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Mėnraščiui
„Akiratis“ –

30
metų

Sveikas, mielas skaitytojau!
Taip prieš 30 metų į skaitytojus kreipėsi tuometinis Lietuvos kurčiųjų draugijos pirmininkas Algirdas Jakaitis, pirmąjį „Akiračio“ numerį palydėjęs į gyvenimą. Vyresnės kartos kurtiesiems jų leidinys buvo be galo brangus, nes jo gimimas buvo gana sudėtingas.
Jiems „Akiratis“ buvo lyg „švyturys, šviečiantis audringoje kurčiųjų gyvenimo jūroje“ su
viltimi, kad jis sėkmingai degs ir niekada neužges.
Mielas skaitytojau, redakcija stengiasi, kad žurnalo puslapiuose pajaustumėte
kurčiųjų gyvenimo pulsą, kad tai būtų leidinys žmonėms apie žmones, skirtingus, bet labai mylinčius gyvenimą. Kiekvienas iš Jūsų esate vertas šio žurnalo puslapių. Dėkojame
Jums, skaitytojai, rėmėjai, kad savo namuos laukiate „Akiračio“, tai mus įkvepia dirbti.
Kartu su Jumis kurkime ir puoselėkime savo leidinį.
Redaktorė
Genė Karklienė
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Eidamas 80-uosius metus Amžinybėn iškeliavo pirmas
Nepriklausomos Lietuvos kurčiųjų draugijos pirmininkas
Petras Gasiūnas. Velionis taip pat buvo pirmas vadovas,
kurį kurtieji išsirinko laisva valia, neprimestinai. Į LKD
istoriją P. Gasiūnas neabejotinai įeis kaip kurčiųjų atskirties mažinimo pradininkas, kurčiųjų bendruomenės
ir gestų kalbos ambasadorius visuomenėje. Pasak
amžininkų, vadovaujama P. Gasiūno LKD suklestėjo.
Šiandien atrandame iš naujo Jo pastangomis Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatyme įtvirtintos nuostatos „Gestų kalba yra gimtoji kurčiųjų
kalba“ prasmę. Į vos kelių žodžių formuluotę sudėta daugybė kurčiųjų
reikmių ir vilčių: puoselėti savo gimtąją kalbą ir tapatybę, gauti vertimo
paslaugas, gyventi pritaikytoje informacinėje aplinkoje, aktyviai dalyvauti
ir turtinti savo kultūra bei tradicijomis visuomenę. Vadovas neapsiribojo
perspektyvos numatymu. Savo lyderiavimo metais pralaužė abejingumo
ir kurčiųjų izoliacijos ledus, į LKD orbitą pritraukė lėšų ir įgyvendino ne
vieną svarbią bendruomenei iniciatyvą.
		

Sovietmečiu taip pat reikėjo darbo ir duonos

Parodomoji krepšininkų dvikova
LKSK bendradarbiavimo sutartis su LSU
Tarp stipriausių lengvaatlečių – ir mūsų sportininkai

Trumpai
APIE MUS
2

Netekome iškilaus

P. Gasiūnui likimas lėmė gyventi ir kurti dviejų santvarkų laikotarpiu.
Ir abiejose epochose Jis paliko ryškų pėdsaką. Į kurčiųjų draugiją jaunasis
specialistas atėjo 1968 m. ir čia dirbo visą likusį savo profesinį gyvenimą –

TARPTAUTINĖ KURČIŲJŲ AKADEMIKŲ
IR TYRĖJŲ KONFE-RENCIJA. Reikjavike (Is-

landija) gegužės 11-13 d. vyks tarptautinė
kurčiųjų akademikų ir tyrėjų konferencija. Joje
bus pristatomi kurčiųjų tyrėjų ir mokslininkų
darbai, aptartos problemos, su kuriomis kurtieji
mokslininkai susiduria akademinėje aplinkoje.
Tie, kas susidomėjote ir norite vykti, daugiau
informacijos ieškokite tinklapyje adresu www.
dac2019.com/events/dac2019.

RINKIMŲ DISKUSIJŲ TRANSLIACIJOS
SU VERTIMU Į LIETUVIŲ GESTŲ KALBĄ. Šių

metų rinkimų maratonas jau sparčiai artėja ir visai netrukus prasidės savivaldybių tarybų rinkimai. Jie vyks kovo 3 d. (nuo 7 val. iki 20 val.).
Pastaruoju metu buvo nemažai kalbama apie
rinkimų pritaikymą neįgaliesiems. Smagu, kad
kalbos tapo darbais. Rinkimų diskusijų transliacijas su vertimu į lietuvių gestų kalbą galima
stebėti tiesiogiai per DELFI TV https://www.

buvusio LKD vadovo Petro Gasiūno
39 metus. Aukščiausias karjeros laiptelis sovietmečiu – gamybos skyriaus
viršininko pareigos. Tuomet gamybinė veikla buvo visa ko pagrindas. Vadovas netruko Lietuvos kurčiųjų įmones atvesti į sovietinių lyderių gretas.
Nesibodėjo ilgų ir varginančių kelionių po visą Sąjungą, ieškojo pelningų
veiklų ir jų rado. Vien Vilniaus kurčiųjų įmonėje dirbo 2000 darbuotojų,
kurtieji čia užėmė ne vieną vadovaujamą postą.
Detalės kosminiams sovietų aparatams – štai kokį prestižinį produktą
gamino XX a. devintajame dešimtmetyje Lietuvos kurtieji. Pirmi lazeriniai
aparatai Onkologijos institutui – tai Panevėžio kurčiųjų įmonės produktas
pirmaisiais Nepriklausomybės atgavimo metais. Tuomet kurčiųjų įmonės
vykdė ne tik gamybinę veiklą, bet buvo ir kurčiųjų meno saviveiklos,
sporto ir socialinės veiklos židiniai. Bent iš dalies vadovas prisidėjo prie
visų šių veiklų suklestėjimo.
		

Brandžiame amžiuje – į sau naują socialinę sritį

1991 m. kurčiųjų valia P. Gasiūnui patikėtas LKD vairas. Per gyvenimą
išsiugdytos lyderio savybės intuityviai padėjo pasirinkti pažangų
vakarietišką kursą. Paskutiniame „Akiračiui“ duotame interviu Pirmininkas atskleidė, kad įsitraukimas į pasaulio ir Europos kurčiųjų organizacijas
bei komandiruotės į užsienį praturtino daugybe sumanymų. P. Gasiūnas
ėmėsi jų įgyvendinimo.
Prisimename, kaip Jį sužavėjo Paryžiuje veikiančio E. de l‘ Epee
kurčiųjų instituto profesinio centro pasiekimai. Deja, prancūzų profesinio ugdymo modelis- mokyti kurčiuosius tol, kol taps aukščiausios klasės
specialistai, – tuo metu Lietuvai buvo per ankstyvas. Apmaudu, bet taip
pat yra ir šiandien.
Ir vis dėlto gerokai daugiau pavyko, negu nepavyko. Per 16 vadovavimo LKD metų Pirmininkas kartu su komanda įgyvendino dvi LGK
vartojimo programas, o trečią įpusėjo. Per tą laiką Surdologijos centrą
pavyko paversti lietuvių gestų kalbos laboratorija, kurioje tyrinėjama
kalba, rengiami žodynai, vadovėliai, metodinės priemonės. Čia gimė
bendruomenės pasididžiavimo objektas - Aiškinamasis lietuvių gestų
kalbos žodynas.
Vienas po kito darbą pradėjo penki gestų kalbos vertėjų centrai,
Vilniaus kolegijoje įsteigta gestų kalbos vertėjo specialybė, pradėti rengti profesionalai. LKD taip pat turėjo įtakos, kad kurčiųjų mokyklos nuo
žodinio metodo pasuktų dvikalbystės link. Čia buvo įdarbinta kurčiųjų
mokytojų. Kurtiesiems atsivėrė aukštųjų mokyklų durys. Pildėsi siekis

Nelaimė net nepasibeldusi apsilankė ir paėmė kas
brangiausia, o paliko skausmą žmonos širdyje, tėviškos
ramybės ir palaikymo ilgesį dukrai, liūdesį ir dėkingumą
anūkams, kad turėjo linksmą ir gerą senelį.
Netektis tokia skaudi ir nepaguodžiama, bet norime tarti
tylų užuojautos žodį...

delfi.lt/video/.

DRAUGIJOJE - DARBUOTOJŲ KAITA. Sausio pradžioje

draugija atsisveikino su buvusia Lietuvos kurčiųjų draugijos nario
kortelių ir duomenų bazės koordinatore Sonata Bareikiene. Ši pareiginga ir stropi moteris buvo puiki komandos narė, be jos įdėto
darbo šiuo metu naujosios LKD kortelės dar tik būtų planuose, o
internetinė visos Lietuvos kurčiųjų duomenų bazė - tik svajonėse.
Sonatą pakeitė Ieva Aužbikavičienė – moteris, kupina energijos. Draugija palaiko Ievą ir tiki, kad ji puikiai tęs Sonatos pradėtus
darbus.

turėti išsilavinusių kurčiųjų.
Dar vienas nuopelnas – klausos negalios „revizija“. Įrodžius jos neigiamus padarinius asmenybės raidai, peržiūrėtos ir padidintos kurtiesiems pašalpos ir pensijos. Didesni pinigai tapo gelbėjimosi ratu darbingo amžiaus kurtiesiems, kai sunkmečiu apie 50 proc. jų liko be darbo.
Vyko dialogas su LRT televizija. Buvo verčiama vis daugiau laidų į
gestų kalbą, transliuojama savaitinė speciali laida kurtiesiems. Buvo
įrengtas Kurčiųjų muziejus. Tai buvo neregėtų pokyčių metai.
P. Gasiūnas keliskart ėjo visuomenines Lietuvos neįgaliųjų tarybos pirmininko pareigas. Tuomet rūpinosi visų neįgaliųjų reikalais.
		

Išskirtinės charakterio savybės

Pirmininkui gražiai talkino jo būdas, santūrus ir ramus. Jam teko
nelengva pareiga kalbėti dviem „kalbomis“ – viena, suprantama kurtiesiems, kita – politikams ir ekspertams. Spaudimą teko atlaikyti iš abiejų
pusių. Nuo ligų ir vaistų apkurtusiai pokario kartai buvo sunku įrodyti tikrosios gestų kalbos pranašumus. Netrūko kritikos ir iš valdžios – ne visi
tikėjo drąsiomis Jo idėjomis.
Ir vis dėlto sekėsi surasti bendraminčių, patraukti žmones į savo pusę.
Politikams darė įspūdį Jo kalbos paprastumas, aiškumas, idėjų pateikimo
būdas, pavaldiniams – kad permainoms paruošdavo pamažu, pats prisiimdavo sunkiausia. Mokėjo už kurčiųjų reikalą pakovoti, buvo atkaklus,
bet neužsispyręs. Žinojo, kada reikia atsitraukti, patylėti, pralaukti. Buvo
paprastas, prieinamas visiems.
Nestokojo prigimtinio optimizmo. Vertino ir visada pabrėždavo
komandos indėlio svarbą. Sąmoningai rengė sau pamainą. Tikėjo, kad
lyderystė ateityje priklauso klausos negalią turintiems. Pajuto, kada laikas
trauktis ir ryžtingai apsisprendė. Veiklas perdavė visiškai pasitikėdamas
kurčiųjų gebėjimais, neabejojo, kad jiems viskas pavyks.
Už nuopelnus Lietuvai ir kurčiųjų bendruomenei P. Gasiūnas yra apdovanotas Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino 2-ojo laipsnio
medaliu, SADM įsteigta „Gerumo žvaigžde“.
Su žmona Živile užaugino dukrą Miglę, dar suspėjo pasidžiaugti
dviejų anūkų – Mariaus ir Ugniaus mokyklinės vaikystės metais.
Nuoširdžiai užjaučiame šeimą, artimuosius ir dėl netekties liūdime
kartu. Visai kurčiųjų bendruomenei, dėl kurios tiek daug padarė, labai
trūks Pirmininko asmenybės žavesio, lyderio savybių, pranokstančių laiką
sprendimų.

Lietuvos kurčiųjų draugijos prezidentas Kęstutis Vaišnora, LKD
Respublikinė valdyba, „Akiračio“ redakcija, kurčiųjų organizacijos
ir visa Lietuvos kurčiųjų bendruomenė nuoširdžiai užjaučia žmoną
Živilę, dukrą Miglę, anūkus Ugnių ir Marių bei visus artimuosius
dėl brangaus žmogaus, iškilaus kurčiųjų teisių gynėjo ir vadovo
Petro Gasiūno netekties.
Gedime su Jumis.
BENDRA ORGANIZACIJŲ DISKUSIJA. Vasario 5 d. į bendrą
diskusiją susirinko Lietuvos kurčiųjų reabilitacijos centrų ir vertėjų
centrų vadovai bei atstovai. Panašūs susitikimai jau seniai buvo
organizuoti, todėl tądien netrūko klausimų: nuo konkrečių vertimo situacijose kylančių problemų iki vertėjų darbo organizavimo
ir jų darbo krūvio. Šiuo metu viena didžiausių aktualijų - vertėjų
centrams valstybės skirta suma - 300 tūkst. eurų. Jie skirti vertėjų
minimaliam atlyginimui didinti ir atestuotų vertėjų atlyginimams
pakelti, priklausomai nuo jų kvalifikacijos. •
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Mėnraščiui „Akiratis“ – 30 metų
„Senoji kurčiųjų karta pavargusi, bet nenugalėta išeina iš lėto... Ji jaunimui perduoda
estafetę – neapleisti „Akiračio“, rašyti, gerbti, mylėti ir ateinančioms kartoms išlaikyti savo
laikraštį“, - rašė kurčiųjų bendruomenės šviesuolė poetė Leonarda Paršelienė.
Vyresnės kartos draugijos nariams jų leidinys buvo be galo brangus, nes jo gimimas buvo gana
sudėtingas. 1960 m. kaimynai latviai ir baltarusiai jau leido savo laikraščius, o mūsų bendruomenei
tuomet tai buvo dar nepasiekiama svajonė. Aktyviausi draugijos nariai Augustinas Zinius,
Leonarda Paršelienė, Danutė ir Rimantas Ramoniai,
Alvydas Girdžius , LKD Centro valdybos pirmininko pavaduotojas Antanas Armonavičius ir kiti
kurtieji šiai misijai atidavė daug pastangų ir laiko. LKD suvažiavimuose, plenumuose delegatai
ne kartą kėlė klausimą dėl spaudos ir nuolat primindavo, kad kurčiųjų bendruomenei reikalingas
laikraštis, kuris nušviestų LKD istoriją, laimėjimus ir kurčiųjų gyvenimą.
Genė KARKLIENĖ
Atkaklumu pasiekta, kad svajonė ir didžiulis noras išsipildė - 1989
m. sausio 31d. išėjo kuklus pirmasis „Akiračio“ numeris, jo redaktoriumi buvo poetas, rašytojas Alfredas Šimkus. Laikraštyje pradėjo
dirbti dvi etatinės korespondentės: Nijolė Petrošienė ir Nijolė
Krasniauskienė, kuri čia jau išdirbo net 27 metus. Džiugu, kad bendradarbiavimas nenutrūko iki šių dienų. Redakcija nuoširdžiai dėkoja
už jos pareigingumą, darbštumą ir įdomius bei išsamius straipsnius
Nelengvas ir duobėtas buvo ir tolesnis „Akiračio“ kelias. Keitėsi
socialinė, ekonominė politika, prioritetai, poreikiai, finansavimas.
2007 m. „Akiračio“ formatas pasikeitė, išgražėjo, atsirado naujų
rubrikų. „Akiratis“ tapo spalvotas ir panašus į žurnalą, patogus skaityti. Buvo ypač skaudu, kai 2015 m. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija net 30 proc. sumažino Periodinių leidinių neįgaliesiems leidybos ir platinimo finansavimą. Tuomet ir „Akiračiui“ atitinkamai buvo
skirta mažiau pinigų. Sumažėjus finansavimui „Akiratis“ suplonėjo,
vietoj buvusio 24 puslapių spalvoto pradėtas leisti tik 16 puslapių jau
nespalvotas. Teko ieškoti naujų finansavimo šaltinių.
Nuo 2016 m. „Akiračio“ redakcija dalyvauja Spaudos, radijo ir
televizijos rėmimo fondo konkursuose ir kasmet gauna papildomą
finansavimą. Taip galima parengti didesnės apimties, o svarbiausia –
spalvotą leidinį. Be to, fondas LKD mėnraštį „Akiratis“ užsako Lietuvos savivaldybių didžiosioms bibliotekoms.
Lietuvos kurčiųjų draugija kviečia visus paminėti šią svarbią
datą - „Akiračio“ 30-metį ir ragina jį skaityti, vertinti bei saugoti.
„Dažnai iš mūsų bendruomenės narių išgirsti - kurčiųjų istorija nuėjo
užmarštin, niekas jos neišsaugojo... Tačiau tai - netiesa. Daugiau
nei trečdalį Lietuvos kurčiųjų draugijos gyvavimo metų kiekvieną
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mėnesį „Akiratis“ įamžina svarbiausius to meto įvykius iš pirmų lūpų,
užfiksuoja vykstančius pokyčius ir spausdina interviu su įdomiausiais
bendruomenės žmonėmis. Tai tikras Lietuvos kurčiųjų istorijos lobynas, kuris yra rūpestingai saugomas „Akiračio“ redakcijoje“, – rašoma
LKD feisbuko paskyroje.
Redakcijai labai džiugu, kad LKD leidinį skaito ir maži, ir dideli.
Sukakties proga redakcijai Panevėžio kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų
pagrindinės mokyklos direktorė Danutė Kriščiūnienė atsiunė labai
šiltą laišką: „Nuoširdžiai dėkoju už puikų pirmąjį „Akiračio“ numerį.
Jį mokykloje sutikome iškilmingai... Kiekvienas leidinys šiemet bus
sutinkamas įdomiai, netradiciškai, aptariant praėjusį numerį. Jau
dabar mokiniai žino, kad „Akiratį“ reikia perskaityti nuo pradžios iki
galo, nes aptariant bus pateikta įvairių klausimų. Už teisingus atsakymus į klausimus laukia prizai.“ Taip pat laiško autorė pažymėjo,
kad „šis leidinys kuriamas su didžiule didžiule meile“. Šie žodžiai - tai
dovana redakcijai jubiliejaus proga. Nuoširdžiai dėkojame direktorei
už iniciatyvą laikraštį pasitelkti mokinių žinioms turtinti. Panevėžio
kurčiųjų mokykla- tai „Akiračio“ ambasada Šiaurės Aukštaitijos krašte.
Šiemet ugdymo įstaiga užprenumeravo 67 laikraščio numerius, nors
pačioje mokykloje mokinių net šiek tiek mažiau.
Šiais jubiliejiniais metais redakcija laukia, mielas skaitytojau, visų
Jūsų laiškų ir tikisi, kad kiekviename mėnraščio numeryje bus publikuojamas nors vienas iš Jūsų gautas atsiliepimas, pasiūlymas ar
kritinė žinutė. Tegul žurnalas bus atvira tribūna visoms Jūsų mintims
ir nuomonėms.
Dalinuosi jaunos pagalbininkės leidinio maketuotojos Rasos
Buikauskaitės-Kurzenkovės „Akiračio“ ateities perspektyvomis: išleisti

Pirmasis mėnraščio „Akiratis“
išleistas 1989 m. sausio 31 d.

„Akiratį“ su QR kodais, kuriais naudojantis būtų galima straipsnius
perskaityti ir lietuvių gestų kalba. Tai būtų pirmasis žingsnis mėnraštį
perkeliant ir į internetinę erdvę, tas padėtų jam pasiekti platesnę
auditoriją. Tuomet „Akiratis“, spausdintas ir elektroninis, būtų
prieinamas ir senjorams, ir jaunajai kartai bei taptų kurčiųjų
bendruomenės naujienų ir žinių centru. Be to, leidinys atliktų ir toliau svarbią misiją: kruopščiai saugotų kurčiųjų istoriją ateinančioms
kartoms.
Naudodamasi proga nuoširdžiai dėkoju laikraščio maketuotojai Rasai Buikauskaitei-Kurzenkovei, kalbos redaktorei Irenai Barasienei, finansininkei Ievai Lukošienei, straipsnių autoriams: Laimai

numeris,

Lapėnienei, Vandai Vaitkutei, Rasai Buikauskaitei-Kurzenkovei, Kristinai Rimkienei, Monikai Kumžaitei, Emilijai Kisnieriūtei, Viliui Glušokui,
Daliai Petkūnienei, Danutei Kriščiūnienei, Rimai Sitavičienei, Ramunei Buikauskienei, Sigitai Koroliovei, Kęstučiui Vaišnorai, Indrei Mikalauskaitei, Aldonai Stankevičienei, Vytautui Pivorui, anglų-rusų
kalbų vertėjai Joanai Vanagienei ir kitiems autoriams, kurie patikėjo
savo tekstus ir kurie „Akiratyje“ paliko kūrybinį pėdsaką. Nuoširdžiai
ačiū LKD prezidentui Kęstučiui Vaišnorai, kad nepaisydamas savo
užimtumo randa laiko atsakyti į žurnalistų pateiktus klausimus,
išsako nuomonę vienu ar kitu klausimu ir savo įžvalgomis praturtina
„Akiračio“ turinį. •

„Google“ atsigręžia į kurčiuosius ir neprigirdinčius:
jiems sukurta speciali programėlė
Interneto gigantas „Google“, bendradarbiaudamas su Amerikos kurčiųjų Galaudeto universitetu, sukūrė mobiliąją programėlę „Live
Transcribe“ Android telefonams. Ji turėtų gerokai
palengvinti gyvenimą viso pasaulio kurtiesiems ir
neprigirdintiesiems.
Parengė Rasa BUIKAUSKAITĖ-KURZENKOVĖ
Joje garsiniai pokalbiai užrašomi telefono ekrane lengvai skaitomu tekstu, jo dydį galima reguliuoti pagal poreikius. „Tai padeda
kurtiesiems ir neprigirdintiesiems suprasti sakytinį tekstą bet kurioje
gyvenimo situacijoje, „ar užsisakote kavą, ar sutinkate naują žmogų“, –
rašoma „Live Transcribe“ pristatymo puslapyje. Kuriant šią programėlę
pagalvota ir apie senjorus bei kurčneregius – jiems suteiktas patogus
skaitymas ir galimybė keisti fono ar teksto spalvą. Programėlė veikia net
70 pasaulio kalbų ir dialektų, tarp jų – ir lietuvių kalba.
Ši programėlė paremta „Google“ balso atpažinimo technologija,
kuri leidžia subtitrams ekrane atsirasti iškart, kai tik ištariamas žodis
ar sakinys. Dėl tokios technologijos šioje programėlėje galima skaityti
visus realiu laiku vykstančius pokalbius. O besibaiminančius šnipinėjimo
ar pokalbių klausymosi galima nuraminti – subtitrai nėra išsaugomi
„Google“ serveryje, o lieka tik jūsų telefone.
Šią naują programėlę galima atsisiųsti per „Google Play“
parduotuvę. Deja, ja gali naudotis tik turintieji Android sistemą, o
Apple ir kitų operacinių sistemų naudotojai prieigos prie jos neturi.
Programėlė neužima daug vietos telefone, ja galima naudotis visur, kur
pasiekiamas WiFi ryšys arba mobilusis internetas. Pixel 3 telefono mod-

elyje programėlė „Live Transcribe“ yra įdiegta automatiškai, ją reikės tik
įjungti „Prieinamumo“ („Accesibility“) nustatymuose.
Ypatinga ne tik ši programėlė, bet ir jos sukūrimo istorija. Dimitris Kanevskis yra „Google“ kompanijos tyrėjas, dirbantis su garso
atpažinimo ir komunikacijos technologija jau 30 metų. Jis yra kurčiasis,
klausos neteko būdamas vienų metų, todėl įvairiuose kompanijos susitikimuose pasikliaudavo Amerikoje veikiančia CART technologija, kurioje nuotoliniu būdu dirbantis vertėjas užrašo girdimą tekstą ir jį siunčia
kurčiajam. Deja, ši technologija reikalaudavo išankstinio pasiruošimo,
o ja naudodamasis Dimitris natūraliai atsilikdavo nuo vykstančių
pokalbių. Dėl šių priežasčių CART technologija vyras naudojosi tik per
susitikimus ir konferencijose, o įprastų pokalbių metu kliaudavosi savo
skaitymo iš lūpų įgūdžiais.
Tokia situacija įkvėpė Dimitrio komandos narį Chetą Gnegy pritaikyti „Google“ kuriamą bei tobulinamą balso atpažinimo technologiją
ir sukurti programėlę, leidžiančią užrašyti girdimą kalbą „čia ir dabar“.
Taip ir atsirado programėlės „Live Transcribe“ vizija.
Šiandien šią jau veikiančią programėlę gali parsisiųsti kiekvienas
Android operacinės sistemos vartotojas, turintis išmanųjį telefoną.
Tiesa, vasario pradžioje išleista, ji yra tik „beta“ versijos (tai reiškia, kad
bus dar tobulinama ir atnaujinama), todėl subtitruodama lietuvių kalbą
programėlė daro klaidų ir kartais gali nesuprasti pasakyto teksto. Tokiose situacijose patariama arčiau prie kalbėtojo pridėti telefoną arba pasitraukti iš triukšmingos aplinkos.
Parsisiųsdami ir naudodamiesi šia programėle mes galime padėti
kūrėjams lengviau ištaisyti klaidas, padaryti subtitravimą kuo tikslesnį
ir mėgautis lengvesne komunikacija su girdinčiaisiais. •
Šaltiniai
www.blog.google
www.android.com/accessibility/live-transcribe/
2019 M. VASARIS
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Lietuvių gestų kalbos vertėjų asociacijai 10 metų
Lietuvių gestų kalbos vertėjų asociacija (LGKVA) šiemet minės
dešimties metų sukaktį, ji buvo įkurta 2009 m. lapkričio 17
dieną. Apžvelgdama nueitą kelią LGKVA prezidentė Ramunė
Leonavičienė sakė:„Nuo pat veiklos pradžios mus lydėjo iššūkiai,
nesupratimas, savų tikslų ieškojimas. Tačiau didelis noras, nemaži
užmojai, bendra veikla mus vienijo ir telkė vieno tikslo link - kelti
gestų kalbos vertėjo prestižą, padaryti profesiją matomą, ir tai
vedė mus į priekį.“
Simona MILAŠIŪTĖ

Lietuvių gestų kalbos vertėjų asociacijos
prezidentė R. Leonavičienė.

Įsteigus gestų kalbos vertėjų centrus kilo
mintis suburti vertėjus į asociaciją. Pradžioje
buvęs Vilniaus apskrities gestų kalbos vertėjų
centro direktorius Dainius Jakutis vis kalbėjo
apie gestų kalbos vertėjų asociacijos steigimą,
nuostatų kūrimą, veiklos vykdymą. Tačiau
dėl tam tikrų priežasčių ši iniciatyva nebuvo
įgyvendinta, ir ne vieniems metams asociacijos įkūrimo darbai buvo atidėti.
Praėjus keleriems metams ledai pajudėjo,
kai Kauno apskrities gestų kalbos vertėjų centro darbuotojai Arūnas Bražinskas, Ramunė
Leonavičienė ir Dalė Nevardauskienė kalbas
pavertė veiksmais, šie virto darbais, o juos
puošė geri rezultatai, kuriais galime didžiuotis
ir džiaugtis iki šiol.

Sekė ambicingi ateities planai

2009 m. lapkričio 20 d. įvyko pirmasis LGKVA suvažiavimas. Jame dalyvavo 44
vertėjai, kiti centrų darbuotojai iš septynių
apskričių, Lietuvos kurčiųjų draugijos (LKD)
atstovai. Suvažiavime buvo išrinkta asociacijos
prezidentė – Ramunė Leonavičienė, valdybos nariai – Jolanta Sibik, Vilma Šteinert,
Raimonda Vaičeliūnienė, Gintė Vaitkuvienė,
Virga Zabalevičiūtė. Paskui buvo tvirtinami
nuostatai, kuriami ir įgyvendinami planai.
Tądien į vertėjų asociaciją įstojo 57 nariai,
juos vienijo bendras tikslas: ginti vertėjų profesinius interesus ir teises, skatinti vertėjus
tobulinti savo profesines kompetencijas, siekti
geriausios vertimo kokybės, puoselėti kurčiųjų
bendruomenės kultūrą. Šiuo metu asociacijai
priklauso apie 60 narių.
Tokia iniciatyva padėjo pasiekti, kad
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2010 m. birželio 8 d. pirmą kartą Lietuvos
Seime tiesiogiai į gestų kalbą buvo verčiamas
prezidentės Dalios Grybauskaitės metinis
pranešimas. Tai Seimo narių, Neįgaliųjų
reikalų departamento (toliau - Departamentas), LGKVA ir LKD nuopelnas.

Pirmasis susibūrimas ir vertėjų
etikos kodekso patvirtinimas

Gestų kalbos vertėjai Vilniaus kolegijoje
pradėti rengti 2001 m., tačiau tik 2011 m.
LGKVA kartu su Departamentu ir su Seimo
narių pagalba patvirtino gestų kalbos vertėjų
statusą. Iki tol vertėjai buvo priskiriami „ir kiti“
kategorijai. LGKVA prezidentė R. Leonavičienė
neslepia, kad įgyti vertėjo statusą buvo
nemenkas iššūkis: „Pradžioje gestų kalbos
vertėjai nepriklausė jokiai ministerijai, tik
po statuso patvirtinimo juos priskyrė prie
socialinį darbą dirbančių specialistų (bet ne
socialinių darbuotojų), atsirado galimybė
siekti didesnio atlyginimo, įgyti aukštesnę
kvalifikaciją-atestaciją, gerinti darbo sąlygas.“
2014 m. rugsėjo 20–21 d. Tauragės
pašonėje, Antšunijų kaimelyje, Lietuvių
gestų kalbos vertėjų asociacija surengė
konferenciją-seminarą. Jis subūrė visus Lietuvos gestų kalbos vertėjus aptarti aktualiausių
klausimų. Ryškiausias ir svarbiausias konferencijos akcentas buvo gestų kalbos vertėjų
profesinio Etikos kodekso patvirtinimas.
Lietuvių gestų kalbos vertėjų etikos kodeksas
apima penkis vertybinius principus, kurių turi
laikytis visi Lietuvoje dirbantys gestų kalbos
vertėjai. Pasirašant šį dokumentą viltasi, kad
Etikos kodeksas taps gestų kalbos vertėjų
profesinio tobulėjimo pagrindu. Šioje konferencijoje į darbą aktyviai buvo įtraukti ir kurtieji, kurie kaip lygiaverčiai partneriai sėkmingai
vertėjavo. Tai padarė įtaką, kad nuo 2016 m.
gestų kalbos vertėjo specialybės pradėjo
mokytis vis daugiau kurčiųjų. Deja, gestų
kalbos vertėjų iki šiol vis dar trūksta.

Bendradarbiavimas su užsienio
institucijomis

Pasak LGKVA prezidentės R. Leonavičienės,
per šį dešimtmetį asociacija įsigijo nemažai
draugų, kurie palaikė jos veiklą, nukreipdavo
reikiama linkme, skatino judėti į priekį. Asociacija glaudžiai bendradarbiauja ne tik su
Departamentu, LKD, Surdologijos centru,
Vilniaus kolegija, Lietuvos kurčiųjų jaunimo
asociacija, bet ir su užsienio organizacijomis,
kolegomis. Vienas jų – Europos gestų kalbos
vertėjų forumas (EFSLI), taip pat dalyvauja
Pasaulio gestų kalbos vertėjų asociacijos
(WASLI) veikloje, bendradarbiauja su Lenkijos, Latvijos, Vokietijos, Švedijos gestų kalbos
vertėjų centrais. Bendradarbiavimas atveria daugiau galimybių stažuotis, tobulėti, įgyti
prak-tinės patirties, mokytis.
LGKVA prezidentė R. Leonavičienė pabrėžė, jog svarbu mokėti bendrauti ir bendradarbiauti, ypač svarbu rasti bendrą kalbą ir
ieškoti kompromisų su LKD. Juk vertimo paslaugos teikiamos kurtiesiems, todėl ir reikia
stengtis jų nenuvilti. Anot asociacijos vadovės,
negalima pamiršti ir vertėjų galimybių, jas
būtina tinkamai įvertinti. Turi būti pusiausvyra, o tai nėra taip paprasta.

2016 m. – pirmąkart atestuoti
gestų kalbos vertėjai

Dar vienas svarbus žingsnis link darbo
pripažinimo – vertėjų atestacija. Gestų kalbos
vertėjams gali būti suteiktos trys kvalifikacinės
kategorijos: vyresniojo vertėjo, vyriausiojo
vertėjo ir vertėjo eksperto. Atestacija ne tik
įvertina žinias, gabumus, bet ir motyvuoja
tobulėti, mokytis, siekti geresnių rezultatų.
Pirmojoje atestacijoje vertėjų kvalifikacinių
kategorijų pažymėjimai įteikti 27-iems atestuotiems lietuvių gestų kalbos vertėjams.
2017 m. šešiolika vertėjų įgijo vyresniojo
vertėjo kvalifikacinę kategoriją ir vienas - vyriausiojo vertėjo kvalifikacinę kategoriją.

2016 m. pirmojoje atestacijoje vertėjų kvaliﬁkacinių kategorijų pažymėjimai įteikti
27-iems atestuotiems lietuvių gestų kalbos vertėjams.

Praėjusiais metais vyresniojo vertėjo atestacijos pažymėjimai įteikti šešiems gestų kalbos
vertėjams, o vyriausiojo – trims vertėjoms.

Konkursai, padėję populiarinti
gestų kalbos vertėjo profesiją

Nuo 2011 m. penkerius metus iš eilės
vyko Gestų kalbos vertėjų konkursas. Šio
konkurso idėja kilo Klaipėdos pedagoginės
psichologinės tarnybos direktorei Ulijanai
Petraitienei, kuri savo darbo karjerą pradėjo
kaip gestų kalbos vertėja. Konkursu siekiam
skatinti gestų kalbos vertėjų tobulėjimą,
populiarinti gestų kalbos vertėjo profesiją ir
skleisti informaciją apie lietuvių gestų kalbą,
kurčiųjų bendruomenės kultūrą. Vienas
didžiausių vertėjui iššūkių konkurse žengti
į sceną, įveikti savo baimes, atskleisti save.
Tokie renginiai padeda vertėjams parodyti
savo kūrybingumą, sužėrėti įvairiausiomis

spalvomis. Po penktojo, jubiliejinio ir paskutinio, vertėjų konkurso 2015 m. LGKVA kartu
su LKD pradėjo organizuoti „Supermiesto“
konkursą. Konkurse varžosi penkios didžiųjų
Lietuvos miestų komandos. Jas sudaro
kurčiųjų bendruomenės ir vertėjų centrų atstovai, kurie stengiasi savo miestui užtarnauti
„supermiesto“ titulą. Vienas didžiausių iššūkių
vertėjams – darbas komandoje, kompromisų
ieškojimas, idėjų realizavimas.

Renginys „Viena diena
su Seimo nariu“

Tyla nėra kliūtis – visa jėga, stiprybė, ryžtas
slypi mumyse, todėl norint ko nors pasiekti
svarbu nebijoti, dalyvauti, kurti dialogą su
institucijomis, kurios gali padėti. LKD, Lietuvos socialdemokratų partijos frakcija Seime,
LGKVA jau ketverius metus iš eilės organizuoja renginį – „Viena diena su Seimo nariu“.

Renginyje dalyvauja gausi vertėjų komanda iš
visos Lietuvos, LKD bendruomenės atstovai.
Kurtieji gali iš arčiau pažvelgti į Seimo narių
darbo dieną, su gestų kalbos vertėjų pagalba
klausytis komitetuose vykstančių diskusijų,
susipažinti su politikų darbu.

LGKVA prezidentės R. Leonavičienės
apibendrinantis žodis: „Džiaugiuosi, kad
šie dešimt asociacijos gyvavimo metų
mus išmokė, kaip reikia susitelkti, suremti
pečius ir nugalėti visas negandas, įveikti
iškylančius sunkumus. Labai norėčiau,
kad asociacija ir toliau stiprėtų, kad naujai ateinantys vertėjai suprastų, jog asociacija – jėga, galinti užtikrinti geresnes
sąlygas darbe, suteikianti galimybę kelti
kvalifikaciją ir gestų kalbos vertėjo prestižą.
Viliuosi, kad ateityje laukia dar daug įdomių
projektų, susitikimų ir pasiekimų.“ •

Numatoma reorganizuoti gestų kalbos vertėjų centrus
Vasario 20 d. Vyriausybė pritarė siūlymui pertvarkyti apskričių gestų kalbos vertėjų centrus. Vilniaus,
Klaipėdos, Šiaulių ir Panevėžio apskričių gestų kalbos vertėjų centrai bus prijungti prie Kauno apskrities
gestų kalbos vertėjų centro, kuris bus pavadintas Lietuvių gestų kalbos vertimo centru.
„Akiračio“ inf.
Planuojama, kad po pertvarkos sumažinus
administravimo ir pagalbinių funkcijų etatų,
padaugės gestų kalbos vertėjų etatų. Centralizuotai bus teikiamos nuotolinės vertimo paslaugos, bus galimybių skirti budintį vertėją,
ilginti vertimo paslaugų teikimo laiką, pradėti
jas teikti savaitgaliais ir didinti televizijos
programų prieinamumą kurtiesiems.
Po pertvarkos Lietuvių gestų kalbos
vertimo centro savininko teises ir pareigas
įgyvendins Neįgaliųjų reikalų departamentas.
„Klausos negalią turintys žmonės gestų
kalbos vertimo paslaugas turi gauti bet kuriuo
metu, įskaitant nedarbo valandas, švenčių ar
nedarbo dienas. Matome, kad pradėję šias paslaugas teikti centralizuotai, galėsime padėti
jiems susikurti kokybiškesnę kasdienybę“,
- sako ministras Linas Kukuraitis. Pasak ministro, planuojant pertvarką, ne mažiau svarbus

ir gestų kalbos vertėjų centrų administracinių
išteklių efektyvinimas.
Šiuo metu šalyje veikia penki gestų kalbos
vertėjų centrai, pavaldūs Socialinės apsaugos
ir darbo ministerijai (SADM) – Vilniaus, Kauno,
Klaipėdos, Šiaulių ir Panevėžio apskrityse.
Kiekvienas iš jų teikia vertimo paslaugas dviejose apskrityse. Per metus 103 gestų kalbos
vertėjai suteikia beveik 55,5 tūkst. vertimo
paslaugų maždaug 3,6 tūkst. klausos negalią
turinčių žmonių. Iš viso šalyse yra maždaug
5,3 tūkst. tokią negalią turinčiųjų.
Priminsime, kad vasario 11 d. Neįgaliųjų
reikalų departamente Lietuvos kurčiųjų sistemos vadovai diskutavo dėl lietuvių gestų
kalbos vertėjų centrų reorganizavimo. SADM
Vyriausybei jau buvo pateikusi projektą dėl
lietuvių gestų kalbos vertėjų centrų centralizavimo. Šis projektas buvo pradėtas svarstyti

gavus skundų iš gestų kalbos vertimo paslaugos gavėjų, kad kai kurie centrai neaprėpia
gestų kalbos vertėjų poreikio ir nepajėgia aptarnauti visų savo apskrities kurčiųjų. Taip pat
pastebėta, jog vertėjų centrai turi perteklinių
etatų. Taigi juos panaikinus atsirastų net 11,5
laisvo etato, o tai galima būtų skirti gestų
kalbos vertėjams ar gestų kalbos vertėjų darbo laiko optimizavimui. Centralizavimas šias
problemas išspręstų.
Neįgaliųjų reikalų departamento vadovė
Asta Kandratavičienė diskusijas užbaigė
griežtai: „Tiek departamento, tiek SADM
prioritetas yra ir visuomet bus kurčiųjų
bendruomenės, o ne gestų kalbos vertėjų
centrų poreikiai.“
Sulaukus Vyriausybės patvirtinimo, pasirengimas gestų kalbos vertėjų centrų reorganizavimui vyks metus.•
2019 M. VASARIS
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Monikai ,,Lyderio“
nominacija –
ypatinga dovana
Nominaciją ,,Lyderis“ M. Kumžaitei įteikė parlamentarė R. Popovienė.

Tai liudijo ir pats LKD prezidentas Kęstutis Vaišnora, kuris tuo metu
dirbo drauge su M. Kumžaite. ,,Tie treji metai dirbant kartu su Monika
buvo nuostabūs. Pats dalyvaudavau ir mačiau, kaip ji Vyriausybės institucijose atstovaudavo kurčiųjų teisėms. Savo atvirumu, konkretumu,
situacijos pristatymo tikslumu valdžios sluoksniuose ji buvo pelniusi
autoritetą ir pasitikėjimą. Spręsdami kurtiesiems aktualius klausimus,
jie tardavosi su Monika ir vertindavo jos nuomonę. Jos lyderystės laikotarpiu buvo susitikta ir su Lietuvos prezidente. Tiesa, to padaryti iš pirmo karto nepasisekė, tačiau nepasidavėme, ir iš ketvirto karto mums
pavyko“, – pasakojo K. Vaišnora. Jis sakė, kad kalbėdamas apie Moniką
juokais ją vadindavęs kurčiųjų tanku, kuris sugebėdavęs išsprogdinti
bet kokią biurokratijos sieną ir pasiekti norimą tikslą.
Drąsi, aktyvi, pasitikinti savimi mergina yra daug pasiekusi ne tik
visuomeniniame, bet ir asmeniniame gyvenime. Baigusi lietuvių kalbos
studijas Edukologijos universitete, dabar ji Kauno technologijos universiteto magistrantūroje studijuoja socialinę politiką ir gerovę. Dirba Surdologijos centre, kur yra atsakinga už švietimą. Nuo šių metų pradėjo
dėstytojos karjerą Vilniaus kolegijoje.
Ir dar viena labai svarbi detalė, be kurios neįmanoma įsivaizduoti
Monikos, – tai kelionės. Kaip sakė pati mergina, ji yra gimusi keliauti.
Savanoriavusi Bolivijoje, išmaišiusi daugelį Europos šalių, prieš metus
Monika grįžo iš Pietų Amerikos, po kurią savarankiškai keliavo aštuonis
mėnesius. Būtina pažymėti, kad iš kelionių ji niekada negrįžta tuščiomis:
patirtais įspūdžiais Monika mielai dalijasi su ,,Akiračio“ skaitytojais.

Toliau kviečiame skaityti interviu su Mona Paula. Ji pasakoja
apie savo jausmus gavus nominaciją ,,Lyderis“, patirtį vadovaujant
LKJA, apie tai, kodėl mėgstanti keliauti ir kad gyvenanti dabartimi.

Monika, kaip jautėtės gavusi nominaciją “Lyderis“? Ką tai reiškia
jums?
Tai buvo didelė garbė. Tiesa, to nesitikėjau. Buvau išvykusi ilgam
laikotarpiui iš Lietuvos: keliavau daugiau nei metus po Pietų Ameriką,
maniau, kad mane pamiršo. Tačiau, praėjus savaitei po sugrįžimo į
Lietuvą, gavau “Lyderio” apdovanojimą. Tai man buvo ypatinga dovana
sugrįžimo proga. (Šypsosi.) Džiaugiuosi, kad žmonės manimi pasitiki,
tai labai vertinu.
Apie jūsų veiklą, indėlį į LKD, ypač vadovavimą Lietuvos kurčiųjų
jaunimo asociacijai, žinoma ir daug rašyta. Kas jums įsimintiniausia,
brangiausia, vertingiausia iš tos patirties?
Man patiko dirbti su LKJA taryba, puikiai sutariau su visais tarybos
nariais. Jie visi savanoriškai dirbo jaunimo labui, tam negailėdami asmeninio laiko. Vertinu tai. Be tarybos narių nebūčiau pasiekusi norimų
rezultatų. Puikiai pamenu, kad pradėjus vadovauti asociacijai greitai

8

2019 M. VASARIS

Praėjusiais metais vykusiame Lietuvos kurčiųjų
draugijos (LKD) 80-mečio minėjime nominaciją
,,Lyderis“ laimėjo jauna, tačiau kurčiųjų
bendruomenėje labai ryški ir žinoma asmenybė
– Monika Kumžaitė. Monika, arba Mona Paula,
didelę kurčiųjų pagarbą ir pasitikėjimą įgijo
būdama Lietuvos kurčiųjų jaunimo asociacijos (LKJA) vadove. Tuomet jos veikla, idėjos,
gebėjimas suburti komandą ir atkaklus tikslo
siekimas davė puikių rezultatų: aukščiausi šalies
politikai atkreipė dėmesį į kurčiųjų problemas.
Laima LAPĖNIENĖ

Drąsi, aktyvi, pasitikinti savimi Mona Paula yra daug pasiekusi ne tik
visuomeniniame, bet ir asmeniniame gyvenime.

atkreipėme politikų dėmesį. Per tą laiką tikrai daug padarėme: susitikome su Lietuvos prezidente, Seimo nariais. Valstybinėse institucijose
gynėme kurčiųjų teises, jų interesus, surengėme susitikimą ,,Viena diena su Seimo nariu”, LKJA su LKD pradėjo kartu organizuoti kasmetinę
vaikų stovyklą ,,Tylioji pasaka“, organizavome Lietuvos kurčiųjų kino
festivalį ,,Kinas gestų kalba“, pradėjome dalyvauti EUDY (Europos
kurčiųjų jaunimo tarybos) organizuojamuose susitikimuose, stovyklose
ir kt. Tikrai daug padarėme. (Šypsosi.)
Esate kurčia mergina, baigusi lietuvių filologijos studijas. Kodėl
rinkotės šias, net girdinčiam žmogui sudėtingas studijas? Kas įkvėpė,
paskatino?
Nežinau, kodėl būtent pasirinkau šias studijas. Mane domina
įvairios kalbos. Patinka mokytis vis naujų kalbų.
Ką jums davė šios studijos?
Geriau pažinau lietuvių kalbą. Supratau, kokia tai turtinga, turinti

savo istoriją, labai plačiai ištyrinėta kalba, palyginti su mano gimtąja
gestų kalba. Studijos dar labiau papildė mano lietuvių kalbos žodyną.
Ar siekiate magistro laipsnio?
Dabar Kauno technologijos universiteto magistrantūroje studijuoju
socialinę politiką ir gerovę.
Esate nenuilstanti keliautoja. Iš kur tas alkis, troškimas kuo daugiau pažinti, pajausti, suprasti? Ir pagaliau iš kur tiek drąsos? Juk keliauti, pamatyti nori dauguma, bet tik nedidelė dalis išdrįsta?
Aš gimusi keliauti. Vaikystėje mėgau ilgai būti lauke, tyrinėti
aplinką. Kai užaugau, man tai tapo per ankšta. Norėjosi daugiau. Todėl
ėmiau keliauti po pasaulį.
Žavi jūsų straipsniai, kelionių įspūdžiai. Gal ateityje planuojate
išleisti knygą?

Tikrai norėčiau. Nežinau, ar man pavyks. (Šypsosi.)
Kokie ateities planai? Gal planuojate atstovauti Lietuvos kurčiųjų
bendruomenei tarptautiniuose vandenyse?
Turiu tiek daug svajonių. Kol kas nenusprendžiau, kokiu keliu
labiausiai noriu nueiti. Tiesiog gyvenu dabartimi. Laikas parodys.
Ko palinkėtumėte Lietuvos kurčiųjų bendruomenei, ypač jaunimui?
Visiems linkiu drąsos siekti savo tikslų, svajonių išsipildymo ir nebijoti iššūkių.
Monika, dėkojame už interviu skirtą laiką ir linkime visokeriopos
sėkmės užkariaujant pasaulį bei dirbant kurčiųjų labui. •

JAV lektorius A. Belozovsky ir seminaro organizatoriai bei savanoriai.

Charizmatiško JAV
lektoriaus A. Belozovskio seminarai
Klaipėdoje
Organizatoriai pripažįsta, kad kviesti
lektorių Arkady Belozovsky į Lietuvą buvo
tikra avantiūra. Tai sumąstė Nina Šamakova,
o jai įgyvendinti pasikvietė Karolį Simaitį,
Kristiną Rimkienę ir būrį savanorių. Kodėl tai
pavadintume avantiūra? Visų pirma, tokio
lygio visos dienos seminarai nebuvo organizuoti Klaipėdoje, antra, buvo sunku nuspėti,
kiek žmonių norėtų juose dalyvauti. Pirmoji
dalis į uostamiestį atviliojo per 200 žmonių,
antrojoje dalyvavo perpus mažiau, nes teko
gerbti lektoriaus prašymą: kas nebuvo pirmame seminare, negalėjo dalyvauti antrojoje
dalyje. Buvo ir nepatenkintų šiuo sprendimu.
„Juk kai stojame mokytis, nepradedame
mokslų nuo antro kurso. Visur turi būti nuoseklumas“, – argumentavo Arkady.
Organizatorių komanda iššūkį priėmė,
nors baiminosi, ar pavyks sklandžiai susitvarkyti, kai tiek klausytojų. Darbą palengvino
tai, kad lektorius griežtai laikėsi darbotvarkės,
labai pagelbėjo savanoriai.
Pirmasis seminaras. Pirmajame seminare rugsėjo mėnesį buvo kalbama apie
kurčiųjų bendruomenę, kaip visuomenės
dalį, susiduriančią su diskriminacijos, priespaudos, engimo apraiškomis. Žmogus daug
gali pasiekti pats, tačiau sau turi iškelti tinkamus tikslus, išnaudoti visas teikiamas galimybes. Neretai lengviau pasiteisinti, kad negali ir būti aukos, nuskriaustojo vaidmenyje,
nei įdėti daugiau darbo, žinių, atkaklumo. Le-

ktorius kaip pavyzdį pateikė šernus ir kiaules:
kiaulės – tai asmenys, gaunantys pašalpas,
aprūpinimą, tačiau neturintys gebėjimų
išgyventi savarankiškai, t. y. laukinėje gamtoje, kaip šernai. Būti šernu – tai būti laisvam, savarankiškam, drąsiam, aktyviam.
Daug pavyzdžių Arkady pristatė per savo
asmeninę patirtį, analizuodamas kai kurias
situacijas. Viena iš jų: gavęs darbo pasiūlymą
nebijojo išsakyti ir savo sąlygų, jos buvo patenkintos. Tai nustebino kolegas, dirbančius
prastesnėmis sąlygomis tame darbe.
Kurčiųjų bendruomenė dažnai ne tik
jaučiasi nuskriausta dėl neišsipildžiusių
lūkesčių, bet ir pavydi daugiau pasiekusiems savo nariams: draugams, kolegoms,
bendramoksliams. Stengiamasi ne paskatinti, palaikyti, o pakenkti, pasidžiaugti kito
nesėkme. Lyderiai reikalingi kaip organizacijos vedliai, pavyzdžiai, autoritetai. Taip
įvardyta „krabų teorija“ privertė susimąstyti
ne vieną. „Stereotipai gajūs ir kurčiųjų
bendruomenėje“, – apibendrino lektorius.
Antrasis seminaras. Antrosios dalies
turinys buvo aktualus tiems, kurie gyvenime nori pasiekti daugiau negu standartinis
eilinis pilietis. Tam kertinis pagrindas - klausytis savęs, suvokti, ką gebi daryti tinkamai ir
su įkvėpimu. Gyvenimas per trumpas dirbti
nemėgstamą darbą ir prarasti siūlomas galimybes, tik reikia norėti ir nebijoti keisti ir
keistis. JAV yra kurčiųjų ekosistemos, kurios

Ar tikrai kurčiųjų bendruomenei reikalingas augimas ir tobulėjimas, skatinantis kryptingai siekti užsibrėžtų tikslų?
Asmeninis augimas būtinas kiekvienam,
tik kaip to pasiekti, kai nemėgsti skaityti,
nepakankamai prieinama televizijos ir
radijo laidų informacija? Kaip pateikti
svarbius dalykus kurčiam žmogui suprantama kalba? Į šiuos klausimus buvo
atsakyta JAV lektoriaus Arkady Belozovsky seminaruose, kurie uostamiestyje
vyko net du kartus – praėjusių metų
rugsėjo 15 d. ir šių metų sausio 26 d.
Kristina RIMKIENĖ
nariai bendradarbiauja tarpusavyje kaip verslo partneriai. Nors yra sukurti atskiri vienetai,
skatinamas kiekvieno jų verslumas.
Aptartos vadovo ir lyderio skiriamosios
savybės, turinčios didelę įtaką darbuotojų
produktyvumui. Tos dienos paskaitą apibendrino praktinė užduotis: trims komandoms
reikėjo sukurti didelio renginio verslo planą
ir jį pristatyti. Tai buvo nelengvas iššūkis,
nes iš pradžių dirbo tik keli komandos nariai.
Arkady, stebėdamas veiklą, išsakė pastabas:
prisidėti prie plano kūrimo gali kiekvienas
pagal galimybes, svarbu žinoti, ką gebi atlikti
geriausiai. Taip ir realiame gyvenime, esant
paslaugos ar prekės poreikiui, pirmiausia
kreipiamasi į girdinčiuosius, kai galima skatinti verslu užsiimti kurčiuosius.
Pabaigoje lektorius pateikė begalę
konkrečių pavyzdžių, kaip būtų galima
užsidirbti, kokie darbai populiarūs Amerikoje
ir pan.
Taigi lektorius A. Belozovsky, sulaukiantis
ir teigiamų, ir neigiamų vertinimų, nepaliko
abejingų. Klausytojai po seminaro teiravosi,
ar bus trečioji dalis (iš viso yra 4 dalys), tačiau
šį klausimą nusprendėme palikti ateičiai. •
2019 M. VASARIS

9

KURČIŲJŲ ISTORIJA

Kurčiųjų ugdymo istorija papildyta
D.Volungevičienės prisiminimais

Lietuvos kurčiųjų gyvenimas yra turtingas įvairių įvykių, o jų grandinė sukūrė šiandienos kurčiųjų
bendruomenę ir jos istoriją. Daugelio užsienio šalių kurčiųjų kultūros ir identiteto tyrėjai vieningai
pripažįsta, kad svarbiausias įvykis, nulėmęs kurčiųjų būrimosi į bendruomenes pradžią, buvo kurčiųjų
mokyklų atsiradimas. Šiandien pasaulio kurčiųjų mokyklos yra ta vieta, kur susiformuoja kurčiojo
žmogaus identitetas, savo ruožtu keičiantis ir veikiantis visą vietinę kurčiųjų bendruomenę: jos augimo
kryptį, nuotaiką ir tikslus.
Rasa BUIKAUSKAITĖ-KURZENKOVĖ
Manau, kiekvienas su kurčiųjų bendruomene susijęs skaitytojas sutiks, kad tas pats vyksta ir Lietuvoje. Džiugu, kad tarp mūsų yra vyresnės
kartos atstovų, kurie dar pamena kurčiųjų mokymo ir švietimo Lietuvoje pradžią. Tad truputis įdomios istorijos, kaip atsirado mūsų šalyje
kurčiųjų mokyklos, kokia buvo jų raida. Kviečiame susipažinti su pirmosiomis lietuviškomis kurčiųjų mokyklomis Kaune: istoriniai faktai
papildyti buvusios mokinės Danutės Kardelytės-Volungevičienės prisiminimais.

Pirmosios mokyklos Kaune

Kurčiųjų mokymas dabartinės Lietuvos teritorijoje prasidėjo dar 19
amžiaus pradžioje, tačiau jis vyko lenkų kalba. Dvi lietuviškos kurčiųjų
ugdymo įstaigos beveik vienu metu atsirado Kauno mieste. 1938 m.
rugsėjo 1 d. Žmogaus globos draugija Kaune (Muravos g. 34) įsteigė
kurčiųjų ir nebylių institutą. Jo vedėju buvo paskirtas Jonas Vajėga. Jau
pirmaisiais mokslo metais ten mokėsi 25 mokiniai iš įvairių Lietuvos
kampelių.
Vos po metų, 1939 m., Kaune (Archyvo g. 15) buvo atidaryta dar
viena kurčiųjų mokymo įstaiga, kuri buvo įkurta Lietuvos kurčių-nebylių
globos draugijos. Šios mokyklos vedėja tapo sesuo Leonija.
1938-1939 m. šiose dviejose mokyklose mokėsi 54 vaikai, iš jų
didžioji dalis – valstiečių ir darbininkų atžalos, jų buvo po 24 ugdytinius. Valstybės tarnautojų šeimų vaikų buvo tik keturi. Žinant, kad tuo
metu Lietuvoje dar nebuvo kurčiųjų bendruomenės, tai buvo nemažas
skaičius. Vaikai buvo surinkti pačių pedagogų pastangomis. Jie važinėjo
po Lietuvos kaimus ir ieškojo kurčių vaikų, be to, visaip skleidė žinią
apie kurčių vaikų mokymą. Mokyklose buvo įvairaus amžiaus mokiniai
- nuo 10 iki 16 metų. Abiejų mokyklų išlaikymu rūpinosi draugijos, o už
vaikų išlaikymą mokėjo patys tėvai.

D. Kardelytės-Volungevičienės
rūpestingo dėdės pagalba

Kurčioji D. Kardelytė gimė ir vaikystę praleido Zarasų apskrities
Girdžiūnų kaime. Kai jos šeimą pasiekė žinia, jog įsteigta kurčiųjų
mokykla Kaune, Vilniaus kraštas priklausė Lenkijai. Čia jau nuo 1925
m. veikė lenkiška kurčių-nebylių mokykla, tačiau devynmetės giminė
buvo atkakli ir siekė, kad mergaitė mokytųsi lietuviškai. Kaune gyvenantis dėdė dėjo visas pastangas, kad mylima dukterėčia Danutė gautų
išsilavinimą lietuvių kalba ir būtų priimta mokytis į kurčiųjų ir nebylių
institutą Kaune.
Danutė iki šiol saugo laišką, kurį tėvams atsiuntė jos dėdė Jonas
Kardelis – visuomenininkas, laikraščio „Lietuvos žinios“ redaktorius.
Jame aiškiai justi dėdės rūpinimasis dukterėčia ir matyti, kiek daug
kliūčių teko įveikti Danutės šeimai, kad ji pagaliau galėtų vykti į Kauną.
„Aš čia išrūpinau atstovybėje prašymą, kurį siunčiu šiame laiške. Jį tu
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pridėk prie prašymo storastai ar kam ten ir prašyk savo dukrelei paso
ar leidimo išvažiuoti Lietuvon mokytis, kaip kurčiai-nebylei, ir pažymėk,
kad dukrelės mokslą ir išlaikymą aš, Tavo brolis, gyvenąs Lietuvoj,
apmokės ir atlygins; iš Lenkijos dukrelei išlaikyti pinigų nereikės siųsti.
Prašyk, kad duotų užsienio pasą, kiek galima ilgiau, bet mažiausiai
dvejiems metams, nes, rodos, tiek ir duoda. Prašyk, kad pasą duotų
nemokamai, nes ji važiuoja mokytis, – rašė rūpestingas dėdė. - [...]
jei susidarytų kliūčių, tai galėtum padaryti taip, kad jūs palydėtumėt
iki sienos ar išlydėtumėt iš Vilniaus, įduotumėt konduktoriui, o aš
pasitikčiau prie sienos ir atvežčiau į Kauną. Tai yra paprasta. Skubėkit,
nes čia institutas jau laukia. Jeigu susidarytų kliūčių ar nenorėtų išleisti,
tuojau rašykite, aš čia darysiu žygių ir man padės.“

Nelengva Danutės mokslų pradžia

Danutė puikiai atsimena, kad žiemą iki jos išvykimo šeimoje buvo
didelis sujudimas – tėtis rūpinosi dokumentais, jiems teko kelis kartus
važiuoti į Brestą – Lenkijos miestą, už 40 km nuo Vilniaus. Ten tvarkė
dokumentus, vizą ir gavo gydytojų pažymas, patvirtinančias jos negalią.
Šios kelionės buvo sudėtingos, teko važiuoti ne tik traukiniu, bet ir
rogėmis per pusnynus. O mama rūpinosi jos garderobu – siuvo sukneles ir kitus drabužius, patalynę, su jauduliu aiškino dukrai, kad ji važiuoja
mokytis. Nenuostabu, jog šis laikotarpis taip įstrigo devynmetės galvoje, kad ir šiandien, būdama garbaus amžiaus, ji pasakoja prisiminimus
taip, lyg viskas būtų vykę vakar.
Galų gale visi dokumentai buvo sutvarkyti, ir mergaitė galėjo išvykti.
Danutė mokslus Kauno kurčiųjų ir nebylių institute pradėjo 1939 m.
rugsėjį. Moteris atsimena pirmąją kelionę į Kauną. Ji vyko ten su tėčiu,
nes jis nenorėjo išleisti dukrelės vienos į tuo metu tolimą kelionę su
dideliais, sunkiais lagaminais bei jauduliu širdyje. Prasidėjo visiškai kitoks gyvenimas, kupinas naujų žmonių, įspūdžių ir žinių!
Senjorės atmintyje išlikusi kelionė traukiniu ir perone matyti tuomet mažai mergaitei grėsmingai atrodantys Lietuvos ir Lenkijos pasienio
muitininkai kariškomis uniformomis, ir tai, kaip ją nešė ant rankų Kauno
stotyje dukterėčią pasitikęs dėdė.
Mergaitei labai įstrigo į atmintį ir pirmoji pamoka Kauno kurčiųjų
ir nebylių institute. Klasėje Danutės tėtis jai liepė su visais pasisveikinti
paduodant ranką ir pavaišinti aplink nedrąsiai susibūrusių mokinių
grupelę iš namų atsivežtais saldainiais. „Atsimenu, kad Jonas Vajėga
užrašė ant lentos mano vardą ir pavardę, o man reikėjo nusirašyti. Neblogai pasisekė“, – su šypsena pasakoja Danutė.
Pamokos toje mokykloje prasidėdavo 8 val., o baigdavosi 14
valandą. Buvo mokomasi tik bendrojo lavinimo dalykų, profesinio
mokymo dar nebuvo. Trūko patalpų, įrankių, instruktorių. Užklasinė
veikla nebuvo vykdoma, po pietų mokiniai galėjo veikti ką tik norėjo,
tačiau visi jautė pareigą sutvarkyti valgyklą, klases, o vėliau jau būdavo

D. Kardelytės-Volungevičienės šeimai teko įveikti daug kliūčių, kad ji
pradėtų mokytis lietuviškoje kurčiųjų mokykloje.

laikas žaidimams ir namų darbams. Laisvu laiku mokytojai dažnai ateidavo pas mokinius ir jiems pravesdavo žaidimus, o savaitgaliais visi
kartu traukdavo į miestą pasivaikščioti, į bažnyčią, kiną ar net teatrą.
Visai netrukus, 1939 m. lapkritį, atkūrus Tarybų valdžią, Vilniaus
kraštas buvo grąžintas Lietuvai. Kurčiųjų ir nebylių instituto mokytoja Stefanija Paukštytė-Grinevičienė ministro įsakymu buvo perkelta
į lenkišką kurčiųjų mokyklą - Vilniaus pradžios mokyklą, kur tapo II
laipsnio mokytoja. Po metų mokykla buvo reorganizuota ir pavadinta
Vilniaus kurčių nebylių mokykla, o S. Paukštytė-Grinevičienė tapo jos
direktore.
Kaune tuo metu vyko nemažos pertvarkos kurčiųjų mokymo sistemoje. Abi šio miesto kurčiųjų mokyklos perėjo į Socialinio aprūpinimo
tarybos žinią, buvo nuspręsta jas sujungti. Naujosios mokyklos vieta
1940 m. po ilgų paieškų tapo Kauno rajone esantis Marvos dvaras. •

Tęsinys – kitame numeryje.

Leidinio „Gestų kalbos
metamorfozės Lietuvos
kurčiųjų draugijos istorijoje“
pristatymas
Sausio 30 d. Surdologijos centras sukvietė
bendruomenės narius ir įvairių organizacijų
atstovus į leidinio „Gestų kalbos metamorfozės
Lietuvos kurčiųjų draugijos istorijoje“ pristatymą.
Šis leidinys tarsi pratęsia Lietuvos kurčiųjų
draugijos raidą nušviečiančią knygelę „Lietuvos
kurčiųjų judėjimas“. Pastarasis leidinys buvo
parengtas dar 1998 m., o per 20 metų Lietuvos
kurčiųjų sistemoje būta ypač didelių pokyčių,
kurie ir atsispindi naujajame leidinyje.
LKD inf.
Pastaraisiais metais, Lietuvos kurčiųjų draugijos vadovo pareigas
pradėjus eiti pirmam kurčiam prezidentui Vytautui Pivorui, o vėliau jį
pakeitus Kęstučiui Vaišnorai, keitėsi ir LKD vizija. Nuo tikslo reabilituoti kurčiuosius ir juos integruoti į visuomenę pereita prie siekio stiprinti, parodyti ir iškelti kurčiųjų savastį. Viso to siekiama atsižvelgiant
į kurčiųjų poreikius, jų kultūrą, gyvenimo būdą, o svarbiausia – į
gimtąją gestų kalbą.
Leidinyje skaitytojai gali susipažinti su gestų kalbos raida ir svarbiausiomis pastarųjų metų aktualijomis, taip pat su organizacijomis,
kurios įvairiomis kryptimis puoselėja ir augina gestų kalbą, kurčiųjų
identitetą, ir su šių laikų kurčiųjų bendruomenės nuotaikomis: jos
identitetu, socializacija. Knygelėje glaustai pateikiami svarbiausi
pokyčiai, kurie suformavo šių dienų Lietuvos kurčiųjų bendruomenę,
jos siekius ir tikslus.
„Sunkiausia buvo ne rinkti informaciją - ja su mumis nuoširdžiai
dalijosi visos įstaigos, į kurias kreipėmės, bet atrinkti svarbiausius
įvykius, reiškinius, įstaigas, asmenybes. Kėlėme sau uždavinį ir nieko
svarbaus nepraleisti“, – leidinio pristatymo metu kalbėjo Surdolgijos

Leidinio pristatymo akimirka.

centro vadovė Jolanta Radzevič.
Viena didžiausių naujovių, o kartu ir iššūkių leidinio kūrybinei
komandai buvo viso leidinio vertimas į gestų kalbą. Kiekviename jo
puslapyje pateikiami QR kodai, kuriuos nuskenavus išmaniuoju telefonu skaitytojas yra nukreipiamas į vaizdo įrašą su to puslapio vertimu
į gestų kalbą. Lietuvoje pirmoji šią idėją įgyvendino Kauno kurčiųjų reabilitacijos centro komanda projekto „Kurčiųjų kultūros puoselėjimas
interaktyviuose produktuose“ metu.
Tai ypač reikalinga naujovė, kuri labai prisideda prie gestų kalbos
svarbos puoselėjimo. Leidinio vertimas į gestų kalbą pareikalavo
nemažai iššūkių ir komandinio darbo, tad smagu matyti, kad Surdologijos centro komanda visus juos įveikė. Dabar kiekvienas galime
pasirinkti, kuria kalba mums priimtiniausia gauti leidinio informaciją.
Pristatant leidinį buvo išsakyta daug šiltų žodžių ir paraginta toliau tęsti leidinių vertimo į gestų kalbą procesą. Renginiui buvo pasirinktas kurčiųjų bendruomenės renginiuose iki šiol nematytas
diskusijų ir kalbėjimo pobūdis. Savo nuomone apie leidinį ir patirtimi
dalijosi keturi kviestiniai dalyviai: Lietuvos kurčiųjų draugijos prezidentas Kęstutis Vaišnora, Lietuvos gestų kalbos vertėjų asociacijos
prezidentė Ramunė Leonavičienė, Lietuvos kurčiųjų jaunimo asociacijos prezidentė Erika Jočytė ir Kauno kurčiųjų jaunimo organizacijos
tarybos narys, Vytauto Didžiojo universiteto informatikos specialybės
studentas Linas Miskelis.
Kadangi diskusijos dalyviai yra artimai susiję su kurčiųjų bendruomene, jiems leidinys sukėlė asmeninių emocijų ir prisiminimų.
Diskusijos dalyvė R. Leonavičienė jame įžvelgė sąsajų su savo gyvenimu, nes ji augo veiklioje ir bendruomeniškoje kurčiųjų šeimoje. Jaunosios kartos atstovė E. Jočytė stebėjosi, kiek daug kurčiųjų nežino
savo istorijos. Pavyzdžiui, kai ji papasakojo leidinio turinį kurčiosioms
mamai, močiutei, pasirodė, kad daug faktų jos nežinojo. Visa tai tik
pagrindė leidinio svarbą ne tik šiandienos, bet ir ateities kurtiesiems,
tam pritarė ir LKD prezidentas. •
2019 M. VASARIS
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Inkliuzinė vaikų stovykla Ukrainoje
Reportažas iš 2018 m. Kijevo apskrityje vykusios vaikų vasaros stovyklos „Pajusk“ ((„Вiдчуй“
(„Вiдчуй“).
).

Stovykla „Pajusk“ atrodo taip: miškas, palapinės, vaikai. Rytoj stovykloje keičiasi pamaina, tėvai
atvažiuos pasiimti vaikų. Kai kurių neatvažiuos. Tai inkliuzinė stovykla, kuri skirta labai skirtingiems vaikams. Dauguma vaikų turi klausos negalią. Yra ir našlaičių. Yra ir tokių, kurie ne visai
atitinka vaikų amžių.
Iš rusų kalbos vertė Joana VANAGIENĖ
Antonui - dvidešimt metų, jis yra našlaitis, gyvena Žitomiro
neprigirdinčiųjų internate. Į stovyklą Antonas nuolat važiuoja ir joje
būna visą vasarą. „Mes jam sakome – ko čia veržiesi, juk tu - jau didelis, o jis sako, kad į namus atvažiavo“, – pasakoja Daša.
Daša stovykloje taip pat nuolat būna – ši moteris yra ir stovyklos
vadovė, ir įkvėpėja, ir viltis, ir atrama. Kartu su Daša stovykloje yra
ir jos dukra Polina. Daša stovykloje praleidžia visas atostogas, kaip ir
visi, kurie čia dirba. Užmokesčio už darbą čia niekas negauna.
Vaikų poilsis stovykloje finansuojamas iš įvairių organizacijų
surinktos paramos, taip pat šiek tiek turi prisidėti ir tėvai.
„Antonas - jau didelis, pagal amžių didelis, – patikslina Daša. –
Iš pradžių šiais metais į stovyklą jo nenorėjome priimti, bet vis tiek
priėmėme, nes kaipgi kitaip. Kad užsidirbtų pinigų stovyklai, Antonas mėnesį plušėjo lentpjūvėje. Stovyklai užsidirbo, bet jį priėmėme
nemokamai.“
Stovykloje yra daugiau kaip šimtas vaikų ir kiekvieno istorija sudėtinga. Kartais tėvai negali susitaikyti su tuo, kad vaikas turi klausos problemų. Pasitaiko, kad kurčio vaiko tėvai nemoka gestų. Būna,
kad kurčias vaikas nemoka gestų. Stovyklos tikslas – socializuoti vaikus, turinčius klausos negalią, įtraukti į visuomenę, parodyti, kad yra
daugybė variantų ir galimybių.
„Kai sužinojau dukters diagnozę, vis galvojau – nejaugi niekada neišgirsiu, kaip mano vaikas sakys eilėraštį darželyje? Niekada
nepamatysiu, kaip ji eis į diskoteką?“ – pasakoja Daša.
Dašos dukrelė gimė kurčia, bet tai paaiškėjo tik po metų. Mergaitė
nekalbėjo, o gydytojai vis ramino: palaukite, pradės iš karto kalbėti
frazėmis – nesustabdysite. Kartą namie už Polinos nugaros sprogo
balionas, visi krūptelėjo, išskyrus Poliną.
Kai mergaitei nustatė diagnozę „negydoma ir niekada nekalbės“,
Dašą paliko vyras. Jis pasakė, kad jam reikalingi sveiki vaikai.
Dieną ar dvi Daša verkė. O paskui sužinojo apie kochlearinius implantus. Turintiems įgimtą kurtumą implantaciją geriausia atlikti iki
pradedant formuotis kalbai, t. y. maždaug iki pusantrų metų. Implan-
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tacija galima ir suaugusiam žmogui, bet tik tuo atveju, jei jis girdėjo
prieš prarasdamas klausą.
Kochlearinis implantas kainuoja apie 30 tūkst. eurų. Daša pardavė
butą – labai sėkmingai ir greitai, o ir tėvai labai palaikė – ir persikėlė
gyventi į vasarnamį, o dukrai buvo padaryta operacija. Laukti eilės
nebuvo prasmės.
Dabar dukra Polina- linksma, guvi mergaitė. Ji mokosi bendrojo lavinimo mokykloje, laisvai kalba ir niekuo nesiskiria nuo bendraamžių,
tik už ausies nešioja nedidelį aparatą. Ji neturi jokių problemų dėl bendravimo, o gestų kalbą pati išmoko, pirmą kartą patekusi į stovyklą,
kai suprato, kad kitaip nepavyks bendrauti su vaikais.
–
Mama, mane skriaudžia! – su kažkuo susipykusi Polina
skundžiasi mamai.
–
Tai nueik į palapinę ir paverk, – nesureikšmina įvykio Daša.
Stovykloje vaikai suskirstyti į būrius. Kiekvienas būrys turi vadovą.
Dienotvarkė gana „švelni“ – 8 val. ryto vaikai keliasi, tada mankšta.
Yra tikybos pamoka, prieš miegą skaitoma pasaka, o 10 val. vakaro
ateina ir miego valanda.
Kiekviena stovykla skiriama kokiai nors temai. 2018 m. stovykla
vadinasi „Istorijos kūrėjai“ – idėja tokia, kad kiekvienas kuria savo
istoriją. Vaikams buvo rodomi filmukai su motyvuojančiomis žinomų
žmonių istorijomis.
Žinoma, būna ir sunkumų. Kartais vaikai, kaip ir visur, susimuša,
tenka juos skirti, net apipilant vandeniu. Norint kurį nors pakviesti,
tenka paliesti jam petį. Ant rankų dažnai būna mėlynių, nes norint ką
nors pertraukti stveriama už rankos.
„Kai vaikai ką tik atvažiavo, pirmasis vakaras, jau laikas miegoti,
o įspūdžių daugybė, ir jie, nuėję į palapines, įsijungė žibintuvėlius ir
kalbasi, gestikuliuoja – toks pantomimos teatras buvo“, – prisimena
vadovė Nataša.
Baigiantis pamainai stovykloje visi pakylėti – daugybė darbų,
laukia finalinės futbolo rungtynės, o miego valanda numatyta ne 10ą, o 1-ą nakties. Vis dėlto visi užsiėmimai vyksta pagal tvarkaraštį.

KURTIEJI PASAULYJE / SPORTAS
Daša veda užsiėmimą verslo tema.
Aiškina vaikams, kad nebūtina dirbti samdomu darbuotoju, galima kurti savo verslą.
Galima užsiimti namų ruošos veikla, tik reikia
sugalvoti, kokias paslaugas gali pasiūlyti: pinti kasas, padėti apsipirkti. Daša pasakoja, o
šalia stovi vertėja ir viską verčia į gestų kalbą.
Netoliese sėdi psichologė su grupe
vaikų. Čia vyksta profesinio orientavimo
užsiėmimas, aiškinamasi, kas kokioje srityje
turi gabumų.
Šiek tiek toliau – kūrybinės dirbtuvės, čia
piešiama, lipdoma, daromi koliažai. Šiandien
atliekami darbai Jacksono Pollocko stiliumi –
akriliniai taškai ant didelių lapų.
Dar yra kūrybinės dirbtuvės. Čia vaikams pasakojama apie reklamą. Užduotis
– per dieną nufilmuoti kokios nors prekės
reklamą. Pavyzdžiui, šiandien reklamuojamas
šaukštas.
Dar toliau – statybinės dirbtuvės. Dalyviai pjauna, kala, dažo. Ankstesnė pamaina iš
palečių padarė baldus – suolus ir stalus.

Virtuvės dirbtuvėms vadovauja Karemas
– pats šauniausiais virėjas! Dabar ruošiami
didkepsniai su sūrio padažu, glaistu tepami
meduoliai, kepami „teisingi“ šašlykai, trumpai tariant, į valgio gaminimą žiūrima rimtai.
Mobiliuosius telefonus visi stovyklos dalyviai atiduoda saugoti, juos paimti galima
tik norint susisiekti su tėvais. Už taisyklių
pažeidimą skiriama bauda – budėjimas
virtuvėje ne pagal grafiką ar kokia nors kita.
Tiesą sakant, laiko mobiliesiems telefonams
čia ir nėra, stovyklos gyventojai visą dieną
užimti – užsiėmimai dirbtuvėse, maudynės
upėje, pokalbiai, žaidimai, filmų peržiūra.
Prieš keletą dienų stovyklautojai
žaidė puikų žaidimą „Didžiojo elnio ragai“
– visi persirengė, vyko medžioklė, sekimas pėdomis. Daša vaidino šerną – nuo
medžiotojų slėpėsi šieno kaugėje ir iš nuobodulio net užsnūdo.
Kiekvieno
stovyklautojo
istorija
sudėtinga. Mažasis Kirilas – pabėgėlis iš Donbaso, jo vyresnysis brolis stovykloje dirba

vadovu, mama - Kijeve, o tėvas liko Donecke.
Išstypėlis Nikita turi ne tik klausos
sutrikimą, bet ir serga cerebriniu paralyžiumi.
Vis dėlto stovykloje jis bėgioja greičiausiai už
visus. Daša žino viską apie kiekvieną vaiką.
Štai tas berniukas domisi botanika ir žino visų
vabalų pavadinimus. O štai šitas jaunuolis –
stovykloje pirmą kartą ir labai ilgisi tėvų, bet
kenčia todėl, kad yra vyras ir suaugęs.
Apskritai vaikai stovykloje yra fiziškai
stiprūs, jų rankos stiprios, nes jie nuolat kalba
gestais. Nė vienas stovyklos vadovas negali
berniukų nugalėti ranką lenkiant.
Pradėjo stipriai lyti, visi susirenka po tentu – tai vieta, kur vyksta teatro pasirodymai,
kur susirenkama pabendrauti, slepiamasi
nuo lietaus. Kažkas skambina pianinu. Kažkas
skaito knygą. Scenoje repetuojamas vakarinis
šokis. Lauke pila lietus. Vaikai dūksta lietuje,
šlapi ir linksmi. •
Šaltinis:
charitum.com

Lietuvos kurčiųjų šaškių čempionatas
Sausio 26 d. Šiauliuose vyko Lietuvos kurčiųjų šaškių čempionatas. Jame dalyvavo Šiaulių ,,Aido“,
Vilniaus ,,Rikio“, Klaipėdos ,,Šermukšnio“ ir Kauno ,,Tylos“ kurčiųjų klubų sportininkai.
LKSK inf.

Čempionate dalyvavo 17 sportininkų, kurie varžėsi septynių ratų
šveicariška sistema.

Organizatoriai apgailestauja, kad čempionate nedalyvavo
Panevėžio kurčiųjų klubo ,,Vėjas“ atstovai. Jie būtų padidinę dalyvių
skaičių ir intrigą kovoje dėl apdovanojimų, nes Panevėžio klubas turi
ne vieną pajėgų šaškininką.
Čempionate dalyvavo 17 sportininkų (4 moterys ir 13 vyrų), kurie
varžėsi septynių ratų šveicariška sistema.
Įdomu tai, kad po šešių turų dar buvo neaiškus prizininkų trejetas
bendrojoje vyrų ir moterų įskaitoje, bet kuris pirmoje-aštuntoje vietoje esantis sportininkas galėjo užimti prizinę vietą. Pasibaigus paskutiniam, septintam, turui išaiškėjo dalyvių užimtos vietos bendrojoje
įskaitoje, taip pat nugalėtojai tarp moterų ir vyrų.
Galutinėje įskaitoje po septynių turų Vilniaus ,,Rikio“ atstovas P. Armonavičius surinko vienodą skaičių taškų kaip ir Klaipėdos

Lietuvos kurčiųjų šaškių čempionato prizininkai.

,,Šermukšnio“ atstovas L. Šaulinskas. Pirmąją vietą nulėmė trečiasis
turas, kur susirungė abu sportininkai. Tarpusavio susitikimą laimėjo P.
Armonavičius, ir tai lėmė jam pirmą vietą.

Moterys prizininkės

I vieta – Danutė Bandzevičienė (Kauno ,,Tyla“)
II vieta – Valerija Stanevičienė (Vilniaus ,,Rikis“)
III vieta – Monika Lekavičienė (Šiaulių ,,Aidas“)

Vyrai prizininkai

I vieta – Petras Armonavičius (Vilniaus ,,Rikis“)
II vieta – Laimonas Šaulinskas (Klaipėdos ,,Šermukšnis“)
III vieta – Antanas Gimžauskas (Vilniaus ,,Rikis“) •
2019 M. VASARIS
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SPORTAS

TRUMPOS SPORTO NAUJIENOS

MŪSŲ SPORTININKAI – LTEAM OLIMPINIAME ŽIEMOS FESTIVALYJE. Vasario 2 d. Lietuvos kurčiųjų sporto komitetas (LKSK) kartu

su kurčiųjų bendruomene dalyvavo „LTeam olimpiniame žiemos festivalyje 2019“ Druskininkuose. Vasario 1-3 d. Druskininkuo-se praūžė
šis festivalis: žiemos sporto šakų rungtyse dalyvavo beveik 10 tūkst.
žmonių. Pirmą kartą didžiausia Lietuvoje žiemos sporto ir pramogų

šventė šiemet vyko tris dienas. Organizatoriai - Lietuvos tautinis olimpinis komitetas, Druskininkų „Snow Arena“, Druskininkų miesto
savivaldybė. Jie parengė įspūdingą programą: „Snow Arenoje“ ir jos
prieigose festivalio svečiai varžėsi bėgimo, multisporto, sniego tinklinio, slidinėjimo, bavariško akmenslydžio turnyruose, „Snow Kayak“
varžybose.

49-OSIOMS KURČIŲJŲ MOKSLEIVIŲ BALTIJOS ŠALIŲ ŽAIDYNĖMS. Sausio 24 d. Lietu-

LIETUVOS KURČIŲJŲ POLEDINĖS
ŽŪKLĖS ČEMPIONATAS. Sausio 19-20

d. Kėdainių rajone vyko Lietuvos kurčiųjų
poledinės žūklės čempionatas. Šiemet geriausiai žuvys kibo Kauno „Tylos“ klubo nariams Klaudijui Nazarovui ir Aidui Užkureliui,
sugautas laimikis jiems lėmė pirmą vietą.

Antri liko Vilniaus „Gesto“ klubo nariai Janis
Skakun ir Gytis Čekutis, trečią vietą laimėjo
taip pat „Gesto“ klubo nariai Benas Karneckas
ir Robertas Pavliučionokas. Laimėtojai buvo
apdovanoti taurėmis ir medaliais bei rėmėjų
įsteigtais prizais - čekiais po 20 eurų.

JAUNIEJI

KREPŠININKAI

RENGIASI

vos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centro
(LKNUC) sporto salėje vyko vaikinų draugiškos
krepšinio varžybos. Aikštelėje susirungė
LKNUC ir Sostinės krepšinio mokyklos (SKM)
ugdytiniai. Tai buvo didžioji repeticija artėjant
49-osioms kurčiųjų moksleivių Baltijos šalių
žaidynėms, kurios vyks Latvijoje. Varžybos
vyko labai permainingai. Tai vieni išsiverždavo
į priekį, tai kiti. Įtemptos varžybos baigėsi lygiosiomis - 60:60. Tad laukiamas naujas susitikimas, naujos varžybos. LKNUC komandai
atstovavo: L. Gudaitis, J. Vilžis, A. Grabauskas, D. Lukošius, M. Songinas, Š. Karneckas,
K. Katutis, D. Nikitinas ir Kauno kurčiųjų ir
neprigirdinčiųjų centro auklėtinis R. Švedas.
Šie sportininkai turėtų būti pagrindiniai
komandos ramsčiai Lietuvos rinktinėje,
kuri dalyvaus kurčiųjų moksleivių Baltijos
žaidynėse ir kitose kurčiųjų varžybose. •

TRUMPOS UGDYMO NAUJIENOS
PROJEKTAS „KŪRYBINGUMO GALIA“.
Kauno kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centras (KKNUC) kartu su Rygos kurčiųjų mokykla
(Latvija) ir Hradec Kralovės kurčiųjų mokykla
(Čekija) įgyvendina ERASMUS+ Mokyklų
mainų partnerysčių projektą „Kūrybingumo
galia” . Šio projekto tikslas – ugdyti kurčių
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5-10 klasių mokinių kūrybiškumą ir jo raišką
asmeniniame, tarpasmeniniame, grupiniame (komandos), bendruomenės (mokyklos
bendruomenės, kurčiųjų bendruomenės) ir
tarptautiniu lygmeniu; gerinti kurčių mokinių
pasiekimus, socialines emocines kompetencijas, saviraišką, adaptaciją mokykloje, socialinę

įtrauktį ir gyvenimo kokybę. 2019 m. sausio 21d. prasidėjo pirmasis projekto dalyvių
susitikimas – tarptautinės mokymosi veiklos
„Kūrybiškumas ir kurčiųjų kultūra“ ir vyko penkias dienas. Jame dalyvauja po 12 mokinių iš
kiekvienos projekte dalyvaujančios mokyklos.
Pirmąją susitikimo dieną KKNUC direktorė

Projekto „Kūrybingumo galia“ dalyviai.

Laimutė Gervinskienė pasveikino visus dalyvius, linkėjo jiems pažinti vieniems kitus,
bendrauti, būti draugiškiems ir siekti kūrybos
rezultatų. Visi projekto dalyviai gavo dovanų
– marškinėlius su projekto logotipu. Kad moksleiviams būtų lengviau tarpusavyje bendrauti, Kauno gestų kalbos vertėjų centro direktoriaus pavaduotojas Arūnas Bražinskas pravedė
tarptautinės gestų kalbos pamoką. Pamokoje
įgytas žinias mokiniai greitai pritaikė per arbatos pertraukėlę, vaišindamiesi lietuvių
mokinių keptais pyragais. Vėliau projekto
dalyvių laukė seminaras „Kūrybingumas
kurčiųjų kultūroje“. Pranešėja LKD žurnalistė
Jurgita Jankutė-Meškinė papasakojo mokiniams apie žurnalistiką ir pateikė jiems praktines užduotis. KKNUC pavaduotoja Rasa
Jankevičienė pristatė gestų kalbos žodyną
„Spreadthesing“ ir kvietė juo naudotis bendraujant tarpusavyje.
Pranešėja Agnė Žegytė supažindino projekto dalyvius su pasaulyje garsiais kurčiais
sportininkais - nuo plaukikų iki boksininkų.
Buvo įdomu sužinoti, kad yra ne viena kurčia
moteris, sporte pasiekusi įspūdingų pergalių.
Arnoldas Matulis skaitė pranešimą tema
„Visual Vernacular (VV)“. „Visual Vernacular“
yra unikali fizinė teatro forma, kurią pirmiausia atlieka kurčiųjų menininkai. Su poezijos ir
mimų elementais šis galingas ir išraiškingas
pasakojimo stilius sujungia stiprų judėjimą,
gestus ir veido išraiškas. A. Matulis rodė vaizdo medžiagą ir kvietė mokinius save išbandyti
VV mene.
Kurčiųjų menininkas Paulius Jurjonas
skaitė pranešimą „Kurčiųjų menai“. Jis papasakojo apie imituojamąsias dainas, šokius,
Netradicinio ugdymo diena PKNPM.

fotografiją, poezija, dizainą, piešimą, tapybą
ir dekoratyvinius menus. Dienos programą
užbaigė lietuvių komandos mokinių namų
užduoties pristatymas apie Lietuvos garsius
kurčiuosius.
LAISVĖ MŪSŲ DELNUOSE. Panevėžio
kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pagrindinės
mokyklos bendruomenė
švęsti Lietuvos valstybės atkūrimo dieną pradėjo jau
trečiadienį, vasario 13-ąją. Lietuviška tautine
atributika papuoštame mokyklos muziejuje
netradicinio ugdymo dieną pradėjo Lietuvos
valstybės himnu.
Istorijos mokytojos Laimos Rutkauskienės
parodytas filmas priminė sunkų ir ilgą kelią į Lietuvos valstybės atkūrimą. Vaizdo įraše mintimis apie laisvę dalijosi Lietuvos prezidentė
Dalia Grybauskaitė, lenktynininkas Benediktas
Vanagas, dainininkė Jazzu, dainininkas Mantas
Jankavičius. Klausimas „Kas man yra laisvė?”
buvo užduotas ir mokiniams. Atsakymus
aukštesniųjų klasių mokiniai rašė ant iškirptų
iš geltono, žalio, raudono popieriaus delnų.
Istorijos mokytoja palinkėjo visiems naudotis laisve, ją puoselėti ir branginti. Vėliau
mokyklos fojė pražydo simbolinis ,, Laisvės
medis“ - jį mokiniai išpuošė Lietuvos vėliavos
spalvų popieriniais delnais ir mažais delniukais. Šia gražia akcija mokiniai siekė parodyti,
kad Lietuvos laisvė, valstybės augimas ir
žydėjimas yra visų mūsų rankose.
Netradicinio ugdymo dieną paįvairino
edukacinė programa ,,Vienu balsu“. Panevėžio
kraštotyros muziejaus darbuotojos išradingai
ir linksmai suteikė žinių apie Lietuvos
Nepriklausomybės Akto dingimo istoriją, Lietuvos herbo ir vėliavos sukūrimą, apie Lietu-

vos prezidentus. Tačiau labiausiai mokiniams
ir mažiesiems ugdytiniams patiko patiems
gaminti tautinę ir istorinę vėliavas, puošti
Vyčio ženklu meduolį ir sudėlioti iš kaladėlių
dėliones istorinėmis temomis.
Mokyklos bendruomenę Lietuvos gimtadienio proga sveikino mokyklos direktorė
Danutė Kriščiūnienė bei Panevėžio miesto
savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja Sandra Jakštienė. Netradicinio ugdymo diena baigėsi tautinių tekstų rašymu
dailyraščiu.

LKNUC KŪNO KULTŪROS PAMOKAS
VEDĖ DAUGKARTINIS EUROPOS, PASAULIO
IR OLIMPINIS KURČIŲJŲ ORIENTAVIMOSI
SPORTO ČEMPIONAS. Sausio 23, 28 ir 29

d. daugkartinis Europos, pasaulio ir olimpinis
kurčiųjų orientavimosi sporto čempionas
Tomas Kuzminskis Lietuvos kurčiųjų ir
neprigirdinčiųjų ugdymo centre (LKNUC) vedė
kūno kultūros pamokas ir supažindino mokinius su orientavimosi sportu. Tai pirmas kartas,
kai vaikai taip populiariai buvo supažindinti
su orientavimosi sporto subtilybėmis. Sporto salėje buvo paruošta dešimt kontrolinių
punktų su atsižymėjimo kortelėmis, mokiniai
buvo mokomi naudotis kompasais, žemėlapiu.
Kūno kultūros pamokos praėjo labai greitai ir
įdomiai. Centras nuoširdžiai dėkoja T. Kuzminskiui už puikų pasiūlymą bendradarbiauti ir
tikisi, kad pavasarį orientavimosi pamokos
vyks gamtoje. LKNUC vyksta tik dvi savaitinės
kūno kultūros pamokos. Centras siekia, kad
mokiniai susipažintų su kuo daugiau sporto
šakų ir pasirinktų jiems labiausiai patinkančią,
o sportuodami ne tik stiprintų sveikatą, bet ir
siektų gerų rezultatų.

MOKSLEIVIAI
SUSIPAŽINO
SU
KLAIPĖDOS PASLAUGŲ IR VERSLO
MOKYKLOS STUDIJŲ PROGRAMA. Pavasa-

ris – tai apsisprendimo metas baigiantiems
mokyklą. Siekiant padėti pasirinkti gyvenimo
kryptį, Litorinos mokyklos moksleiviams buvo
surengtas susitikimas su Klaipėdos paslaugų ir
verslo mokyklos atstovais. Jie pristatė studijų
programas, karjeros galimybes. Kad nereikėtų
priimti skubotų sprendimų, į susitikimą buvo
pakviesti visų aukštesniųjų klasių mokiniai.
Studijų programų pristatymas buvo informatyvus, vaizdingas ir žaismingas, o protų mūšis
įtraukė į atkaklią žinių kovą. Kovoti vertėjo, nes
svečiai dovanojo ne tik žinias, bet ir prizus!
Protų mūšyje susidūrę su sunkumais mokiniai
suprato, kad reikia atsakingai žiūrėti į mokslus.
Sudėtingi klausimai parodė, kad Klaipėdos
paslaugų ir verslo mokykla tikrai rimtai žiūri į
studijas ir savo mokiniams suteikia galimybę
ne tik sėkmingai baigti mokyklą, bet ir siekti
aukštojo mokslo, įgyvendinti ambicingas verslo idėjas ir išpildyti savo svajones. •
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Lino Žemgulio nuotr.

Parodomoji krepšininkų dvikova
Nuotraukoje
rinktinė.

„Žalgirio“ Garbės klubo nariai ir Lietuvos vyrų kurčiųjų

Sausio 20 d. per rungtynių didžiąją pertrauką „Žalgirio“ Garbės
klubas surengė parodomąją dvikovą su Lietuvos kurčiųjų vyrų krepšinio
rinktine. Per draugišką mačą klubo nariai žaidė su ausų kištukais, kad

suprastų, ką reiškia žaisti krepšinį nieko negirdint. Klubo nariai teigė, kad
neįprasta žaisti negirdint ir nėra lengva komunikuoti su komandos draugais aikštelėje. Tačiau jie džiaugėsi įbėgę į aikštelę ir draugiškai sužaidę
parodomąsias rungtynes! •

LKSK bendradarbiavimo
Tarp stipriausių
sutartis su LSU
lengvaatlečių – ir mūsų
sportininkai

Lietuvos sporto universiteto (LSU) rektorė doc. dr. Diana
Rėklaitienė ir Lietuvos kurčiųjų sporto komiteto (LKSK) prezidentas
Edvinas Kriūnas pasirašė abiejų institucijų bendradarbiavimo sutartį,
kurioje numatyta plėtoti bei įgyvendinti sveikos gyvensenos ir sporto,
mokslinių tyrimų, neformaliojo suaugusiųjų švietimo veiklas. Naujasis partneris įsipareigoja universiteto personalui teikti rekomendacijas ir suteikti reikiamos informacijos tobulinant studijų programas
bei sudaryti galimybes atlikti mokslinius tyrimus ir testavimus. Esant
galimybei partneriai sudarys sąlygas LSU studentams atlikti praktiką.
Planuojama, kad LSU atstovai dalyvaus LKSK rengiamose konferencijose, seminaruose, kursuose, sporto ir kituose renginiuose.
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Stipriausi šalies lengvaatlečiai sausio 26 d. grūmėsi Vilniaus lengvosios atletikos manieže. Lietuvos lengvosios atletikos federacijos
taurės varžybose rutulio rungtyje dalyvavo ir mūsų sportininkai:
Vytenis Ivaškevičius iškovojo trečią vietą, nustūmęs rutulį 16,23 m ,
Mindaugas Jurkša liko septintas, jo rezultatas - 15,02 metro.

Ofsetinė spauda. 2 sp.l.
Tiražas 800 egz.
Spausdino AB „Spauda“,
Laisvės pr. 60, Vilnius.
Užsakymas PRO0307

Projektą „Kurčiųjų iššūkiai ir
galimybės“ dalinai remia Spaudos,
radijo ir televizijos
rėmimo fondas. Puslapiai: 1-3, 6-12, 15, 16.

Rašiniai trumpinami redakcijos nuožiūra. Rankraščiai negrąžinami, nesaugojami.
Laikraštyje spausdinamų straipsnių bei laiškų autoriai išsako savo, o ne redakcijos nuomonę.

