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VASARĄ JAUNIMAS KVIEČIAMAS SAVA-
NORIAUTI BULGARIJOJE. Partneriai iš Bul-
garijos liepos 26 - rugsėjo 18 d. kviečia prie 
jų komandos prisidėti 18-30 metų Lietuvos 
savanorius, mokančius anglų kalbą. Savano-
rius priimanti organizacija „Wind and Water“ 
užsiima aktyviu vandens sportu, turizmu ir aplinkos apsauga. Savano-
riauti teks Sinemoreco miestelio Juodosios jūros paplūdimyje „Veleka 
Beach“. Apgyvendinimo ir maitinimo išlaidos bus apmokėtos, taip pat 
savanoriams bus skirti dienpinigiai. Daugiau informacijos apie galimybę 
įdomiai praleisti vasarą teiraukitės Lietuvos šeimų, auginančius kurčius 
ir neprigirdinčius vaikus, bendrijoje PAGAVA.

ŠIMTADIENIS  LKNUC. Šimtadienis – šventė, kai prieš didįjį egzaminų 
maratoną norima pabūti kartu, pašėlti, nuoširdžiau pabendrauti su 
klasės draugais, kitais mokiniais ir mokytojais.  Ši puiki šventė Lietuvos 
kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centre vyko vasario 15 d. Šiemet 
pasirinkta šimtadienio tema – MOKSLO DŽIUNGLĖS. Ne tik renginio pa-
sirodymai, bet ir dekoracijos puikiai atspindėjo temą. Tik įėję pro aktų 
salės duris visi abiturientai pateko į tankų mišką, apipintą ilgomis liano-
mis su įvairių dalykų sudėtingomis užduotimis. Išsivaduoti iš šių klaidžių 
džiunglių dvyliktokai galėjo tik išlaikę visų dalykų egzaminus. Kiekvie-
nam  abiturientui buvo įteiktas šimtadienio diplomas, stebuklingos 
tabletės ir geros nuotaikos kepuraitė. Taip pat III gimnazijos klasės mo-

kiniai jiems įteikė Šimtadienio kalendorių ir 
šventinį tortą. Didžiulio populiarumo sulaukė 
specialiai šimtadieniui sukurta džiunglių 
siena. Fotosesija užtruko labai ilgai, nes visi 
norėjo įsiamžinti tokioje neįprastoje, bet labai 
spalvingoje aplinkoje. Trečiokai gimnazistai 

daug ir sunkiai dirbo, todėl džiaugėsi, kad jų pastangos buvo įvertintos.
APTARTI KURČIŲJŲ UGDYMO IŠŠŪKIAI. Vasario 28 d. LKD 

Respublikinės valdybos posėdžių salėje aptarti kurčiųjų ugdymo 
iššūkiai, jų sprendimų eiga ir kiti aktualūs klausimai. Jau senokai prie 
diskusijų stalo buvo susėdę kurčiųjų ugdymo įstaigų, LKD ir Neįgaliųjų 
reikalų departamento atstovai. Todėl visi pasidžiaugė ir pripažino, kad 
tokių susitikimų reikia dažniau, nes pribrendo keisti esamą kurčiųjų 
ugdymo padėtį. Laukia nemažai darbų, kurie bus atlikti bendromis 
jėgomis.

KELIONĖ Į MAKEDONIJĄ. Birželio 17-23 d. bendrija PAGAVA 
kviečia keliauti kartu į Makedoniją. Kelionė vyks autobusu per Lenkiją, 
Slovakiją, Vengriją, numatyta stabtelėti Serbijos sostinėje Belgrade. Ke-
liautojai aplankys Makedonijos sostinę Skopję, Matkos kanjoną ir ki-
tas įdomiausias Makedonijos vietas. Kelionės kaina vienam asmeniui 
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– 450 eurų ir 50 eurų - lankomiems objektams. 
Į kainą įskaičiuota kelionė autobusu, gido pa-
slaugos ir pusryčiai. 

VASAROS ŠEIMŲ STOVYKLA VOKIETI-
JOJE.  Europos tėvų, auginančių neįgalius 
girdėti vaikus, federacijos FEPEDA, kurios 
narė yra bendrija PAGAVA, rugpjūčio 4-9 d. 
Vokietijoje organizuoja stovyklą šeimoms, 
auginančioms kurčius ir neprigirdinčius vai-
kus, iš visos Europos. Tai bus puiki galimybė 
susitikti su šeimomis iš kitų Europos šalių: vai-
kams – susipažinti su bendraamžiais, tėvams 
– pasidalyti patirtimi. Registracija į stovyklą 
jau vyksta (https://goo.gl/forms/C6UXek-
gibZQbPTpX2).

Šeimos kviečiamos dalyvauti stovykloje už 
savo lėšas. Rezervuojant apgyvendinimo vietą 
iki kovo 31 d. taikoma 20 eurų nuolaida asme-
niui. Daugiau informacijos apie stovyklą paga-
vabendrija@pagava.lt.

GESTŲ KALBOS PAMOKOS PRADEDAN-
TIESIEMS. Šiemet bendrija PAGAVA nuo 
kovo 4 d. tęsia gestų kalbos pamokas prade-
dantiesiems! Užsiėmimai vyksta kiekvieną 
pirmadienį nuo 18 val. Išganytojo g. 4, Vil-
niuje. Pamokos trukmė -1,5 val. Mokytojas yra 
kurčiasis, turintis daug patirties, todėl dalyviai 
ne tik išmoks gestų kalbos pagrindų, bet ir ar-
timiau susipažins su kurčiųjų kultūra. Norintys 
lankyti pamokėles kviečiami registruotis ben-
drijos PAGAVA kontaktais. Bendrijos PAGAVA 
nariams užsiėmimai NEMOKAMI!

VYRIAUSYBĖS RŪMUOSE RENGINYS SU 
VERTIMU Į GESTŲ KALBĄ. Kovo 7 d. progra-
ma „Kurk Lietuvai“ pakvietė kurčiuosius da-
lyvauti programos dalyvių projektų rezultatų 
pristatymo renginyje su vertimu į gestų kalbą. 
Renginys vyko Vyriausybės rūmuose. Ten pro-
gramos dalyviai pristatė pastaruosius šešis 
mėnesius spręstas problemas ir įgyvendintus 
pokyčius inovacijų ir skaitmeninės ekono-
mikos plėtros, kultūros sklaidos regionuose, 
psichikos sveikatos gerinimo ir kitose srityse. 
Renginį galima pažiūrėti feisbuko paskyroje 
„Kurk Lietuvai“.

RANKŲ LENKIMO VARŽYBOS „AŠ GA-
LIU!“ Klaipėdos I. Simonaitytės mokyklo-
je trečius metus iš eilės vyko draugiškos 
tarpmokyklinės rankų lenkimo varžybos „Aš 
galiu!“ Dalyvauti jėgos varžybose pasiryžo 
ir Litorinos mokyklos aštuntokas Edvinas 
Vaičiulis bei dešimtokas Faustas Simaitis. 
Litorinos mokykloje nėra galimybių tinka-
mai pasirengti šios sporto šakos varžyboms, 
tačiau auklėtojas Tomas Stasiūnas rado išeitį 
ir perdavė vaikinams kai kurias paslaptis, 
galinčias padėti nugalėti. Ir jos padėjo! Abu 
mokyklos atstovai savo amžiaus grupėse 
iškovojo pirmąsias vietas ir buvo apdovanoti 
medaliais, I. Simonaitytės mokyklos direktorės 

padėkos raštais ir sportininkams naudingomis 
dovanomis. Renginio pavadinimas skatina 
nepasiduoti, išbandyti save, tačiau ne kiekv-
ienas gali rasti savyje jėgų susikaupti ir atlai-
kyti taip arti esančio varžovo ne tik fizinį, bet 
ir psichologinį spaudimą. Tai suprasdamas 
Litorinos mokyklos kolektyvas ypač džiaugėsi 
Edvino ir Fausto pergalėmis!

SUSITIKIMAS SU ŠALČININKŲ RAJONO 
SAVIVALDYBĖS DARBUOTOJAIS. Kovo 12 d. 
Vilniaus apskrities gestų kalbos vertėjų cen-
tro (VAGKVC) direktorė D. Dragūnienė lankėsi 
Šalčininkų rajono savivaldybėje. Susitikime 
dalyvavo Šalčininkų rajono tarybos narys 
T. Romanovskis, administracijos direktoriaus 
pavaduotoja B. Petkevič, tarpinstitucinio ben-
dradarbiavimo koordinatorė J. Lapinskaitė-
Tolstošejeva, Šalčininkų socialinės para-
mos ir sveikatos apsaugos skyriaus vedėja 
R. Sokolovič, vyriausioji specialistė A. Voitkun, 
Šalčininkų poliklinikos socialinė darbuotoja 
L. Ašmenskienė ir gestų kalbos vertėja O. Kov-
zan.

VAGKVC direktorė pristatė gestų kalbos 
vertėjo profesiją bei trumpai supažindino su 
užsakymus vykdant kylančiais sunkumais ir 
koks yra gestų kalbos vertėjo vaidmuo aptar-
naujant kurčią klientą. Kartu aptartos ben-
dradarbiavimo galimybės užtikrinant vertimo 
paslaugas nuotoliniu būdu SKYPE programa 
Šalčininkų rajono savivaldybėje ir kiti aktualūs 
klausimai.

VAGKVC primena, kad Šalčininkų rajone dėl 

gestų kalbos vertimo paslaugų galima kreip-
tis tiesiogiai į šį regioną aptarnaujančią gestų 
kalbos vertėją O. Kovzan darbo dienomis: pir-
madieniais, antradieniais, trečiadieniais ir ket-
virtadieniais nuo 8 iki 17 val., penktadienį nuo 
8 iki 15.45 val., ne darbo dienos – šeštadienis 
ir sekmadienis bei švenčių dienos.

Paslaugos teikiamos adresu: Šalčininkai, 
Tartokas, Sodų g. 23. SKYPE: Olga Kovzan, 
tel. + 370 600 38 563.

VERTĖJAI MOKĖSI KOMANDINIO DAR-
BO KIPRE. Programos Erasmus Plus teikia-
mos galimybės pagaliau tapo prieinamos ir 
gestų kalbos vertėjams. Nuo 2018 m. rugsėjo 
Vilniaus kurčiųjų reabilitacijos centras kartu 
su Vilniaus apskrities gestų kalbos vertėjų 
centru bei Vilniaus kolegija vykdo projektą 
„Suaugusių kurčiųjų švietėjų kompetencijų to-
bulinimas interaktyvių ir nuotolinių mokymų 
srityje“. 2019 m. sausio 28 – vasario 1 d. 
Kipre, Limasolio mieste, vyko pirmieji pagal 
projekto veiklas numatyti tarptautiniai moky-
mai „Komandinis darbas kaip kelias į geresnį 
produktyvumą“. Šeši dalyviai (iš Lietuvos, 
Portugalijos, Kroatijos ir Vokietijos) savaitę 
dirbo kartu. Iš Lietuvos mokymuose dalyva-
vo dviese. Kursus vedė iš Kipro kilusi lektorė 
Chrisie Sea. Šiuos mokymus, kaip ir daugelį 
panašių, tik kitokio pobūdžio, organizavo DO-
REA edukacinis institutas.

NETRADICINĖ LIETUVIŲ KALBOS 
PAMOKA-VIKTORINA „DRAUGAUKIME 
SU LIETUVIŲ KALBA“. Vasario 21 d. Kauno 
kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centre 
vyko netradicinė lietuvių kalbos pamoka-vik-
torina „Draugaukime su lietuvių kalba“, skirta 
Lietuvių kalbos dienai paminėti. Viktoriną or-
ganizavo ir vedė lietuvių kalbos ir literatūros 
mokytoja V. Šarkuvienė. Viktorinoje dalyvavo 
9-10 klasių mokiniai. Viktorinos tikslas – di-
dinti pagarbą lietuvių kalbai, skatinti mokinių 
motyvaciją mokytis lietuvių kalbos. Prasidėjus 
viktorinai buvo paskirtos komandų kapitonės: 
D. Kniuraitė (9 kl.), G. Minickaitė (10 kl.) ir 
R. Minickaitė (10 kl.). Jos burtais pasiskirstė 
komandos narius. Mokiniai turėjo ne tik at-
sakyti į klausimus iš lietuvių kalbos istorijos, 
etnografijos, tautosakos, literatūros, Lietuvos 
istorijos ir gramatikos, bet ir atlikti įvairias 
praktines užduotis. 

Buvo gražu stebėti, kaip iš pradžių nedrąsiai 
ir nepasitikėdami savimi mokiniai įsitraukia į 
veiklą ir ima konkuruoti. Kiekvienas pelnytas 
taškas buvo mielas ne tik mokiniams, bet ir 
mokytojai. 

Suskaičiavusi taškus mokytoja V. Šarkuvienė 
paskelbė viktorinos laimėtojus. Laimėtoja 
tapo D. Kniuraitės komanda „Lietuva“: 
G. Maževičiūtė (10 kl.), D. Mineikis (10 kl.), 
E. Marcinkevičius (9 kl.).  
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„Tyliojo skambučio“ paslauga
Bendrajame pagalbos centre (BPC) veikia „Tyliojo skambučio“ paslauga, kuri suteikia galimybę 
kurtiesiems išsikviesti skubią pagalbą savo gyvenamosios vietos adresu. Tam BPC reikia pateikti 

savo asmens duomenis, kad atsitikus nelaimei būtų suteikta skubi pagalba. 

„Akiračio“ inf.

Asmens duomenys įvedami į BPC 
informacinės sistemos duomenų bazę. Joje es-
antys duomenys tampa prieinami tik gavus pa-
galbos skambutį: atsiliepus į duomenis pateiku-
sio asmens skambutį numeriu 112, pranešimo 
kortelėje automatiškai atsiranda informacija 
apie pranešėją (vardas, pavardė, jo nurodyta 
negalia), gyvenamosios vietos adresas bei 
prioritetinė pagalbos tarnyba (greitoji medi-
cinos pagalba arba policija), turinti reaguoti į 
pagalbos prašymą.

SVARBU: gavus „Tylųjį skambutį“, infor-
muojama tik ta pagalbos tarnyba, kuri buvo 
nurodyta pateikiant asmens duomenis; pagal-
bos tarnyba siunčiama tik iš anksto nurodytu 
gyvenamosios vietos adresu.

Tam, kad „Tyliojo skambučio“ paslauga 
būtų aktyvuota, reikia BPC pateikti užpildytą 
Sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo. 
Sutikimo formą galima rasti BPC tinklapyje 

(http://bpc.lrv.lt/lt/tylusis-skambutis). 
Sutikimą galima pateikti Bendrajam pagal-

bos centrui: tiesiogiai atvykus į jo teritorinius 
skyrius Vilniuje, Klaipėdoje arba Alytuje; atsiun-
tus paštu (registruotu laišku) adresu: P. Vileišio 
g. 20A, 10302 Vilnius; elektroniniu būdu 
(pasirašius kvalifikuotu elektroniniu parašu ir 
atsiuntus elektroniniu paštu info@112.lt).

Pateikiant sutikimą tiesiogiai ar siunčiant 
registruotu laišku, būtina patvirtinti savo as-
mens tapatybę: atvykus į teritorinį skyrių 
pateikti savo asmens tapatybę patvirtinantį 
dokumentą arba atsiųsti notaro ar gyvenamosi-
os vietos seniūno patvirtintą asmens tapatybę 
patvirtinančio dokumento kopiją.

Kiti būtini dokumentai: dokumentas, pat-
virtinantis, kad asmuo yra prašyme nurodyto 
telefono numerio teisėtas naudotojas, t. y. 
paslaugų teikimo sutartis su ryšio operatoriumi 
arba mobiliojo ryšio operatoriaus pažyma, pat-

virtinanti, jog konkrečiam numeriui taikoma 
išankstinio apmokėjimo paslauga ir asmuo 
naudojasi šiuo numeriu. Jei sutartis su ryšio op-
eratoriumi sudaryta kito asmens vardu, būtinas 
ir notaro ar gyvenamosios vietos seniūno pat-
virtintas sutartį sudariusio asmens rašytinis su-
tikimas dėl numerio naudojimo; asmens gyven-
amosios vietos deklaracija ar kitas dokumentas 
(pvz., ilgalaikės nuomos sutartis), patvirtinantis, 
kad jis gyvena sutikime nurodytu adresu.

Duomenys į informacinės sistemos duome-
nų bazę įvedami per penkias darbo dienas nuo 
gavimo, jeigu jie pateikti pagal šią tvarką ir yra 
tikslūs.

Paslaugos naudotojo pareiga – pateikti tiks-
lius duomenis. Pasikeitus asmens duomenims 
būtina nedelsiant apie pasikeitimus pranešti 
BPC, taip pat praėjus metams nuo paskutinio 
duomenų pateikimo atnaujinti duomenis, iš 
naujo užpildyti ir pateikti sutikimo formą. •

AKTUALIJOS

Ši atmintinė skirta klausos ar kalbos negalią turintiems asmenims, kurie pateikė savo asmens duomenis 
Bendrajam pagalbos centrui, norėdami naudotis „Tyliojo skambučio“ paslauga.

KAIP IŠSIKVIESTI SKUBIĄ PAGALBĄ? 
1. Įsitikinkite, kad skambinate iš telefono aparato, kuriam priskir-

tas telefono numeris, pateiktas Bendrajam pagalbos centrui. 
2. Telefono aparate surinkite numerį 112. 
3. Palaukite ne mažiau kaip 2 minutes (dėl galimos skambučių 

eilės piko metu) ir padėkite ragelį. Bendrojo pagalbos centro operato-
rius, atsiliepęs į skambutį, matys jūsų iš anksto pateiktą adresą, kuriuo 
reikalinga skubi pagalba. 

4. BPC operatorius pranešimą apie pagalbos poreikį jūsų pateik-
tu adresu perduos tai pagalbos tarnybai, kuri buvo nurodyta kaip 
prioritetinė pateikiant asmens duomenis: greitajai medicinos pagalbai 
arba policijai. 

5. Norėdami išsikviesti pagalbą kitu adresu, rašykite SMS žinutę 
numeriu 112; kreipkitės pagalbos į kitus asmenis. 

PAGALBOS PRAŠYMŲ RAŠYMAS SMS ŽINUTE NUMERIU 112 
1. SMS žinutės rašomos lietuvių kalba, tačiau lotyniškomis raidėmis 

be diakritinių ženklų,. t. y. be raidžių su nosinėmis, varnelėmis ar 
brūkšneliais (pvz., ą, ž, č, ū). 

2. SMS žinutėje nurodykite: 
2.1. savo vardą, pavardę; 
2.2. kad esate klausos ar kalbos negalią turintis asmuo (pvz., 

kurčiasis, neprigirdintysis); 
2.3. įvykio (nelaimės) vietos adresą: savivaldybę, seniūniją, miestą, 

gyvenvietę ar kaimą, gatvės pavadinimą, namo numerį, buto numerį, 
pvz.: Vilniaus m. Savanoriu pr. 20-44; Anyksciu r. sav., Skiemoniu sen., 
Ozioniu k.;

 2.4. nurodykite trumpai, kas atsitiko ir kokia pagalbos tarnyba 
(greitoji medicinos pagalba (GMP), policija, priešgaisrinė gelbėjimo 
tarnyba) reikalinga. 

SMS žinutės pavyzdys: Esu kurčiasis Vardas, Pavardė. Vilniaus m. 
Vileisiu g. prie pastato 20 A reikia GMP. Astrus skausmas sirdies plote. 

Rekomenduojama susikurti SMS pranešimo šabloną su galimu pa-
galbos prašymo turiniu.
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Pasaulio čempionate – lietuvių 
triumfas

Esti jos sosti nėje Taline kovo 13-17 d. vyko  
Pasaulio kurčiųjų lengvosios atleti kos uždarų 
patalpų čempionatas. Jame mūsų sporti ninkai 
rutulio stūmimo rungtyje iškovojo du medalius: 
Vytenis Ivaškevičius tapo planetos čempionu, o 
Mindaugas Jurkša iškovojo trečiąją vietą.

Pirmąją vietą V. Ivaškevičius pasiekė 
nustūmęs rutulį 16,88 m, o M. Jurkša nuo jo 
atsiliko beveik vienu metru – rutulį nustūmė 
15,91m  – ir iškovojo trečiąją vietą.

Šioje rungtyje dalyvavo ir dar vienas Lie-
tuvos atstovas – Šarūnas Zdanavičius. Jis 
galuti nėje įskaitoje užėmė šeštąją vietą.

Pristatydama LRT įstatymo pataisas 
parlamentarė prabilo gestais

Seimas po svarstymo pritarė Lietuvos na-
cionalinio radijo ir televizijos (LRT) įstatymo 
pataisų projektui, kuriuo siekiama gerinti  na-
cionalinio transliuotojo televizijos programų 

prieinamumą klausos ir regos negalią tu-
rinti ems asmenims. 

Parlamentarė Raminta Popovienė prista-
tydama LRT įstatymo pataisas į Seimą kreipėsi 
ne ti k žodžiais, bet ir gestais. „Ar kada 
bandėte žiūrėti  televizorių išjungę garsą? Jei 
pabandytumėte tai padaryti , suprastumėte, 
kaip jaučiasi kurti eji, žiūrėdami kino fi lmą 
ar kasdien transliuojamas žinių ir kitas lai-
das. Lygiai taip pat jaučia ir regos negalią tu-
rintys žmonės, kai jiems nėra įgarsinamos 
nebylios scenos. O šiandien sakau ačiū jums 
ir ti kiuosi palaikymo“, – Seimo posėdyje sakė 
R. Popovienė, padėkodama gestais. Ji inicijavo 
įstatymo projektą, kad visuomeninis transli-
uotojas turi rodyti  kur kas daugiau laidų su ti -
trais arba verčiamų į gestų kalbą, taip pat LRT 
būtų įpareigotas įstatymu dalį laidų pritaikyti  
regos negalią turinti ems žmonėms – įgarsinti  
rodomus vaizdus. Tokių televizijos programų 
transliacijų, kurių transliavimas pritaikytas 
klausos ir regos negalią turinti ems asmenims, 
trukmė per mėnesį turi sudaryti : programos su 
lietuviškais subti trais – ne mažiau kaip 50 proc. 
viso transliavimo laiko; programos, verčiamos į 
lietuvių gestų kalbą, – ne mažiau kaip 20 proc. 
viso transliavimo laiko; programos, pritaiky-

tos regos negalią turinti ems asmenims, – ne 
mažiau kaip 10 proc. viso transliavimo laiko. 
Siūloma, kad įstatymo pataisos įsigaliotų 
2020 m. sausio 1 d. 

EP komitetas siūlo laikrodžių 
nebesukioti  nuo 2021 m.

Lietuvoje vasaros laikas šiemet bus 
įvedamas kovo 31 d., t. y. paskuti nį kovo 
mėnesio sekmadienį, trečią valandą ryto 
laikrodžio rodykles pasuksime valandą į priekį.

 Europos Sąjungos (ES) šalys laiko nebekeis-
ti  turėtų nuo 2021-ųjų – tokį pasiūlymą  palaikė 
Europos Parlamento (EP) Transporto ir turizmo 
komitetas. Komitetas siūlo, kad paskuti nį kartą 
laikrodžiai ES valstybėse, pasirinkusiose vasa-
ros laiką, būtų pasukti  paskuti nį 2021 m. kovo 
sekmadienį, o pageidaujančios pasilikti  žiemos 
laiką tą padarytų 2021 m. paskuti nį spalio 
sekmadienį.

Europarlamentarų manymu, ES valstybės 
turėtų koordinuoti  sprendimus dėl pasirinkto 
laiko, o Europos Komisija turėtų juos įverti nti , 
kad nebūtų pakenkta bendrajai rinkai. Prirei-
kus Komisija galėtų pasiūlyti  ati dėti  direktyvos 
įsigaliojimą iki metų ir per tą laiką pateikti  naują 
pasiūlymą. Pernai lapkritį  rinkos ir visuomenės 
nuomonės tyrimų kompanijos „Balti jos tyri-
mai“ atliktos apklausos duomenimis, 62 proc. 
Lietuvos gyventojų norėtų, kad atsisakius kas-
meti nio laiko kaitaliojimo šalyje liktų vasaros 
laikas. Tuo metu žiemos laiko norėtų 26 proc. 
apklaustųjų. 

Pirmą kartą ES mastu dėl vasaros laiko 
įvedimo buvo sutarta 1980 m. Nuo tada visos 
ES valstybės du kartus per metus – paskuti nį 
kovo ir paskuti nį spalio sekmadienį – persuka 
laikrodžių rodykles viena valanda. •

TRUMPOS AKTUALIJOS

Pasaulio kurčiųjų lengvosios atletikos čem-
pionate – auksą ir bronzą iškovoję Lietuvos atstovai.

Seimo narė R. Popovienė. (15min.lt nuotr.)

Visada Mama liks su Tavimi,
Nors žodžiais ir neprakalbės.
Pavasarį – žieduos švelniuos,

O rudenį – lapų šlamesy.

Nuoširdžią užuojautą dėl mylimos Mamytės mirti es 
Silvanai Hacking ir jos arti miesiems reiškia 

Lietuvos šeimų, auginančių kurčius ir neprigirdinčius 
vaikus, bendrija PAGAVA ir

Vilniaus kurčiųjų reabilitacijos centras.

Esame kartu šią sunkią netekti es valandą.

„Akiračio“ inf.
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 Klausos negalios jaunuolių studijos aukštojoje mokykloje vis dar yra didžiulis iššūkis akademinei  
bendruomenei, dėstytojams, pačiam studentui ir jo  tėvams (globėjams, rūpintojams). Nuolat 

kalbama apie negalios žmonių integraciją, tačiau reali neįgaliųjų padėtis Lietuvoje nėra gera. Aukštojo 
mokslo siekiantys sutrikusios klausos studentai ir girdintys jų kolegos bei pedagogai pripažįsta, kad 

nors ledai ir pajudėjo, bet dėl visiškos integracijos dar reikia įdėti daug 
pastangų ir sukurti reikiamą materialinę bazę.

Pokalbis su viceministru apie kurčiųjų studijų 
kokybę ir kitas problemas

UGDYMAS

Apie klausos negalios jaunuolių 
studijų kokybę, jiems pritaikytą 
aplinką ir kitas problemas neetatinė 
„Akiračio“ korespondentė Laima 
LAPĖNIENĖ kalbėjosi su aukštąjį mokslą 
kuruojančiu švietimo, mokslo ir sporto 
viceministru prof. habil dr. Valdemaru 
Razumu, kuris šias pareigas eina  nuo 
šių metų vasario 8 d.  

 Gerbiamas viceministre, kiekvieno 
klausos negalios studento gestų kalbos 
mokėjimo lygis ir klausos sutrikimas yra 
skirtingas. Vieni naudojasi klausos aparatais 
ar kochleariniais implantais, o kiti - gestų 
kalbos vertėjų paslaugomis. Tačiau studen-
tai fiziškai negali vienu metu stebėti vertėjo 
ir užsirašyti studijų medžiagos. Jiems rei-
kalingos konspektuotojo paslaugos. Ar nu-
matyta, kad ateityje studentai galės gauti 
konspektuotojo paslaugas, už kurias dalį 
sumos sumokėtų universitetas, o likusią - 
pats studentas iš tikslinės išmokos lėšų?

Finansinę paramą studentams, taip pat ir 
turintiems negalią, administruoja Švietimo, 
mokslo ir sporto ministerijai pavaldi in-
stitucija – Valstybinis studijų fondas (toliau 
– Fondas). Fondas vykdo Europos Sąjungos 
struktūrinių fondų lėšomis finansuojamą 
projektą „Studijų prieinamumo didinimas“, 
kurio viena iš veiklų yra tikslinių išmokų teiki-
mas. Tikslinės išmokos  skiriamos studijų 
prieinamumui didinti: reikalingoms paslau-
goms / prekėms įsigyti. 

2018 m. pradžioje tikslinės išmokos 
išmokėtos už paskutinius 2017 m. rudens 
semestro mėnesius. Išmokas gavo 596 stu-
dentai, išmokėta 102,9 tūkst. eurų. 2018 
m. pavasario semestrą tikslinės išmokos 
skirtos 525 studentams, turintiems negalią, 
išmokėta 470,7 tūkst. eurų. 2018 m. rudens 
semestrą nuo rugsėjo iki gruodžio mėn. tik-
slines išmokas gavo 529 studentai, jiems 
išmokėta 305,3 tūkst. eurų. Nuo projekto 
pradžios iki 2018 m. pabaigos parama skirta 
1293 unikaliems studentams.

Pažymėtina, kad klausos ir kitą negalią 
turintys studentai gali gauti Fondo adminis-
truojamas socialines stipendijas pagal dar-
bingumo lygio kriterijų (123,5 euro).

Kur apie Fondo teikiamas galimybes 
studentai gali rasti daugiau informacijos?

Siekdamas skleisti informaciją apie 
studijų prieinamumo galimybes studentams, 
turintiems negalią, Fondas kasmet dalyvauja 
tarptautinėje mokymosi, žinių ir karjeros 
planavimo parodoje „Studijos“ bei paro-
doje „Aukštųjų mokyklų mugė“ Kaune, taip 
pa aukštųjų mokyklų atvirų durų, karjeros 
planavimo renginiuose. Informacija apie 
projektą skelbiama žiniasklaidoje. Visa infor-
macija apie tikslinių išmokų gavimo tvarką 
skelbiama Fondo tinklalapio projekto skiltyje 
ir didžiųjų Lietuvos miestų viešajame trans-
porte.

Ar aukštųjų mokyklų auditorijose stu-
dentams visada užtikrinama galimybė 
naudotis girdėti padedančia FM siste-
ma? Ar demonstruojant filmus, vizualinę 
informaciją užtikrinama, kad garsinė infor-
macija būtų titruota lietuviškais titrais?

Jau minėtame projekte yra numatyta 
lėšų klausos negalią turintiems studen-
tams reikalingai įrangai įsigyti ir jos perda-
vimui aukštosioms mokykloms. Planuojama 

2019 m. ketvirtame ketvirtyje apklausti pro-
jekto partnerius dėl tokios įrangos poreikio, 
o 2020 m. organizuoti viešuosius pirkimus ir 
įrangos perdavimą. Iki minėto laiko planuoja-
ma susitikti su kurčiųjų jaunimo organizacijų 
atstovais ir aptarti kurčiųjų studentų  
poreikIus aukštosiose mokyklose, iššūkius, su 
kuriais jie susiduria.

Viena iš aukštųjų mokyklų dėstytojų 
nurodomų problemų – tai, kad kurčiam 
studentui reikia skirti dvigubai dau-
giau paskaitoms nustatyto laiko nei 
girdinčiajam. Tam, kad klausos negalios 
studentas gautų / suprastų informaciją, 
dėstytojai geranoriškai naudoja savo laiką, 
už kurį jiems nėra mokama. Paskaitų kons-
pekto paruošimas studentui (tam, kad 
studentas galėtų su medžiaga susipažinti 
prieš paskaitą) taip pat yra dėstytojo 
geranoriškumo reikalas, už tai jis negauna 
atlygio. Ar numatomas papildomas fi-
nansavimas dėstytojų konsultacijoms / 
konspektų rengimui  specialių  poreikių tu-
rintiems studentams?

Papildomas finansavimas dėstytojų kon-
sultacijoms / konspektams rengti specialių 
poreikių turintiems studentams nėra nu-
matytas. Suprantama, kad negalios stu-
dentui dėstytojas turi skirti daugiau laiko. 

Švietimo, mokslo ir sporto viceministras prof. habil dr. Valdemaras Razumas.
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Įsimintini kovo mėnesio įvykiai PKNPM

 Šiemet Kaziuko mugė sutapo su antrojo numerio LKD mėnraščio 
„Akirati s“,  mininčio veiklos 30-metį , suti ktuvėmis, todėl šventė tapo dar 
įspūdingesnė. Tądien prekybininkais virtusių mokinių laukė staigmena. 
Prieš pradedant prekybą, mokyklos direktorė Danutė Kriščiūnienė in-
formavo, kad visų mėnraščio prenumeratorių laukia AB „Swedbank“ 
dovanos – puodeliai. 

Prieš išdalydama mėnraščius ir dovanas padėkojo mokyklos savano-
riams: 2018 metų panevėžiečiui Gintautui Šimkui ir Timui Navagruck-

ui, Panevėžio „Minti es“ progimnazijos dešimtokui, Panevėžio SEAT 
klubo atstovams: Donatui Kasperavičiui, Andriui Šapavičiui ir Deividui 
Berčiui, mokiniams Faustui ir Matui Butkevičiams, auklėtojams Artūrui 
Juknevičiui ir Ramūnui Kabeliui, naujajam mokyklos direktoriaus pa-
vaduotojui ūkio reikalams Rimantui Puidokui, kūno kultūros mokyto-
jos Vijoletos Vanagienės šeimai bei draugams už pagalbą pervežant ir 
iškraunant baldus. 

Pasidžiaugę dovanomis ir naujuoju mėnraščiu, mokiniai ėmėsi 
prekybos skanumynais, rankų darbo gaminiais ir kt. Prekės buvo tokios 
patrauklios ir gundančios, kad kaipmat dingo nuo teniso stalų, tapusių 
prekystaliais. Direktorės virtų fi rminių uodeguotųjų varškės spurgų net 
du padėklai ištuštėjo akimirksniu.

Iškilmingai paminėta ir Kovo 11-oji – Lietuvos Nepriklausomybės 
atkūrimo diena. Istorijos mokytoja metodininkė Laima Rutkauskienė 
parengė medžiagą apie ilgą ir sunkų  kelią į Lietuvos nepriklausomybės 
atkūrimą, priminė Lietuvos svarbiausius istorinius faktus. Skambėjo 
gražiausi posmai apie  Lietuvą.

Lietuvių kalbos vyr.  mokytoja Laimutė Beinarauskienė padėkojo 
visiems mokiniams, dalyvavusiems dailyraščio konkurse Vasario 16 -ąją, 
paskelbė ir apdovanojo nugalėtojus. Mokytoja pasidžiaugė, jog ir 
berniukų raštas buvo toks dailus, kad nenusileido ir mergaitėms.•

Tačiau studijų modulio struktūrą, valandų 
paskirstymą jam, užduočių vykdymo ir at-
siskaitymo už jas formas dėstytojai numato 
savarankiškai, taigi gali planuoti  skirti  laiko, 
pavyzdžiui, papildomoms konsultacijoms. 
Pažymėti na, kad studentams nėra ti kslinga 
konspektuoti  studijuojamą dalyką paskaitos 
metu. Paskaitos medžiaga dėstytojai turėtų 
aprūpinti  / supažindinti  studentus iš anksto 
arba paskaitos metu. Beje, studijų literatūra 
– pagrindinė ir papildoma – turėtų būtį  nuro-
dyta kiekvieno studijų modulio programoje.

Ar numatoma, skati nant akademinės 
bendruomenės ir klausos negalios 
studentų bendradarbiavimą, organizuoti   
mokymus / seminarus, kuriuose dėstytojai, 
studentai būtų supažindinami su kurčiųjų 
kultūra, lietuvių gestų kalba, pagrindiniais 

bendravimo su klausos negalia turinčio 
žmogaus poreikiais / specifi ka? Kas tai 
turėtų inicijuoti ? Lietuvos kurčiųjų draugija 
yra pasirengusi bendradarbiauti .

2018 m. projekto vykdymo metu aukštųjų 
mokyklų darbuotojų mokymus baigė dvi 
mokymų dalyvių grupės (po vieną Vilniuje ir 
Kaune). Pažymėjimai įteikti  45 mokymų da-
lyviams. 2018 m. spalį prasidėjo nauji moky-
mai Vilniuje ir Kaune; numatoma mokymų 
pabaiga – 2019 m. antras ketvirti s. 

Mokymus aukštųjų mokyklų darbuo-
tojams apie studijų pritaikymą specialiųjų 
poreikių studentams planuojama tęsti  iki 
projekto pabaigos – 2021 m. balandžio 
mėnesio.

Kiek ministerija gali paveikti  
universitetų sprendimus šiais išsakytais 

klausimais, nes klausos negalios  studentai 
moka už mokslą ir ti kisi jiems pritaikytos 
aplinkos bei studijų kokybės?

Aukštosios mokyklos, būdamos 
autonomiškos insti tucijos, turi užti krinti  
studijų kokybę taikydamos šiuolaikiškus 
studijų metodus, leidžiančius pritaikyti  
studijų procesą prie studento individualių 
poreikių.

Gerbiamas viceministre, dėkojame už 
interviu skirtą laiką.

Tikėkimės, kad įvairiapusis bendra-
darbiavimas ir viešumas labiau atkreips 
valdžios atstovų ir aukštųjų mokyklų 
vadovų dėmesį į klausos negalios aukštųjų 
mokyklų studentų problemas bei pagreiti ns 
teigiamus pokyčius šioje srityje. •

Panevėžio kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų 
pagrindinėje mokykloje  (PKNPM) pirmoji 

kovo  savaitė buvo kupina džiaugsmingų įvykių.  
Mokyklos bendrabutis ir mokytojų kabinetai 
pasipuošė naujomis spintomis. Jos į mokyklą 
atkeliavo labdaros ir paramos fondo  „Gėrio 
trupinėlis“ dėka iš AB „Swedbank“ banko.

PKNPM inf.

Naujos spintos į mokyklą atkeliavo labdaros ir paramos fondo  
„Gėrio trupinėlis“ dėka iš AB „Swedbank“ banko.

Kaziuko mugė Panevėžio kurčiųjų mokykloje.
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MŪSŲ ŽMONĖS

Finansinėse lentelėse regi realybės magiją
LKD finansinių srautų valdymas ir stebėsena, mokesčių prievolių 

vykdymas, darbas su organizacijos sąmata, finansinės veiklos 
analizė vidiniams organizacijos poreikiams, deklaracijų bei daugybės 
finansinių ir statistinių ataskaitų rengimas –  darbo užtenka nuo ryto 
iki vakaro. Oficialu: nežinojimas nuo atsakomybės neatleidžia, todėl 
dar viena svarbi D. Ščerbinienės pareiga – susipažinti su visais pri-
imtais teisės aktais ir juos taikyti vykdant LKD įsipareigojimus. Kiti 
specialistai bent iš dalies gali vienas kitą pavaduoti, o buhalterė taip 
lengvai savo pareigų kitam nepatiki. Juk nemaža dalis jos turimos 
informacijos yra konfidenciali, susijusi su asmens duomenų apsauga 
ir trečiosioms šalims negali būti atskleista.

Ne vieną mūsų toks atsakingas ir kruopštus darbas, ko gero, 
varytų į neviltį. D. Ščerbinienė taip nemano. Pasak buhalterės, 
skaičių kalba yra viena priimtiniausių: konkreti, trumpa ir be jokių 
dviprasmybių. „Vieni renkasi darbą su žmonėmis, o aš simpatizuoju 
skaičiams. Kartais, žiūrėk, kokį nors draugą euro centą „pametu“. 
Žinoma, užtrunka išdykėlį surasti ir „parginti“ į vietą, bet užtat 
koks malonumas radus, – apie rimtus dalykus, rijančius darbo va-
landas, pusiau juokais pasakoja mūsų herojė ir neslepia: - Vadovui 
sėkmę garantuoja, kaip supaprastintai vadinu, „lėkimas“, man - 
„krapštymasis“: kantrybė, smulkmeniškumas, atidumas. O į priekį 
gena sveika ambicija: aš galiu! Ir kuo sudėtingiau, tuo man labiau 
patinka.“

Dėkingumo žodžiai žmonėms ir prigimčiai
Pašnekovės nuomone, buhalteriui taip pat labai svarbu yra lojalu-

mas savo vadovui. Lyderis turi būti  ramus, kad laiku bus informuotas, 
svarbiais klausimais su juo tariamasi, o fi nansinė politi ka nevykdoma 
atsietai nuo bendrosios. D. Ščerbinienė mano, kad solidarizavima-
sis su vadovu yra tolygu išti kimybei savo atstovaujamai organizacijai. 
Moteris teigia žinanti , kad ne visada fi nansininkų ir vadovų santykiai 
klostosi taip sėkmingai, kaip norėtųsi. Ir vadina save laimės kūdikiu, 
nes jai pasisekė: visi buvę ir esamas vadovas griežtai laikėsi įstatymų, 
yra puikūs žmonės ir sti prūs lyderiai, juos vienija besąlyginė išti kimybė 
kurčiųjų bendruomenės reikalams. 

Mūsų herojė garsiai padėkoja buvusiam LKD pirmininkui a. a. Petrui 
Gasiūnui, paskyrusiam ją dirbti  į buhalteriją. Neslepia, kad tuomet 
tokios permainos kėlė stresą, baugino. Iš pradžių nebuvo ir lengva, 
bet kai įgudo, darbas pradėjo teikti  vis daugiau pasitenkinimo. „Čia aš 
save realizavau“, - sako pašnekovė. Ir tuoj pat dėkingai prisimena dar 
vieną žmogų – prieš beveik du dešimtmečius LKD vyriausiąja buhaltere 
dirbusią Aldoną Sakalauskienę. „Ji mane išmokė visko, ką turi išmanyti  
buhalteris, padėjo išsiugdyti  reikiamas savybes“, - ti kina moteris. 

Paklausta, kas pirmučiausia būti na šiuolaikiniam darbuotojui, 
D. Ščerbinienė išskiria naujų žinių ir įgūdžių poreikį. Ji džiaugiasi, kad 
gimė smalsi. Iš ti esų kelia nuostabą jos įgytų pažymėjimų ir serti fi katų 
skaičius – pradedant socialinio darbo ir baigiant Lietuvoje pripažintų 
fi nansinių, personalo valdymo srityse veikiančių mokymo fi rmų. 

Kas svarbiau – skaičiai ar žmonės?
Kuo ilgiau kalbamės, tuo akivaizdžiau, kad per kelis darbo 

dešimtmečius Kurčiųjų draugija D. Ščerbinienei tapo antraisiais na-
mais. „Neprieštarausiu, jei mane pavadinsit darboholike“, - prisipažįsta 
ji. Ir prisimena čia įgyvendintus projektus, komandiruotes į užsienį, ten 
įgytą pati rtį . Pasakodama apie praeitį  nepaleidžia iš akių ir dabarti es. 
Štai ant lapelio jau žymisi priminimą – Respublikinės valdybos narius 
reikia informuoti  apie privalomą pajamų deklaravimą, nes neseniai 
pasikeitė tvarka. „Man juk pasakyti  nesunku, o žmonėms galbūt tai 
sutaupys laiko, padės išvengti  rūpesčių“, - svarsto moteris. Ir nejučia 
šmėkšteli minti s, kad vis dėlto D. Ščerbinienei rūpi ne vien skaičiai. 

Ir nors sakosi esant „krapštukė“, iš ti esų pakilusi nuo dokumentais 

Lietuvos kurčiųjų draugijos buhalterė Danutė 
Ščerbinienė vos ne pusę amžiaus dirba kurčiųjų 
sistemoje. Per tą laiką jai vadovavo net septyni 

vadovai. Moterį galbūt ne visi draugijos darbuo-
tojai įsidėmėjo, bet ji saugo informaciją apie 
kiekvieną, nes ją surinkti – Danutės pareiga. 

Buhalterė – komandinio žaidimo dalyvė, bet jai 
reikalinga veiksmų autonomija. Geriausias jos veiklos 
įvertinimas, kai tyliai atėję tikrintojai taip pat tyliai ir 
išeina. Tai reiškia viena: jos darbo bare ir organizaci-
joje – tvarka. D. Ščerbinienės stichija – buhalteriniai 
skaičiai, kurie pasako viską apie organizaciją ir dar-
buotojus. LKD buhalterė puikiai išmano jų kalbą.

Nijolė MUSELYTĖ

Keturiasdešimt 
metų kartu su 

kurčiųjų organizacija 

LKD buhalterės D. Ščerbinienės stichija – buhalteriniai skaičiai, kurie pasako viską apie 
organizaciją ir darbuotojus. 
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apkrauto stalo ne kartą demonstravo organizacinius sugebėjimus. Ir jei 
LKD ar jos pažįstamiems ko nors prireikia, geriausią paslaugos kokybės 
ir kainos santykį siūlančiuosius dažniausiai suranda būtent ji. Tai apie 
šią moterį papasakojo kolegos. 

Gyvenime tik trys darbovietės
Pagal specialybę D. Ščerbinienė yra bibliotekininkė. Bibliotekoje ji 

ir pradėjo profesinį kelią. Po trejų metų pasibeldė į Vilniaus kurčiųjų 
tarprajoninę valdybą, kuriai tuo metu vadovavo Aleksas Jasiūnas, ir 
tapo sekretore. Jai atėjus pasivijo permainų banga: nuo įsakymų ir 
nutarimų rašymo ranka buvo pereinama prie dokumentų spausdinimo 
mašinėle. Kurčiųjų sistema tuo metu nebuvo lyderė naujovių srityje, 
tad vargu ar taip greitai čia būtų pasikeitusi dokumentų rengimo tvarka. 
Tačiau pažįstama D. Ščerbinienei paskolino knygą apie Zodiako ženklus. 
Kadangi turinys jauną moterį suintrigavo, atsisėdo ir viską nuo pradžios 
iki galo perspausdino. Per tą laiką ir įgudo spausdinti. Taip asmeninis 
stimulas pasitarnavo profesiniam tobulėjimui ir jos darbovietei. 

1981 m. D. Ščerbinienė buvo pakviesta sekretorės-mašininkės pa-
reigoms į Respublikinę valdybą. Ji bene pirmoji draugijoje išmoko dirbti 
ir kompiuteriu.

Asmeninio gyvenimo iššūkiai, pomėgiai ir hobiai
Profesiniame bare pati moteris nevengia iššūkių, o asmeniniame 

gyvenime jie patys ją susirado. Ištekėjo jauna, po trejų metų išsiskyrė. 
Liko su dvimečiu sūneliu ant rankų, jį viena pati ir užaugino. Ar bereikia 
sakyti, kiek kartų sunkiau, kai šeimoje reikia būti motina ir tėvu, o vie-

toj dviejų atlyginimų kas mėnesį parneši tik vieną. „Jei nebūčiau suti-
kusi būsimo vyro, šiandien sūnaus Sauliaus nebūtų. O be jo negalėčiau 
džiaugtis ir savo dviejų anūkų draugija - Donato (11 m.) ir Gabijos (8 
m.)“, - šypsosi pašnekovė, nė kiek nekaltindama likimo.

Moterį iš kitų išskiria ir meilė bei rūpinimasis naminiais gyvūnais. 
„Neįsivaizduoju savo namų be kačių ir šunų. Turbūt ir aš jiems pa-
tinku, nes trumpiau kaip 17 metų nė vienas pas mane negyvena“, 
- vėl šmaikštauja ir papasakoja apie kiekvieno charakterį, pamini visų 
globotinių vardus.

D. Ščerbinienė turi ir daugiau gerų draugų. Pvz., knygos. Jaunystėje 
ji galėjo nenusipirkti naujo rūbo, nesuvalgyti gardesnio kąsnio, bet 
knygą būtinai įsigydavo. Šiandien moters namuose – solidi grožinės 
literatūros kūrinių biblioteka. Ir spausdintam žodžiui ji visada randa 
laiko. Į antrą gyvenimo pusę užsidegė dar viena aistra - pradėjo kole-
kcionuoti lėles. Anksčiau magėjo įsigyti lėlių princesių. Na, tokių su 
puošniom suknelėm, kokių tėvai vaikystėje negalėjo nupirkti. Tačiau 
kai jos dingo liepsnose kartu su jos sodo nameliu, ponia Danutė nuo 
tada apsisprendė rinkti „nesaldžius personažus“. Dabar kolekcionuoja 
ypatingų veido išraiškų lėles ir jau vėl nemažai jų turi.

Kai stebi D. Ščerbinienę, besigalynėjančią su iškalbingais skaičių 
stulpeliais, įspūdis vienoks – tai griežtoka, reikli, kartais net rūstoka dar-
buotoja. Tačiau kai tenka moterį sutikti ne tokioje formalioje aplinkoje, 
atsiskleidžia šilta, rūpestinga, bendraujanti, besidžiaugianti gyve-
nimu asmenybė, puoselėjanti daugybę pomėgių. Tuomet ir supranti,  
kad kai kurie žmonės metams bėgant ne tik neišsisemia, bet ir įgauna 
pagreitį.•

Panevėžietė mokytoja šeštus metus dirba PKNPM. Pernai ji tapo 
Panevėžio metų mokytoja. V.Vanagienės nuopelnas, kad šios mokyklos 
moksleiviams patinka fizinio lavinimo pamokos. Todėl mokykla 
gali pasidžiaugti, kad mokiniai yra 2017-2018 m. Lietuvos kurčiųjų 
moksleivių žaidynių, Lietuvos kurčiųjų plaukimo čempionato, Baltijos 
kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų moksleivių žaidynių, Lietuvos kurčiųjų ir 
neprigirdinčiųjų uždarų patalpų lengvosios atletikos čempionato bei 
tarptautinio lengvosios atletikos čempionato prizininkai ir nugalėtojai. 

Mokytojos metodininkės V. Vanagienės pedagoginio darbo stažas 
- 38 metai.  Dabartinė darbo vieta jai - vos antra mokykla. Pirmoji 
darbovietė buvo ta, kurioje ji pati mokėsi – Panevėžio 9-oji vidurinė 
mokykla, dabar tai – Rožyno progimnazija.  Mokytoja nuo 7-os klasės 
pati rimtai sportavo – lankė lengvąją atletiką, tad dar mokyklos suole 
ji žinojo, kad su sportu sies ir savo ateitį. Todėl baigusi bendrojo la-
vinimo mokyklą Vijoleta išvažiavo į Kauną mokytis Lietuvos valstybin-
iame kūno kultūros institute (dabar Lietuvos sporto universitetas), po 
studijų grįžo į gimtąjį miestą.

„Einu į darbą su džiaugsmu, man gera, jaučiu, kad vaikai manęs 
laukia. Jei reikėtų rinktis dabar, vargu ar ką kita rinkčiausi. Manau, kad 
mokytojo profesija yra prestižinė. Tikrai jaučiu vaikų pagarbą, mane 
vaikai myli, jiems patinka mano dalykas“, – savo darbu džiaugėsi V. 
Vanagienė. Taip pat ji sakė, kad dirbant PKNPM reikia rinktis tokį 
metodą, kuris ne knygoje parašytas, o tas, kurį jauti esant būtiną, 
tinkamą, todėl  reikalingas nuolatinis tobulėjimas. Mokytoja gestų 
kalbos tiek, kiek reikia darbui, išmoko. Tačiau jai tai dar ne pabaiga. 
Gestų kalbą tobulina kasdien. Pasak pedagogės, tai nėra lengva kalba, 
be to, kurtieji kalba tikrąja gestų kalba ir emocingai, tad suprasti nėra 
paprasta. •

Kovo mėnesį portale lrytas.lt publikuojamas Aidos 
Murauskaitės straipsnis „Lemtingas posūkis kūno kultūros 

mokytoją privertė išmokti ypatingą ir sunkią kalbą“. 
Jame pristatoma Panevėžio kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų 

pagrindinės mokyklos (PKNPM) mokytoja 
Vijoleta Vanagienė. 

„Akiračio“ inf.

APIE MUS RAŠO

A. M
urauskaitės nuotr.
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KURČIŲJŲ ISTORIJA

Kitais metais Lietuvos kurčiųjų švietimui sukaks 215 metų. Galime tik įsivaizduoti, kokia buvo sunki 
mokymo pradžia Lietuvoje – tais laikais kurtieji buvo mokomi ir globojami tik labdaringų organizacijų. 

Viena pirmųjų organizacijų, kurios ėmėsi kurčiųjų švietimo, buvo Vilniaus kunigų misionierių 
kongregacija. Jos narys - teologijos ir vokiečių kalbos profesorius, vienas iš kurčiųjų mokyklos Vilniuje 
steigėjų Anzelmas Zygmuntas, kvalifikuotas mokytojas, patirties įgiję  Vienos kurčiųjų institute, buvęs 

Sankt Peterburgo kurčiųjų mokyklos vadovas.

Ramunė BUIKAUSKIENĖ

Kunigas A. Zygmuntas – pirmasis Lietuvos, 
Lenkijos, Rusijos surdopedagogas

Turbūt nedaugelis žino, kad viename vertingiausių Lietuvos 
kultūros paminklų, Vilniaus Misionierių vienuolyno ir Viešpaties Dan-
gun Žengimo bažnyčios ansamblyje, vykdant vieną kongregacijos 
tikslų, XIX a. pražioje buvo įkurtas pirmasis auklėjamasis institutas 
kurtiesiems, išspausdinta pirštų abėcėlė. 

Misionieriai aktyviai dalyvavo kultūrinėje ir šviečiamojoje veikloje, 
rūpinosi špitolių (beturčių, senelių prieglauda – aut. past.) steigimu, 
prižiūrėjo Rasų kapines. 

Vykdant vieną iš kongregacijos tikslų - padėti neįgaliesiems ir 
rūpintis švietimu, nuo 1803 m. Misionierių vienuolyne veikė parapinė 
mokykla, kurią lankydavo nuo keliolikos iki 100 mokinių, ypač vaikų iš 
vargingesnių šeimų, prie vienuolyno veikė našlaičių ir pamestinukų 
Vaikelio Jėzaus prieglauda. 1805 m. ir  po pertraukos 1810 m. vienuo-
liai įkūrė auklėjamąjį institutą kurtiesiems. 

Kurčiųjų švietimo Lietuvoje idėjos atsiradimas 
Lenkijos humanitarinių mokslų profesorius Bogdanas 

Ščepankovskis (Bogdan Szczepankowski) viename savo straipsnių 
rašė, jog viskas prasidėjo 1778 m. Tuomet Lenkijos karalius Stanislo-
vas Augustas Poniatovskis sužinojo iš vieno dvasininko apie kurčiųjų 
institutą Paryžiuje, kurį prieš keletą metų įkūrė Tėvas de l‘Epee. Lenki-
jos karalius parašė laišką Jonui Nepomukui Kosakovskiui (1755-1808), 
kuriame įtikino jį parašyti Paryžiuje gyvenančiam broliui Jozefui Ko-
sakovskiui ir apsvarstyti galimybę steigti panašų institutą Lenkijoje. 
Kodėl karalius tuo susidomėjo? Istorijos nuotrupos byloja, jog gali 
būti, kad jis turėjo savo dvare kurčią juokdarį, kurį labai mylėjo. Tuo 
metu J. N. Kosakovskis kurčiųjų mokymo idėjos nesiėmė. 

Po daugiau nei 20 metų vyskupas  J. N. Kosakovskis atvyko į Vienos 
kurčiųjų institutą, kuris savo istorijos pradžią datuoja 1779 metais. Po 
šio vizito vyskupo nuomonė pasikeitė - jis nutarė įsteigti tokią mokyklą 
ir Vilniuje. Grįžęs čia iškart ėmė ieškoti tinkamo kandidato šiai misijai. 

Tais laikais Vilniaus misionierių kongregacija buvo labai veikli 
švietimo srityje, todėl vyskupas pirmiausia kreipėsi į Vilniaus vyskupi-
jos misionierių vienuolynų vizitatorių Andžėjų Polį (Andrzej Pohl, 
1742-1820). Bendradarbiaujant pavyko rasti žmogų, mokantį vokiečių 
kalbą - teologijos ir vokiečių kalbos profesorių A. Zygmuntą. 1804 m. 
liepos mėnesį vyskupo N. J. Kosakovskio lėšomis misionierius A. Zyg-
muntas buvo išsiųstas semtis praktikos į Vienos kurčiųjų institutą. 

Misionierių vaidmuo organizuojant kurčiųjų 
švietimą Vilniuje. Pirmasis bandymas.

A. Zygmuntas gimė 1771 m. balandžio 11 d. Rytų Prūsijos Reselio 
miestelyje (dabar Kaliningrado sritis), baigė vidurinę mokyklą 1787 

m. Reselyje, puikiai mokėjo vokiečių kalbą. 1787 m. įstojo į Vilniaus 
kunigų misionierių kongregaciją, priėmė įžadus. Po teologijos studijų, 
apie 1795-1796 metus, jis buvo įšventintas į kunigus. Iki 1804 m. 

1805 m. rugsėjį buvusios Šv. Juozapo 
ir šv. Nikodemo bažnyčios pastate 
buvo atidaryta pirmoji mokykla 

kurtiesiems. 
A. Zygmuntas buvo paskirtas 

šios mokyklos vadovu. Pradėjo 
mokyti grupelę kurčių vaikų. Tai buvo 
kurčiųjų mokymo pradžia Lietuvoje.

Pirmosios mokyklos kurtiesiems Rusijoje steigimo priežastis buvo imperatorienės 
Marijos Fiodorovnos susitikimas su kurčiu berniuku A. Meleriu.
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dėstė teologiją ir vokiečių kalbą. 
Vienos kurčiųjų insti tute misionierius A. Zygmuntas atliko prakti ką 

nuo 1804 m. liepos iki 1805 m. rugpjūčio. Čia jis susipažino su prak-
ti niu kurčiųjų mokymu ir išlaikė egzaminus, dalyvaujant to meto 
žymiems žmonėms.  

Kai A. Zygmuntas grįžo į Vilnių, misionieriai ėmėsi iniciatyvos 
steigti  mokyklą kurti esiems. 1805 m. rugsėjį buvusios Šv. Juozapo ir  
šv. Nikodemo bažnyčios (uždaryta 1799 m.), kurią perėmė Vilniaus 
misionierių namai, pastate buvo ati daryta pirmoji mokykla kurti -
esiems. 

A. Zygmuntas buvo paskirtas šios mokyklos vadovu. Pradėjo 
mokyti  grupelę kurčių vaikų. Tai buvo kurčiųjų mokymo pradžia Li-
etuvoje.

Remdamasis Vienos pirštų abėcėle, kunigas A. Zygmuntas sukūrė 
pirmąją Lietuvoje pirštų abėcėlę, kurią išspausdino Misionierių vienu-
olyno spaustuvėje 1806 m. Kaip pranešė laikrašti s „Gazeta Literacka 
Wilenska“, siekdamas kurčiųjų mokyklos steigimui gauti  paramą iš 
Vilniaus universiteto, kunigas A. Zygmuntas 1806 m. gegužės 15 d. 
universiteto tarybos sesijoje iškilmingai padovanojo lenkų kalbos 
pirštų abėcėlės egzempliorių. Ši dovana atkreipė universiteto tarybos 
dėmesį į kurčiųjų vaikų švieti mo problemą. 

Žinia apie kvalifi kuotą Vienoje studijavusį kurčiųjų mokytoją iš 
Vilniaus pasiekė Rusijos imperatorienę Mariją Fiodorovną. Ji pakvietė 
A. Zygmuntą į ką ti k įsteigtą mokyklą Pavlovske, prie Sankt Peter-
burgo. Išvykus direktoriui, pirmasis bandymas mokyti  kurčiuosius 
Vilniuje nutrūko. 

 
Kurčiųjų mokymas Pavlovske

Imperatorienė Marija, arba princesė Sophia Marie Dorothea Au-
gusta Luisa von Wurtt emberg, 1759 m. gimė Ščecino pilyje, ten pat, 
kur ir jos būsima anyta Jekaterina Didžioji.  Ištekėjo už našlio Pavlo I, 
prieš tai priėmusi stačiati kybę ir gavusi Marijos Fiodorovnos vardą. 
Ji – Romanovų šeimos moterų fi lantropijos tradicijų kūrėja, labdaros 
ir švieti mo organizacijų steigėja, našlaičių globėja. Marijos Fiodor-
ovnos rezidencijoje Pavlovsko dvare buvo aptariami svarbūs politi niai 
reikalai, o jos nuomonė – girdima ir svarbi. Marija Fiodorovna buvo 
įtakinga politi niame, socialiniame ir kultūriniame imperijos gyvenime. 

Pirmosios mokyklos kurti esiems Rusijoje steigimo priežasti s buvo 
imperatorienės susiti kimas su kurčiu berniuku Aleksandru Meleriu 
(Aleksandr Meller), generalinio majoro sūnumi. Norėdama paleng-
vinti  berniuko dalią, imperatorienė Marija įsakė įsteigti  mokyklą kur-
ti esiems, į ją ir pakvietė mokyti  A. Zygmuntą. 

1806 m. gruodžio 2 d. mokykla Pavlovske buvo ati daryta ti k ke-

liems vaikams, tarp jų buvo ne ti k minėtas berniukas A. Meleris, bet 
ir A. Zygmunto mokinys iš Vilniaus Jonukas Rajeckis (Janek Rajecki). 
1807 m. pradžioje čia mokėsi jau devyni mokiniai. Pirmoji A. Zygmun-
to užduoti s buvo sukurti  rusų pirštų abėcėlę, kuri, jo nuomone, yra 
būti na didakti niam ir edukaciniam darbui.  

Imperatorienė Marija Fiodorovna dažnai lankėsi šioje mokykloje, 
suteikė ypati ngą globą ir rūpestį  kurti ems vaikams, dalyvavo pamoko-
se. A. Meleris, kuris pasirodė kaip geriausias mokinys, 1809 m. gavo 
dovanų auksinį laikrodį (apie tai jis parašė savo prisiminimuose).  O 
A. Zygmuntas gavo padėką ir apdovanojimus – tai buvo keturi dei-
manti niai žiedai.  

Vilniaus misionierių kongregacijos vizitatorius A. Polis impera-
torienės Marijos prašymu į Peterburgą išsiuntė ne ti k misionierių 
bendruomenės narį A. Zygmuntą, bet ir tris seseris, kurios užsiėmė 
neturti ngųjų ir ligonių globa bei slaugymu. Jos buvo reikalingos 
įsteigtai ligoninei Peterburge. Kaip rašoma knygoje „The Vincenti ans 
a General History of the Congregati on of the Mision“, minėtos sese-
rys sėkmingai atliko labdaros darbą. Tačiau jų veikla sukėlė Stačiati kių 
bažnyčios nepasitenkinimą, nes seserys nesuti ko priimti  ortodoksių 
moterų į savo bendruomenę. Imperatorienė buvo priversta atleisti  
seseris. 

Įdomu tai, kad Marija Fiodorovna paprašė A. Zygmunto likti  prie 
jos vaikų – Konstanti no, Nikolajaus (būsimo caro), Michailo ir mokyti  
juos vokiečių kalbos. Vis dėlto manoma, kad ti kroji priežasti s išlaikyti  
A. Zygmuntą buvo imperatorienės Marijos noras suteikti  vaikams 
daugiau žinių apie katalikų ti kėjimą. 

Tėvas A. Zygmuntas daugiau nei trejus metus vadovavo kurčiųjų 
mokyklai Pavlovske, tačiau atšiauraus klimato sąlygos jam neti ko, 
paveikė jo sveikatą. 1808 m. sveikata taip pablogėjo, kad iš Vilniaus 
misionierių kongregacijos jam padėti  buvo atsiųstas kitas mision-
ierius Antanas Kimborovičius (Antoni Kimborowicz), bet po kurio 
laiko abu kunigai buvo atleisti  iš pareigų. Šalti niai mini dvi galimas 
priežasti s. Viena, jog, atsižvelgdamas į savo sveikatą, A. Zygmuntas 
pats kreipėsi į imperatorienę su prašymu atleisti  jį iš pareigų, o antra 
ta, kad Stačiati kių bažnyčios Šventasis Sinodas surezgė planą, jog šie 
du katalikai būtų atleisti . 

1810 m. sausį A. Zygmuntas ir A. Kimborovičius grįžo į Vilnių. Prieš 
išvykstant pirmasis kurčiųjų mokytojas Rusijoje A. Zygmuntas buvo 
apdovanotas imperatoriaus Aleksandro I Šv. Vladimiro 4-ojo laipsnio 
ordinu už tarnystę ir pasiekimus surdopedagogikoje. •

Tęsinys – kitame numeryje.

Vilniaus misionierių namai, kuriuose buvo atidaryta pirmoji mokykla kurtiesiems.
Šv. Juozapo ir šv. Nikodemo bažnyčios liekanos, kur 1805 m. buvo atidaryta pirmoji 

kurčiųjų mokykla. 
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Vasario mėnesio „Akiračio“ straipsnyje „Kurčiųjų ugdymo istorija papildyta D. Volungevičienės 
prisiminimais“ supažindinome su pirmųjų lietuviškų kurčiųjų mokyklų steigimu. Istorijos faktai, 

papildyti Danutės Volungevičienės-Kardelytės prisiminimais, atskleidė problemas ir iššūkius, su kuriais 
Lietuvos kurčiųjų bendruomenė susidūrė pačioje savo gyvavimo pradžioje. Tęsiame pasakojimą, 

papildytą garbios senjorės prisiminimais.                                                                            

Rasa BUIKAUSKAITĖ-KURZENKOVĖ

Autentiškas pasakojimas apie ugdymą 
pirmosiose lietuviškose kurčiųjų mokyklose

Vietos mokyklai ieškojimas 
Sujungus dvi kurčiųjų ugdymo įstaigas į vieną, naujos mokyklos 

vieta 1940 m. tapo Kauno rajone esanti s Marvos dvaras. Po ilgo 
ieškojimo ši vieta pasirinkta neatsiti kti nai. Iš pradžių mokyklai patalpų 
ieškota Vilniaus apylinkėse. Mat grąžinus Vilniaus kraštą Lietuvai, čia 
tada gyvenantys dvarininkai pasitraukė į Lenkiją ir paliko nemažai 
didelių tuščių dvarų. Buvo apžiūrėta keletas tokių dvarų, tačiau, ne-
paisant gražių apylinkių, visi jie neati ti ko svarbiausios sąlygos: buvo 
toli nuo geležinkelio ir plento. Tad paieškos sugrįžo į Kauno apskritį  
ir galuti ne jų stotele tapo Marvos dvaras. Surastas naujas patalpas 
reikėjo pertvarkyti , ten persikraustyti  ir išsiųsti  visiems mokiniams 
kvieti mus sugrįžti . 

Vaikai į mokyklą grįžo noriai. Pirmaisiais metais joje buvo net 
aštuonios klasės, kuriose mokėsi 97 mokiniai. Didelį vaikų skaičių, 
matyt, lėmė ir tai, kad tėvams už mokslą ir vaikų išlaikymą nebereikėjo 
mokėti . Mokyklos vadovu buvo paskirtas Jonas Vajega, dirbo devyni 
bendrojo lavinimo mokytojai ir keturi profesinio mokymo instrukto-
riai, auklėtoja, taip pat buvo ir kitų techninių darbuotojų.

Gyvenimo sąlygos Marvos dvare
Mokyklos bendruomenės gyvenimas suklestėjo: mokinių ir 

mokytojų skaičius gerokai išaugo, naujosios mokyklos iškilmingame 
ati daryme dalyvavo ir Socialinio aprūpinimo tarnybos atstovai, kai 
kurie darbuotojai įstojo į  švieti mo ir meno darbuotojų profsąjungą, 
išleistas mokyklos sienlaikrašti s, o mokiniai dirbo dideliuose mokyklos 

žemės ir sodo plotuose ir užsiaugino gausų derlių savo maiti nimui. 
Tačiau gyvenimo sąlygos naujajame dvare buvo sudėti ngos. 

Pavasarį ir rudenį kelias į Marvos dvarą būdavo neišbrendamas. 
Pavasarį jį užliedavo pakilęs Nemuno vanduo, o rudenį tekdavo klam-
poti  per gilų purvyną. Žiemą kelias būdavo taip užpustytas, kad ir su 
arkliais nebuvo galima išvažiuoti  per pusnynus. Į Marvos dvarą ir iš 
jo vaikus vežiodavo arklių traukiamais vežimais, bet kelias buvo toks 
prastas, kad dažniausiai mokytojai eidavo pėsti . Eiti  tekdavo stačiais, 
slidžiais šlaitais, o kartais, kai kelias tapdavo visiškai neišvažiuojamas, 
ir keletą kilometrų aplinkui.  

Marvos dvaras buvo toli nuo arti miausios gyvenvietės, todėl 
mokinių laisvalaikis buvo apribotas. Didžiulė pramoga vaikams buvo 
nueiti  į kiną, bet tai nuti kdavo labai retai, nes reikėjo eiti  ilgą kelią. Tuo 
metu, kai kelias būdavo nepereinamas ir neišvažiuojamas, mokiniai 
likdavo visai atskirti  nuo civilizacijos. Kadangi medicinos personalo 
mokykloje nebuvo, susižeidus, susirgus ar norint pati krinti  mokinių 
sveikatą, mokytojai mokinius veždavo į arti miausią ambulatoriją 
gyvenvietėje. Šia kelionę ypač apsunkindavo neišvažiuojami keliai. 

Tuo metu susisiekimas geležinkeliu buvo brangus, o autobusų 
buvo labai mažai, todėl dalis mokinių žiemos ir pavasario atostogoms 
į namus negrįždavo. Patys tėvai vaikų pasiimti  neatvažiuodavo. Ru-
dens atostogų nebuvo: mokslo metai prasidėdavo rugsėjo 1-ąją ir 
baigdavosi birželio 15 dieną. Dalis vaikų visą šį laiką ir praleisdavo 
Marvoje, nematydami savo arti mųjų. 

Karo laikotarpis
Palyginti  ramus laikotarpis Marvoje tęsėsi vos vienus mokslo me-

KURČIŲJŲ ISTORIJA

Danutės Kardelytės mokinio pažymėjimas Žmogaus globos draugijos kurčių-nebylių 
institute.

1941 m. nuotrauka. Mokiniai ir mokyklos kolektyvas šalia mokyklos Marvos dvare. 
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tus. Viskas pasikeitė 1941 m. birželio 22 d. 
prasidėjus karui. Mokykla buvo prie pat 
Nemuno ir netoli pagrindinio kelio, kuriuo 
iš Vakarų į Lietuvą traukė vokiečiai. Aplink 
mokyklos pastatą nuolat vyko mūšiai. Laimei,  
mokinių vasarą mokykloje nebuvo, visas 
mokyklos inventorius buvo suneštas į dvaro 
rūsius. Mokyklos saugoti  buvo palikti  du 
mokytojai. Jie nuolat buvo dideliame pavo-
juje – vieną dieną juos apti ko vokiečių karin-
inkai ir, negalėdami susikalbėti , nusprendė, 
kad mokytojai yra parti zanai ir jau ruošėsi 
sušaudyti . Paskuti nę akimirką juos išgelbėjo 
į mokyklą atskubėjęs direktorius J. Vajega.  Jis 
šiek ti ek mokėjo vokiečių kalbą ir paaiškino 
karininkams, kad tai – kurčiųjų mokyklos sar-
gai. 

Ruduo prasidėjo niūriai – į mokyklą buvo 
priimti  vos 8 nauji mokiniai. 20 buvusių 
mokyklos mokinių į mokyklą naujiems mok-
slo metams nebegrįžo, o septyni – nebegrįžo 
jau niekada, tapo fašistų aukomis. Tuomet 
mokslo metus pradėjo 85 mokiniai, tarp jų – 
ir Danutė Kardelytė. Tai buvo sunkūs metai 
– mokiniams nuolat trūko mokslo priemonių, 
maisto ir drabužių. Laikui bėgant ši stoka 
buvo tokia nebepakeliama, kad mokslo me-
tus teko užbaigti  gerokai anksčiau – kovo 23 
dieną. 

Tais mokslo metais mokykla gavo 
pasiūlymą vėl išsikelti  į Kauną, Panerių gatvę 
47. Šį pasiūlymą vadovybė priėmė, ir 1942 m. 
mokslo metai čia prasidėjo. Tais metais, nors 
buvo priimti  net 24 nauji mokiniai, į mokyklą 
dėl sunkių karo sąlygų nebegrįžo dar daugiau 
mokinių. Persikraustymas mokinių buiti es 
nepagerino: čia taip pat trūko būti niausių 

dalykų – maisto, drabužių ir mokymo 
priemonių. Taip pat buvo stokojama patalpų: 
klasėje vienu metu mokydavosi dviejų klasių 
mokiniai. 

Išugdė sti prią valią ir 
bendruomeniškumą

Sunkiausi laikai išugdė sti prią valią ir 
bendruomeniškumą: būtent tais mokslo 
metais pradėjo kurti s pirmieji savanoriški 
mokinių būreliai. Tai būdavo pačių mokinių 
iniciatyva teikiama pagalba mokytojams 
ir kiti ems mokiniams. Vienas tokių būrelių 
buvo „Mažųjų globos“, kuriame kiekvie-
nas iš mokinių pasiimdavo sau po vieną 
globoti nį iš mažųjų klasių ir būdavo jiems 
tarsi vyresnieji broliai ir seserys: padėdavo 
susitvarkyti , prižiūrėdavo laisvalaikiu, vesda-
vosi kartu pramogauti , rūpindavosi ir globo-
davo. Šie ryšiai tapo tokie sti prūs, kad net ir 
baigę mokyklą globėjai ir globoti niai palaikė 
nuoširdžius tarpusavio santykius. 

1943-ieji buvo patys sudėti ngiausi metai 
mokyklai. Tų metų rugpjūtį  vokiečiai užėmė 
mokyklą, o rugsėjį grąžino mokiniams ti k 
antrą aukštą. Pirmame aukšte įsikūrė geto 
policija. Mokykloje liko ti k 47 mokiniai. 
Danutė, kuri turėjo pradėti  ketvirtą klasę, 
tais metais į mokyklą nebegrįžo. Pasak jos, 
mokykloje liko mokyti s daugiausia našlaičiai, 
kuriuos globojo direktorius J. Vajega ir kele-
tas likusių mokytojų. 

Mokslai Vilniuje
Danutė laiško, kviečiančio grįžti  moky-

ti s į Kauno mokyklą, laukė pusantrų metų. 
Praėjus šiam laikui, jau 15-metės Danutės 

šeima laikraštyje pamatė skelbimą, jog į 
Vilniaus kurčiųjų mokyklą kviečiami mokyti s 
7-14 metų kurti eji vaikai. Kadangi iš Kauno 
gauti  laišką Danutė jau buvo praradusi viltį , 
jos brolis susitarė su Vilniaus mokyklos direk-
tore Agne Pacenkaite, kad ją pajaunins pora 
metų ir priims mokyti s. 

Vilniaus mokykloje, tuo metu įsikūrusioje 
S. Konarskio gatvėje 33, Danutė nesijautė 
laiminga. Čia ne ti k trūko būti niausių 
reikmenų, mokiniai gyveno labai prastomis 
sąlygomis, miegojo medinėse lovose, bet ir 
buvo nedraugiška mokyklos aplinka. Antrame 
mokyklos aukšte gyveno girdintys vaikai, ku-
rie dažnai apkalti ndavo kurčiuosius nebūtais 
dalykais. O ir pačių kurčių vaikų buvo nedaug, 
pusė jų – lenkai. 

Mokslus baigė Kaune
Mokslo metams einant į pabaigą, Danutei 

nusišypsojo sėkmė: į seminarą mokyklo-
je atvyko jau atsigavusios Kauno kurčiųjų 
mokyklos mokytojai. Pamatę buvusią mokinę 
Danutę, jie labai kvietė ją sugrįžti . Taip po 
trejų metų pertraukos 1946 m. D. Kardelytė 
sugrįžo į Kauną. Tik jau mokyklos adresas 
buvo vėl pasikeitęs – Panerių g. 23. 

Šioje mokykloje aštuonerių metų kursą 
stropi ir pareiginga mergina baigė 1950 
m. Jos atestate švietė visi penketukai, o at-
mintyje išliko knygos verti  prisiminimai apie 
sudėti ngus mokslų metus, kai noro moky-
ti s buvo begalė, o sąlygos – ypač sunkios. 
D. Volungevičienė-Kardelytė tapo pirmųjų 
lietuviškų kurčiųjų mokyklų steigimo ir jų ug-
dymo liudininke. •

Užtikrinti meno prieinamumą kurtiesiems gali 
būti ilgas ir intensyvus procesas. Projektu Muziejai 

gestų kalba (Musea in Gebaren), įgyvendinamu 
nuo 2016 m. vasario mėnesio, siekiama, kad 

menas ir kultūra taptų prieinamesni kurtiesiems 
ir neprigirdintiesiems Nyderlanduose. Šį projektą 
inicijavo Amsterdamo fotografi jos muziejus Foam 
(Foam Fotografi emuseum Amsterdam) ir kurčiujų 

organizacija Wat Telt! Jis kuruoja muziejų 
ekskursijas, kurios skirtos kurčiųjų bendruomenei 

ir kurias veda kurtieji gidai.                                                                           

Iš anglų kalbos vertė Joana VANAGIENĖ

Unikalus projektas kviečia kurčiųjų 
bendruomenę į muziejus

Nuo 2016 m. dvidešimt du kurti eji dalyvavo mokymuose, kad 
galėtų tapti  muziejų gidais; šiuo metu projekte Muziejai gestų kalba 
dalyvauja 16 muziejų.

Maren Siebert (Foam) ir Roos Watt el (Wat Telt!) pasakoja, 
kaip gimė projektas Muziejai gestų kalba, taip pat apie savo pati rtį  
įgyvendinant projektą.

Kaip prasidėjo projektas Muziejai gestų kalba? 
Maren: Daugiau nei prieš 10 metų muziejus Foam pradėjo dirb-

ti  su kurčiaisiais gidais. Kartą per mėnesį kurti esiems lankytojams 
siūlėme ekskursiją po muziejų. Tokio dalyko Nyderlanduose dar nebu-
vo buvę. Turėjome keletą tarptauti nių pavyzdžių, todėl pamanėme, 
kad būtų smagu ir mūsų muziejuje įdarbinti  kurčiąjį gidą. 

O 2016 m. muziejus Foam ir kurčiųjų organizacija Wat Telt! sujungė 
jėgas, siekdami skleisti  informaciją apie kurčiųjų bendruomenę Am-
sterdamo muziejuose ir pasiūlyti  mieste daugiau renginių, prieinamų 
kurti esiems. 

KURČIŲJŲ ISTORIJA / KURTIEJI PASAULYJE
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Kartu mes sukūrėme programą, suradome 
finansavimą ir įtraukėme į projektą įvairių 
muziejų. Tuo metu įsigaliojo naujoji Jungtinių 
Tautų konvencija, draudžianti organizacijoms 
savo teikiamų paslaugų nepritaikyti žmonėms, 
turintiems negalią. Taigi jei muziejus siūlo 
ekskursiją girdintiems žmonėms, jis privalo ją 
pritaikyti ir kurtiems bei neprigirdintiems lanky-
tojams. Tai buvo tarsi papildomas postūmis 
muziejams įsitraukti į projektą. Jie tapo atsak-
ingi už šią naująją auditoriją.  

Sukurti ir įgyvendinti tokią programą kiek-
vienam muziejui savarankiškai būtų didelis 
įsipareigojimas, tačiau Foam ir Wat Telt! galėjo 
pasiūlyti muziejams savo jau turimas žinias, 
žmones ir programas. Taigi kartu pradėjome 
dirbti prie projekto Muziejai gestų kalba 
apmatų.

Kur sėmėtės įkvėpimo? 
Maren: Panašią programą turėjo Londo-

nas. Keletas miesto muziejų, įskaitant ir Tate 
Modern muziejų, bendradarbiavo kurdami la-
biau pritaikytą Londono muziejų aplinką kurti-
esiems ir neprigirdintiesiems.

Europoje yra daug miestų, kur muziejai ge-
rai bendradarbiauja su kurčiųjų bendruomene, 
bet nėra labai daug kartu dirbančių muziejų. 
Manau, kad intensyvus mūsų bendradarbiavi-
mas yra gana išskirtinis. 

Roos: Prieš mums pradedant šią veiklą 
kurtiesiems skirtos muziejų programos 
užsienyje buvo pažangesnės negu Nyderlan-
duose. Pavyzdžiui, Paryžius ir Londonas turėjo 
nemokamą įėjimą arba kurtiesiems pritaikytas 
ekskursijas. Prieinamumo lygis tuose muziejuo-
se buvo kur kas geresnis. 

Dabar situacija jau pasikeitė, ir daugelis 
šalių mokosi iš mūsų. Mes supratome, kad tai, 
ką darome čia, Nyderlanduose, yra unikalu, 
ypač mūsų gebėjimas dirbti kartu. Pastebime, 
kad kituose miestuose yra didesnė konkuren-
cija, ir daugelis muziejų nori dirbti individualiai. 

Kokia yra kurčiųjų gidų mokymo progra-
ma?

Roos: Programa įvairiais metais šiek tiek 
skiriasi. Pirmajai laidai buvome parengę ke-
turias teorijos pamokas, kur mokėme, kaip 
organizuoti ekskursiją – tai pagrindinė ir pa-
prasta informacija. Taip pat mokėme gidus 
vertimo įgūdžių, kalbėjome apie kurčiųjų 
bendruomenės įvairovę, skirtingus socialinio 
bendravimo ir gestų kalbos vartojimo būdus. 
Po keturių dienų teorijos vyko dviejų dienų 
praktika muziejuje Foam. Paskui gidai turėjo 
mokymus tuose muziejuose, kuriuose pa-
sirinko dirbti. Mokymų pabaigoje reikėjo laikyti 
egzaminą. Jeigu išlaikai egzaminą, tuomet turi 
bandomąjį laikotarpį ir priklausomai nuo darbo 
rezultatų bendradarbiavimas su muziejumi 
pratęsiamas arba ne. Pasibaigus mūsų moky-
mams, už tolesnį profesinį gido mokymą yra 
atsakingas muziejus.

Antrajai gidų laidai nusprendėme taikyti 
kitokį metodą. Šį kartą grupę sudarė žmonės iš 
skirtingų Nyderlandų provincijų. Norint atvykti į 
Amsterdamą jiems reikėjo papildomo laiko bei 
kelionės išlaidų. Taigi nusprendėme surengti 
keturių dienų teorinius mokymus internetu. 
Studentai per du mėnesius turėjo baigti kursą. 
Mes taip pat sukūrėme Facebook paskyrą, 
ten įkėlėme įvairius klausimus ir užduotis. 
Studentai galėjo rengtis savarankiškai, o pa-
darytas užduotis atsiųsti mums patikrinti. Kaip 
papildomą užduotį jie turi stebėti įvairias ek-
skursijas. Pirmoji grupė negalėjo to padaryti, 
nes tuo metu tik muziejus Foam turėjo ekskur-
sijas gestų kalba. 

Kokie studentų atrankos kriterijai?
Roos: Atrankos kriterijų nėra daug. Pirma-

sis – gestų kalba turi būti gido gimtoji kalba. 
Antrasis kriterijus – gidai turi mokėti skaityti 
olandiškai. Taip pat norime, kad juos domintų 
istorija arba meno istorija ir kad jie turėtų 
gebėjimų pasakoti. 

Mes orientuojamės į 18-35 metų asmenis, 
kurie galėtų būti pavyzdys jauniesiems mūsų 
lankytojams. Tačiau turime ir keletą vyresnių 
dalyvių, nes daugelis kurčiųjų bendruomenės 

narių tik vyresniame amžiuje pradeda domėtis 
istorija ar meno istorija, taip yra dėl švietimo 
problemų.

Kokia yra muziejaus ekskursijos schema?
Roos: Kadangi mūsų tikslinė grupė yra 

kurčiųjų bendruomenė, svarbu nebombarduoti 
jos informacija. Todėl atrenkame faktus, kuriais 
norime pasidalyti. Kiekvieną ekskursiją sudaro 
penki šeši pagrindiniai komponentai, o jos 
trukmė - apie pusantros valandos. Stengiamės, 
kad ekskursijos būtų kuo vizualesnės.

Labai svarbu, kad ekskursijos metu būtų 
ryšys su gidu. Tai pagrindinis pranašumas, pa-
lyginti su videogidais. Kurčiųjų bendruomenė 
yra nepalankioje padėtyje, nes kultūra ir menas 
paprastai neįeina į jų švietimą. Kurtieji dažnai 
nesidomi muziejais. Bet kai muziejuose dirba 
kurtieji gidai, tai suteikia jausmą, tarsi būtum 
namie. Labai svarbu turėti gyvą ryšį, nes jis 
sukuria geresnę sąveiką tarp muziejų ir kurčiųjų 
bendruomenės.

Siekiame, kad ateityje kurtieji norėtų eiti į 
muziejus ir žinotų, jog jie yra prieinami kurti-
esiems.

Ar klausiate lankytojų nuomonės apie ek-
skursijas?

Maren: Po kiekvienos ekskursijos lanky-
tojų prašome užpildyti atsiliepimų lapus. Ten 
yra  klausimai, kaip ir iš kur lankytojai sužinojo 
apie šią ekskursiją, kokią patirtį čia gavo, ar viską 
suprato, ar norėtų grįžti į muziejų dar kartą ir ar 
prieš tai jie yra lankęsi muziejuje. 

Ar gaunate teigiamus atsiliepimus?
Maren: Taip, labai teigiamus. Kurtieji lanky-

tojai ypač džiaugiasi muziejų registratūros 
darbuotojų atvirumu. Labai svarbu išmokyti 
gestų kalbos pagrindų žmones, dirbančius 
rūbinėje ar kasoje – juk jie yra pirmieji, kuriuos 
sutinkame muziejuje. Deja, dažnai nutinka taip, 
kad kurčiajam atėjus į muziejų darbuotojai 
ima panikuoti ir nekomunikuoja su juo. Mes 
mokome darbuotojus, kad jie būtų atviri ir svet-
ingi kurtiems muziejų lankytojams. •

Šaltinis: 
www.museeum.com/

KURTIEJI PASAULYJE

Projektas Muziejai gestų kalba kuruoja ekskursijas, kurios skirtos kurčiųjų bendruomenei ir kurias veda kurtieji 
gidai. 
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Kovo 7 d. Kaune vyko 2019 m. Lietuvos kurčiųjų plauki-
mo čempionatas. Kauno plaukimo mokyklos baseine ,,Dai-
nava“ varžėsi 22 sportininkai: 12 vyrų ir 8 moterys.

„Akiračio“ inf.

Tarp vyrų kaunieti s Giedrius Švedas („Tyla“) buvo nepralenkiamas 
net keturiose rungtyse: 25 m  ir 50 m plaukimo laisvuoju sti liumi bei 25 
m ir 50 m plaukimo krūti ne rungtyse jis laimėjo pirmąsias vietas. Plauk-
damas nugara 25 m nuotolį pirmasis įveikė Faustas Simaiti s (LNPF), o 
50 m plaukdamas nugara greičiausias buvo Arturas Kuklis („Gestas“).

Iš moterų daugiausia rungčių laimėjo Modesta Jarmalavičiūtė 
(LKNPM): ji 25 m ir 50 m plaukimo laisvuoju sti liumi bei 25 m plaukimo 
krūti ne ir 25 m  bei 50 m plaukimo nugara rungtyse užėmė pirmąsias 
vietas. Tik 50 m plaukdama krūti ne ji užėmė antrąją vietą, o pirmoji 
šioje rungtyje buvo Mija Griniūtė (KPM). •

Mergaičių šachmatų varžybose Ugnė Grybauskaitė iš Kauno  
laimėjo pirmąją vietą. Berniukų šachmatų varžybose, nepralaimėjęs 
nė vieno susiti kimo, geriausioje pozicijoje atsidūrė  klaipėdieti s  

Domantas Dargužas. 
Mergaičių šaškių varžybose nepralenkiama buvo Toma Audickaitė 

iš Panevėžio. Ji nepralaimėjo nė vieno susiti kimo ir džiaugėsi pirmąja 
vieta. Vaikinų šaškių varžybose nugalėtoju tapo taip pat panevėžieti s 
Jonas Švalbonas. 

Merginų stalo teniso varžybose pirmąją vietą užėmė Laura 
Danilaitė iš Kauno. Vaikinų stalo teniso varžybose nenugalimas buvo 
taip pat kaunieti s Justas Kontenis.  

Geriausius rezultatus pasiekę jaunieji sporti ninkai bus įtraukti  į Lie-
tuvos kurčiųjų moksleivių rinkti nę ir kovo 22-24 d. Latvijos sosti nėje 
Rygoje vyksiančiose Balti jos šalių kurčiųjų moksleivių žaidynėse gins 
Lietuvos garbę. •

Kovo 7 d. Kaune vyko Lietuvos kurčiųjų moksleivių 
žaidynės, kuriose dalyvavo Kauno, Klaipėdos, 
Panevėžio ir Vilniaus kurčiųjų ugdymo įstaigų 

moksleiviai. Jie varžėsi trijose sporto šakų 
rungtyse: žaidė stalo tenisą, šachmatais ir 

šaškėmis.                                     
„Akiračio“ inf.

SPORTAS

Lietuvos kurčiųjų moksleivių žaidynės

Lietuvos kurčiųjų 
plaukimo čempionatas

Džiaugsmingai nusiteikę Panevėžio kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pagrindinės mokyklos 
moksleivių žaidynių dalyviai.

Dėl Lietuvos čempionės vardo susikovė klubo „Gestas“ penkios 
moterys:  Guoda Gudėnaitė,  Eglė Leleikaitė, Marta Ševcova, Gitana 
Vyšniauskaitė, Simona Šekurovaitė ir šeši vyrai: Deividas Takinas, 

Kęstuti s Žižiūnas, Viktoras Narkevičius, Jonas Lukošius, Rapolas Kumža,  
Ramunis Budriūnas.

Tarp vyrų geriausiai žaisti  sekėsi D. Takinui („Gestas“). Surinkęs 10 
taškų, jis tapo Lietuvos kurčiųjų stalo teniso čempionu. Antrąją vietą 
užėmė K. Žižiūnas („Tyla“). Bronzos medalis ati teko V. Narkevičiui („Ges-
tas“).

Tarp moterų sti priausia buvo G. Gudėnaitė. Surinkusi 8 taškus, ji 
tapo Lietuvos kurčiųjų stalo teniso čempione. Antroji vieta ati teko 
E. Leleikaitei, trečioji – G. Vyšniauskaitei. •

Kovo 3 d. Vilniuje vyko Lietuvos kurčiųjų stalo teni-
so čempionatas. Jame dalyvavo tik Kauno klubo „Tyla“ 
ir Vilniaus „Gesto“ sportininkai. Varžybų vyr. teisėjas - 
Arūnas Kubaitis.

„Akiračio“ inf.

Kovo 3 d. Vilniuje vyko Lietuvos kurčiųjų stalo teni-

Lietuvos kurčiųjų stalo teniso čempionatas

Lietuvos kurčiųjų 
stalo teniso čempionato 

prizininkai.
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Kovo mėnuo buvo turti ngas švenčių: kovo 4-ąją šventėme šv. Ka-
zimiero iškilmes, kovo 5-ąją vaišinomės Užgavėnių blynais, Kovo 8-ąją 
gėlių puokštėmis džiuginome moteris, Kovo 11-ąją minėjome LIETU-
VOS NEPRIKLAUSOMYBĖS ATKŪRIMO DIENĄ! •

Klaipėdoje Užgavėnių diena šiemet labiau 
priminė vėlyvą rudenį, kai audringi pajūrio orai 
lenkė prie žemės ne ti k medžius, bet ir žmones. 
Todėl Litorinos bendruomenei buvo sunku pasakyti , 
ką tądien jie varė iš kiemo. •

MES IR VISUOMENĖ

Džiaugsmingos kovo mėnesio akimirkos

Gėlės skirtos Kauno apskrities gestų kalbos vertėjų centro moterims.

Kovo 5 d. Lietuvos kurčiųjų draugijoje apsilankė Užgavėnių persirengėliai - tai buvo 
tikra staigmena ir netikėtumas visam kolektyvui!

Kauno apskrities gestų kalbos vertėjų centro Užgavėnių vaišės.

Ech, žiema, žiemuže, smagu su tavim buvo, bet... eik jau tu iš mūsų kiemo!


