švęsti Tarp-
tautinę kurčiųjų dieną  pakvietė į Kipro salą. Netradiciškai paminėti 
kurčiųjų dieną panoro kurtieji iš Vilniaus, Kauno ir Panevėžio. Rug-
sėjo 30 – spalio 4 d. išvykos metu planuojama aplankyti salos žy-
miausius kurortus ir miestus bei Kipro kurčiųjų įstaigas. Panevėžio 
kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pagrindinės mokyklos direktorė D. Kriš-
čiūnienė, mokytojai V. Vanagienė ir V. Glušokas skaitys paskaitas apie 
edukacines erdves, sportą ir kultūrą. 
LKD PREZIDENTO SUSITIKIMAS SU VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KO-
MISIJOS PIRMININKE. Rugsėjo 11 d. Lietuvos kurčiųjų draugijos 
prezidentas K. Vaišnora susitiko su Vyriausiosios rinkimų komisijos 
pirmininke L. Matjošaityte. Jie pasirašė strateginę sutartį ir bendra-
darbiavimo susitarimą dėl aplinkos prieinamumo rinkėjams, turin-
tiems klausos negalią. Numatyta: rinkimus pritaikyti klausos nega-
lios asmenims: informacijos prieinamumas gestų kalba - tai debatai, 
renginiai, rinkimų informacija; padidinti lietuvių gestų kalbos vertėjo 
langelį per televizijoje vyksiančius debatus – didinti formatą, siekti 
eurovizinio varianto; prieš kiekvienus LR teritorijoje vykstančius rin-
kimus  komisijoms išsiųsti LKD parengtas rekomendacijas dėl rin-
kimų aplinkos pritaikymo klausos negalios rinkėjams. Numatyta ir 
daugiau kurtiesiems reikšmingų naujovių.
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nėje parodoje galima išvysti tautodailininkų Onos Bakanauskienės ir 
jos dukters Laimos bei žento Petro Levickų darbus. 
Vaizdo reportažą apie klausos negalią turinčius lėlininkus galite pa-
žiūrėti https://www.tv3.lt/… arba apsilankę parodoje.
MOKYMAI, KAIP VALDYTI KONFLIKTUS. Rugsėjo 4 d. Kaune vyko LKD 
organizacijų vadovų ir darbuotojų mokymai „Konfliktinių situacijų, 
kylančių bendraujant su klientais, valdymas“. Mokymų veiklą vykdė 
Kauno kolegija. Mokymų metu LKD organizacijų vadovai ir darbuotojai 
susipažino su šiomis temomis: Emocinės kompetencijos ir efektyvus 
bendravimas; konfliktinių situacijų darbe priežastys ir valdymo būdai; 
konfliktų darbe prevencijos priemonės.

GESTŲ KALBOS PAMOKOS ŠEIMOS NARIAMS. Nuo rugsėjo 9 d. tęsia-
mos bendrijos PAGAVA organizuojamos gestų kalbos pamokos šeimos 
nariams, norintiems pramokti gestų kalbos. Bendrija PAGAVA vieną 
kartą per savaitę organizuoja gestų kalbos pamokėles kurčių ir nepri-
girdinčių vaikų tėvams, šeimos nariams, artimiesiems bei asmenims, 
turintiems klausos sutrikimų, bet nemokantiems gestų kalbos. 
AMATŲ, DAILĖS IR RANKDARBIŲ BŪRELIS. Nuo rugsėjo 5 d. vėl prasi-
dėjo bendrijos PAGAVA organizuojamo amatų, dailės ir rankdarbių 
būrelio veikla: pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo 16 iki 18 val. Šių 
užsiėmimų metu bus lavinamas klausos sutrikimą turinčių vaikų kū-
rybiškumas, skatinamas savęs pažinimas. Bus piešiama ir tapoma 
įvairiomis priemonėmis bei technikomis, lipdoma iš molio, karpo-
ma, lankstoma iš popieriaus ir gaminami kiti rankdarbiai. Būrelis 
vyksta Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centro patalpo-
se (Filaretų g. 36), Vilniuje. Norintys gali užsiregistruoti bendrijos 
PAGAVA kontaktais: pagavabendrija@pagava.lt
BALTIJOS ESPERANTININKŲ DIENŲ DALYVIAI MOKĖSI LIETUVIŲ GES-
TŲ KALBOS. Penkiasdešimt penktą kartą Baltijos šalių esperantinin-
kai rinkosi į savo tradicines kasmetines tarptautines dienas. Šį kartą 
jos vyko Panevėžyje liepos 6–14 d. Baltijos esperantininkų dienos vyksta 
kasmet nuo 1959 m. paeiliui Latvijoje, Estijoje, Lietuvoje. Renginys iš 
buvusių Pabaltijo respublikų esperantininkų stovyklos išaugo į Euro-
pos ir netgi pasaulio esperantininkų festivalį, nors ir išlaikė tradicinį 
pavadinimą bei savo tradicijas. 55-osiose Baltijos esperantininkų die-
nose dalyvavo per 450 esperantininkų iš 37 Europos ir kitų pasaulio 
šalių. Tai rekordinis skaičius šiame šimtmetyje.
Šiais metais Baltijos esperantininkų dienoms sukako 60 metų, todėl 
ši data ypač įpareigojo Lietuvos esperantininkus surengti aukštos ko-
kybės renginį. Panevėžio kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pagrindinėje mo-
kykloje buvo  surengtos esperantininkų Vieros Olšauskienės ir Povilo 
Šiaučiūno parodos, vyko popietė, kurios metu buvo pašventinta skulp-
tūra ,,Angelas“, dovanota autoriaus V. Kartano , pasodinta 2018 m. 
panevėžiečio G. Šimkaus dovanota rojaus obelėlė. Esperantininkams 
dainavo Sveikatingumo centro ,,Vidmavita“ vokalinis ansamblis  ,,Pu-
šelė“ (vadovas Ž. Anilionis).  Mokyklos lauko erdvėse vyko edukacinės 
programos: sporto, menų terapijos, dresuotų šunų pasirodymas, o vi-
daus edukacinėse erdvėse – žaidimai, lietuvių gestų kalbos mokyma-
sis  ir kt. veikla. Popietę vedė mokyklos direktorė Danutė Kriščiūnienė 
ir Panevėžio esperanto klubo „Revo“ pirmininkė Vida Kulikauskienė.

V. PIVORAS – ŽMONIŲ SU NEGALIA STEBĖSENOS KOMISIJOS NARYS. 
Lietuvos kurčiųjų draugija delegavo Respublikinės valdybos narį  V. Pi-
vorą į  Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos konkursą Žmonių su 
negalia stebėsenos komisijos nario pozicijai užimti. Buvęs LKD prezi-
dentas, o dabar LKD valdybos narys, atsakingas už kurčiųjų teisių gy-
nimą, buvo atrinktas iš nemažo būrio kandidatų ir tapo šios komisijos 
oficialiu nariu. 
„BOLT“ ATSTOVŲ VIZITAS LIETUVOS KURČIŲJŲ DRAUGIJOJE. LKD 
prezidentas K. Vaišnora ir viceprezidentas M. Balaišis susitiko su Euro-
pos pavėžėjimo paslaugų platformos „Bolt“ atstovais. LKD nario kor-
teles turintiems asmenims planuojama taikyti nuolaidas naudojantis 
„Bolt“ paslaugomis. Ši įmonė atvira klausos negalią turintiems asme-
nims, todėl bendradarbiaujant su kurčiųjų reabilitacijos centrais pla-
nuojama vykdyti informacinę kampaniją, kaip kurtieji gali įsidarbinti 
šioje įmonėje! „Bolt“ įmonėje jau dirba kurčiųjų iš Vilniaus, Kauno, 
Klaipėdos, Panevėžio, Alytaus, Marijampolės, Mažeikių, tad siekiama 
pritraukti ir kitų miestų gyventojų!
INFORMACIJA APIE SVEIKĄ MITYBĄ. LKD vykdo projektą „Sveikos 
mitybos įpročių puoselėjimas kurčiųjų bendruomenėje“, kuris finan-
suojamas Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis! 
Daugėja žmonių, sergančių įvairiomis ligomis, susijusiomis su mitybos 
įpročiais, tačiau kaip atskirti, ar mityba yra tinkama, ar ne? Šio projek-
to tikslas – kuo daugiau papasakoti apie sveiką mitybą, kas tai yra ir 
kaip jos laikytis. Tai padaryti padės mitybos specialistas, imtynininkas 
M. Sinkevičius. Šio projekto tikslas – skleisti informaciją apie sveiką 
mitybą ir su tuo susijusius klausimus, tačiau vaizdo pranešimuose 
skelbiama informacija apie maisto produktus ir jų vartojimą yra re-
komenduojamo pobūdžio. Tai reiškia, kad turite teisę rinktis, ar tokia 
informacija jums yra priimtina ir ar norite pasinaudoti patarimais bei 
pasiūlymais (pvz., obuolių acto nauda organizmui), o jeigu kyla klau-
simų – rašykite mums komentaruose arba el. paštu kdviesiejirysiai@
gmail.com  ir į  klausimus bus atsakyta kito vaizdo pranešimo metu.
LAIMOS IR PETRO LEVICKŲ SUKURTOS LĖLĖS – LIETUVOS LIAUDIES 
BUITIES MUZIEJUJE. Iki spalio 1 d. Lietuvos liaudies buities muziejuje, 
atnaujintoje salėje, prie susitikimo vartų, veikia paroda „Etnografinių 
lėlių kompozicijos. Darbai, papročiai ir pramogos“. Didžiulėje jungti-
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Liepos 20-27 d. į Prancūzijos sostinę Paryžių suvažiavo 
85 šalių kurčiųjų atstovai. Čia dvi dienas vyko Pasau-
lio kurčiųjų federacijos (PKF) Generalinė asamblėja, 
o liepos 23–27 d. – XVIII Pasaulio kurčiųjų federacijos 
kongresas. Lietuvai Generalinėje asamblėjoje (GA) 
atstovavo LKD prezidentas Kęstutis Vaišnora ir vice-
prezidentas Mykolas Balaišis, o kongrese prie jų prisi-
dėjo Respublikinės valdybos nariai Tomas Ivanauskas 
ir Arūnas Bražinskas.
Pasirengimas Generalinei asamblėjai

Pasaulyje yra 262 valstybės, o iš jų 125 yra Pasaulio kurčiųjų fe-
deracijos (PKF) narės. Į PKF Generalinę asamblėją užsiregistravo  83 
narės. Pirmąją dieną, priėmus Kosovo ir Palestinos kurčiųjų federa-
cijas į PKF gretas, narių skaičius išaugo iki 85. 

Liepos 20 d. darbas vyko grupėse, buvo analizuojami aktualūs 
klausimai. Buvo išsakytos idėjos dėl 2020–2030 m. veiklų strategijos, 
ko siekiama ir ką reikėtų įgyvendinti. Akcentuota, kad norint tikslus 
pasiekti ir juos įgyvendinti reikia šalyje gestų kalbą pripažinti kurčių-
jų gimtąja kalba. Jeigu to nėra, judėti į priekį – neįmanoma. Kalbėta 
apie lyderių ugdymą. Kurčiųjų bendruomenės turi turėti lyderius, 
kurie suburtų bendruomenes ir bendromis pastangomis judėtų į 
priekį kuriant geresnę aplinką kurtiesiems. Dėl šios priežasties labai 
svarbu skatinti ir ugdyti lyderius. 

Kita svarbi diskusija – įtraukus švietimas. Visiems žinoma, jog ne-
atsižvelgiant į kurčiuosius uždaromos kurčiųjų mokyklos, o pačius 
kurčiuosius skatinama vaikus leisti į bendrojo lavinimo mokyklas. 
PKF ragina nelikti abejingiems šiuo klausimu, valstybės turi atsi-
žvelgtų į kurčiųjų interesus.  

Akcentuotas ir bendradarbiavimas su Pasaulio sveikatos organi-
zacija (PSO). Mat daug gydymo įstaigų atmeta gestų kalbą ir primyg-
tinai siūlo klausos aparatus, kochlearinius implantus. PKF teigimu, 
bendradarbiaujant su PSO ši situacija gerėja. 

Generalinė asamblėja
Liepos 21–22 d. vyko PKF Generalinė asamblėja. Vienas reikš-

mingiausių įvykių – patvirtintas naujas kurčiųjų simbolis. Metai iš 
metų žmonės atpažino kurčiuosius iš simbolio, kur vaizduojama 
nubraukta ausis. Tačiau šis simbolis kurtiesiems kėlė pasipiktinimą, 
nes jis neatskleidė gestų kalbos ir kurčiųjų identiteto. 

Pirmąją Generalinės asamblėjos dieną buvo svarstomi PKF įstatai. 
Buvo pateikta pasiūlymų kai kuriuos jų keisti, bet pritarta ne visiems. 
Didelę diskusiją sukėlė įstatas dėl garbės prezidento titulo, kuris būtų 
suteikiamas baigus PKF prezidento kadenciją. Dabar garbės preziden-
to titulą turi dr. Markku Jokinenas ir Liisa Kauppinen. GA dalyviai to 

įstato nepatvirtino, todėl buvusiam Pasaulio federacijos prezidentui 
Colinui Allenui (2011–2019) garbės prezidento titulas nebus suteiktas. 

Kita tema, sukėlusi neką mažiau diskusijų nei įstatas dėl garbės 
prezidento – nario mokesčio didinimas. Kiekviena valstybė privalo 
mokėti nario mokestį. Buvo svarstoma, kaip elgtis su valstybėmis, 
kurios neatsakingai moka nario mokestį. 

Yra keturios grupės, pagal kurias nustatytas atitinkamas nario 
mokesčio dydis (tai priklauso nuo dokumentų, balanso, asociacijo-
je gaunamų algų, išlaidų). Lietuva patenka į brangiausią, I grupę ir 
kasmet moka 1 000 eurų nario mokestį. Buvo pateiktas pasiūlymas 
didinti nario mokesčio dydį 10 proc. kasmet, tačiau visos keturios 
grupės dėl to nesutiko. Buvo siūlyta nario mokestį didinti tik I grupės 
mokėtojams ir, žinoma, kitos grupės su tuo sutiko. Tačiau siūlymas 
nebuvo patvirtintas. Mat teisininkai paaiškino, kad siūlymai gali būti 
tvirtinami, tik juos pateikus šešis mėnesius prieš GA. 

Išrinktas naujas Pasaulio kurčiųjų federacijos prezidentas. Nuo 
2011 m. prezidento pareigas ėjęs C. Allenas baigė PKF prezidento ka-
denciją. Jis prieš kurį laiką įspėjo, kad savo kandidatūros nebeteiks. 
Šiemet savo kandidatūras pateikė trys asmenys: dr. Humberto Inso-
lera (26 balsai), Bruno Druchenas (9 balsai) ir dr. Joshepas Murray 
(46 balsai), kuris ir išrinktas naujuoju PKF prezidentu. Iš Norvegijos 
kilęs, bet Amerikoje gyvenimą kuriantis prezidentas prieš tai ėjo vi-
ceprezidento pareigas. 

Taip pat išrinktas naujas viceprezidentas - tai Danijos pilietis Kas-
peras Bergmannas, kuris vienintelis kandidatavo į šį postą. Visi prita-
rė jo kandidatūrai ir išrinko naujus devynis tarybos narius.

Nuo liepos 23 d. iki 27 d. vyko XVIII Pasaulio kurčiųjų federacijos 
kongresas. Jame buvo perskaityta daug įvairių šalių lektorių prane-
šimų. Su jais galite susipažinti LKD tinklapio rubrikoje  „Video nau-
jienos gestų kalba“.

Kitas Pasaulio kurčiųjų federacijos kongresas ir Generalinė 
asamblėja vyks 2023 m. Pietų Korėjoje.

Pasaulio kurčiųjų 
sambūrio įvykių 
kaleidoskopas

„Akiračio“ inf.
Lietuvai Generalinėje asamblėjoje atstovavo LKD prezidentas K. Vaišnora ir vice-
prezidentas M.Balaišis, o kongrese prie jų prisidėjo Respublikinės valdybos nariai 
T. Ivanauskas ir A. Bražinskas.

Kultūrinė įvairovė Pasaulio kurčiųjų federacijos Generalinėje asamblėjoje.

AKTUALIJOS
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RESPUBLIKINĖS VALDYBOS POSĖDIS. Rugsėjo 10  d. vyko trečiasis 
LKD Respublikinės valdybos posėdis. Jame dalyvavo LKD preziden-
tas Kęstutis Vaišnora, viceprezidentas Mykolas Balaišis bei valdybos 
nariai: Arūnas Bražinskas, Daiva Čekanavičiūtė, Vytautas Valiauga, 
Monika Kumžaitė, Vytautas Pivoras ir Tomas Ivanauskas. Kviestinių 
asmenų teisėmis dalyvavo „Akiračio“ redakcijos direktorė Genė Kark-
lienė ir kandidatai į Surdologijos centro direktorius.

Direktorė G. Karklienė trumpai pristatė įstaigos veiklos rezul-
tatus ir „Akiračio“ ateities vizijas, pasidalijo idėja dėl QR kodo pri-
taikymo mėnraščiui ir išsakė dėl darbo „Akiračio“ redakcijoje savo 
planus. Ilgametė mėnraščio redaktorė dirbs tik iki sausio mėnesio, 
todėl greitu metu bus skelbiamas konkursas „Akiračio“ redakcijos 
vadovo pareigoms. 

Posėdžio metu patvirtinta, kad VšĮ Surdologijos centras reorga-
nizuojamas į Lietuvių gestų kalbos institutą. Posėdyje dalyvavo ir 
savo kandidatūras pateikė du kandidatai į Surdologijos centro direk-
toriaus postą. Po ilgų svarstymų valdybos nariai priėmė sprendimą, 
kuris bus skelbiamas spalio 1 d. 

Taip pat buvo aptarti Tarptautinės kurčiųjų savaitės renginiai ir 
Baltijos šalių kurčiųjų asociacijų atstovų susitikimas, kuris vyko rug-
sėjo 12–15 d.

Posėdžio metu patvirtinti kiti svarbūs dokumentai ir klausimai. 
Plačiau apie tai skaitykite kitame „Akiračio“ numeryje.  

BENDRIJAI PAGAVA – 25 METAI. Spalio 12 d.  Seime bendrija PAGAVA 
organizuoja tarptautinę konferenciją „Bendradarbiavimo galia pa-
dedant kurtiems vaikams ir jų šeimoms“, skirtą bendrijos PAGAVA 25 
metų sukakčiai paminėti. 

Konferencijoje bus aptariamos aktualios bendradarbiavimo te-
mos ir analizuojami klausos negalios vaikų socialinės integracijos 
iššūkiai Lietuvoje. Pranešimus skaitys specialistai iš Lietuvos, Suo-
mijos ir Jungtinių Amerikos Valstijų, o savo patirtimi dalysis klausos 
negalios jaunuoliai ir jų tėvai. 

Seimo rūmų fojė bus eksponuojamos nuotraukos iš bendrijos 
PAGAVA veiklų. 

Vaikams bus parengta atskira programa, todėl registruodamiesi 
būtinai nurodykite vaikų amžių. Konferencijoje bus užtikrintas verti-
mas į lietuvių bei lietuvių gestų kalbą. Prašom registruotis iki rugsėjo 
30 d. 

KURTIEJI ŠVENTĖJE ,,TAU, VILNIAU!“ Rugsėjo 1 d. Katedros aikštėje 
nuvilnijo šventė „Tau, Vilniau!“, kuri Sostinės dienų metu buvo organi-

zuota jau 15 kartą. Į šį didžiulį susibūrimą suvažiavo iki 2000 dalyvių 
iš visos Lietuvos. Tai – neįgaliųjų nevyriausybinių organizacijų meno 
mėgėjai ir jų bendraminčiai iš 120 organizacijų. Į šventę įsiliejo nema-
žas būrys savanorių – Pasieniečių mokyklos kursantai, Vilniaus lietu-
vių namų ir kitų mokyklų moksleiviai bei studentai, kiti savanoriai. 

Vilniečiai ir miesto svečiai mugėje galėjo įsigyti suvenyrų, meni-
nių dirbinių, pasiklausyti nuotaikingų pasirodymų, dalyvauti sporti-
nėse, edukacinėse, kitose veiklose. Šventėje gausiai dalyvavo ir kur-
čiųjų organizacijos iš Vilniaus, Kauno ir Kauno rajono, Kaišiadorių, 
Marijampolės, Mažeikių, Kėdainių, Utenos, Panevėžio, Šiaulių. Pir-
mą kartą atvyko ir Klaipėdos kurčiųjų reabilitacijos centro darbuo-
tojai bei bendruomenės nariai. 

Šį renginį nuo 2003 m. organizuoja Lietuvos specialiosios kūry-
bos draugija „Guboja“, jį globoja socialinės apsaugos ir darbo minis-
tras Linas Kukuraitis, remia Krašto apsaugos ministerija. 

„BALTAS VAKARAS“ BOTANIKOS SODE SUJUNGĖ KURČIŲJŲ IR GIR-
DINČIŲJŲ BENDRUOMENES. Rugpjūčio septintosios vakarą Vingio 
parke įsikūręs Vilniaus universiteto Botanikos sodo skyrius atrodė 
neįprastai jaukiai ir šventiškai – čia į jau antrus metus organizuo-
jamą vasaros šventę „Baltas vakaras“ susirinko beveik 200 baltai 
apsirengusių žmonių. Renginyje skambėjo muzika, bet nesigirdėjo 
tokiuose susibūrimuose įprasto triukšmo – vakaro dalyviai kalbėjosi 
gestų kalba.  Pasak Vilniaus apskrities gestų kalbos vertėjų centro 
direktorės D. Dragūnienės, praėjusiais metais jos pasiūlyta idėja pa-
siteisino su kaupu: „Pernai kilo mintis suorganizuoti bendrą mūsų 
centro ir Vilniaus kurčiųjų reabilitacijos centro pasibuvimą. „Balto 
vakaro“ idėja labai tiko – sukvietėme bendruomenę į bendrą pikni-
ką, parengėme nedidelę programą, papuošėme pievelę baltos spal-
vos akcentais. Idėja buvo sutikta entuziastingai – į vakarą susirinko 
apie 200 žmonių, visų nuotaika buvo puiki. Šiemet visi klausinėjo, ar 
tą nuostabią šventę kartosime, tad nėra abejonių, kad šventė jau yra 
laukiama ir reikalinga.“

Šiemet pasirengimas piknikui vyko labai sklandžiai – abu centrai 
sudarė darbo grupę, visi pasidalijo atsakomybėmis: kas atsakingas 
už šventinius akcentus, kas - už žaidimus, kas – už loteriją, atsirado ir 
šeši savanoriai. Vaišėmis turėjo pasirūpinti kiekvienas pikniko dalyvis. 
Pasak vienos iš šventės organizatorių, Vilniaus kurčiųjų reabilitacijos 
centro direktorės I. Minkevičienės, šiemet į šventę sukviesti žmones 
buvo labai paprasta – nors buvo parengtas filmuotas skelbimas, elek-
troniniu paštu išsiųsti kvietimai, bet dauguma bendruomenės narių 
jau iš anksto planavo dalyvauti.  Šventės organizatoriai ir jos dalyviai 
tikisi, kad „Baltas vakaras“ taps gražia bendruomenės tradicija.

„Akiračio“ inf.

Trumpos naujienos
AKTUALIJOS
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Liepos 17–19 d. Prancūzijos 
sostinėje Paryžiuje vyko Pa-
saulinės gestų kalbos vertėjų 
asociacijos (WASLI)  Generali-
nė asamblėja ir konferencija. 
Į renginį susirinko rekordinis 
skaičius dalyvių: daugiau nei 
500 gestų kalbos vertėjų,  
pranešėjų, delegatų ir  
rėmėjų iš 84 pasaulio šalių. 

Lietuvai atstovavo Kauno apskrities ges-
tų kalbos vertėjų centro (KAGKVC) direktorė 
Ramunė Leonavičienė, pavaduotojas Arūnas 
Bražinskas, vertėjas Mantas Radavičius (LGKVA 
prezidentas), vyr. vertėja Dalia Nevar dauskienė 
ir vertėja Jolanta Dabulskienė, Vilniaus apskri-
ties gestų kalbos vertėjų centro direktorė Dan-
guolė Dragūnienė ir vertėja Rūta Čiapaitė.

KAGKVC direktorės pavaduotojas A. Bra-
žinskas Generalinėje asamblėjoje buvo iš-
rinktas WASLI kurčiuoju vertėju patarėju. 
Tai džiugi naujiena ne tik Kauno apskrities 

gestų kalbos vertėjų centrui, bet ir visai Lie-
tuvos kurčiųjų bendruomenei. 

Pasak asamblėjos dalyvių, skaityti pra-
nešimai įkvėpė darbams, supažindino su 
gestų kalbos vertėjų padėtimi tokiose šalyse 
kaip Uganda, Malavis, Kolumbija, Brazilija, 
Australija ir kt., padėjo užmegzti ryšius su 
atstovais iš kitų žemynų ir labiau susidrau-
gauti su kaimynais. Dėmesį kaustė ne tik 
pranešimai, bet ir vertėjų darbas, nes jis su-

žavėjo profesionalumu. Renginys oficialiai 
buvo verčiamas į tris kalbas – tarptautinę 
gestų kalbą, prancūzų gestų kalbą ir šneka-
mąją anglų-prancūzų kalbą.

Be to, pranešimų įvairovė leido ne tik 
susimąstyti apie gestų kalbos vertėjų padėtį 
Lietuvoje, bet ir pasidžiaugti nuveiktais dar-
bais, pasisemti idėjų. Pristatyti moksliniai 
tyrimai atskleidė svarbias, tačiau dar negir-
dėtas detales apie vertimo subtilybes.

Nuo rugsėjo 1 d. Vilniaus, Klaipėdos, Šiau-
lių ir Panevėžio apskričių gestų kalbos vertėjų 
centrai prijungti prie Kauno apskrities gestų 
kalbos vertėjų centro, o jis pavadintas Lietuvių 
gestų kalbos vertimo centru (LGKVC). Centro 
direktoriaus pareigos patikėtos Ramunei Leo-
navičienei.

Po reorganizacijos Vilniaus, Klaipėdos, 
Panevėžio, Šiaulių gestų kalbos vertėjų cen-
trai tapo Lietuvių gestų kalbos vertimo cen-
tro (LGKVC) teritoriniais skyriais. LGKVC savi-
ninko teises ir pareigas įgyvendins Neįgaliųjų 
reikalų departamentas prie Socialinės apsau-
gos ir darbo ministerijos. 

Tikimasi, kad po pertvarkos sumažinus 
administravimo ir pagalbinių funkcijų etatų, 
padaugės gestų kalbos vertėjų etatų. Cen-
tralizuotai bus teikiamos nuotolinės vertimo 
paslaugos, bus galimybių skirti budintį ver-
tėją, ilginti vertimo paslaugų teikimo laiką, 
pradėti jas teikti savaitgaliais ir didinti tele-
vizijos programų prieinamumą kurtiesiems.

„Klausos negalią turintys žmonės gestų 
kalbos vertimo paslaugas turi gauti bet ku-

riuo metu, įskaitant ne darbo valandas, šven-
čių ar ne darbo dienas. Matome, kad pradėję 
šias paslaugas teikti centralizuotai, galėsime 
padėti jiems susikurti kokybiškesnę kasdie-
nybę“, – sako ministras Linas Kukuraitis.

LGKVC teiks lietuvių gestų kalbos verti-

mo paslaugas visoje šalyje, analizuos ir ver-
tins lietuvių gestų kalbos vertimo paslaugų 
poreikį visoje šalyje, užtikrins lietuvių gestų 
kalbos vertėjų kvalifikacijos kėlimą ir lietu-
vių gestų kalbos vertimo paslaugų organiza-
vimo bei teikimo kokybę.

Mūsų atstovai WASLI Generalinėje asamblėjoje.

GESTŲ KALBOS VERTĖJAI

Gestų kalbos vertėjų centrų reorganizacija

WASLI Generalinė asamblėja

„Akiračio“ inf.

GESTŲ KALBOS VERTĖJAI

Lietuvių gestų kalbos vertimo 
centro kontaktai
Užsakymai priimami:
J. Gruodžio g. 31, Kaunas, tel. (8 37) 26 02 67, 
faks. (8 37) 26 02 67, mob. 8 699 37 212, 
Skype: vertimaigestaiskaunas, el. p. uzsa-
kymai@vertimaigestais.lt, bendrais klausi-
mai el. p. info@vertimaigestais.lt
Marijampolės padalinys – J. Bendoriaus g. 
7, Marijampolė, tel. / faks. (8 343) 92 042, 
mob. 8 620 41 060, Skype: vertimaigestais-
marijampole, el. p. gestai.marijampole@
gmail.com;
Lietuvių gestų kalbos vertimo centro Vil-
niaus teritorinis skyrius – Rudnios g. 6, Vil-
nius, tel. + 370 5 279 6331, mob. 8 682 23 304, 
Skype paslaugos: užsakymų priėmimas: už-

sakymas4, nuotolinės vertimo paslaugos: 
gestuvertejai, el. p. uzsakymas@gestuverte-
jai.lt, info@gestuvertejai.lt
Lietuvių gestų kalbos vertimo centro Klai-
pėdos teritorinis skyrius – J. Janonio g. 32, 
Klaipėda, tel.: (8 46) 41 04 05, (8 46) 42 01 47, 
faks. (8 46) 43 20 47, mob. + 370 684 35 468, 
Skype: klpgestuvertejai, el. p. info@klgestai.lt 
Lietuvių gestų kalbos vertimo centro Pa-
nevėžio teritorinis skyrius – Aukštaičių g. 
4,  Panevėžys, tel. / faks. (8 45) 46 48 40, 
mob. 8 698 06 377, el. p. info@panevezio-
gestucentras.lt
Lietuvių gestų kalbos vertimo centro 
Šiaulių teritorinis skyrius – Darbininkų 
g. 2E, Šiauliai, tel. + 370 415 24 493, mob. 
+ 370 617 34 980  el. p. budintiverteja@
gmail.com, Skype: budintiverteja1;

„Akiračio“ inf.



2019 m. RUGSĖJIS 7

Pirmoje dienos pusėje savanorė Ada 
Zabulionytė, padedama vertėjų, pasakojo 
praeiviams apie kurčiųjų bendruomenę, 
supažindino su gestų kalba ir mokė, kaip pa-
rodyti keletą lietuvių gestų kalbos ženklų ir 
rankų abėcėle savo vardą. Pasak savanorės, 
žmonės daugiausia domėjosi, ar gestų kalba 
vienoda visame pasaulyje, ar visgi ji yra skir-
tinga, taip pat, praeiviai teiravosi, ar rengia-
mi gestų kalbos kursai. „Čia nuo 10 val. iki 12 
val. susirinko labai daug žmonių. Teko ben-
drauti su daug asmenų. Iš tiesų verta tokiu 
principu pasakoti apie kurčiųjų bendruome-
nę ir gestų kalbą, nes tai yra didelė informa-
cijos sklaida tarp įvairaus amžiaus žmonių“, 
–  sakė savanorė.

Nuo 12 val. komandos gretas papildė ki-
tos savanorės – Nijolė Tamasauskienė ir  LKD 
darbuotoja Ieva Aužbikavičienė, o nuo 16 val. 
prie kolektyvo prisidėjo LKD valdybos narė 
Daiva Čekanavičiūtė. „Čia, „Laisvės piknike“, 
supažindinu girdinčiuosius su gestų kalba, 
su šios kalbos nauda. Mano tikslas –tai daryti 
dėl savęs, dėl savo vaikų, kad girdintieji pra-
plėstų akiratį apie kurčiuosius: susipažintų su 
gestų kalba ir kurčiųjų kultūra, kad visuome-
nė atpažintų kurčiuosius ir ateities kartoms 
būtų lengviau“, – kalbėjo I. Aužbikavičienė. 

Tuo tarpu N. Tamasauskienė aktyviai 
dalijo praeiviams skrajutes „Kas yra kurčias 
žmogus?“ ir kišeninius kalendorius su lie-
tuvių gestų kalbos abėcėle,  ragino žmones 
eiti prie paviljono ir plačiau susipažinti su šia 

kalba, jos atstovais. Savanorės Nijolės dėka 
išdalytas ypač didelis kiekis bukletų, mėn-
raščio „Akiratis“ ir vaikams skirtų lavinimosi 
knygelių. Tikimės, kad žmonės į juos atkreips 
dėmesį, nes daugelis jų paėmę iš karto žvilg-
telėjo, koks yra lankstinukų turinys. Buvo ir 
tokių, kurie vėliau grįžo ir uždavė  klausimų. 

Savanorė D. Čekanavičiūtė džiaugėsi, 
kad dvi valandos jai tiesiog praskriejo, nes 
visą laiką ji bendravo su žmonėmis, kurie, 
pasak savanorės, buvo labai smalsūs: do-
mėjosi kurčiųjų kultūra, gilinosi į gestų kal-
bą. Žmonės bendravo, niekur neskubėjo, 
nes jiems viskas buvo įdomu. 

LKD paviljone veiklos vyko nuo 10 val. iki 
18 val., o visą tą laiką čia buvo ir LKD prezi-

dentas Kęstutis Vaišnora, viceprezidentas 
Mykolas Balaišis, projektų vadovė Donata 
Lukošienė ir viešųjų ryšių koordinatorė Vai-
da Lukošiūtė.

„Džiaugiuosi, kad pas mus užsuko įvairūs 
žmonės: gaisrininkai, policininkai ir kt. Jie 
domėjosi gestų kalbos kursais, mokymais, 
jau vien dėl to dalyvauti buvo verta. Ypač 
džiaugiuosi, kad atėjo girdintys tėvai, augi-
nantys klausos negalią turinčius vaikus, bet 
jie lanko bendrojo lavinimo mokyklas. Pasak 
tėvų, vaikai susiduria su daugybe problemų, 
ir teiravosi, kaip tas problemas išspręsti. Mes 
užmezgėme su jais kontaktą ir palaikysime 
bendravimą“, – „Laisvės pikniko“ svarba 
džiaugėsi LKD prezidentas K. Vaišnora.

„Laisvės pikniko“ svarba 
kurčiųjų bendruomenei

LKD paviljone veiklos vyko nuo 10 val. iki 18 val., o visą tą laiką čia buvo ir LKD prezidentas K. Vaišnora, viceprezi-
dentas M. Balaišis, projektų vadovė D. Lukošienė ir viešųjų ryšių koordinatorė V. Lukošiūtė.

LKD inf.

Į LKD paviljoną užsuko daug žmonių, 
kurie domėjosi gestų kalbos kursais, 
mokymais...

Savanorių dėka išdalytas ypač didelis kiekis bukletų, mėnraščio „Akiratis“ ir vaikams skirtų lavinimosi knygelių.

Rugpjūčio 24 d. Kauno Nemuno saloje vyko vasaros festivalis –  
„Laisvės piknikas 2019. Idėjų festivalis“. Čia susirinko per šimtą  
dalyvių, o viename iš paviljonų jau nuo 10 val. ryto su lankytojais  
bendravo  LKD komanda, pasitelkusi lietuvių gestų kalbos vertėjus. 

KULTŪRAKULTŪRA
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Kurčiųjų meno šventė – tai pats seniausias ir tvirčiausias tradicijas 
turintis kurčiųjų bendruomenės renginys. Jis pirmą kartą buvo su-
rengtas 1957 m. Vilniuje ir sėkmingai vyksta iki šių dienų. Atkūrus Ne-
priklausomybę kurčiųjų meno šventės pradėtos rengti kasmet viena-
me iš penkių šalies miestų: Kaune, Klaipėdoje, Panevėžyje, Šiauliuose, 

Vilniuje. Šiais metais šventė vyko Trakų pramogų centre „Trasalis“, kur 
susirinko per 500 žmonių! Įdomu tai, kad renginyje buvo nustatytas ir 
aprangos kodas: Vilnius puošėsi – raudonai, Kaunas – žaliai, Klaipėda 
– mėlynai, Šiauliai – geltonai, Panevėžys – baltai.

Renginio pradžioje VKRC liaudies teatras „Mimika“ parodė pagal 
Jono Mačiulio-Maironio eilėraštį „Trakų pilis“ pastatytą spektaklį, 
kuris visus sužavėjo talentinga vaidyba, išskirtiniais kostiumais ir 
jautrumu. Renginio vedėjas Donatas Kolosovas papasakojo Trakų 
istoriją, kaip miestas klestėjo, tapo apleistas, pilis buvo sudeginta 
ir vėl suklestėjo Vytauto Didžiojo laikais. „Trakai – didelis, atviras ir 
daugiakultūris miestas. Net ir dabar greta lietuvių čia gyvena rusai, 
lenkai, žydai, totoriai ir karaimai. Kurčiųjų bendruomenė - dalis Lie-
tuvos. Branginkime savo bendruomenę ir vienybę. Pabūkime šven-

Birželio 29 d. mūsų bendruomenę subūrė jau 
dvidešimt devintą kartą vykusi LKD meno šven-
tė. Šiemet renginį organizavęs Vilniaus kurčiųjų 
reabilitacijos centras (VKRC) šventę pavadino  
„Iš praeities mes semiamės stiprybės“.  

Kurčiųjų reabilitacijos centrų direktorės ir LKD prezidentas K.Vaišnora, viceprezi-
dentas M.Balaišis. 

Savanorių komanda.Pagrindiniai šventės organizatoriai – VKRC darbuotojai.

VKRC liaudies teatro „Mimikos“ spektaklis visus sužavėjo talentinga vaidyba ir 
išskirtiniais kostiumais

Seniausias ir tvirčiausias tradicijas turintis 
kurčiųjų bendruomenės renginys LKD inf.

KULTŪRA
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tėje visi kartu, pasidžiaukime savo kultūra, savo  meniniais gebėji-
mais, savo talentais , savo žmonėmis“, – kalbėjo renginio vedėjas.

Pasibaigus spektakliui LKD prezidentas Kęstutis Vaišnora tarė 
sveikinimo ir padėkos žodį bei kartu su visais prisiekė, kad gins kur-
čiųjų bendruomenę ir neleis, kad kas nors ją sunaikintų.

Toliau šventė buvo tęsiama: savo programas pristatė miestų 
kurčiųjų bendruomenės. Tačiau prieš tai buvo pristatyti kiekvieno 
miesto vaizdo įrašai, kuriuose atsispindėjo ne tik miesto grožis, bet 
ir kurčių žmonių vienybė. Jausmingas akimirkas įamžino ir įrašus 
sumontavo  LKD operatorius Linas Miskelis. 

Kauno kolektyvas parengė net keturis numerius: imituojamą-
sias dainas „Kol kartu“,  „Ašarėlė“, „Pasidalinkime“ ir pantomimos 
spektaklį „Šventė“. Šiaulių miesto aktoriai parodė spektaklį „Burti-
ninkas“. Panevėžio kolektyvas atliko kaubojaus šokį, imituojamąją 
dainą „Raskila“ ir etiudą „Dvi moterys tarp vyro“. Klaipėdiečiai džiu-
gino imituojamosiomis dainomis „Tu man esi“, „Skamba Lietuva“ ir 
„Lietuva“. Po nuotaikingo Klaipėdos miesto pasirodymo ant scenos 
buvo pakviesti visų miestų saviveiklininkai. Jiems padėkota už gra-
žius pasirodymus ir jų paaukotą laiką, o svarbiausia - už suteiktas 
džiaugsmo akimirkas visiems šventės dalyviams. 

Vėliau padėkos išreikštos ir savanoriams. VKRC šventės organi-
zavimui subūrė net devyniolika savanorių, kurie dėjo dideles pastan-
gas, kad šventė vyktų sklandžiai, o akimirkos būtų įamžintos. Įteikus 

padėkos raštus buvo pristatytas Vilniaus vaizdo įrašas, o paskutinis 
šventės akcentas buvo imituojamoji daina „Sudainuokime Lietuvą“.

Nebuvo pamiršti renginio partneriai ir rėmėjai. Jų dėka šis rengi-
nys virto realybe ir švente pasidžiaugti atvyko daugiau nei 500 žmo-
nių iš visos Lietuvos.

Renginį iš dalies finansavo Lietuvos kultūros taryba.
Renginio partneriai: Vilniaus kurčiųjų sporto klubas „Gestas“, Vil-

niaus kurčiųjų jaunimo organizacija, Lietuvos šeimų, auginančių kurčius ir 
neprigirdinčius vaikus, bendrija PAGAVA, Vilniaus apskrities gestų kalbos 
vertėjų centras, VšĮ Trakų neįgaliųjų užimtumo centras. 

Renginio rėmėjai: „Trasalis – Trakai Resort & SPA“ centras, UAB „Vi-
kada“, įmonė Pripuciami.lt,  UAB „Balionų karaliai“, UAB „Birštono mi-
neraliniai vandenys ir Ko“ (mineralinis vanduo), UAB „Vilniaus saliutas“, 
UAB „Kvadratu LT“, įmonė „Vaikų džiaugsmas“, UAB „Masažo klinika“, 
UAB „Harmonijos menė“, UAB „Bijola“, Ukmergės rajono savivaldybė, 
UAB Pranulienės dantų protezų gamyba, vestuvinių, proginių suknelių 
salonas „Viva La Fiesta“, bendruomenė „Šlyninkos vandens malūnas“, 
UAB „Etmonai“ kavinė-baras 
„Artistai“, Aurimo Vaškevičiaus 
IĮ kaimiško alaus baras ŠNEKU-
TIS, nepriklausoma MARY KAY 
pardavimų direktorė Violeta 
Šeršniovaitė. 

Šiemet kurčiųjų meno šventėje buvo nustatytas ir aprangos kodas: Vilnius puošėsi – raudonai, Kaunas – žaliai, Klaipėda – mėlynai, Šiauliai – geltonai, Panevėžys  – baltai.

Šiauliečiai Panevėžiečiai

KULTŪRA

KlaipėdiečiaiKauniečiai
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Kaip ir kasmet, rugsėjis vėl sukvietė mokinius 
į klases. Kai kuriems iš jų tai buvo pirmieji 
žingsniai į žinių pasaulį, lydimi tėvų jaudulio, 
abejonių, o gal ir nelengvų apsisprendimų. 
Du sutrikusios klausos vaikus: dukrą Mariją – 
į Klaipėdos Gedminų progimnaziją, o sūnų 
Tadą – į „Gilijos“ pradinę mokyklą išleido ir 
klaipėdiečiai Kristina ir Marius Rimkai. 

K. ir M. Rimkai, skirtingai nei daugelis tėvų, savo vaikus leidžia ne 
į kurčiųjų, bet į bendrojo lavinimo mokyklas. Pasak didelę pedago-
ginę patirtį turinčios K. Rimkienės, toks sprendimas jų šeimoje buvo 
priimtas tikint savo vaikų galimybėmis ir savo pačios pasiryžimu pa-
dėti jiems. Dviejų vaikų mama įsitikinusi, kad auginantys klausos ne-
galios vaiką tėvai turi turėti galimybę rinktis, kur mokysis jų vaikas: 
bendrojo lavinimo ar kurčiųjų mokykloje.

Kristina nuo vaikystės neprigirdi, yra baigu si Vaikystės pedagogikos 
ir surdopedago gikos bakalauro, o vėliau  ir andragogikos ma gistr o studi-
jas. Klaipėdos technologijų mokymo centre (KTMC) surdopedagoge dir-
banti moteris puikiai pažįstama ne tik Klaipėdos, bet Lietuvos kurčiųjų 
bendruomenei. Ji  yra  aktyvi tėvų, auginančių klausos negalią turinčius 
vaikus, bendrijos ,,Aidas“ vadovė, įvairių veiklų bei projektų iniciatorė, 
straipsnių autorė. Kaip tvirtino pati Kristina, jos vienas didžiausių moty-
vų ir veiklos priežasčių – vaikai. Jiems gimus teko daug ko išmokti, ir dar 
iki šiol mokosi. Tačiau moteris pripažino, kad prie sėkmės ir visaverčio 
gyvenimo daug prisidėjo ir tėvai, įskiepiję jai darbštumo pagrindus. 

Kaip auklėti ir ugdyti klausos negalios vaiką, kad jis taptų pasi
tikinčiu, savarankišku žmogumi, mokančiu džiaugtis gyvenimu; koks 
tėvų indėlis į vaiko sėkmę, apie būtiną mokytojų ir tėvų bendradarbia
vimą, svarbą šeimoje komunikuoti lietuvių ir gestų kalbomis bei daug 
kitų vertingų minčių skaitykite neetatinės ,,Akiračio“ korespondentės 
Laimos LAPĖNIENĖS interviu su Kristina Rimkiene.

  Kokių principų (kaip mama ir pedagogė) laikotės ir kokiais 
metodais remiatės augindama ir ugdydama klausos negalios vai-
kus, kad jie užaugtų  savarankiški ir pasitikintys savimi? 

Vaiko savarankiškumo ir pasitikėjimo ugdymui, manau, reikalin-
gas atviras bendravimas, tarpusavio pasitikėjimas ir pasirinkimo ga-
limybės. Mūsų šeimoje dažnai kalbama įvairiomis temomis, aptaria-
mos situacijos, kaip teisingai elgtis, kokie sprendimai galimi. Mums 
svarbu pasitikėti vieniems kitais, kad vaikai nebijotų iškilus sun-
kumų kreiptis į mus, tėvus. Taip pat stengiamės kuo daugiau laiko 
praleisti kartu per atostogas. Skatiname vaikų savarankiškumą – esu 
iš tų mamų, kurios stengiasi kuo mažiau daryti už juos (pvz.: vaikai 
savarankiškai po pamokų nuvyksta į treniruotes, patys parvažiuoja 
autobusu namo – gyvename už miesto). Taip žingsnis po žingsnio 
jie mokosi patys susitvarkyti su situacija, žinodami, kad esam šalia, 
jei reikės – padėsim. Kiekviena, kad ir mažiausia patirtis – svarbi ir 
vertinga, tik taip vaikai ruošiasi gyvenimui: atrasdami, suprasdami, 
patirdami. Jei kas būna neaišku – kalbamės ir analizuojame.

Su kokiais iššūkiais tenka susidurti kaip mamai ir kaip pedagogei?
Kaip mamai man buvo iššūkis auginti klausos sutrikimų turinčius 

vaikus. Net negaliu to įvardyti kaip sutrikimų. Jie – normalūs vaikai, 
gebantys komunikuoti tiek lietuvių, tiek gestų kalba. Tas man svar-
biausia. Nes šnekamosios arba rašytinės lietuvių kalbos mokėjimas 
suteikia savarankiškumo gyvenime. Dar labai noriu, jog vaikai pamėg-
tų knygas, nes dabar tai daro todėl, kad reikia. Kaip mokytoja susi-
duriu su įvairiausiomis mokinių situacijomis, kartais tenka pagelbėti 
duodant patarimus ar sprendžiant problemas. Liūdna, jog yra tėvų, 
kuriems sunku bendrauti su savo vaikais arba nėra tarpusavio ryšio, ir 
labai džiaugiuosi matydama, kad buvusiems mokiniams sekasi. 

 
Daug kalbama apie neįgaliųjų integraciją į visuomenę. Kokia 

jūsų nuomonė apie tai? Kiek pasistūmėta šiuo klausimu nuo tada, 
kai buvote vaikas ir kai dabar auginate savo vaikus? Ką siūlytumėte, 
kad šis procesas vyktų sklandžiau ir greičiau?

Neįgaliųjų integracija į visuomenę – anksčiau ir dabar – didelis 
skirtumas. Visų pirma niekas nenorėdavo priimti „kitokių“ mokinių į 
mokyklas, siųsdavo į specializuotas. Kadangi mama nenorėjo manęs 
išplėšti iš šeimos, nuėjo ilgą kelią dirbdama su manimi, nes buvo pa-
siryžusi įrodyti, kad tikrai esu pajėgi mokytis kartu su girdinčiaisiais. 
Specialistų pagalbos komandos, kaip yra dabar (psichologas, surdo-
pedagogas, specialusis pedagogas, socialinis pedagogas), nebūdavo. 
Gaudavau tik šiokią tokią logopedo pagalbą pradinėse klasėse, ir tai 
tėvų rūpesčiu. Mokykloje buvau uždara, stengdavausi kuo mažiau kal-
bėti, nors žinių atžvilgiu buvau prie stipresnių mokinių. Vienu žodžiu – 
įmesdavo į situaciją ir sukis pats. Išsikapstysi – gerai. Šiandien yra daug 

Mamos surdopedagogės K.Rimkienės patirtis, 
kaip ugdyti klausos negalios vaiką 

Surdopedagogė K.Rimkienė.

MŪSŲ ŽMONĖS
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geriau – vaikas gali gauti reikiamų specialistų 
konsultacijas pagal poreikius. Tačiau reikalin-
gas didelis tėvų  indėlis – turi nuolat sekti, kaip 
vaikui sekasi, padėti papildomai susidoroti su 
iškylančiais sunkumais, palaikyti ryšį su mo-
kytojais. Bendradarbiavimas būtinas, norint 
sulaukti sėkmės.

Apie neįgalių vaikų įtrauktį į bendrojo lavi-
nimo mokyklas taip pat kalbama vis garsiau. 
Savo vaikus jūs leidžiate ne į kurčiųjų, bet į 
bendrojo lavinimo mokyklas. Kas lėmė tokį 
jūsų šeimos sprendimą? Kaip jiems sekasi 
prisitaikyti bendrojo lavinimo mokyklose? 

Esu už, jeigu vaikas gali. Sutinku, kad vai-
kui tai yra iššūkis ir didžiulė patirtis. Šiandien 
dar nėra tam tinkamai pasiruošusi nė viena 
bendrojo lavinimo mokykla. Labai patiko 
Is landijos modelis, kur vaikai mokosi integ-
ruotai, bet ten yra visa reikalinga specialistų 
komanda: pradedant gestų kalbos vertėju ir 
kurčiuoju mokytojo padėjėju. Kaip minėjau, 
tėvai patys turi daug dirbti, norėdami sėkmės: 
padėti vaikui, konsultuotis su specialistais, 
kalbėtis su mokytojais. Pačiam vaikui integra-
cija į girdinčiųjų visuomenę (ypač jei vaikas iš 
kurčiųjų šeimos) taip pat yra nelengva patirtis, 
o klasės draugams – tolerancijos bei suprati-
mo pamokos. Mano vaikams pasisekė, kad su 
jais daug dirbo puiki surdopedagogė Jolanta 
Bružauskienė, kuri sudėjo kalbos pagrindus, 
reikalavo ne tik iš vaikų, bet ir iš tėvų. 

Vaikus leisti į bendrojo lavinimo mokyklą 
lėmė asmeninė patirtis. Tikėjau savo vaikų 
galimybėmis ir savo pačios pasiryžimu padė ti 
jiems. Vyras šiai minčiai neprieštaravo, palai-
kė. Matydama, jog mano vaikai geba, tikiu, 
kad tokių sėkmės istorijų gali būti daug dau-
giau ir jos gali tapti pavyzdžiu. Kurčiųjų mo-
kykloms yra sudėtingi laikai, sutinku, tačiau 
tėvai turi teisę rinktis. Pasikartosiu, ne visi 
geba jaustis gerai bendrojo lavinimo mokyk-
lose vien todėl, kad jos nėra tinkamai tam pa-
siruošusios. 

Pradinėse klasėse labai svarbi mokyto-
jo nuostata, autoritetas ir gebėjimas valdyti 
klasę. Mano vaikų pradinių klasių mokytoja 
savo mokiniams yra didelis autoritetas. Kai 
dukra Marija atėjo pas ją mokytis, mokytoja 
nerimavo, kaip jai seksis. Visą laiką mes pa-
laikėme ryšį, būdavau informuota, kur reikė-
tų daugiau pasimokyti, pasitempti namuose. 
Antroje klasėje dukrai tapo sudėtingiau, tad 
priėmėme sprendimą, kad reikėtų mokytojo 
padėjėjo pagalbos pamokose. Trečioje kla-
sėje jau išryškėjo teigiami to sprendimo re-
zultatai, na o ketvirtoje – mokytojo padėjėja 
pagelbėdavo ir kitiems vaikams klasėje. Šian-
dien dukrai mokytojo padėjėjas daugiau yra 
informacijos teikėjas, nes labai svarbu vaikui 

žinoti, kas vyksta klasėje, ką sako už nugaros 
sėdintys vaikai. 

Sūnaus Tado klausa yra daug geresnė, jis 
niekuo nesiskiria nuo kitų vaikų – tą pripa-
žįsta ir mokytoja. Jam papildomos pagalbos 
reikia mažiau, bet kaip mama seku jo moky-
mosi pažangą. Kai tik turime laiko, stengia-
mės paskaityti kartu knygas. Sutinku, kad 
kurčiųjų mokyklos reikalingos: tėvai turi tei-
sę pasirinkti, nes savo vaikams keliame skir-
tingus tikslus. Aš esu iš tų tėvų, kurie skatina 
priimti iššūkius ir juos įveikti. 

Galiu pasidžiaugti, kad kol kas mokyma-
sis sėkmingas ir duodantis rezultatų. Vaikai 
gerai jaučiasi, nors su dukra buvo visko. Jai 
labai svarbu bendravimas, tad pradžioje trū-
ko draugų, bet ilgainiui viskas susitvarkė. Tiek 
pradinėje, tiek penktoje klasėje buvau at ėjusi 
į klasę ir papasakojau apie gestų kalbą, kaip 
bendrauti su klausos negalią turinčiu žmogu-
mi. Tokia įžanga labai svarbi ir duoda teigiamų 
rezultatų – girdintys klasės draugai žino, kaip 
elgtis, kaip bendrauti, susidomi gestų kalba ir 
nori sužinoti vis naujų gestų. Kartais pajuokau-
ju, kad klausos sutrikimas labai gerai, kai būna 
kokių komentarų, replikų vaiko adresu. Pati 
tik po 20 metų sužinojau, kad klasės draugai 
nevengdavo iš manęs nepiktai pasišaipyti, o 
aš to paprasčiausiai negirdėdavau.

Esate stipri, drąsi, iššūkių nebijanti as-
menybė. Kokie žmonės, įvykiai, sprendimai 
jus formavo ir augino kaip žmogų, moterį, 
motiną, mokytoją?

Galiu pasakyti, kad viską įgijau per patirtį. 
Kuo daugiau iššūkių, tuo daugiau žinių, gebė-
jimų. Tikiu, kad viskas, kas vyksta mano gyve-
nime, taip ir  turi būti, tai ne atsitiktinumai. 
Užaugau mažame miestelyje Kupiškyje, bet 

visą laiką svajojau gyventi Klaipėdoje. Buvo 
galimybė išvykti į Vilnių. Tačiau nepasirinkau 
jos. Atvažiavau į uostamiestį turėdama daug 
baimių ir kompleksų, bet su jais po truputį at-
sisveikinau įveikdama pati ar su artimų žmo-
nių, draugų pagalba. Tėvai įskiepijo darbštu-
mo pagrindus, tad kartais pajuntu, kad tampu 
darboholike, tenka save stabdyti, nors ne vi-
sada sėkmingai. (Juokiasi.) Mano gyvenimas 
yra įdomus, ir man patinka tai, ką darau, to-
dėl kartais išklausau ir namiškių skundus dėl 
dėmesio stokos. Vienas didžiausių motyvų ir 
mano veiklos priežasčių – vaikai.  Gimus jiems 
turėjau daug padaryti ir išmokti, ir dar iki šiol 
mokausi. 

Prieš dvejus metus perėmėte tėvų  bend-
rijos ,,Aidas“ vairą į savo rankas. Su kokiomis 
problemomis teko susidurti? Kokios strategi-
jos žadate laikytis tolesnėje veikloje?

Tėvų bendrijos „Aidas“ veiklą perėmiau 
PAGAVOS pirmininkės Rimos Sitavičienės 
prašymu. Iki šiol žaviuosi šios moters ener-
gija, rūpesčiu, supratimu, kantrybe. Visada 
patars, duos patarimą, paskatins. Pradžia 
buvo sunki, nes kurį laiką bendrija buvo liku-
si be vadovo ir pasimetė daug dokumentų. 
Pagelbėjo buvusi ilgametė pirmininkė Elena 
Reznikienė, padėjo susigaudyti pačioje pra-
džioje. Šalia savęs turiu kolegę ir bendražygę 
Simoną Petrovskają, be jos pagalbos būtų 
sudėtinga. Galiu pasidžiaugti, kad mūsų su-
organizuotos dvi konferencijos sulaukė daug 
teigiamų atsiliepimų, tas labai motyvuoja. 
Nėra taip paprasta suburti ir patenkinti visų 
tėvų poreikius vienu metu, nes yra trys gru-
pės, turinčios skirtingus interesus: kurtieji 
tėvai ir girdintys vaikai, kurtieji tėvai ir kurti 
vaikai bei girdintys tėvai ir kurtieji vaikai. →

M.Rimkus su dukra Marija ir sūnumi Tadu.

MŪSŲ ŽMONĖS
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Panevėžio kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pagrin-
dinėje mokykloje (PKNPM) birželio 20 d. vyko 
respublikinė konferencija „Atrastos bendra-
darbiavimo galimybės“, skirta Lietuvos surdo-
pedagogų asociacijos nariams. Konferencijoje 
dalyvavo surdopedagogai iš Kauno, Klaipėdos, 
Panevėžio kurčiųjų mokyklų ir ugdymo centrų. 

Visi PKNPM mokytojai ir specialistai vedė netradicines veiklas moky-
klos edukacinėse erdvėse. Tądien visuomeninėje, vilties, vaikų, gyvūnų, 
sporto ir žaidimų, pojūčių, sveikatingumo, kalbos lavinimo, maisto ir ki-
tose edukacinėse erdvėse šurmuliavo surdopedagogų asociacijos nariai. 
Džiugino tai, kad į veiklas kartu su mokiniais aktyviai įsitraukė ir svečiai. 

Viešnia iš Kauno kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centro surdope-
dagogė metodininkė Jūratė Virkutienė visus sužavėjo pristatydama savo 
parengtas  metodines priemones. Po veiklos lauke konferencija buvo tę-
siama mokyklos patalpose. Surdopedagogai skaitė pranešimus ir aptarė 
stendinius pranešimus, diskutavo svarbiais ir aktualiais klausimais.

Panevėžio kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pagrindinė 
mokykla reiškia nuoširdžią užuojautą vyresniajai  
auklėtojai Rūtai Morozienei dėl jos vyro mirties.

Lietuvos surdopedagogai diskutavo Panevėžyje Danutė KRIŠČIŪNIENĖ

MŪSŲ ŽMONĖS/UGDYMAS

Iš kur semiatės jėgų, idėjų stiprybės ne tik tobulinti save, bet ir 
optimizmu uždegti panašaus likimo tėvus?

Iš prigimties esu nepataisoma optimistė, dažnai paskrajojanti pade-
besiais. Vyras su vaikais kartais primena, kad nusileisčiau ant žemės. Jei iš 
tikro daryčiau tai, ką sumąstau, neužtektų ir paros. Idėjos gimsta pačios. 
Jei ką nors darai ir tau patinka, neabejotinai sugalvosi dar kaip padaryti 
kitaip, ar kokia mintis netikėtai šaus į galvą. Labai daug mąstau, kai vai-
ruoju. Jei nepamirštu, paskui užsirašau. Mėgstu sportą, aktyvų poilsį, die-
vinu skaitymą (bet tą sau leidžiu tik per atostogas).

 
Šiuo metu daugelis kurčių jaunuolių ignoruoja šnekamąją kal-

bą, teigdami, kad yra vertėjai, todėl jos gyvenime nelabai prireiks. 
Ką jūs, kaip mama ir pedagogė, manote šiuo klausimu? Kokio prin-
cipo laikosi jūsų šeima?

 Mane liūdina toks jaunų žmonių požiūris į lietuvių kalbą. Nebūti-
nai šnekamąją, bent jau rašytinę lietuvių kalbą privalu išmokti. Taip 
jie patys sau stato barjerus turėti platesnes galimybes gyvenime. Ele-
mentarios žinios  iš Lietuvos ir pasaulio naujienų, svarbi informacija 
būtų pasiekiama daug greičiau ir patogiau. Vertėjai yra ir bus reikalin-
gi, bet jie ne visada gali atsidurti čia ir dabar. Žmogus turi tobulėti visą 
gyvenimą, išmokti ko nors naujo, nebijoti iššūkių. Kalbos mokėjimas 
tik palengvina situaciją. Juk pripažinkime, jei nuvykstame į užsienį, 
daug geriau jaučiamės, kai galime paklausti bent jau angliškai (kad 
ir netobulai mokame). Kuo daugiau mokame, tuo geriau. Abi kalbos 
(tiek gestų, tiek lietuvių) yra lygiavertės. Manau, jaunimas mąsto taip 
todėl, kad neteisingai susiformuoja požiūrį iš tėvų. Juk tik vienetai 
girdinčiųjų tėvų moka gestų kalbą. Dažniausiai ji nuvertinama, nelai-
koma kaip kalba. Taip jie automatiškai suformuoja vaiko požiūrį, kad 
galima menkinti kitą kalbą. Dauguma kurčiųjų tėvų, kiek jų pažįstu, 
labai skatina savo vaikus išmokti  lietuvių kalbą. Mūsų šeimoje vaikai 
su manim kalba šnekamąja kalba, su tėčiu – gestų kalba. Jei esam 
abu – vartojama „kalkinė“ kalba. Taip galiu pataisyti vaikų gramatines 
klaidas ar padėti suformuluoti sakinius. Nebuvo lengva, ypač dukrai. 
Ji norėdavo pasakyti, bet nežinodavo kaip, tada prašydavau, kad pa-
rodytų gestais, ir padėdavau išreikšti mintį. Taip mokomės ir toliau. 

Kai užaugs, priklausys nuo jų, kokias šeimas turės, kaip bendraus, bet 
šiuo metu mūsų šeimoje abi kalbos yra svarbios ir papildo viena kitą.

Jūsų dukra Marija ir sūnus Tadas turi klausos negalią, tačiau 
jūs nesiryžote jiems dėti kochlearinių implantų (KI). Kodėl?

Labai sudėtingas klausimas moraliniu aspektu. Esu mačiusi ir sė-
kmės istorijų, ir nepavykusių pavyzdžių. Džiaugiuosi, kai viskas ge-
rai. Galutinis rezultatas – vaikas girdi ir kalba. Tą galima pasiekti ir su 
klausos aparatais (KA), kurie kartais nepelnytai nuvertinami. Darbas 
su vaiku, nešiojančiu tiek KA, tiek KI yra vienodai reikalaujantis pa-
stangų, kantrybės ir valios. Kartais pagalvoju, kad dalis tėvų įsikib-
dami minties, jog jų vaikas žūtbūt turi girdėti, deda KI, lankosi pas 
logopedus, vartoja žodinę kalbą, bet užmiršta kitus vaiko poreikius. 
Ypač socialinius ir emocinius. Sūnui užteko klausos aparatų, dukrai 
siūlė dėti KI. Vyras su tuo kategoriškai nesutiko, kaip tik tuo metu at-
sirado rinkoje galingų klausos aparatų, juos išbandėme, dukrai tiko. 
Gyvenimas įvairus ir gražus visiems, nepriklausomai nuo to, ar girdi, 
ar negirdi. Aišku, kurtiems vaikams tenka įdėti daugiau pastangų, 
bet tai stiprina ir grūdina.

Papasakokite daugiau apie savo gražią šeimą: kokie jūsų po-
mėgiai, džiaugsmai, rūpesčiai, laisvalaikis.

Mes daug keliaujam, stengiamės su vyru įdiegti, kad vaikai turi 
turėti savo pareigas ir atsakomybę, stengiamės plėsti vaikų akiratį. 
Pasiskirstome darbais namuose. O  tai, ką gauna iš mūsų, tėvų (kelio-
nės, daiktai), jau yra privilegijos. Atradom slidinėjimo džiaugsmą. 
Ska tinam vaikus planuoti savo pirkinius susitaupant pinigų. Daug kal-
bamės vakarais vakarienės metu, jei lieka laiko, žaidžiam stalo žaidi-
mus, žiūrim filmus, juos aptariam. Norime, kad vaikai užaugtų stiprios 
asmenybės, gebančios savarankiškai priimti sprendimus, pagarbiai 
bendraujančios su aplinkiniais ir gebančios džiaugtis gyvenimu.

Gerbiama Kristina, nuoširdžiai dėkojame jums už interviu skir-
tą laiką, išsakytas mintis. Visokeriopos sėkmės jūsų gražiai ir dar-
niai šeimai.  

→

Surdopedagogų sambūrio dalyvės.
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Rugsėjo 1-ąją vėl skaičiuoja-
me moksleivius, po vasaros 
atostogų susirinkusius į klases. 

Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčių-
jų ugdymo centre (LKNUC) šiais mokslo 
metais mokinių skaičius nesikeitė: mokslo 
metus pradėjo 84 moksleiviai. Centro di-
rektorė Girdutė Lepeškienė džiaugėsi, kad 
moksleivių nesumažėjo, ypač jų gausiai 
susirinko į parengiamąją klasę – net devyni 
mažieji ugdytiniai. Abiturientų laida šiemet 
mažesnė nei praeitos laidos. 

Šiais mokslo metais atestato sieks tik 
penki dvyliktokai. Na, o liepos 19-oji tapo 
viena svarbiausių dienų LKNUC VII laidos 
abiturientams. Tądien devyniems abitu-
rientams buvo įteikti brandos atestatai. 
Centro direktorė G. Lepeškienė ir  klasės 
vadovė I. Šileikienė džiaugiasi, kad visi iš-
laikė brandos egzaminus. Dabar belieka 
teisingai pasirinkti gyvenimo kelią.

Priminsime, kad Švietimo, mokslo ir 
sporto ministerija (ŠMSM) paskelbė kon-
kursą Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų  
ugdymo centro direktoriaus pareigoms eiti. 
Pretendentų atrankos posėdis vyks 2019 
m. gruodžio 18 d. Išsami informacija apie 
konkursą paskelbta rugpjūčio 1 d.  ŠMSM 
interneto svetainėje (https://www.smm.lt/
web/lt/konkursai/konkursai-i-ministerijos-
reguliavimo-sriciai-priskirtu-istaigu-vado-
vu-pareigas).

Panevėžio kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų 
pa grindinėje mokykloje (PKNPM) 2019–
2020 mokslo metais mokysis 52 mokiniai, 
tarp jų du nauji: Mijus di Fazio (ikimokykli  nio 
ugdymo grupė) ir Leonas Černeckas (prieš mo-
kyklinio ugdymo grupė). Veiks 8 klasių kom-
plektai, ikimokyklinio ir priešmokykli nio ug -
dymo grupė, 33 mokiniai gyvens mo kyk los 
bendrabutyje. 

Mokinius mokys 35 pe  dagogai, turintys 
aukštąjį išsilavinimą. Nau ja 2-3 kl. pedago-
gė – Laima Palionienė. 

Mokslo ir žinių dienos šventėje šiais 
moks lo metais dalyvavo ne tik mokiniai, tė-
veliai (globėjai, rūpintojai), mokytojai, dar-
buotojai, bet ir daug svečių.

Mokykla turi tradiciją kasmet prieš rug-
sėjo pirmąją susirinkti į pirmąją posėdį, 
aptarti veiklas, išklausyti praėjusių metų 
analizę, nusifotografuoti bendrai nuotrau-
kai. Visi džiaugėsi, kad įkurtame Vitaminų 

sode sėkmingai užderėjo vaisiai, uogos ir 
daržovės, Kurčiųjų parke jau subrendo rie-
šutai, sėkmingai auga baravykai. Mokyklos 
teritorijoje atsirado ir naujų gyventojų: ežių 
šeimyna, voveraitė, kiaunė ir katinas.

Kauno kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ug-
dymo centre (KKNUC) rugsėjo 1-ąją susi-
rinko kaip ir praėjusiais metais – 60 moki-
nių, ikimokyklinio amžiaus vaikų grupėje 
bus ugdoma daugiau vaikučių. Šiais moks-

lo metais parengiamoje klasėje mokysis 22 
ugdytiniai. Be to, KKNUC lankys 54 inte-
gruotai besimokantys moksleiviai, kuriems 
bus teikiama surdopedagogo pagalba.

Priminsime, kad dar šių metų pavasa-
rį Kauno miesto savivaldybė įpareigojo 
KKNUC atlaisvinti 295 kv. m patalpų, kurios 
buvo išnuomotos Kauno kurčiųjų reabilita-
cijos centrui. Tikimasi įkurtuves švęsti jau šį 
rudenį.

 Rugsėjo 1-oji Lietuvos kurčiųjų mokyklose
„Akiračio“ inf.

Šiemet LKNUC baigė devyni abiturientai, jų brandos atestatais džiaugėsi ne tik moksleiviai, bet ir centro 
direktorė G. Lepeškienė, klasės vadovė I. Šileikienė....

UGDYMAS

Panevėžio kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pagrindinė mokykla  
nuoširdžiai sveikina surdopedagogę metodininkę pradinių  
klasių mokytoją Laimutę Lazdauskienę  
jubiliejaus proga!

Daug, daug vilčių, minčių, svajonių
Širdis sutiks ir išlydės,
O metai, kaip tie paukščiai, tolyn
Skubės ir vėl skubės.
Tebūnie ilgas Jūsų kelias,
Ir toliai saulės sklidini,
O metai, kaip sraunus upelis,
Tegul gaivina laimės vilnimis.
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Jau keletą metų iš eilės bendrija 
PAGAVA įgyvendina Užsienio rei-
kalų ministerijos finansuojamus 
Vystomojo bendradarbiavimo ir 
paramos demokratijai projektus 
ir šitaip užmezgė tvirtus ben-
dradarbiavimo bei draugystės 
ryšius su partneriais Baltaru-
sijoje. Bendradarbiaujant su 
specialiąja mokykla kurtiesiems 
Minske, įgyvendinamos bendros 
kultūrinės, šviečiamosios vei-
klos, įtraukiančios jaunimą, jų 
šeimos narius, specialistus. 

Įgyvendinant 2019 m. projektą „Kurčiųjų 
verslumo skatinimas“ buvo organizuojami 
motyvaciniai asmenybės ugdymo seminarai, 
apimantys lyderystės, laiko planavimo, finan-
sinio raštingumo ir kitas temas, kurtiesiems ir 
neprigirdintiems jaunuoliams Baltarusijoje. 
Atsižvelgiant į negalios specifiką, kai yra ribo-
tas informacijos prieinamumas, labai svarbu 
organizuoti tokio pobūdžio seminarus. Juose 
jaunuoliams ne tik buvo suteikta daug naujos 
informacijos, bet ir sudaryta galimybė užduo-
ti klausimus specialistams, diskutuoti tarpu-
savyje. Įgiję teorinių žinių, grupelė jaunuolių 
iš Baltarusijos atvyko savanoriauti į Lietuvos 
šeimų, auginančių kurčius ir neprigirdinčius 
vaikus, vasaros stovyklą „Bėgant iš tylos pa-
saulio...“, kuri vyko Lietuvos pajūryje. Su va-
dovų pagalba jie ruošėsi stovyklai, nuotoliniu 
būdu bendraudami su stovyklos organizato-
riais Lietuvoje prisidėjo prie parengiamųjų 
darbų. Atvykę į Lietuvą jaunuoliai kartu su 
jaunimo grupe iš Lietuvos aktyviai dalyvavo 
stovyklos veiklose, neatlygintinai prisidėjo 
prie organizacinių ir pagalbinių darbų, padė-
jo į stovyklos veiklas įtraukti jaunuosius da-
lyvius. Partnerių iš Baltarusijos dalyvavimas 
stovykloje ne tik padėjo sklandžiau vykti ren-
giniams, bet ir suteikė galimybę tiek Baltaru-
sijos, tiek Lietuvos kurtiesiems ir neprigirdin-
tiems jaunuoliams įgyti naudingos patirties, 
kartu įveikti iššūkius, peržengti bendravimo 
barjerus. 

Vasarai baigiantis grupelė jaunuolių iš 
Baltarusijos dar kartą apsilankė Lietuvoje, 
kur netoli Vilniaus esančioje sodyboje vyko 
trijų dienų tarptautiniai jaunimo verslumo 

mokymai. Su lektorių ekspertų bei vertėjų 
pagalba kurtieji ir neprigirdintys jaunuoliai 
iš abiejų partnerių šalių mokėsi nuosavo 
verslo kūrimo subtilybių. Mokymų dalyviai, 
pasitelkę išmaniąsias technologijas, mėgino 
kurti ir pristatyti rinkai socialiai atsakingas 
verslo idėjas, kurios prisidėtų prie aktua-
liausių visuomenės problemų sprendimo. 
Taip pat mokėsi komunikacijos, viešinimo 
metodų, kurie šiuolaikinėje visuomenėje la-
bai svarbūs. Jaunuoliai sukūrė savo produk-
tų pristatymus TV formatu, jie buvo aptaria-
mi kartu su ekspertais. Verslumo mokymų 
metu jaunuoliai dirbo tarptautinėse grupe-
lėse, mokėsi priimti svarbius sprendimus, 
pasiskirstyti atsakomybėmis ir darbais. Per 
mokymus dalyviai sustiprino pasitikėjimą 
savo jėgomis, pristatė originalias, kūrybiš-
kas idėjas ir iškeliavo namo su gerokai papil-
dytu žinių bei įgūdžių bagažu. 

Nuo projekto įgyvendinimo pradžios jau 

nemažai nuveikta, tačiau veiklos dar nesi-
baigė. Grupė jaunuolių iš Lietuvos kartu su 
šeimos nariais jau ruošiasi kelionei į Balta-
rusiją, kur vėl susitiks su partneriais ir da-
lyvaus Demokratijos stiprinimo seminare. 
Tikimasi, kad vizito metu bus sustiprintos 
šeimos demokratinės vertybės ir dar labiau 
sutvirtinta partnerystė bei šalių draugystė, o 
ateityje lauks dar daug gražių bendrų inicia-
tyvų ir renginių. 

Lietuvos ir Baltarusijos draugystė stiprina-
ma bendrijai PAGAVA įgyvendinant Užsienio 
reikalų ministerijos finansuojamą Vystomojo 
bendradarbiavimo ir paramos demokratijai 
projektą „Kurčiųjų verslumo skatinimas“.

Projekto „Kurčiųjų verslumo skatinimas“ dalyviai.

Lietuvos ir Baltarusijos savanoriai. 

PAGAVA

Lietuvos ir Baltarusijos draugystė



2019 m. RUGSĖJIS 15

Saulėtomis liepos pabaigos dienomis vyko tradici-
nė šeimų vasaros poilsio stovykla „Bėgant iš tylos 
pasaulio…“ Jau dvidešimt pirmą kartą Šeimų, au-
ginančių kurčius ir neprigirdinčius vaikus, bendrija 
PAGAVA didelius ir mažus sukvietė kartu pailsėti 
prie Baltijos jūros. Šiais metais susirinko daugiau nei 
300 stovyklautojų iš visos Lietuvos! Į pajūrį iš įvai-
rių miestų suvažiavusioms šeimoms – tai galimybė 
susitikti, pabendrauti, pasidalyti vaikų pasiekimais 
ir įvairiomis patirtimis, turiningai leisti laiką. 

Stovyklos metu daugiausia dėmesio buvo skiriama meninei 
kultūrinei veiklai, į kurią aktyviai įsitraukė šeimos iš įvairių Lietuvos 
miestų. Į stovyklą dalyviai atvyko atlikę namų darbus – atidarymo 
šventei buvo parengę teatralizuotus pasirodymus, kuriais džiugino 
vieni kitus ir susirinkusius svečius, prisistatė, iš kokių miestų ir mies-
telių susirinko. Į kultūrinius meninius renginius įsitraukė vaikai, jau-
nimas ir suaugusieji. 

Prasidėjus stovyklautojų mėgstamiausiai Neptūno šventei nuo pat 
ankstyvo ryto vyko smėlio pilių statymo parengiamieji darbai. Šeimos 
sudarė komandas, rengė pilių projektus, ruošė medžiagas ir įrankius 
pilims statyti. Kai kurie įgyvendino ir individualias smėlio pilių vizijas, 
aktyviai į darbą įsitraukė ir mažieji stovyklautojai. Šio komandinio ir 
individualaus darbo rezultatas – pajūris nusėtas gražiausiomis ir origi-
naliausiomis smėlio pilimis, kurios nustebino jau daug regėjusią jūrų 
karaliaus Neptūno šeimyną. Teatralizuoto mitologinių būtybių pasiro-
dymo metu ji vertino pilių originalumą ir dalijo apdovanojimus. 

Laisvu nuo renginių metu šeimos bendravo neformalioje aplin-
koje, susipažino su šeimomis iš kitų miestų, užsimezgė draugystė ir 
tarp skirtingų kartų atstovų, o ji, tikimasi, su metais tik tvirtės. 

Turiningai praleistas laikas ne tik praturtino kurčius ir neprigir-
dinčius vaikus auginančių šeimų kultūrinį gyvenimą, bet ir paliko 
atmintyje nuostabių prisiminimų. 

Stovykla buvo iš dalies finansuo-
jama bendrijai PAGAVA įgyvendinant 
Lietuvos kultūros tarybos remiamą 
projektą „Bėgant iš tylos pasaulio...“

PAGAVOS PROJEKTAI

Mėgstamiausios stovyklautojų šventės šeimyna: Neptūnas, Undinėlė ir vaikai.

Šeimų vasaros poilsio stovyklos „Bėgant iš tylos pasaulio…“  dalyviai.

Šeimų vasaros stovykla 
„Bėgant iš tylos 
pasaulio...“ PAGAVOS inf.

PAGAVA
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Birželio 27 – liepos 6 d. Lenkijos 
Liublino mieste vyko Pasaulio 
kurčiųjų krepšinio čempiona-
tas, kuriame Lietuvos kurčiųjų 
vyrų ir moterų krepšinio rinkti-
nės laimėjo sidabro medalius.

Lietuvos kurčiųjų vyrų krepšinio rinkti-
nei atstovavo: Karolis Birieta, Laurynas San-
kauskas, Lukas Gužauskas, Lukas Laurinaitis, 
Lukas Pečiulis, Robertas Puzinas, Arūnas Ku-
bilius, Paulius Orda, Deivis Gindrūnas, Gedimi-
nas Žukas, Andrej Zenevič, Martynas Vainius, 
treneris Gintaras Razutis, trenerio asistentas 
Algirdas Jurkša, fizinio rengimo trenerė Eglė 
Tamošaitiene, administratorius Mantas Stan-
kevičius, vadovas – Lietuvos kurčiųjų sporto 

komiteto prezidentas Edvinas Kriūnas. 
Lietuvos kurčiųjų moterų krepšinio rinkti-

nei atstovavo: Agnė Žegytė, Jurgita Šegždaitė, 
Sonata Bareikienė, Justina Burbaite Mačiulie-
nė, Aušra Milašauskė, Ramunė Eskertaitė, Jur-
gita Jankutė-Meškinė, Rūta Pazdrazdienė, Ga-
brielė Valaitytė, Domantė Šerelytė, Deimantė 
Navikaite, Kamilė Vosyliūtė, trenerė Lina Dam-
brauskaitė, trenerės asistentė Birutė Zakienė, 
vadovas Marius Minkevičius. 

Krepšinio rinktinių kineziterapeutai – Marius 
Bražulis ir Gintas Buteikis.

Į Pasaulio kurčiųjų krepšinio čempionato 
finalą pateko abi mūsų komandos. Pirmiausia 
dėl aukso į kovą stojo moterų  kurčiųjų rinkti-
nė, vadovaujama trenerės L. Dambrauskaitės. 
Mūsų moterys pusfinalyje 75:74 po pratęsimo 
įveikė JAV komandą. Lietuvos moterų kurčių-

jų rinktinei amerikietes nugalėti pavyko pirmą 
kartą nepriklausomos Lietuvos istorijoje. Fi-
nale merginos kovojo su Graikijos ekipa, kuri  
2017 m. kurčiųjų žaidynėse Samsune (Turkija) 
įveikė mūsų komandą ir tapo čempione. Deja, 
ir šiemet mūsų krepšininkėms nepasisekė atsi-
lošti. Jos rezultatu 42:51 (9:9, 6:11, 10:14, 17:17) 
nusileido Graikijos moterų komandai, šiai atite-
ko aukso medaliai, o mūsų moterims – sidabro. 

Mūsų vyrų rinktinei (treneris G. Razutis) fi-
nale nepavyko nugalėti JAV komandos. Mūsiš-
kiai amerikiečiams nusileido rezultatu 77:105 
ir tenkinosi sidabro medaliais. (Priminsime, 
kad Lietuvos rinktinė 2017 m. kurčiųjų žaidy-
nėse Samsune (Turkija) iškovojo aukso meda-
lius. Tuomet žaidynėse dėl politinių motyvų 
JAV komanda nedalyvavo.) Lietuvos kurčiųjų 
vyrų komanda C grupėje rezultatu 91:73 nu-
galėjo Venesuelą, 88:55 sutriuškino Ispaniją ir 
101:35 nepaliko vilčių Izraeliui. Ketvirtfinalyje 
mūsiškiai 76:66 įveikė graikus, o pusfinalyje po 
įtemptos kovos 71:56 pranoko Ukrainos vyrų 
krepšinio rinktinę.

Vokietijos Bochumo mieste liepos 
21–27 d. vyko X Europos kurčiųjų 
lengvosios atletikos čempionatas. 
Lietuvos atstovas Vytenis Ivaške-
vičius (treneris Sigitas Liepinaitis) 
tapo Europos rutulio stūmimo 
čempionu,  o Mindaugas Jurkša 
(treneris Valerijus Murašovas) – 
vicečempionu.

Europos kurčiųjų lengvosios atletikos 
čempionate Lietuvai atstovavo keturi sporti-
ninkai: rutulio stūmimo sektoriuje varžėsi V. 
Ivaškevičius, M. Jurkša ir Š. Zdanavičius, o 
disko metimo – M. Paurys.

V. Ivaškevičius savo pergalingu mostu ta-
po ne tik Europos rutulio stūmimo čempio-
nu, bet ir  nustūmęs rutulį 17,41 m pagerino 

pasaulio rekordą. M. Jurkša rutulį nustūmė 
16,80 m ir pagerino savo asmeninį rezultatą. 
Šarūnas Zdanavičius liko devintas, rutulį nu-

stūmęs 12,71 m. Savo asmeninį rezultatą pa-
gerino ir Mažvydas Paurys.  Jis diską numetęs 
14,73 m  liko penktas.

Mūsų krepšininkai pasaulio čempionate 
iškovojo sidabro medalius

V. Ivaškevičius pagerino pasaulio rekordą

Lietuvos kurčiųjų moterų krepšinio rinktinė.Lietuvos kurčiųjų vyrų krepšinio rinktinė.
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Lietuvos kurčiųjų lengvosios atletikos sportininkai ir jų treneriai.

SPORTAS

„Akiračio“ inf.

„Akiračio“ inf.
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Liepos 16-21 dienomis Ukrainoje 
(Lvovo mieste vyko Europos kurčių-
jų šachmatų čempionatas. Jame 
dalyvavo ir Lietuvos kurčiųjų šach-
matų sporto rinktinė. 

Lietuvai atstovavo Tomas Jankūnas, Eglė Mar-
cinkevičienė, Domantas Dargužas ir Emilis Marcin-
kevičius. Vyrų grupėje T. Jankūnas užėmė 5-tają 
vietą, moterų grupėje E. Marcinkevičienė užėmė 
6-tąją vietą. U-19 grupėje E. Marcinkevičius buvo 
9-as, o D. Dargužas liko 10-toje vietoje.

Liepos 11-22 d. Taivano sostinėje Taipėjuje vyko  
Pasaulio kurčiųjų badmintono čempionatas.

Lietuvos garbę gynė šalies kurčiųjų badmintono rinktinės nariai: 
Vaiva Žymantaitė, Kazimieras Dauskurtas, Emilija Unte ir Ignas Rez-
nikas. Sportininkus lydėjo treneris Donatas Narvilas, kineziterapeu-
tė Aistė Daugėlaitė ir komandos vadovas Marius Minkevičius.

Komandinėse varžybose Lietuvos atstovai (K. Dauskurtas, I. Rez-
nikas, V. Žymantaitė, E. Unte, treneris D. Narvilas) pasiekė ketvirt-
finalį. Deja, ketvirtfinalio kovą su pasaulio kurčiųjų badmintono 
reitinguose pirmoje vietoje esančia Rusijos komanda jie pralaimėjo 
rezultatu 1:3. Vienintelį tašką Lietuvos komandai iškovojo mišrioje 
dvikovoje laimėjusi K. Dauskurto ir V. Žymantaitės pora. 

Mūsų sportininkams nesisekė ir asmeninėse, dvejetų ir mišraus 
dvejeto varžybose. Ketvirtfinalyje vyrų dvejetų varžybose K. Dauskurto 
ir I. Rezniko duetas pralaimėjo čempionato trečiai porai. Mišrių dvejetų 
varžybose K. Dauskurtas su V. Žymantaite ir I. Reznikas su E. Unte še-
šioliktfinaliuose pralaimėjo atitinkamai poroms iš Taivano ir Rusijos. 
Mūsiškių moterų dvejetas (V. Žymantaitė ir E. Unte) nepasipriešino 
porai iš Japonijos ir kovas baigė taip pat šešiolikfinalyje. 

Rugpjūčio 17–24 d. Olomouce (Čekija) vyko Pasaulio 
kurčiųjų orientavimosi sporto čempionatas.  

Lietuvai atstovavo orientacininkai: Adrija Atgalainė, Sandra Luko-
šienė, Judita Volungevičienė, Gedvilė Diržiūtė, Mantas Volungevičius 
ir Donatas Tumaitis, rinktinės treneriai Laimis Drazdauskas ir Tomas 
Kuzminskis. Orientacininkai varžėsi sprinto, vidutinėje ir ilgoje trasoje, 
taip pat moterų bei mišrioje estafetėse. Mūsų sportininkams geriausiai 
sekėsi sprinto estafečių varžybose. Lietuvos rinktinė iškovojo sidabro 
medalius. Šalies komanda, kurią sudarė A. Atgalainė, D. Tumaitis, M. Vo-
lungevičius ir G. Diržiūtė, finišavo per 59 min. 47 sek. Aukso medalius 
iškovoję ukrainiečiai trasą įveikė per 53 min. 54 sek. Bronza atiteko 
Čekijos pirmajai komandai (66 min. 47 sek.). Tikėtasi iškovoti medalį 
ir moterų estafetėse, tačiau šioje rungtyje pritrūko sportinės sėkmės.

Lietuvos orientacininkams – pasaulio čempionato sidabras

Europos kurčiųjų šachmatų čempionatas

Pasaulio kurčiųjų badmintono čempionatas

17

SPORTAS

Lietuvos kurčiųjų orientacininkai ir jų treneriai.

Lietuvos kurčiųjų šachmatininkų komanda.

Lietuvos kurčiųjų badmintono rinktinė. 

„Akiračio“ inf.

„Akiračio“ inf.

„Akiračio“ inf.
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Pokalbis su Jekaterina Chomenko – 
pirmosios gestų kalbos vertimo mokyk
los Odesoje įkūrėja. 

Papasakokite, kada ir kaip jūs pradėjo-
te mokytis gestų kalbos?

Tai buvo maždaug prieš 7 metus. Susipa-
žinau su kurčiu vaikinu ir man tiesiog pasidarė 
įdomu, kaip jis gyvena. Man tai buvo visiškai 
naujas ir nepažįstamas pasaulis. Paskui tas 
vaikinas išvažiavo į Vinicą, nes ten yra vienas 
iš penkių ar šešių Ukrainos universitetų, kur 
kurtieji gali įgyti aukštąjį išsilavinimą. Mokė-
dama 10 žodžių gestų kalba aš prieidavau 
prie kurčių žmonių (tikslingai jų ieškodavau) 
ir pradėdavau bendrauti. Atsisveikindama jau 
mokėdavau 15 žodžių. Va taip viskas ir vyko.

Taigi gestų kalbos jūs mokėtės bendrau-
dama? Jokių kursų nelankėte? 

Ne, o kur tokius kursus rasti? Mūsų šaly-
je yra tik vieni oficialūs gestų kalbos vertimo 
kursai Kijeve, juos baigę gausite diplomą. 
Visa kita – mažai žinomos iniciatyvos įvairiuo-
se miestuose. Odesoje tokių kursų nebuvo, 
todėl aš ir mano draugai, kurtieji Roma ir Da-
niela, nusprendėme įkurti šią mokyklą. 

Kodėl būtent ši sritis? Nežinau, tai labai 
sudėtingas klausimas, į jį greičiausiai netu-
riu atsakymo. 

Kiek iš tiesų aktuali kurčių žmonių adap-
tacijos problema, pavyzdžiui, Odesoje?

Visada žinojau, kad kurtiesiems labai 
sunku rasti darbą ir įsidarbinti, apskritai 

sunku visose gyvenimo srityse. Galutinai tuo 
įsitikinau, kai mes su vyru nuėjome į kiną ir 
supratome, kad nėra nei subtitrų, nei gestų 
kalbos vertėjo, o čia juk paprasčiausiais kino 

Sujunkime du pasaulius  – 
kurčiųjų ir girdinčiųjų 

Liepos 11 d. pirmą kartą isto-
rijoje futbolo varžybų trans-
liacija buvo verčiama į gestų 
kalbą. Tiesiogiai varžybas 
buvo galima stebėti per DELFI 
TV su vertimu į gestų kalbą, 
o šią sudėtingą misiją įvykdė 
Lietuvos gestų kalbos vertėjų 
asociacijos prezidentas  Man-
tas Radavičius ir gestų kalbos 
vertėja Jolanta Gudalevič.

Futbolo klubas „Riteriai“ kartu su Lietu-
vos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų organizaci-
jomis šią vasarą pradėjo dar vieną socialinę 
akciją, kurios tikslas – į sportą įtraukti klausos 
negalią turinčius žmones. Pirmąkart istorijoje 

„Riterių“ UEFA Europos lygos atrankos rung-
tynės buvo pritaikytos klausos negalią turin-
tiems žmonėms (su vertimu į gestų kalbą).

„Pirmiausia norėčiau pasidžiaugti ir pa-
dėkoti tiems žmonėms, kurie rūpinasi kurčių-
jų ir neprigirdinčių žmonių gyvenimu kiekvie-
ną dieną. Susisiekus su jais ir pristačius idėją, 
netrukus prasidėjo realūs darbai. Tai tik paro-
do, koks didelis tų žmonių atsidavimas savo 
darbui. Taip pat labai svarbu, kad mūsų klu-
bas ir toliau puoselėja riteriškas savybes, o 
klubo vertybinis pagrindas yra labai tvirtas“, 
– sakė idėjos autorius, „Riterių“ rinkodaros ir 
komunikacijos vadovas Ovidijus Jurevičius. 

Į futbolo rungtynes kurtieji buvo kvie-
čiami nemokamai, stadione varžybas vertė 
gestų kalbos vertėjai, taip pat vertimas į ges-
tų kalbą buvo rodomas ir transliacijos metu 
žiūrovams.

Lietuvos kurčiųjų draugijos vicepreziden-

tas Mykolas Balaišis džiaugėsi  „Riterių“ idėja 
pritaikyti varžybas klausos negalią turintiems 
asmenims, juolab kad anksčiau futbolo rung-
tynės niekada nebuvo verčiamos į gestų kal-
bą. Pasak jo, dar smagiau, kad ši iniciatyva 
kilo ne iš kurčiųjų, o iš girdinčiųjų pusės. Džiu-
gu, kad būtent girdintieji stengiasi kuo pla-
čiau pritaikyti aplinką kurčiųjų poreikiams. 

Prie iniciatyvos aktyviai prisidėjo: Lietu-
vos kurčiųjų draugija, Kauno kurčiųjų jauni-
mo organizacija, Lietuvos šeimų, auginančių 
kurčius ir neprigirdinčius vaikus, bendrija 
PAGAVA ir Lietuvos gestų kalbos vertėjų aso-
ciacija.

 Pirmos Lietuvos futbolo istorijoje rung-
tynės su vertimu į gestų kalbą suteikė ga-
limybę kurtiesiems ir neprigirdintiesiems 
rungtynes stebėti su visiškai kitomis emoci-
jomis, o klubas savo ruožtu pasiekė naujas 
auditorijas. 

SPORTAS/KURTIEJI PASAULYJE

Istorinis įvykis – „Riterių“ rungtynės buvo  
verčiamos į gestų kalbą
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Pirmosios gestų kalbos vertimo mokyklos Odesoje 
įkū rėja J. Chomenko.

Išgirsti kurčiuosius – tai reiškia sugriauti sieną, skiriančią visuomenę į 
du pasaulius. 2019 m. pradžioje Odesoje prasidėjo dviejų mėnesių gestų 
kalbos kursai. Juos gali lankyti visi norintys priartėti prie kurčiųjų pasaulio  
ir padėti jiems kovoti su diskriminacija.

Iš rusų kalbos vertė Joana Vanagienė

„Akiračio“ inf.



19

LKD organizuojama vaikų stovykla „Ty-
lioji pasaka“ šiais metais vyko jau keturiolik-
tą kartą, o prie stovyklos įgyvendinimo prisi-
dėjo ir Lietuvos kurčiųjų jaunimo asociacija. 

Dėkojame Neįgaliųjų reikalų departamentui 
prie SADM už suteiktą galimybę kurti vai-
kams įsimintiną vasarą!

Šiais metais stovyklą organizavo išties 

labai stipri kurčių vadovų komanda, tai 
rodo vaikų džiaugsmas ir komentarai.  „Visų 
pirma labai patogu, kad organizatoriai yra 
kurti, bendraujama gestų kalba. Kitose sto-
vyklose dažnai vadovai būna girdintys, o čia 
yra kurčių vaikų stovykla ir labai gerai, kad 
vaikams suteikta galimybė bendrauti su kur-
čiais vadovais. Ši stovykla tikrai yra „Tylioji 
pasaka“, nes viskas vyksta gestų kalba, kaip 
ir turėtų būti!“, – džiaugsmo neslėpė trečią 
kartą stovykloje dalyvaujantis kaunietis.

Vaikų stovykla „Tylioji pasaka“

„Akiračio“ inf

KURTIEJI PASAULYJE/JAUNIMO ŽINGSNIAI

filmas, ir visa tai įmanoma padaryti. Kurtie-
ji eina į kiną, bet tik pasižiūrėti specialiųjų 
efektų. Mes pasiteiravome kasininko, kodėl 
tokiu atveju kurtieji turi mokėti visą bilieto 
kainą. Žinoma, jis nekompetentingas šiuo 
klausimu, todėl tai reikia spręsti rimčiau. 
Kurtieji neturi prieigos prie informacijos, ne-
gauna kokybiško išsilavinimo visose srityse: 
medicinos, teisės, architektūros. 

Esu įgijusi architekto išsilavinimą ir su-
prantu, kad ir kurtieji gebėtų tuo užsiimti, bet 
jie neturi galimybės šio dalyko studijuoti. 

O kasdieniškose situacijose? Kaip žmo-
nės reaguoja į kurčiuosius, pavyzdžiui, par-
duotuvėje?

Ne visada teigiamai, be abejo. Čia viskas 
priklauso nuo paties žmogaus. Iš tiesų mes 
visi jau tokie esame, kad mokame išgyventi 
ir prisitaikyti, todėl ir kurtieji susitvarko. 

Tačiau būna daug konfliktų. Odesoje dir-
ba tik du gestų kalbos vertėjai. Jeigu, pavyz-
džiui, kurčiajam reikia notaro paslaugų, ten 
dokumentus suprasti yra sunku, tad reika-
lingas specialistas, kuris išverstų, arba reikia 
prašyti artimųjų pagalbos. Viskas išspren-
džiama, bet tai nėra visavertis savarankiškas 
gyvenimas. Tam nėra tinkamų sąlygų. 

Dažnai kyla konfliktų ir maršrutiniuose 
autobusiukuose. Ten yra įrengti arba bent 
jau privalo būti įrengti mygtukai – signalas 
vairuotojui, tačiau jie dažnai neveikia. Ir kaip 
kurčiam žmogui pasakyti, kur jam reikia iš-
lipti ar paprašyti praleisti? Aš pati dažnai vos 
prasibraunu. 

Iš tiesų dažnai tokios situacijos būna 
dėl nežinojimo. Pavyzdžiui, užsisakant taksi 
dažnai parašo, kad vairuotojas yra kurčias, ir 
jeigu reikia ką nors išsiaiškinti, tai klientas su-
pranta, kad nėra prasmės vairuotojui skam-

binti. O kai neparašo, gali susiklostyti nema-
loni situacija, ir pačiam klientui bus gėda. 
Tačiau kaip elgtis, jeigu niekas neįspėjo?

Ta įmonė, kurioje užsisakinėju taksi, vi-
suomet parašo. Bet grįžkime prie maršruti-
nių autobusiukų – ką gali padaryti kurtieji? 
Prisiklijuoti sau ant kaktos lentelę?

Žinoma, įvyksta nesusipratimų ir dėl ne-
žinojimo, bet, deja, aiškaus diskriminavimo 
atvejų kur kas daug daugiau. Įjunkite televizo-
rių – ar daug kanalų turi vertimą į gestų kalbą?

Pakalbėkime apie jūsų mokyklą. Kaip 
kilo idėja ją įkurti?

Ši idėja kilo tada, kai supratau, kad jau 
galiu laisvai bendrauti su kurčiaisiais, maž-
daug prieš ketverius metus. Mes surinkome 
maždaug 10 žmonių grupę, gėrėme arbatą, 
žaidėme. Man norėjosi, kad daugiau žmonių 
susipažintų su kurčiaisiais, sužinotų, kaip 
jie gyvena. Netrukus prie manęs prisidėjo 
mano kurtieji draugai, ir mes kartu pradėjo-
me mokyti.

Kaip mokiniai bendrauja ir sutinka kur-
čius dėstytojus?

Mokiniams labai įdomu. Štai neseniai su-
rengėme kursus medikams. Visus sužavėjo 
mano draugai Roma ir Daniela. Jie – tokie 
artistiški, jų tokia išraiškinga mimika. Tai tarsi 
teatras.

Kaip dažnai jūs rengiate kursus? 
Kadangi rėmėjų neturime, viskas priklau-

so ir nuo mūsų laiko, nes visi turime darbus. 
Pavyzdžiui, medikams kursai buvo nemokami, 
o tie, kas dabar lankys kursus, mokės sava-
norišką įmoką: taip padengsime pagrindines 
išlaidas. Jeigu rasime rėmėjų ir mūsų dėsty-
tojams paskaitos taps tikruoju darbu, tuomet 
galėsime rengti gerokai daugiau kursų. 

Kaip per tokį trumpą laiką – 1-2 mėne-
sius galima išmokti gestų kalbą?

Daug kas priklauso nuo paties žmogaus, 
nuo to, kaip jis gebės atsiminti ir išmokti. Kaip 
pavyzdį galiu prisiminti mergaites, kurios per 
dvylikos mėnesių kursus gestų kalbą išmoko 
tiek, kad galėjo organizuoti stovyklą kurtiems 
vaikams. Taip pat yra grupė žmonių, kurie iš-
moko gestų kalbą, kad galėtų kartą per mė-
nesį važiuoti į internatą Bolhrade ir paben-
drauti su kurčiais vaikais, padėti jiems. Mes 
taip pat periodiškai ten nuvažiuojame. 

Pavyzdžiui, 16 užsiėmimų po 2 valandas 
per 2 mėnesius, manau, yra pakankama. 

Papasakokite apie tolesnius savo pla-
nus, ką dar norėtumėte nuveikti ir kokias 
žmonių grupes aprėpti?

Dabar planuojame į gestų kalbos kur-
sus kviesti visus to pageidaujančius Odesos 
gyventojus. Stengiamės eiti į priekį po tru-
putį, visko iš karto nepajėgiame padaryti. 
Planuojame universalaus dizaino projektą 
vai kų poliklinikoje: tai būtų lentelės su infor-
macija, kuri padėtų kurtiems ir neprigirdin-
tiems žmonėms surasti kabinetus ir t. t. Dar 
planuojame surengti mokymus tėvams, kur 
papasakotume, kokia svarbi yra socializacija 
kurtiems vaikams. Dar svajojame sukurti pro-
gramėlę, kuri padėtų kurtiesiems: išsikviesti 
skubią pagalbą, žiūrėti filmus ir taip toliau. 

Ar žinote apie įgyvendinamus panašius 
projektus kituose miestuose? Ar galvojote 
apie bendradarbiavimą?

Mes visada esame „už“. Mes visada už 
draugystę ir bendrą veiklą. Jeigu kam nors rei-
kalinga pagalba, esame pasiruošę padėti, o jei-
gu mums reikia pagalbos, žinome, kur kreiptis.

Šaltinis: https://www.proactive.in.ua/2019/02/22/
obedinenie-dvuh-mirov-gluhih-i-slysha/

LKD.lt inf.
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Liepos pabaigoje nuo 21 iki 25 dienos Prienų rajone “Guostos“ 
sodyboje vyko penkių dienų vaikų stovykla „Tylioji pasaka“.  
Trisdešimt penkiems vaikams pramogas organizavo ir jų  
užimtumu rūpinosi penki klausos negalios vadovai savanoriai.
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„Būk aktyvus!“ – štai toks šūkis vienijo vi-
sus atvykusius. Šūkio idėja – skatinti vaikus ak-
tyviai leisti savo laisvalaikį. Stovyklos metu vai-
kams buvo organizuotos estafetės, sportiniai ir 
kūrybiniai užsiėmimai, vandens pramogos.  

Į LKD reporterės klausimą, kokie yra sto-
vyklos rezultatai, atsakė vadovas Paulius Jur-
jonas: „ Labai geri, matome, kad vaikai labai 
labai džiaugėsi, o tai yra labai svarbu. Mūsų 
tikslas yra suteikti tokią stovyklą, kuri džiugin-
tų vaikus. Mes tikslą tikrai pasiekėme!“

Stovykloje lankėsi ir LKD projektų vadovė 
Donata Lukošienė. Pabendravusi su vaikais ji 
išsiaiškino jų norą, kad stovykla vyktų ilgiau: 
ne penkias, o  septynias ar dešimt dienų.

Daugiau informacijos – LKD tinklapio  
www.lkd.lt vaizdo reportaže.
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