
L I E T U V O S  K U R Č I Ų J Ų  D R A U G I J O S  M Ė N R A Š T I S

Dalia PŪCE:  
ir kurtieji gali siekti karjeros

Nr. 7 (418)
2021 m. liepa

Kaina 
1 Eur 

K. Vaišnora:  
„Ir toliau 
svajokite, o mes,  
LKD komanda, 
pasistengsime  
tai išpildyti“

LKD meno šventė



2021 m. LIEPA2

LIEPOS 6 D. PRIĖMIMAS PREZI
DENTŪROJE. Liepos 6-ąją LKD 
prezidentas Kęstutis Vaišnora  ir 
viceprezidentas Mykolas Balaišis 
Prezidento institucijos kvietimu dalyvavo Vals-
tybės dienos proga surengtame priėmime. Su 
Jo Ekscelencija Gitanu Nausėda jiedu aptarė 
būtinybę didinti LGK vertėjų etatų skaičių, pa-
dėkojo Prezidentui už rodomą pavyzdį didi-
nant informacijos prieinamumą kurtiesiems ir 
sulaukė patikinimo, kad ir toliau tam bus skiria-
mas dėmesys, nes tai – vienas iš valstybės gero-
vės komponentų. Renginio metu LKD atstovai 
taip pat su lygių galimybių kontroliere Birute 
Saba tauskaite (Birute Sabat) ir Lietuvos žmo-
gaus teisių centro komunikacijos vadove Jūrate 
Juš kaite aptarė Lietu vių gestų kalbos įstatymo 
klausimą, žmogaus tei sių pažeidimus, prieina-
mumą, kalbė josi apie LGK ir kurčiųjų kultūrą. O 
vakare, 21 val., LKD atstovai giedojo himną lietu-
vių gestų kalba. Šventiniame renginyje taip pat 
dalyvavo Vertimo centro vadovai Ramunė Leo-
navičienė ir Arūnas Bražinskas. 

SIEKS LYGIŲ GALIMYBIŲ. LKD p rezidentas 
K. Vaišnora ir viešųjų ryšių koordinatorė J usti na 
Vertelkaitė susitiko su Lygių galimybių kont-
rolie riaus tarnybos atstovėmis Izabele Švarai
te, Mintaute Jurkute ir Aušrine Smilgyte ir 
buvo informuoti, kad iki metų pabaigos Tarnyba 
planuoja atnaujinti savo internetinę svetainę ir 
nuo tada taikyti universalaus dizaino modelį, 
kad jų viešinama informacija būtų prieinama vi-
siems žmonėms, nepaisant jų turimos negalios. 
Atnaujinus svetainę, joje bus skelbiama ir į LGK 
išversta informacija, t. y. kurtiesiems bus suda-
ryta galimybė plačiau susipažinti su Tarnybos 
veikla, daugiau sužinoti apie lygias galimybes 

ir žmogaus teises savo gimtąja kalba. Prie Tar-
nybos parengtos informacijos pritaikymo kur-
tiesiems prisidės ir LKD viešųjų ryšių komanda.
KAM PRIKLAUSO ASMENINIO ASISTENTO PA
SLAUGA? Iki šiol asmeninio asistento (AA) pa-
slauga buvo teikiama kaip bandomasis projek-
tas, dabar ją Seimas įteisino kaip nuolatinę. AA 
gali padėti pasirūpinti asmens higiena, maistu, 
padėti nuvykti į reikiamą vietą, pagelbėti ben-
drauti, tvarkyti finansinius išteklius, orientuotis 
aplinkoje, organizuoti laisvalaikį ir poilsį, paly-
dėti ir padėti nuvykti į darbo pokalbį, surasti 
tinkamą transporto priemonę, padėti judėti 
ten, kur nėra pritaikyta aplinka. Kaip numato 
įstatymas, tokia asmenine pagalba siekiama 
sudaryti sąlygas neįgaliajam gyventi savaran-
kiškai ir veikti visose gyvenimo srityse. Asme-
ninę pagalbą galės gauti visi neįgalieji, kuriems 
šis poreikis bus nustatytas, neatsižvelgiant į 
amžių, negalios sunkumą ar pobūdį. Pa galbos 
poreikį 1 metams nustatys socialiniai darbuo-
tojai. AA paslaugą galės teikti fizinis asmuo, 
kuris su neįgaliuoju nėra susijęs artimais gi-
minystės ryšiais. AA, prieš pradėdamas teikti 
pagalbą, turės išklausyti atitinkamus mokymus. 
Jeigu neįgaliojo, kuriam reikalinga asmeninė 
pagalba, pajamos yra mažesnės negu 256 eu-
rai, už asmeninę pagalbą jam nereikės m okėti. 
Jeigu pajamos didesnės, neįgalusis turėtų ap-
mokėti ne daugiau kaip 20 proc. pagalbos tei-
kimo kaštų, o asmens įmoka neturėtų viršyti 20 
proc. jo pajamų.
SKUBIOJI PAGALBA KURTIE
SIEMS. 2021 m. liepos 1-ąją suėjo 
vieni metai, kai Lietuvoje pradėjo 
veikti klausos negalią turintiems 
asmenims skirta Sku biosios pa-
galbos tarnybų telefono numerio 112 mobilioji 
programėlė. Per metus mobiliosios programė-
lės vartotojais tapo 1294 asmenys. Iš jų buvo 
gauta ir užregistruota 143 pagalbos prašymai. 
LIETUVOS GELEŽINKELIAI. AB „Lietuvos gele-
žinkeliai“ pristatė antro ketvirčio atliktus dar-
bus ir planuojamus veiksmus dėl geležinkelių 
pritaikymo asmenims, turintiems negalią. Susi-
tikime dalyvavo ir LKD prezidentas. Svarbiau-
sios naujovės: bus atnaujintos 50 stočių infor-
mavimo sistemos su realaus laiko informacija 
peronuose ir laukiamosiose salėse (iki 2023 m. 
imtinai); neįgaliesiems, tarp jų ir kurtiesiems, 
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nespėjus įsigyti traukinio bilieto stoties kasoje ir perkant bilietą trauki-
nyje, nebus taikomas 2 eurų papildomas mokestis; bus išbandoma nauja 
bilietų pardavimo sistema, testavime dalyvaus ir LKD; personalas ir dar-
buotojai bus apmokomi LGK ir supažindinami su kurčiųjų kultūra. Kasi-
ninkai ir bilietų kontrolieriai įpareigoti turėti rašiklius, popieriaus lapus, 
kad jau dabar bent primityviai sugebėtų komunikuoti su klausos negalią 
turinčiais keleiviais. Svarstyta, kad nelaimės, incidentų ir traukinių vėla-
vimo atvejais informacija turėtų būti prieinama visiems. 

NEEILINIS RV POSĖDIS. Lie-
pos 14 d. nuotoliniu būdu 
su  šauktas neeilinis LKD Res-
publikinės valdybos posėdis. 
Jame daugiausia dėmesio 
skir  ta aptarti itin sudėtingą 
Panevėžio UAB „Elkada“ fi-
nansinę situaciją ir tolimesnį 
įmonės likimą. Po savaitės su-

rengtas dar vienas neeilinis posėdis. Daugiau informacijos apie priimtus 
sprendimus – kitame leidinio numeryje.
PASKIRTA NUOLATINĖ LGKVC METODINIO 
SKYRIAUS VEDĖJA. Konkursą pareigoms 
užimti laimėjo ir birželio 29 d. LGKVC skyriaus 
nuolatinės vedėjos pareigas pradėjo eiti Lina 
Juozaitienė, iki tol buvusi laikinoji skyriaus 
vedėja. L. Juozaitienė dirbo Surdolo gijos 
cent re, vėliau Lietuvių gestų kalbos institute, 
taip pat buvo LKD savarankiško gyvenimo 
įgūdžių ugdymo specialistė, projekto „Įtrau-
kiančios istorijos – lietuviškos pasakos gestų kalba“ projekto vadovė, 
yra išbandžiusi save LGK vertėjos darbe. 2005-2009 m. mokėsi VDU, įgijo 
psichologijos bakalauro diplomą. Jos draugystė su LGK ir kurčiųjų ben-
druomene prasidėjo 2006 m., kai VDU atsirado gestų kalba kaip pasiren-
kamasis dalykas. Metodinis skyrius  įsteigtas siekiant stiprinti LGK statusą 
ir plėsti LGK vartojimo erd vę bei dėmesio kurčiųjų kultūros sričiai.

KURTYSTĖ IR AUDIZMAS. LGKVC 
metodinio skyriaus lektorės Ieva 
Aužbikavičienė ir Ada Zabulio
ny tė Neįgaliųjų reikalų depar-
ta mento darbuotojams, LGKVC 
te   ritorinių skyrių vedėjams bei vi-
siems, besidomintiems LGK, nuo-
toliniu būdu skaitė praneši mą 
„Kurtystė – audizmas“. Plačiau, 
apie ką kalbėta paskaito je – kita-
me „Akiračio“ numeryje. 

LGK KURSAI. Šiemet sausio 4 d. Vertimo centro (LGKVC) 
sudėtyje darbą pradėjęs LGK metodinis skyrius birželio ir 
liepos mėn. 5 centro teritorinių skyrių ir nuotolinio ver-
timo poskyrio vertėjams surengė mokymus, kuriuose 
kvalifikaciją tobulino 52 vertėjai. Kovo–birželio mėn. skyrius surengė nuo-
tolinius LGK kursus girdintiesiems, juose iš viso apmokyti 43 asmenys.
KULTŪROS PUSRYČIAI. Kultūros infocentro kvietimu vieną liepos tre-
čiadienį LKD atstovai pradėjo bendrais Kultūros pusryčiais, kuriuose 
kultūros lauko atstovai dalinosi naujienomis ir aktualijomis. Dalis susiti-
kimo laiko skirta gilinimuisi į renginių pritaikymą klausos negalią turin-
tiems asmenims. Kultūros pusryčių susitikimai vyksta kartą per mėnesį, 

trečiadienį, 9.30 val. ir yra skirti kultura.kaunas.lt platformos bendruo-
menei, prie kurios gali jungtis visi, kurie vykdo kultūrines veiklas Kaune. 

VYRŲ IR MOTERŲ KREPŠINIO ČEMPIONATAI. Kauno kurčiųjų sporto 
klubo „Tyla“ krepšininkai birželį vykusiame Lietuvos kurčiųjų krepšinio 
čempionate laimėjo visus penkis susitikimus ir tapo čempionais. Sidabro 
medaliais pasidabino Vilniaus „Gesto“ klubo žaidėjai. Bronzinė dvikova 
tarp Klaipėdos „Šermukšnio“ ir Panevėžio „Vėjo“ krepšininkų baigėsi 
panevėžiečių pergale. Analogiškose moterų Kauno „Tylos“ ir Vilniaus 
„Gesto“ varžybose abiejuose susitikimuose dominavo kaunietės. Tad pir-
mosioms dalyvėms ir atiteko čempionato aukščiausios prabos medaliai.  

KREPŠINIO TRIJULIŲ ČEMPIONATAI. Lietuvos kurčiųjų vyrų krepši-
nio 3x3 čempionate šiemet birželį aukso medaliais pasidabino Algirdo 
Jurkšos treniruojami Kauno kurčiųjų sporto klubo „Tyla“ krepšinin
kai. Antri liko Vilniaus „Gesto“ klubo vyrai, bronza atiteko Panevėžio klu-
bo „Vėjas“ žaidėjams. 80:47 – tokia rezultatu baigėsi antroji 3x3 moterų 
krepšininkių dvikova tarp Kauno „Tylos“ ir Vilniaus „Gesto“ žaidėjų. Dvi 
pergalės iš eilės lėmė čempionių titulą kaunietėms. 
MŪSŲ RUTULIO STŪMIKUI – 
SIDAB RAS. Birželį Palangoje vyku-
siame girdinčiųjų Lietuvos lengvo-
sios atletikos čempionate mūsų 
bend ruomenės atstovas Sigito Liepi-
naičio auklėtinis Vytenis Ivaške
vičius geriausiu (šeštu) bandymu 
ru tulį nustūmė 15 m 95 cm ir, nusi-
leidęs tik varžybų favoritui gargž-
diškiui Šarūnui Banevičiui (16 m 92 
cm),  pasidabino sidabro medaliu. 

Tegul būna dosnūs, skalsūs metai,
Tegul laimės kelias būna ilgas.
Tegul supasi sėkmės verpetai, 
Lyg karoliai suverti ant smilgos.

35-ojo gimtadienio proga LKD viceprezidentą  
Mykolą BALAIŠĮ nuoširdžiai sveikina ir profesinių 
pergalių, asmeninės laimės bei sumanymų  
ir svajonių išsipildymo linki

LKD prezidentas Kęstutis Vaišnora, LKD komanda ir Valdyba, 
kurčiųjų reabilitacijos centrų kolektyvai 

ir visa kurčiųjų bendruomenė.
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Jei anksčiau daugiausia buvo kalbama 
apie fizinę atskirtį, tai pastaruoju metu su-
sivokta, kad neįgaliųjų visavertį dalyvavimą 
visuomenės gyvenime, mokymosi galimy-
bes ir įsiliejimą į darbo rinką ne mažiau stab-
do ir informacinė bei skaitmeninė atskirtis – 
ribota galimybė gauti informaciją prieinama 
forma. Šioms problemoms, jų sprendimo 
paieškai bei jau esamai gerajai patirčiai ap-
žvelgti ir buvo skirtas renginys.

Įžanginį žodį tarusi D. Nausėdienė infor-
mavo, kad Lietuvoje skurdo ir socialinės at-
skirties riziką patiria beveik 40 proc. žmonių 
su negalia ir tai yra žymiai daugiau nei ES. Ir, 
nors šis rodiklis signalizuoja apie lygių gali-
mybių neužtikrinimą, šalyje šiam klausimui 
vis dar skiriama per mažai dėmesio. 

Lenkijos patirtis
„Man artima tai, kad žmonės su negalia 

būtų suvokiami ne per jų apribojimus, bet per 
jų galimybes. Kad žmonių su negalia poten-
cialas būtų išnaudotas, privalo būti atitinka-
mos sąlygos“, – prelegentei pritarė Lenkijos 
pirmoji ponia A. Kornhauser-Duda. Viešnios 
teigimu, informacijos prieinamumas – vienas 
didžiausių iššūkių mūsų laikais.

A.Kornhauser-Duda pristatė neįgalių 
moksleivių įtraukimo į mokymosi procesus 
patirtį, pasidžiaugė vis glaudesniu abiejų ša-
lių bendradarbiavimu įvairiais lygmenimis. 

Auditorijos dėmesį prikaustė geroji kai-
mynų patirtis. Viena iš svarbių iniciatyvų 
Lenkijoje  – programa „Prieinamumas plius“, 
jai skirtas nemenkas biudžetas. Prieinamu-
mas yra vienas iš prioritetų ir Lenkijos vy-
riausybės vasario mėnesį priimtoje Asmenų 
su negalia strategijoje 2021–2030 metams. 
Lenkijoje jau norma tapo pateikti oficialią 
informaciją lengvai suprantama kalba. Dide-
lis dėmesys skiriamas technologinių ir infor-
macinių sistemų prieinamumui. 

Pasak Lenkijos Šeimos ir socialinės poli-
tikos ministerijos valstybės sekretoriaus, Vy-

riausybės įgalioto asmens žmonių su negalia 
klausimams, Ombudsmeno ekspertų komite-
to nario žmonių su negalia klausimams Pave-
lo Vdoviko, programa „Prieinamumas plius“ 
numato prievolę užtikrinti architektūrinį, 
komunikacinį ir skaitmeninį prieinamumą 67 
tūkst. viešosios paskirties subjektų: mokyklų, 
poliklinikų, stočių ir kt. Tai aprėpia ne tik fizinį 
prieinamumą, bet ir galimybę gauti prieina-
mą informaciją skaitmenine forma (interne-
tu), gestų ir lengvai suprantama kalba.

Diegiant naujoves negalią turintiems as-
menims galima pasinaudoti Valstybinio neįga-
liųjų reabilitacijos fondo parama. Fondo lėšos 
surenkamos iš darbdavių, kurie neįdarbina 
numatyto žmonių su negalia skaičiaus. Kaip 
teigiama, parama gali naudotis ne tik valsty-
bės, bet ir privačios įmonės, verslai: pritaikyti 
interneto svetaines, užtik rinti gestų kalbos 
vertimą, diegti įvairias technologijas klausos 
ir regos negalią turintiems asmenims. Apie 
tai papasakojo kitas konferencijos pranešėjas 
Valstybinio neįgaliųjų reabilitacijos fondo val-
dybos prezidentas Kšištofas Michalkievičius.

Lietuvos iniciatyvos
SADM viceministrė Justina Jakštienė su-

pažindino su mūsų valstybės iniciatyvomis 
šioje srityje. Viena iš jų – Asmeninio asisten-
to įstatymas, įsigaliojęs nuo liepos mėnesio. 
Jis numato pagalbą ir informacijos prieina-
mumo srityje. Parengta Aplinkos prieina-
mumo programa, kurios tikslas – užtikrinti 
fizinės aplinkos, transporto, paslaugų ir in-
formacijos prieinamumą.

Konferencijoje dalyvavo ir pranešimus 
taip pat skaitė Vytauto Didžiojo universiteto 
profesorius, Jungtinių Tautų Neįgaliųjų tei-
sių komiteto vicepirmininkas Jonas Ruškus, 
Lietuvos negalios organizacijų forumo prezi-
dentė Dovilė Juodkaitė.

Diskusijos ir pasisakymai
Renginyje negalią turintys asmenys per 

konkrečias asmenines patirtis atskleidė, koks 
jiems svarbus informacijos prieinamumas. 
Renginio metu vyko diskusija, kurioje buvo 
keliami klausimai: ką mes žinome apie infor-
macijos prieinamumo kliūtis? Kaip šias kliūtis 
naikinti rengiant tinkamai prieinamą infor-
maciją visiems? Kokius sprendimus turime 
priimti ir kokių veiksmų imtis, kad kokybiš-
kai užtikrintume informacijos prieinamumą 
žmonėms su negalia bei sudarytume sąlygas 
gyventi savarankiškai ir priimti sprendimus? 

Jungtinių Tautų Neįgaliųjų teisių kon-
vencija užtikrina, kad ją ratifikavusios šalys 
siekia ne tik fizinio, bet ir informacinio pri-
einamumo žmonėms su negalia. Lietuva 
Konvenciją ratifikavo 2010 metais, tačiau 
tiek fizinis, tiek informacinis prieinamumas 
žmonėms su skirtingomis negaliomis vis dar 
yra nepakankamas.

Konferencijoje ir jos metu vykusiose dis-
kusijose dalyvavo ir LKD prezidentas Kęstu-
tis Vaišnora. Renginys vyko lietuvių ir lenkų 
kalbo mis taikant sinchroninį vertimą, taip pat 
buvo verčiamas į lietuvių gestų kalbą. 

Norėtume, kad mūsų žodžiai būtų dideli, 

Kad sielvartą sušildytų, paguostų.

Gyventi šauktų vėl be sopulio širdy

Ir ašaras nušluostytų nuo skruostų.

Mirus mylimai Mamai, Močiutei 

Zofijai VYŠNIŪNIENEI
reiškiame nuoširdžią užuojautą 

Nijolei KARMAZIENEI ir Modestui 

VYŠNIŪNUI bei jų šeimoms. 

Telydi Jus ir Jūsų artimuosius 

paguoda ir stiprybė šiuo sunkiu 

netekties metu.

Vilniaus kurčiųjų reabilitacijos centro 
kolektyvas ir kurčiųjų bendruomenė

Informacijos prieinamumas 
negalią turintiems asmenims 
Birželio 28 d. Prezidentūroje surengta tarptautinė konferenci-
ja „Informacijos prieinamumas žmonėms su negalia". Renginį 
globojo Lietuvos ir Lenkijos pirmosios ponios Diana Nausėdienė 
ir Agata Kornhauser-Duda. Konferencijos partneris – Lietuvos 
negalios organizacijų forumas. Renginio globėjos Diana Nausėdienė ir Agata Korn-

hauser-Duda. „Akiračio“ inf. 

LR
 P

re
zid

en
to

 k
an

ce
lia

rij
os

 n
uo

tr.
 / 

Ro
be

rta
s D

ač
ku

s. 

MES IR VISUOMENĖ 



2021 m. LIEPA 5

„Šešėliavimas“: kas tai yra?
Paskirtą dieną negalią turintis asmuo susitinka su jį dominančią 

veiklą vykdančios įmonės darbuotoju, dirba kartu su juo, stebi pro-
cesus, mokosi, klausia, susipažįsta su organizacijos kultūra – visa tai 
telpa į sąvoką „šešėliavimas“. Klaipėdos mieste projekto koordina-
torių pareigas atliko bendrijos pirmininkė Kristina Rimkienė ir gestų 
kalbos vertėja Virga Rimkuvienė.

Kadangi didžiąją projekto dalį buvo karantinas, dirbti nuotoliniu 
būdu buvo gerokai sudėtingiau, bet vis dėlto viskas pavyko. Pagrin-
dine diena pasirinkta gegužės 20-oji. Tačiau pati iniciatyva dėl dau-
gybės priežasčių buvo įgyvendinama visą savaitę.

Svajonių darbui įsivertinti – viena diena
Norą dalyvauti projekte pareiškė 11 asmenų. Susisiekus su jais, 

išklausyti pageidavimai, poreikiai, tada atitinkamai ieškotos įmo-
nės. Įdomiausia buvo kalbėtis su projekto dalyviais pasibaigus „še-
šėliavimo“ dienai. 

Štai kurčioji Nina savo jėgas išbandė gėlių salone, sužinojo apie 
interjero dekoravimą floristika, kaip galima pasipuošti namus ar 
aplinką šventėms, ir ne tik. Dalyvis Julius, pabuvęs darbuotojo „še-
šėliu“, deja, išsklaidė iliuzijas dėl svajoto darbo: šis pasirodė esąs vi-
sai kitoks nei įsivaizdavo. Kiti dalyviai – Martynas ir Lona džiaugėsi 
galimybe susipažinti su Lietuvos pašto vidaus tvarka. 

Mokyklą lankanti Marija turėjo kelias svajonių specialybes, ta-
čiau po dienos, praleistos su kosmetologe, suabejojo, ar tikrai galėtų 
dirbti tokį darbą. Anastasija, praleidusi visą pamainą su RIMI dirban-
čia kurčia darbuotoja, ryžosi įsidarbinti šiame prekybos centre, nors 
tam anksčiau pritrūkdavo ryžto. Kurčioji Gabija stebėjo Klaipėdos 
dramos teatre vykstančią lenkų aktorių repeticiją, iš arčiau susipa-
žino su spektaklio kūrimo procesu. Klaipėdos valstybinėje kolegi-
joje pirmą kineziterapijos kursą baigusi Veronika turėjo galimybę iš 
arčiau susipažinti su tokią pat specialybę jau įgijusių kolegų darbu, 
užduoti jiems klausimų ir gauti atsakymus. Tai paskatino studentę 
atlikti praktiką medicinos centre „Lorna“. 

Ko siekė į iniciatyvą įsitraukusios įmonės?
Projektu džiaugėsi ne tik patys dalyviai, bet ir organizacijos. Jun-

gėsi prie iniciatyvos norėdamos įgyti naujų žinių bei patirčių. Tik ko-
ronaviruso baimė kišo koją dėl projekto dalyvių įsiliejimo į kolektyvą 
sėkmės, tačiau viskas praėjo sklandžiai. Koordinatorės dėkingos už 
malonų bendradarbiavimą.

Prie šios gražios iniciatyvos prisijungė: gėlių salonas „Samano-
ta“, Klaipėdos dramos teatras, UAB „Be-Ge Baltic“, medicinos cen-
tras „Lorna“, grožio salonas „Beaty Craft“, Lietuvos paštas, prekybos 
centras RIMI.

Šiemet projektas buvo įgyvendinamas Vilniuje, Kaune, Klaipėdo-
je, Šiauliuose, Panevėžyje, Molėtuose ir Ukmergėje. Tikimės, 
kad ir kitąmet ši graži iniciatyva bus tęsiama.

Visoje Lietuvoje startavusi, jau tarptautine tapusi, 
darbo iniciatyva „DUOday“, įgyvendinama įdar-
binimo agentūros „SOPA“, neaplenkė ir kurčiųjų 
sistemos. Klaipėdos apskrities sutrikusios klausos 
vaikų ir jaunimo tėvų bendrija „AIDAS“, kaip pro-
jekto partnerė, beje, kaip ir kitų miestų neįgaliųjų 
organizacijos, prisidėjo prie šio projekto įgyvendi-
nimo. Jo tikslas – naikinti stereotipus apie negalią 
ir įrodyti, kad neįgalus žmogus gali būti lygiavertis 
darbuotojas. 

Dėl buvusio ilgamečio Lietuvos kurčiųjų ir  

neprigirdinčiųjų ugdymo centro mokytojo,  

direktoriaus Leono GELEŽEVIČIAUS mirties

mokyklos bendruomenė reiškia nuoširdžią užuojautą 

velionio dukrai ir sūnui bei jų šeimoms.

„Šešėliavimo“ dienos fragmentai: masažo salone (1), gėlių salone (2), Klaipėdos dramos teatre (3).

Kristina RIMKIENĖ„SOPA“ projekto sėkmė Klaipėdoje 
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 Almą SINKEVIČIENĘ

mirus mylimai MAMAI.

Kauno kurčiųjų bendruomenė ir 
KKRC moterų tautinių 

 šokių būrelis
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K. Vaišnora: „Ir toliau svajokite, o mes,  
LKD komanda, pasistengsime tai išpildyti“

Kaip Jums ir  visai LKD komandai pavyko 
prisitaikyti prie karantino iššūkių?

Dėl koronaviruso visi mūsų anksčiau pla-
nuoti pasiekti tikslai reikalavo iš naujo viską 
pergalvoti. Reikėjo iš naujo sugalvoti veiklas, 
kad galima būtų dirbti ir jas įgyvendinti nuo-
toliniu būdu. Vis dėlto po truputį įsivažia-
vome. Dabar jau esam pilnai prisitaikę prie 
naujo ritmo ir sėkmingai darbuojamės. Tik 
išlieka viena didelė problema – LKD įmonių 
veikla. Dėl koronaviruso jų finansinė situacija 
juda blogąja linkme, bet aš tikiuosi, kad LKD 
komanda, LKD Valdyba tikslingai dirbs, kad ši 
situacija pagerėtų, nors gali tekti priimti labai 
sudėtingus ir „skausmingus” sprendimus. 

2018 m., kai tapote LKD prezidentu, kartu 
su LKD Valdyba parengėte strateginį penk
mečio planą. Šiame plane – 8 veiklos kryp
tys. Pirmoji – gestų kalba, antroji – švietimo 
situacija, trečioji – socialiniai klausimai, ket
virtoji – teisinė bazė, penktoji – prieinamu
mas, šeštoji – LKD viešinimas ir įvaizdis, taip 
pat vidaus reikalai ir kultūra bei kurčiųjų or
ganizacijų stiprinimas. 

Pradėkime nuo kurčiųjų reabilitacijos 
centrų (KRC) ir kitų kurčiųjų organizacijų stip-
rinimo bei finansavimo didinimo. Iš tikrųjų 
situacija yra sudėtinga. KRC, kitos kurčiųjų 
organizacijos projektus teikia savivaldybėms, 
o šios finansavimą skiria labai skirtingai. 
Pvz., Kauno KRC finansavimas sumažintas 
perpus, kituose miesteliuose finansavimas 
skirtas didesnis – labai nevienodai. Jei mes 
nekovosime, gali būti, kad po kelerių metų 
kurčiųjų organizacijos tiesiog išnyks. Taigi, 
šiam klausimui privalome skirti didelį dėme-
sį. Tad, vos pradėjęs dirbti, su LKD Valdyba 
ir LKD komanda pateikiau Neįgaliųjų reikalų 
departamentui (NRD) idėją grįžti prie anks-
tesnės tvarkos, kuri buvo iki 2012 m., kai 
kurčiųjų organizacijų finansavimas tolygiai 
buvo skirstomas per LKD. Mes jau kalbėjome 
su kitų negalių organizacijų vadovais ir patei-
kėme šią idėją NRD. Atrodė, kad turime pri-

tarimą iš jų pusės. Tačiau jie sugalvojo atlikti 
apklausą, ar visos neįgaliųjų organizacijos 
nori grįžti prie ankstesnės tvarkos. Aišku, at-
sirado organizacijų, kurios nepritarė tokiam 
siūlymui, ir priežastys suprantamos. Pvz., 
mažesniuose rajonuose veikiančioms organi-
zacijoms finansavimas yra nuolat didinamas, 
tad ten galvojama, kad viskas yra gerai. O štai 
didžiuosiuose miestuose finansavimas yra 
mažinamas. Mes, LKD, matome bendrą visos 
šalies situaciją. Neseniai vykusiame LKD su-
važiavime delegatai pasisakė, kad šis klausi-
mas toliau būtų svarstomas. 

Kai dėl LKD, KRC įvaizdžio visuomenėje, 
manau, kad dėmesys mūsų organizacijai yra 
padidėjęs. Jei Prezidentūroje, Vyriausybėje, 
ministerijose, NRD yra svarstomi klausimai 
apie kurčiuosius, tai be LKD žinios tai ne-
vyksta. Nutarimai apie kurčiuosius be pačių 
kurčiųjų nebėra priimami. Visi žino, kad yra 
LKD ir kurčiųjų organizacijos.  

Strategijoje taip pat buvo numatyta skatinti 
kurčiųjų kultūrą ir įsteigti LKD muziejų. Mu
ziejus jau įsteigtas. O kaip klostosi kurčiųjų 
kultūros sklaida? 

LKD muziejuje jau apsilankė daug kur-
čiųjų, bet jis nėra didelis – tai tik stendas. 
Ateityje reikėtų jį plėsti, surinkti daugiau is-
torinių faktų, daiktų, nuotraukų – galimybės 
kurti neribotos. Svarbiausia rasti savanorių, 
kurie rašytų projektus ir rūpintųsi LKD mu-
ziejaus plėtra. Kurčiųjų kultūros sklaida gir-
dinčiųjų visuomenėje taip pat sparčiai po-
puliarėja. Mes organizuojame visuomenės 
švietimo paskaitas mokyklose, universite-
tuose ir kt. Pateikiame daug informacijos ir 
dabar žmonės žino apie kurčiuosius. Tačiau 
strategijoje numatytų visų kultūrinių tikslų 
tikrai dar nepavyko įgyvendinti. Reikia rašy-
ti projektus, kad būtų gautas finansavimas 
KRC imituojamosios dainos, pantomimos, 
LGK poezijos būrelių veiklai organizuoti, kad 
kurčiųjų organizacijose galėtų dirbti  kultū-
rinės veiklos vadybininkai, kaip dabar yra 

atvejo vadybininkai ar psichologai. Tačiau 
projektus parengti nėra lengva. Būtina at-
sižvelgti į finansuojamos veiklos nuostatus, 
tinkamumą. Vis dėlto tikiuosi, kad netolimo-
je ateityje pavyks parengti tokį projektą. 

Taip pat vienas iš strategijoje numatytų tiks
lų buvo šeimos, kaip kurčiųjų bendruome
nės pagrindo, stiprinimas. Taigi, itin svarbu 
rengti surdopedagogus ir gestų kalbos mo
kyti šeimų, kuriose auga kurti vaikai, narius. 
Kaip sekasi šioje srityje?

Surdopedagogikos specialistų rengimo 
tikslas buvo kiek platesnis. Siekis buvo, kad 
surdopedagogai ir pedagogai mokėtų LGK. 
Tai daug laiko reikalaujantis procesas. Tačiau 
džiaugiuosi, kad kurčiųjų mokyklose jau yra 
LGK metodininkų etatai. Tai specialistai, į ku-
riuos gali kreiptis visi LGK norintys išmokti ir 
pagerinti jos žinias pedagogai. Vadinasi, po 
1-2 metų visi mokės gestų kalbą ir bus galima 
reikalauti kokybiškų LGK žinių. Tačiau tik po vie-
ną tokį etatą įsteigti neužtenka, reikia daugiau. 

Tėvų, auginančių kurčius vaikus, LGK mo-
kymąsi siejame su Lietuvių gestų kalbos įsta-
tymu. Jį priėmus, viename iš straipsnių būtų 
skelbiama, kad kurčio vaiko prigimtinė teisė 
yra gestų kalba, ir šią teisę reikia ginti. Dėl šios 
priežasties tėvams reikalingi LGK kursai. Pvz., 
Skandinavijos šalyse dirbantys girdintys tėvai 
dėl gestų kalbos mokymosi gali imti atostogas. 
Jų metu jiems mokamas darbo užmokestis, ir 

Parengta pagal LKD ir „Akiračio“ inf.
2018 m., kiek netikėtai net pačiam sau, tapęs LKD prezidentu, K. Vaiš-
nora paskelbė ambicingą 5 metų strategiją. Šiemet LKD prezidento 
kadencija jau įpusėjo. Kviečiame skaityti, kaip sekasi maksimalisti-
niais užmojais garsėjančiam kurčiųjų lyderiui realizuoti kartu su savo 
komanda ir LKD Respublikine valdyba 2018-iaisiais parengtą viziją ir 
atremti gyvenimo žeriamus iššūkius.
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LKD prezidentas Kęstutis Vaišnora.
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tai yra motyvacija jiems mokytis. O jei LGK kursus reikėtų lankyti po dar-
bo, tada tėvai, baigę darbus, skubėtų mokytis, o kada rasti laiko pabūti 
su šeima? Kada bendrauti su vaiku? Skandinavijos šalyse laikomasi pla-
tesnio požiūrio. Kad tai užtikrintume ir mes, reikalingas Lietuvių gestų 
kalbos įstatymas. Remiantis įstatymu, galbūt būtų numatomas tikslinis 
finansavimas tėvų LGK kursų lankymui. 

Ar Lietuvių gestų kalbos įstatymo priėmimas dabar yra pagrindinis 
tikslas?

Anksčiau buvo diskutuojama, ar reikia LGK įstatymo, ar gestų kal-
bos klausimą įtraukti į Konstituciją. Remiantis užsienio šalių patirti-
mi, nutarta, kad pirmiausia reikia patvirtinti įstatymą, kuriame būtų 
aiškiai surašyti mūsų poreikiai, finansavimas, atsakomybės, ir juo 
remiantis būtų vykdomos atitinkamos veiklos. O ateityje galbūt LGK 
būtų įtvirtinta ir Konstitucijoje. Iš tikrųjų LGK įstatymui rengti jau yra 
skirtos lėšos. Šie pinigai skirti prie Vertimo centro (LGKVC) įsteigtam 
Lietuvių gestų kalbos metodiniam skyriui, kuris bus atsakingas už 
užsienio šalių patirties sisteminimą, atitinkamų dokumentų vertimą 
į lietuvių kalbą, kad mes vėliau galėtume analizuoti atskirų valstybių 
patirtį ir klaidas, kad pastarųjų nekartotume, ir parengtume tinkamą 
dokumentą. LR Prezidentas ir jo komanda pasisako už LGK įstatymo 
priėmimą. Vadinasi, galime tikėtis jų pagalbos rengiant ir siekiant 
įtvirtinti šį įstatymą. Tačiau pirmiausia reikia parengti įstatymo tekstą, 
paskui mes patys turėsime susitarti dėl visų nuostatų, vėliau turėsime 
įstatymą apginti Seime. Jo įgyvendinimui bus reikalingos papildomos 
lėšos, tad sunku tikėtis, kad Seimas lengva ranka skirs finansavimą. 
Reikės tikrai daug kovoti, dirbti, bendrauti ir bendradarbiauti. Bet aš 
tikiu, kad ateityje šis įstatymas bus priimtas.

Tarp svarbiausių tikslų buvo ir kurtiesiems pritaikytų senelių namų 
steigimas.

Pirmiausia, remiantis užsienio patirtimi, manėme, kad reikia 
įsteigti vienus kurtiesiems pritaikytus senelių globos namus. Tačiau 
po susitikimų ir pokalbių su senjorais paaiškėjo, kad jie tokių neno-
ri. Senjorams geriau, kad didžiuosiuose Lietuvos miestuose būtų 
po vienus senelių namus, pritaikytus kurtiesiems. LKD atsižvelgė į 
poreikius ir jau susitarta dėl tokio modelio Lietuvoje. Pagal mūsų 
planą šiemet organizuosime reikalingus mokymus, taip pat susitiki-
mus, kuriuose KRC, Vertimo centro, senelių globos namų ir savival-
dybių atstovai bendradarbiaus siekdami išsiaiškinti, kaip tinkamai 
pritaikyti įstaigas kurčiųjų poreikiams, kokie reikalingi technologi-
niai sprendimai. Diskusijų etapui pasibaigus, pravedus mokymus, 
svarbiausia bus pakeisti atitinkamus įstatymus. Mes tikimės, kad jau 
2022 m. pavyks tai įgyvendinti. 

Daug padaryta. Kokie pasiekimai Jus asmeniškai labiausiai džiugina?
Bene labiausiai džiugina, kad LGK paslaugos jau teikiamos 24/7. 

Dėl to dabar kurtieji ir naktį, ir savaitgalį gali susisiekti su LGK vertėju 
nuotoliniu būdu ir gauti vertimo paslaugą – komunikacijos barjerai iš-
nyko. Žinoma, LGK vertėjams reikia kelti kvalifikaciją, mokytis – tai labai 

svarbu. Ne visose užsienio valstybėse tokios paslaugos yra. Be to, kai 
kur taikomi vertimo paslaugų limitai: išnaudojai savo valandų skaičių, ir 
viskas – daugiau užsisakyti vertimo paslaugų nebegali. Lietuvoje daug 
geriau: čia gerbiamos žmogaus teisės, gerbiama kurčiųjų bendruome-
nė. Kitas privalumas, kad turime atvejo vadybininkų ir psichologų. Vyk-
doma daug projektų ir taip plečiamas paslaugų spektras. Džiaugiuosi, 
kad spaudos konferencijos, pvz., Prezidento spaudos konferencijos, 
nėra pradedamos be LGK vertėjo. Taip rodoma pagarba kurtiesiems. 

Pasakojate ir atrodo, jog viskas vyksta kaip sviestu patepta: jei kaž
ko reikia, tai iškart patvirtinama, suteikiama. O kaip yra iš tikrųjų? 
Be to, ko pats išmokote tapęs LKD prezidentu?  

Paprasta tikrai nėra. Tai yra sunkus darbas. Tenka dirbti ir vaka-
rais, ir savaitgaliais, kad pasiektum rezultatų. Niekada niekas ne-
vyksta tarsi pamojus burtų lazdele. Be to, svarbu ir komanda, Val-
dyba, kurčiųjų bendruomenės palaikymas. Pvz., kai kažkas pavyksta 
ir kurtieji priėję sako: „Kaip gerai, kad pavyko, džiaugiuosi!", tai su-
teikia motyvacijos toliau dirbti, supranti, kad kurtiesiems to reikia. 

O pats ko išmokau? Kartais pasvarstau, kad mes labai daug ko norim 
ir kuo skubiau. Tačiau  nepagalvojame atlikti namų darbų. Pvz., kovo-
jam už kokią naują paslaugą kurtiesiems, bet neapsvarstom – kas sutiks 
dirbti? Tikrai buvo tokių situacijų, kad paslauga yra patvirtinta ir reikia 
ją pradėti teikti, o mes vis dar ieškom žmonių, kurie sutiktų dirbti, turi 
reikiamą diplomą, atitinkamų gebėjimų tam darbui. Jų rasti kartais pa-
vyksta tik per plauką. Būtent tai ir supratau: neužtenka turėti idėją, reikia 
dar turėti planą, kas dirbs tą darbą, prisitaikyti prie įvairių situacijų.

Jau pusė LKD prezidento 5 metų kadencijos įveikta, daug darbų įgy
vendinta, bet dar liko ir nepadaryta. Ko sieksite per likusį laiką? 

Tikiuosi, kad per likusį kadencijos laikotarpį bus patvirtintas Lie-
tuvių gestų kalbos įstatymas, taip pat pritaikyti senelių globos namai 
kurtiesiems. Daug suplanuotų darbų jau pradėti, juos reikia baigti. 
Dabar mes, LKD, daug dirbame stabdydami smurtą prieš moteris arti-
moje aplinkoje. Kaip apie problemą sužinojome? Įdiegus 112 mobiliąją 
programėlę, – kuria taip pat galiu pasidžiaugti, nes su 112 operatoriumi 
galima bendrauti per gestų kalbos vertėją, – buvo sulaukta daug skam-
bučių iš moterų apie patiriamą smurtą. O kur kreiptis pagalbos? Dabar 
mes, LKD, ją bandome organizuoti su NVO, dirbančiomis smurto pre-
vencijos srityje. Taip pat manau, kad reikėtų dar daugiau dirbti LKD  ir 
kurčiųjų bendruomenės reprezentavimo srityje. Turiu ir daugiau idėjų, 
bet kol kas jų neatskleisiu. Nereikia girtis anksčiau laiko. (Šypsosi.)

Ko palinkėtumėte sau ir kurčiųjų bendruomenei? 
Sau pirmiausia linkėčiau sveikatos. Taip pat – nepasiduoti. Dar lin-

kėčiau rasti balansą tarp savo asmeninio gyvenimo ir darbo. Kartais 
darbas užgožia asmeninį gyvenimą. O kurčiųjų bendruomenei taip pat 
linkiu nepasiduoti. Linkiu daug energijos, sveikatos ir kantrybės, kad 
pavyktų pasiekti visų užsibrėžtų tikslų. Toliau svajokite, o mes, LKD 
komanda, pasistengsime tas svajones išpildyti. Ir nepamirškite, kad 
LKD – ne tik prezidentas, LKD Valdyba, bet visa mūsų bendruomenė. 
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Jau istorija tapusios akimirkos: įkurtuvių džiaugsmas Kauno KRC; apdovanojimas – ordino „Už nuopelnus Lietuvai" medalis.
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Stresas yra vidinis jausmas, kai situacija netikėtai pasikeičia. Jo 
priežastys gali būti išorinės, pvz., egzaminai, avarija, vestuvės, ir vi-
dinės, pvz.: liga, trauma. Stresą juntame, kai staiga atsiranda daug 
rūpesčių ir reikalų, pvz., susirgus: reikia sugalvoti, kaip pranešti dėl ry-
tojaus nedarbo, kas nuveš vaiką į darželį ar mokyklą, kada nueiti pas 
gydytoją; vestuvės: reikia rasti bažnyčią, suknelę ar kostiumą, užsa-
kyti maitinimą, vedėją ir dar daug visko. Tokios ir panašios situacijos 
kelia daug minčių, užkrauna daug darbų ir kartais neaišku, ką daryti.

Kas gali padėti tvarkytis su stresu?
 Ištvermingumas – reikia mokėti palaukti, pakentėti, nepamirš-

ti, kad visos situacijos turi pradžią ir pabaigą.
 Fizinis aktyvumas – nebūtina lankyti sporto salę ir sunkiai 

sportuoti, bet būtina bent kažkiek pajudėti, pakeisti aplinką, būti fi-
ziškai aktyviam. Kai kūnas pavargsta, protas pailsi, nukreipia mintis.
 Atsipalaidavimas – tai gali būti kvėpavimas, galima įsivaizduo-

ti gražią, ramią vietą, pažiūrėti linksmą filmą, skaityti, pasilepinti šil-
ta vonia ir pan.
 Tinkamas valgymas ir miegas. Kai kurie žmonės, kai nervinasi, 

valgo daug, o kiti – negali nieko valgyti. Ir kai patiria stresą, kai ku-
riems būna sunku užmigti. Visgi, jeigu nevalgote ir mažai miegate, 
jūs neturite jėgų susitvarkyti su stresine situacija.
 Taip pat reikia vartoti mažiau alkoholio, cigarečių, kavos – kai 

stresuoji, jau geriau neapkrauti organizmo papildomai, kad širdžiai 
ir protui būtų lengviau.
 Veikla, kuri džiugintų – tinka bet kokia jums patinkanti, maloni 

veikla: mezgimas, piešimas, kelionės, bet kas.
 Pagalba – kai nervinamės, kartais norisi užsidaryti vienam, bet 

iš tikro kiti žmonės gali išklausyti ir padėti, kad problemų būtų ma-
žiau.

Visus išvardintus dalykus darykite jau dabar ir, kai kils netikėta 
situacija, jūs būsite ramūs ir pasiruošę: būkite aktyvūs, tinkamai val-
gykite ir miegokite, gerkite mažiau alkoholio ir kavos, turėkite hobį, 
užsiimkite malonia veikla, nelikite vieni, kalbėkite apie savo jaus-
mus ir prašykite pagalbos.

O jeigu vis tiek patiriate įtampą ir reikia pagalbos, LKD 
psichologai laukia jūsų. Sėkmės!

2019 m. LRT televizija į gestų kalbą vertė 9,7 proc. 
viso transliacijų laiko, tik vos kiek daugiau eterio 
laiko buvo subtitruojama. Komerciniams televi-
zijos kanalams pritaikyti  informaciją kurtiesiems 
prievolės nėra. LRT įstatymo nuostatos galioja tik 
nacionaliniam transliuotojui ir jis, jų laikydamasis, 
vienintelis nuo 2020 m. pritaikytas transliacijų 
apim tis atitinkamomis proporcijomis kasmet didi-
na. O ką apie laidų prieinamumą mano patys bend-
ruomenės nariai? Sulaukėme pirmųjų pasisakymų 
šia tema. Laukiame ir daugiau komentarų adresu 
redakcija@lkd.lt.

Dalė ČIRBIENĖ. Vertėjo langelis galėtų būti 
daug didesnis, būtų dar geriau, jeigu ver-
tėjui būtų skirta pusė televizoriaus ekrano. 
Šiuo metu, kai vertėjo langelis toks mažas, 
sunkoka ilgai stebėti vertimą. Kitas dalykas, 
daugelio mėgstama laida „Klauskite dakta-
ro“ tiesioginės transliacijos metu, deja, ro-
doma be vertėjo ir be titrų. Nors galime pa-
sižiūrėti įrašą per LRT Plius kanalą, manęs 
tai netenkina, norėčiau matyti titrus arba 
vertimą tiesiogiai. Dar labai gaila, kad įvai-
rūs lietuviški televizijos kanalai rodo filmus 

daugiausiai be titrų, jie mums neprieinami. Labai norėčiau, jog būtų 
titruojama daugiau ir kurtieji galėtų atsirinkti dominančius filmus. O 
dabar tokios galimybės nėra. 

Arūnas KUBAITIS. Man vertėjo lange-
lio dydis LRT televizijos žiniose pakan-
kamas, gerai įžiūrimas. Visi vertėjai 
mane tenkina, yra patobulėję, vers-
dami nau doja veido ekspresiją, gerai 
verčia politikos, kitas naujienas, ta-
čiau sporto naujienų vertimo kokybei 
turiu pastabų. Vertėjai klaidingai ver-
čia terminus, tokius kaip „metimai“, 
„at kovoti kamuoliai“. Vertėjams išties 

reikėtų mokytis versti sporto tematika, tobulintis. Dar vienas pastebė-
jimas – „Panoramos“ pabaigoje pradėjus rodyti orų prognozę vertėjas 
dingsta. Tai tenka bandyti suprasti esmę iš ekrane rodomos informacijos.

Man patinka tiesiogiai titruojamos TV3 vakaro žinios, o LNK ži-
nių nelabai žiūriu, kadangi ten rodomi besikartojantys titrai. O LRT 
žiniose vienu metu stebiu vertimą, besikartojančius titrus, vaizdo 
reportažus. Dėl vertėjo per žinias: žiūrėdamas į vertimą, praleidžiu, 
tarkim, krepšinio rungtynių ištraukas, nematau, kas vyksta aikštelė-
je, tad, peržiūrėjęs žinias su vertimu, laisvu laiku LRT mediatekoje 
susirandu žinių įrašą ir žiūriu tas vietas iš naujo. 

Džiaugiuosi, kad LRT yra verčiamos žinios, jos prieinamos ir silp-
niau mokantiems lietuvių kalbą kurtiesiems, o gerai mokantys abi 
kalbas, tarp jų ir aš, gali žiūrėti ir titruojamas laidas. 

PSICHOLOGAS PATARIA / GESTŲ KALBA 

Stresas ir jo valdymas

Ką per televiziją žiūri kurtieji?

Vis dažniau girdime žodį „stresas" ir kartais yra sun-
ku suprasti, kas tai yra, ar aš jį jaučiu ir ką turėčiau 
daryti, norėdamas jį suvaldyti.

Donata LUKOŠIENĖ, Justė STULGAITYTĖ

Gedvilė DIRŽIŪTĖ
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Tęsiame pažintį su LGK vertimo specialybės studen-
tais. Nuo mūsų pokalbio praėjo du mėnesiai, pirma-
kursiai per tą laiką baigė egzaminų ir įskaitų sesiją 
ir rudenį tęs studijas jau antrame kurse. Tiesa, jų 
gretos kiek aptirpo. 

Ignas Kardas. Lygiai prieš metus bu-
vau pasiruošęs studijuoti socialinį dar-
bą. Bet pagalvojau, kad yra ir daugiau 
sričių, kurios mane domintų. Pradėjęs 
domėtis vertimais, „užsikabinau“ už 
LGK vertimo specialybės. Kas mane 
pa stūmėjo?

Tomas Skotas (Tom Scott), „Youtube“ 
turinio kūrėjas, vaizdo įraše „Gestų 
kalba nėra universali (angl. „Sign Lan-
guage Isn‘t Universal“) pristatė turinio 
kūrėją, konsultantę, viešąją kalbėtoją 

Rikki Poynter, kuri yra kurčioji. Iš to įrašo sužinojau, kodėl nėra vie-
nos gestų kalbos ir kodėl rusų ir lietuvių (atsižvelgiama, kad Lietuva 
buvo Rusijos okupuota beveik 50 metų) gestų kalbos yra panašios, 
tačiau JAV, Anglijos ir Australijos gestų kalbos visiškai skiriasi. Tai 
buvo pirmoji šios srities tema, kuri mane iš karto pastūmėjo į LGK 
vertimo profesijos glėbį. Čia sužinojau ir apie dar vieną man nuosta-
bą sukėlusį dalyką – audizmą.

Niekada nepagalvočiau, kad kurčiųjų diskriminacija iš viso galė-
tų egzistuoti: kas norėtų pakenkti žmonėms, kuriems kalbėti gestais 
yra ne šiaip paprastas pasirinkimas, bet būtinybė? Pasirodo, nuo pat 
senovės laikų kurtieji buvo laikomi invalidais, neišmanėliais. Iki šiol 
Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklose nėra jokių programų ir net 
pamokų, kuriose nors trumpai būtų pristatoma ši tema. Štai kodėl 
kurtieji vis dar pavadinami „kurčnebyliais“, jie vis dar laikomi ne-
galintys savimi pasirūpinti ir t.t. Audizmo terminą pirmas pavartojo 
amerikiečių mokslininkas Tomas Humphriesas, išvedęs paralelę su 
žodžiu „rasizmas“, t. y. reiškiančiu įsitikinimą vienos rasės pranašu-
mu. Šiuo atveju tikima gebėjimo girdėti pranašumu.

Nors nuotolinis mokymasis daugumai numušė motyvaciją mo-
kytis, gestų kalbos vertimo dalykai vis dar yra tai, kas ją palaiko. Tai 
yra neįtikėtinai įdomus mokslas, skatinantis mokytis, dalyvauti kur-
čiųjų bendruomenės kultūriniame gyvenime ir tapti jos dalimi.

Danutė Tumaitienė. Gestų kal-
bos vertėjo specialybė man nėra 
naujiena, Klaipėdos kurčiųjų rea-
bilitacijos centre dirbu 15 m., 
Vertimo centro Klaipėdos teri-
toriniame skyriuje – 2 m. Gestų 
kalbos vertėjui būtinas profe-
sinis išsilavinimas, reikia ne tik 
praktinių, bet ir teorinių žinių, 
tad įstojau į Vilniaus kolegiją. La-
bai draugiški jaunieji studentai, 
tikiuosi, būsimi kolegos. 

Studijų nauda didelė, dėsto-

mų dalykų daug. Man, dirbančiai vertėjai, suspėti koja kojon su bend-
ramoksliais yra gana sudėtinga. Tad labai noriu padėkoti dėstytojams 
už supratingumą, rūpestį ir pagalbą.

Brigita Meda Stulpinaitė. Buvau viena 
iš daugelio, kurie po mokyklos nežinojo, 
kur stoti, bet tik tol, kol artėjant lemtingai 
vasarai nepamačiau, kad Vilniaus kolegi-
joje siūlomos intriguojančios skandina-
viško stiliaus studijos. Studentas yra „įme-
tamas“ į naują aplinką ir taip greičiau iš-
moksta naujos kalbos. 

Apie gestų kalbą buvau girdėjusi ir 
net šiek tiek prisilietusi: jos (be mano 
geriau ar blogiau suprantamų rusų, ang-
lų ir vokiečių kalbų) bandžiau mokytis 
„Youtube“ platformoje. Tiesa, tuo metu 
nežinojau, jog mokausi amerikiečių gestų 
kalbos, kadangi galvojau, jog visame pasaulyje yra tik viena gestų 
kalba!

 2020-ųjų vasarą sužinojusi, jog įstojau į Vilniaus kolegijos LGK 
vertimo specialybę, buvau laiminga. Aišku, buvo ir jaudulio, ir šlam-
pančių rankų. Būdami girdintys, prieš pirmąjį susitikimą su kurčiu 
dėstytoju Tomu Ivanausku vis svarstėme, kaip mes susikalbėsime ir 
kaip suprasime, ką mums bando pasakyti? Tačiau tiek, kiek juoko 
bei šypsenų buvo tąkart auditorijoje, per visus 12 metų mokykloje 
tiek nemačiau. Taigi, trumpai: LGK vertimo studijos yra be galo įdo-
mios, linksmos ir turiningos.

Eligijus Noreika. Visą laiką domė-
jausi įvairiais dalykais, todėl išsi-
rinkti vieną buvo labai sunku. Kar-
tais pasvarstydavau, kad gal man 
visai nelemta mokytis toliau. Bet 
kartą prisiminiau pokalbį su viena 
pažįstama mergina, kuri studijavo 
LGK vertimą. Ji man buvo pasa-
kojusi, jog šios studijos išskirtinės 
ir, jei nežinosiu kokią specialybę 
pasirinkti, galėčiau pabandyti šią. 
Galų gale nusprendžiau taip ir pa-
daryti. Įstojęs labiausiai bijojau, 
kad visi bus jau pažengę, o aš mo-

kėsiu vos kelis gestus, bet, mano džiaugsmui, visi esame panašaus 
lygio. 

Studijos nėra lengvos, bet įdomios. Labai patinka pažintinės 
praktikos, jose susipažįstame su vis naujais kurčiųjų bendruomenės 
atstovais, iš jų sužinome vis naujų dalykų apie kurčiųjų kultūrą, isto-
riją, pačią gestų kalbą. 

Puikių atsiliepimų apie dėstytoją Tomą Ivanauską buvau girdė-
jęs dar prieš pradėdamas studijuoti, tad turiu pripažinti, jog tikėjausi 
nemažai, bet tai, ką gavau, pranoko lūkesčius. Per 12 metų moky-
mosi mokykloje neturėjau nė vieno  mokytojo, kuris būtų sugebė-
jęs taip sudominti savo mokomuoju dalyku, kaip tai padarė Tomas. 
Nesigailiu, kad pasirinkau šią specialybę. Jaučiu, kad esu ten, kur ir 
turiu būti.

Kodėl pasirinkau gestų kalbos vertimo specialybę?
„Akiračio“ inf.

GESTŲ KALBA
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Didžiausia šio pokalbio intriga, kad Dalia Pūce (Kvasiukaitė) jau 14 
metų dirba valstybinėje medicinos įstaigoje „National Health Service“. 
Kad Lietuvoje analogiškas pareigas patikėtų kurčiam asmeniui, įsivaiz-
duoti kol kas sunku. Šiuo metu jos pareigos – Pediatrijos skyriaus raš-
tinės administratorė (angl. Clerical Officer – Community Paediatrics). 
Didžiosios Britanijos miestelyje Leeds Dalia įsikūrė su latvių tautybės 
vyru Maris, jiems gimė 2 sūneliai: Adrianas ir Bradas. Vyras įkūrė staty-
bos įmonę, kurioje net 4 iš 6 darbuotojų yra kurtieji. Dalia mielai sutiko 
pasidalinti, kaip jai sekasi daryti profesinę karjerą svečioje šalyje.

Į svetur – su nepasitikėjimo bagažu savo galimybėmis
Lietuvoje Dalia vidurinį išsilavinimą įgijo kartu su siuvėjos spe-

cialybe, kursuose sėmėsi rūbų dizaino specialisto bei IT specialisto 
įgūdžių, dirbo Surdologijos centre, LKNUC Metodinių priemonių 
rengimo ir gestotyros skyriuje. Tačiau atvykusi kurti naujo gyvenimo 
į Angliją, neturėjo minčių dirbti prestižinį darbą – buvo pasirengusi 
dirbti bet kokį, už kurį galėtų gauti atlyginimą. Pvz., tvarkyti sujauk-
tus rūbus drabužių parduotuvėje arba maisto prekių parduotuvėje 
salės darbuotoja. Kreipėsi į Darbo biržą, kuri dirba tik su negalią 
turinčiais klientais ir veikia kaip atskira institucija. Peržiūrėjusi Da-
lios pateiktus dokumentus, konsultantė labai nustebo, kad moteriai 
nėra svarbus darbo pobūdis. Tokį savo pasirinkimą Dalia redakcijai 
aiškina tuo, kad gyvendama Lietuvoje buvo įsisąmoninusi, jog kur-
tieji gali dirbti tik žemesnės kvalifikacijos darbus. Ir tas stereotipas 
ilgai buvo gajus jos mintyse. 

Savanorystė 
Pirmasis darbo pasiūlymas buvo savanoriavimas, apmokant ke-

lionės ir pietų išlaidas. Darbo vieta – didžiulė ligoninės priimamojo 
registratūra, kurioje reikėjo pasirūpinti klientų sveikatos kortelėmis 
ir jas sudėlioti į lentynas abėcėlės tvarka. Dalia iki šiol negali pamirš-

ti, kad pakviesta į pirmąjį interviu atvyko mūvėdama džinsus – da-
bar griežtai aprangos kodo paisanti moteris tai laiko patirties stoka. 
Vertindama susitikimo metu lietuvei patikėtą užduotį, ligoninės dar-
buotoja suprato, kad moteriai, kaip kitatautei, buvo sunku atskirti, 
kur asmens pavardė, kur vardas. Tačiau įžvelgė jos galimybes tobu-
lėti, tad savanorės vietą lietuvė gavo.

Laikinas darbas
Sutartam laikui pasibaigus, jos darbu patenkinta administracija 

paprašė likti dirbti savanore tokiomis pačiomis sąlygomis dar 2 mė-
nesius, o po to dar. Tačiau, pasitarusi su vyru, Dalia, nors ir sunkia šir-
dimi, nutarė atsisakyti pasiūlymo: toliau dirbti tik už maistą ir kelio-
nės pinigus nenorėjo. Ligoninės administracija, siekdama išsaugoti 
perspektyvią darbuotoją, pasiūlė laikiną, apmokamą darbo vietą 
kitame skyriuje. Jai patikėta tvarkyti senas, suplyšusias medicinines 
korteles, vesti jų registrą, kataloguoti. Sutartis pasirašyta metams. 
Dirbdama tame skyriuje, Dalia po truputį pradėjo atsikratyti stereo-
tipų ir suvokė, kad kurtieji iš tiesų gali padaryti daug daugiau, nei 
patys ar girdintieji įsivaizduoja. 

Įveikė 40 kandidatų
Laikinos ir nuolat pratęsiamos sutartys nebuvo lietuvaitei tinkami 

pasiūlymai, tad po truputį pradėjo dairytis darbo kitur. Radusi skelbi-
mą apie specialisto poreikį nuolatiniam darbui valstybinėje ligoninėje 
„National Health Service“, pateikė savo gyvenimo aprašymą bei daly-
vavo konkurse kartu su kitais 40 kandidatų. Anglai daug dėmesio skiria 
CV, jis turi būti trumpas, konkretus, aiškus. Pokalbis nebuvo lengvas, 
ir Dalia manė, kad tikrai nebus pasirinkta iš tokio skaičiaus kandida-
tų, nes yra kurčioji. Kaip tik su šeima viešėjo Lietuvoje, kai pasitikrino 
elektroninį paštą ir negalėjo patikėti, pamačiusi kvietimą įsidarbinti!

Įdomu, kad darbovietė D. Pūce priėmė į darbą tik tuomet, kai 
įsirengė priešgaisrinę signalizaciją, pritaikytą kurčiam žmogui.

Naujoje darbo vietoje Dalia neretai svarstė, kiek kurtieji praranda 
galimybių save nuvertindami ir nepasitikėdami savo jėgomis? Mo-
ters bendravimo ratą sudarė 5 kolegos ir gydytojai. Susirgus koman-
dos lyderei, visi pasitarė ir nusprendė šias pareigas skirti Daliai. Kai 
ji pabandė prieštarauti, kolegos argumentavo: puikiai susitvarkai su 
skiriamomis užduotimis, gebi planuoti laiką, greitai orientuojiesi do-
kumentuose, randi „nerandamas“ pacientų sveikatos korteles. Toks 
palaikymas suteikė ryžto. Po šešių mėnesių grįžusi lyderė labai dėkojo 
Daliai už laiku atliktus visus darbus ir ragino siekti tolimesnės karjeros 
bei išbandyti save kitose pozicijose, nes įrodė gebanti dirbti netgi ge-
riau už kitus girdinčiuosius. 

Dalia PŪCE: ir kurtieji gali siekti karjeros
Karantino laikotarpiu Klaipėdos kurčiųjų jaunimo 
organizacija vykdė projektą, suteikusį galimybę 
organizuoti nuotolinių pokalbių ciklą „Prie kavos“. 
Viena pašnekovių – jau 16 metų Anglijoje gyvenanti 
lietuvė Dalia PŪCE. Pokalbis buvo įdomus, tad or-
ganizacijos tarybos narės Ninos Šamakovos nuo-
mone, šia istorija reikėtų pasidalinti ir su platesne 
auditorija – „Akiračio“ skaitytojais. Užsienyje gyve-
nančią lietuvę kalbina Kristina RIMKIENĖ. 

KURTIEJI PASAULYJE

Levandų parke Hitchin mieste (Anglija). Moko britų gestų kalbos. D. Pūce senajame darbe, 2011 m.
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Kolegos mokėsi pažinti Dalios 
poreikius

Ligoninės direktorius kreipėsi į Britų kur-
čiųjų asociaciją  (British Deaf Association, 
BDA), kurios darbuotojai (kurtieji, neprigir-
dintieji, kurčių tėvų vaikai (CODA)) atvyksta į 
darbovietes, mokyklas, klubus ar kitas įstai-
gas bei veda vienos ar  kelių dienų mokymus 
apie kurčiųjų suvokimą, bendravimo ypatu-
mus, kultūrą, gestų kalbą (Deaf Awareness). 
Mokymuose dalyvavo daug Dalios kolegų, 
taip pat gydytojų, kitų darbuotojų. Pvz., pa-
aiškinus, kad kurčio žmogaus dėmesį galima 
atkreipti du kartus švelniai paliečiant jo petį, 
viena kolegė prisipažino, kad Dalią netyčia 
išgąsdindavo, nes liesdavo stipriai ir vieną 
kartą. Pastarasis palietimas kurčiajam tarsi 
signalizuoja, kad kažkas atsitiko ar yra nege-
rai. Po mokymų visi pripažino, kad praplėtė 
savo akiratį, daugelis panoro mokytis gestų 
kalbos. Dalios teigimu, su kolegomis ji bend-
ravo gestais, ne gestikuliacija! 

Tapo britų gestų kalbos lektore
D. Pūce pradėjo dirbti ir vakarais – III lygio 

britų gestų kalbos kursuose atliko mokytojo 
asistentės pareigas. Mokymams pasibaigus, 
jai pasiūlyta vesti I lygio britų gestų kalbos 
kursus savarankiškai. Dalia iššūkį priėmė. Iki 
šiol didžiuodamasi prisimena, kad kursus iš-
laikė ir pažymėjimus gavo visi jų dalyviai. Vie-
na dalyvė, jos kolegė, su kuria ypatingas ryšys 
užsimezgė nuo pat pirmųjų darbo dienų, iš-
moko gestų kalbą tikrai gerai. Tiek, kad vėliau, 
išvykusi gyventi į Australiją, pasirinko dirbti 
įtraukiojo ugdymo metodą taikančioje moky-
kloje, yra atsakinga už komunikaciją tarp gir-
dinčiųjų ir kurčiųjų (Communication Support 
Worker). Ir už šią galimybę iki šiol yra dėkinga 
Daliai. Na, o pati mūsų herojė, užsirekomen-
davusi kaip puiki mokytoja, gavo pasiūlymų 
dirbti ir toliau, vesti II, III lygio BGK mokymus. 
Tačiau ji laukėsi vaikelio ir nusprendė atsidėti 
motinystei.

Dar viena karjeros stotelė
Po 3,5 jos darbo metų skyrių uždarė: 

popierines sveikatos korteles pakeitė elek-
troninė duomenų bazė. Daliai nerimauti dėl 
ateities neteko: iškart administracija pasiū-
lė kitą darbą: kaupti naujagimių duomenis, 
palaikyti ryšį su kitomis tarnybomis, esant 
smurtui šeimose, surašyti sužalojimus, 
smurto priežastis, taip pat tvarkyti skiepų 
duomenis. Atsakomybė nemaža, reikalau-
janti ir konfidencialumo. Tarkim, pažįsta ke-
lias problemų turinčias šeimas, tačiau bend-
raudama neturi teisės net kalbėti apie tai. 
Viena kolegė neteko darbo dėl to, kad, no-
rėdama nusiųsti kalėdinį sveikinimą drau-
gams, pasinaudojo darbe esama duomenų 
baze ir taip sužinojo jų namų adresą.

Karjeros laipteliais aukštyn
Tai ne paskutinė Dalios darbo vieta. Po 

kelerių metų jai pasiūlyta pereiti į Pediatrijos 
skyrių. Darbas sunkesnis ir reikalaujantis dar 
didesnės patirties. Čia tik kolektyvas kitas, o 
direktorius – tas pats. Toks pat ir šiltas santy-
kis su naujais kolegomis. Šiame skyriuje ant 
darbo stalo stovi telefonas, kuriuo skambi-
nama norint užsiregistruoti pasikonsultuoti. 
Vietoj Dalios ragelį kelia kolegos ir perduoda 
jai visą reikalingą informaciją. Su ja asme-
niškai daugiausiai bendraujama elektroni-
niu paštu. Šiame skyriuje darbo funkcijos ki-
tokios – pagal pateiktas anketas ir diagnozes 
ar poreikius Daliai reikia išdalinti siuntimus, 
sužymėti sistemoje vizitų laikus ir informuo-
ti pacientų tėvus.

Mokytis reikia visą gyvenimą
Daug dėmesio Dalios kolektyve skiriama 

asmeniniam darbuotojų tobulėjimui: organi-
zuojami mokymai, seminarai. Iš darbuotojo 
reikalaujama 4 pagrindinių dalykų: rūpestin-
gumo, pagarbos klientams ir kolegoms, as-
me ninio tobulėjimo ir kokybės. Nesėkmės 
atveju visada stengiamasi ne barti, auklėti, 
o palaikyti kolegą, kad nesukeltų papildomo 
streso ir nesumenkintų kaip asmenybės. Rei-
kalaujama laikytis oficialaus aprangos kodo, 
dengti matomose vietose esančias tatuiruo-
tes. Moteris prisipažįsta: reikalaujamos verty-

bės darbe pravertė ir asmeniniame gyvenime.
Dirbdama šiame skyriuje, Dalia daugiau 

sužinojo apie autizmo spektro, emocijų ir 
elgesio sutrikimus. Pasak jos, tėvai ignoruo-
dami ir slėpdami vaiko sutrikimą, jam labai 
kenkia. Ieškodami pagalbos, padėdami vai-
kui mokytis savarankiškumo, ugdyti tam tik-
rus įpročius, priešingai, plečia jo galimybes.

Pašnekovės nuomone, būtinas asmeni-
nis tobulėjimas visą gyvenimą. Ir pateikia 
pavyzdį. Ji nuolat gilina anglų kalbos žinias. 
Darbe tenka bendrauti elektroniniu paštu, 
tačiau kai reikia parašyti sudėtingesnį teks-
tą, prašo gestų kalbos vertėjų pagalbos pa-
tikrinti turinį. Moteris dabar juokauja, kad 
angliškų žodžių moka daug daugiau, negu 
lietuviškų. O mokykloje lietuvių kalba sekė-
si neblogai. Ironiška, bet nemėgstamiausios 
buvo būtent anglų kalbos pamokos, prieš-
gyniaudavo mokytojams, esą anglų kalbos 
gyvenime nereikės...

Pomėgiai ir linkėjimai lietuviams
Laisvalaikiu moteris stengiasi daugiau 

laiko skirti savo vaikams, mėgsta su šeima 
keliauti. Karantino metu buvo gera galimy-
bė daugiau susipažinti su Didžiosios Brita-
nijos miestais ir gamta. Nors ir trūksta laiko, 
bet kartu su drauge gamina aksesuarus na-
mams (ir ne tik). Jiems eksponuoti susikūrė 
„Instagram“ paskyrą.

Aktyvi moteris turi daug planų ir tikslų 
ateičiai bei idėjų. Ji taip pat domisi Lietuvos 
kurčiųjų bendruomenės gyvenimu. Jai rūpi 
gerinti situaciją dėl kurčiųjų senelių globos, 
tęsti ir didinti informacijos apie kurčiųjų kul-
tūrą ir bendravimo ypatumus sklaidą, dirbti 
kartu su kurčiųjų švietimo įstaigomis teikiant 
pagalbą kurtiems kompleksinę negalią turin-
tiems vaikams. Ir ragina visus kurčiuosius la-
biau pasitikėti savo jėgomis ir nebijoti kliūčių 
ar sunkumų – juos tikrai įmanoma įveikti!

Redakcija. KlKJO tarybos narės N. Ša-
makovos ir Dalios Pūce interviu galite rasti 
„Youtube“ platformoje Klaipėdos kurčiųjų 
jaunimo organizacija.

KURTIEJI PASAULYJE
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Šeimos šventę pasitinkant. Per karantiną Pūcių šeima nemažai keliavo po šalį ir mėgavosi buvimu kartu.D. Pūce senajame darbe, 2011 m. Lietingą dieną gelbsti botai.
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SUFORMUOTI ŠEŠI BŪRIAI. Liepos 5-ąją pa-
skelbtas stovyklos atidarymas. Stovyklau-
tojai susiskirstė į būrius, parengė puikius 
prisistatymus, sukūrė įspūdingas vėliavas, 
sugalvojo šūkius bei komandų pavadinimus. 
Sukakties „garbei“ visi drauge vaišinomės 
tortu ir smagiai leidome laiką iki pat vakaro. 
O vakare „užkūrėme“ smagią diskoteką.
LAIKAS ŽYGIUI, LAIKAS – „TAUTIŠKAI GIES
MEI“. Trečiąją stovyklos dieną vaikų laukė 
žygis. Jo metu teko įveikti ištisą kliūčių ruo-
žą, nuolat ieškoti komandinių sprendimų kuo 
tiksliau ir greičiau atlikti skirtas užduotis. Taip 
pat kelionėje buvo galimybė susipažinti su 
įvairiais gyvūnais ir augalais. Vakare visi puo-
šėmės lietuviška atributika ir drauge su viso 
pasaulio lietuviais tradiciškai minėjome Ka-
raliaus Mindaugo karūnavimo dieną, giedojo-
me himną lietuvių ir lietuvių gestų kalbomis.
SUSITIKIMAS SU SKAUTĖMIS IR PROTO MŪ
ŠIS. Kitądien iš ryto vaikai dalyvavo Valstybės 
pažinimo centro organizuotoje nuotolinė-
je edukacijoje, o popietę leido su Lietuvos 
skautijos atstovėmis, susipažino su skautų 
veikla bei išmoko susirišti skautų naudojamą 
draugystės mazgą. Vytauto Mačernio 100-ųjų 
gimimo metinių proga savanoriai organizavo 

proto mūšį, kuriame stovyklautojai susido-
mėję atsakinėjo į klausimus apie poetą. Vaka-
ras buvo skirtas filmo peržiūrai ir spragėsiams 
spraginti. Laikas pralėkė tiesiog akimirksniu.
EKSTREMALI PATIRTIS. Liepos 8-ąją visus vai-
kus pakvietėme į ekskursiją. Apsilankėme 
Alytaus kino teatre „Dainava“ bei nuotykių 
parke „Tarzanija“. Stovyklautojai išbandė jė-
gas laipynių parke, o drąsiausieji net skrido 
per Nemuną! 
IR LINKSMINOMĖS, IR ĮGIJOME NAUJŲ ŽINIŲ. 
Šeštoji stovyklos diena prasidėjo, kaip įprasta, 
mankšta, bet jau netrukus į svečius atvyko po-
licijos pareigūnai. Jie ne tik papasakojo apie 
savo profesiją, bet ir parodė bei leido išbandyti 
įvarius prietaisus, apžiūrėti naujausius auto-
mobilius, motociklus ir keturračius. Po pietų 
stovyklautojai išbandė jėgas ir demonstravo 
taiklumą dažasvydžio aikštelėje. O vakare 
organizuotas „Pagaviuko“ „Madų šou“. Visi 
dalyviai turėjo galimybę atskleisti savo talen-
tus: puošėsi spalvingais kostiumais ir drąsiais 
aksesuarais, demonstravo išmonę ir išskirtinį 
skonį. Kostiumų originalumu nustebino ne tik 
stovyklautojai, bet ir vadovai. Ir dar liko tądien 
laiko pasivaišinti cukraus vata, spragėsiais ir 
pašokti!

OLIMPINĖS ŽAIDYNĖS. Sporto varžybose 
6 „Pagaviuko“ būriai varžėsi ir kovojo dėl 
aukščiausiosios vietos. Rungėmės krepšinio 
aikštelėje, šaudymo iš lanko, stalo teniso bei 
plaukimo rungtyse. Visi būriai pasirodė pui-
kiai! Vakare laiką leidome prie laužo, šokome 
ir dalinomės išgyventais įspūdžiais.
RADUS LOBĮ STOVYKLA UŽDARYTA. Pasku-
tinioji stovyklos diena taip pat galėjo būti 
daug, daug ilgesnė. Ryte vyko tradicinės sto-
vyklos lobio paieškos, netrūko nei įtampos, 
nei netikėtumų. Vėliau surengtas stovyklos 
uždarymas, kurio metu apdovanojome bū-
rius ir atsisveikinome iki kitų metų.
VAIKAMS – PRAMOGOS, SUAUGUSIESIEMS – 
PLUOŠTAS PAREIGŲ.  Ypatingas dėmesys sto-
vykloje skirtas visaverčiam vaikų dalyvavimui 
veiklose, saviraiškos laisvei, buvo paisoma 
visų saugaus gyvenimo sąlygų reikalavimų. 
Bendrija PAGAVA pasirūpino, kad stovykloje 
dirbtų panašios darbo patirties jau sukau-
pusių vadovų būrys. Lygiavertį lietuvių ir lie-
tuvių gestų kalbų vartojimą padėjo užtikrinti 
gestų kalbos vertėjai. 

Stovykla dalinai finansuojama Neįgaliųjų rei-
kalų departamento prie SADM, Vilniaus miesto 
savivaldybės ir bendrijos PAGAVA lėšomis.

Įsimintini jubiliejinės „Pagaviuko“ stovyklos momentai.

TĖVŲ ŽVILGSNIS

Jubiliejinėje „Pagaviuko“ stovykloje 
visos dienos buvo ypatingos
Liepos 4-11 dienomis 60 stovyklautojų iš visos Lietuvos sugužėjo į tra-
dicinę bendrijos PAGAVA organizuojamą vaikų vasaros poilsio stovyklą 
,,Pagaviukas“. Labai laukiamas vaikų ir jaunimo vasaros renginys (9-16 
m.) surengtas jau 20 kartą. Šiemet jis vyko Varėnos rajono sodyboje 
„Dzūkijos perlas“. Stovyklai pasirengti padėjo ir turiningu vaikų užimtu-
mu rūpinosi net 13 vadovų. Visą savaitę lepino puikus oras, tad beveik 
visą laiką stovyklautojai leido lauke, daug maudėsi, žaidė, sportavo, 
bendravo. Įspūdžiais iš renginio dalinasi Smiltė REDECKAITĖ, vyriau-
sioji stovyklos vadovė. 
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EDSO KONGRESAS. Šiųmetis Europos kurčiųjų sporto organizacijos 
(EDSO) kongresas vyko nuotoliniu būdu. Jo darbe dalyvavo 37 EDSO 
valstybių nariai. Lietuvai atstovavo LKSK generalinis sekretorius Ma-
rius Minkevičius. Kongreso sesijoje patvirtintos 2018 m. ir 2019 m. fi-
nansinės ataskaitos, nubalsuota, kad iki kadencijos pabaigos parei-
gas eis generalinis sekretorius Antonas Petričius. Vienas svarbiausių 
neseniai vykusio EDSO kongreso darbų – sudarytas Europos čempi-
onatų ir kitų renginių kalendorius iki 2028 m.
M. K. SINKEVIČIUS  – PASAULIO KURČIŲJŲ ČEMPIONAS. Liepą Turki-
joje vykusiame planetos kurčiųjų imtynių čempionate aukso medalį 
iškovojo mūsų šalies atstovas Mantas Kazimieras Sinkevičius. Graikų 
ir romėnų imtynių svorio iki 77 kg grupės finale kaunietis akivaiz-
džia persvara 7:1 įveikė Turkijos atletą Kadirą Kusą. Į varžybas Mantą 
lydėjo jo ilgametis treneris Saulius Liaugminas ir Lietuvos kurčiųjų 
sporto komiteto atstovas Mantas Stankevičius.

Grupės varžybose lietuviui teko susiremti su rusu Maksimu Rož-
kovu, ukrainiečiu Dmitro Jukša ir šeimininkų atstovu K. Kusu. Kaip 
vėliau paaiškės, būtent grupės akistatos Mantui kainavo daugiausia 
jėgų. Kovoje su M. Rožkovu užfiksuotos lygiosios – 1:1, tačiau perga-
lė buvo skirta Lietuvos imtynininkui, paskutiniam pelniusiam tašką. 
Antraja me susitikime lietuvis 2:0 įveikė būsimą finalo varžovą K. Kusą. 
Trečioje grupės akistatoje mūsų atstovas iš pradžių pralaimėjo D. Juk-
šai 0:4, bet galų gale susiėmė ir patiesė varžovą ant menčių. Pusfi-
nalyje M. K. Sinkevičius 6:0 buvo pranašesnis už Kazachstano atletą 
Nurzahaną Assaną. Visus taškus Mantas pelnė pirmąją kovos minutę. 

Finale lietuvis susirėmė su jau pažįstamu turku K. Kusu ir visą 
varžybų laiką turėjo pranašumą. Tik susitikimui baigiantis turkas 
sugebėjo pelnyti garbės tašką,  bet tai ir buvo viskas, ką jis „išspau-
dė“ iš mūsų atstovo. M. K. Sinkevičius pasaulio čempionu tapo antrą 
kartą (pirmąsyk – 2016 m.). Taip pat jo sąskaitoje – Europos čem-
piono, pasaulio ir Europos vicečempiono, Kurčiųjų vasaros žaidynių 
ir Senojo žemyno pirmenybių bronzos medalininko titulai. Jis – ir 
LKSK rengiamo tradicinio konkurso (2020 m. konkursas nevyko dėl 
pandemijos) 2019 m. geriausio sportininko rinkimų laimėtojas, o jo 
treneris tais pat metais pripažintas geriausiu savo kategorijoje. Per-
nai M. K. Sinkevičius patyrė traumą ir kurį laiką negalėjo treniruotis. 
Tad pastarasis titulas – tai tarsi atlygis už tai, ką teko patirti, kokias 
kliūtis įveikti. Belieka sportininkui palinkėti tokių pat svarių pergalių 
kitąmet Brazilijoje vyksiančiose Kurčiųjų vasaros žaidynėse. 

„RŪGPIENIŲ KAIME“ – SAVAITĖS ROJUS BENDRUOMENĖS VAI
KAMS. 3–9 metų vaikai iš Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių ir Pa-
nevėžio „Rūgpienių kaimo“ poilsio ir pramogų sodyboje (Klaipėdos 
r., prie Minijos upės) visą pirmąją liepos savaitę sportavo, keliavo ir 
mokėsi naujų dalykų. Su mažaisiais kartu buvo tėveliai ir savanoriai. 
LKSK antrą vasarą iš eilės organizuotoje fizinio aktyvumo stovykloje 
iš viso stovyklavo per 50 žmonių.

Jau nuo pirmos dienos vaikai turėjo galimybę pasijusti būsimais 
olimpiečiais: dovanų gavo po kepuraitę, sportinius marškinėlius su 
užrašytu savo vardu. LKSK prezidentas Edvinas Kriūnas mažiesiems 
surengė ekskursiją į vaikų pamėgtą „Dinozaurų parką“. Ne mažiau 
įsimintinos buvo ir kitos dienos. Stovyklautojai susipažino su įvai-
riais kaime auginamais gyvuliais ir gyvūnais, mokėsi plaukti ar stip-
rino turimus plaukimo įgūdžius, dalyvavo ištvermės žygyje po miš-
kus, pagal Minijos upę. Taip pat kasdien žaidė įvairius žaidimus, da-
lyvavo estafetėse, lenktyniavo bėgimo varžybose. Stovyklai artėjant 
į pabaigą organizatoriai pasitelkė profesionalus ir surengė vaikams 
„Putų šou“. Rūgpienio stovyklos sodyba skendo putose ir vaikų 
džiaugsmo fontanuose. Po to stovyklautojų laukė maudynės kubi-
luose. Renginio uždarymo dieną azarto netrūko „Lobio medžiok lės“ 
atrakcijoje, o renginį vainikavo apdovanojimų šventė, kurios metu 
visiems jauniesiems stovyklautojams buvo įteikti medaliai. 

„Ačiū už dovanotą šventę mūsų vaikams“, – komiteto ir asmeniš-
kai E. Kriūno adresais po stovyklos pasipylė kurčiųjų bendruomenės 
atstovų padėkos socialiniame tinkle „Facebook“.

Įsimintini jubiliejinės „Pagaviuko“ stovyklos momentai.

SPORTO NAUJIENOS  
SPORTAS

LKSK stovykloje mažiesiems netrūko nei pramogų, nei suaugusiųjų dėmesio.
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„Akiračio“ inf.

M. K. Sinkevičiaus triumfo pasaulio kurčiųjų čempionate ir sutikimo Vilniuje akimirkos.
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2020 m. svarbiausiame kurčiųjų kultūros metų ren-
ginyje dėl COVID-19 ribojimų pirmąkart per 53-ejus 
metus negalėjo tiesiogiai dalyvauti žiūrovai. Pernai 
įvyko ir dar vienas netikėtas pokytis: LKD respubli-
kinės meno šventės talismanas –  žibintas – paliko 5 
kurčiųjų reabilitacijos centrų „ratą“ ir iškeliavo nau-
ja kryptimi, į Marijampolę. Daug kas nudžiugo, kai 
LKD Kauno teritorinės valdybos Marijampolės pir-
minės organizacijos pirmininkė Ala Grigoriana pa-
siūlė 2021 m. kultūros fiestą organizuoti Suvalkijos 
sostinėje. Žmonėms visada maga patirti ką nors 
naujo. Ir štai šiemet, liepos 3-ajai artėjant, mari-
jampoliečiai svetingai pakvietė: laikas visiems, 
turintiems Galimybių pasą, rinktis Marijampolėje 
ir draugų būryje pasimėgauti kurčiųjų menu. 

Renginyje – gausus būrys savivaldybės atstovų
Šeimininkai svečius suvadino į  miesto Kultūros centrą. Vos įžen-

gus pro duris tapo aišku: marijampoliečiai pasitelkė visus savo ta-
lentus, kad nustebintų ir pradžiugintų renginio dalyvius. Sceną puo-
šė įspūdingos rankų darbo gėlės, skoningai suderintos su šventės 
užsklanda, o tvyranti atmosfera žadėjo daugybę staigmenų. 

Vedėjų vairas, kaip jau tapo įprasta, patikėtas kauniečiams Pauliui 
Jurjonui bei Rūtai Mingailaitei. Vedėjai, vos stoję į savo poziciją, pir-
miausia pasidalino tradicinio renginio priešistorės vaizdo klipu, kad 
visiems būtų aišku, koks tai svarbus ir ilgametes tradicijas turintis kur-
čiųjų renginys. Jį sumontavo videografas Linas Miskelis. Iškart po to 
uždegti tradicinio šventės žiburio į sceną buvo pakviesti organizatorių 
atstovai: Marijampolės p/o pirmininkė Ala Grigoriana ir LKD preziden-
tas Kęstutis Vaišnora. Vėliau vedėjai paragino visus pageidaujančius 
pakilti į sceną ir tarti sveikinimo žodį ar gestą.

Nedelsdami kvietimu pasinaudojo  Marijampolės savivaldybės 
atstovai. Renginyje jų dalyvavo visas būrelis: vicemeras Artūras Visoc-
kis, socialinių paslaugų skyriaus vedėja Svajonė Rainienė, vyriausioji 
specialistė Aušra Parulienė, taip pat atvyko europarlamentaro Bronio 

Gegužės 28 d. 9-ajai Lietuvos kurčiųjų ir neprigir-
dinčiųjų ugdymo centro gimnazijos laidai surengta 
paskutiniojo skambučio šventė. 

„Tai diena, kurioje netrūko juoko ir ašarų, prisiminimų, staigme-
nų, dovanų, gėlių ir prasmingų linkėjimų“, – taip apie šventę parašė 
9-osios laidos klasės vadovė V. Šlapšinskienė. 

Prieš 12 metų dvylika nedrąsių pirmokėlių peržengė mokyklos 
slenkstį: Deimantė N., Dominykas L., Matas S., Karolis K., Goda J., Jeli-
zaveta Š., Deimantas B., Sandra S., Modesta J., Emilija S. , Faustas S. ir 
Kajus Ž., o šiemet jau kiti pirmokėliai juos palydėjo į salę, o vyresniųjų 
klasių mokiniai ir pedagogai jiems linkėjo svajonių ir tikslų išsipildy-
mo, sėkmės tolimesniame kelyje. 

Pamažu linkėjimai pildosi. Mokiniai įgijo vidurinį išsilavinimą ir 
liepos 30 d. jiems bus įteikti brandos atestatai. Kaip LKNUC abitu-
rientams sekėsi laikyti stojamuosius egzaminus ir siekti tolimesnių 
profesinio mokymosi ir studijų tikslų, skaitytojus informuosime ki-
tame „Akiračio“ leidinyje. 

Dar viena gimnazistų  
laida paliko mokyklą

UGDYMAS  / KURČIŲJŲ KULTŪRA 

 LKD meno šventė šurmuliavo Marijampolėje

„Akiračio" inf.

Klaipėdietė E. Jurkevičienė savo kūrybos eilėraštį „Tėvynei“ įrašė iš anksto. A. Grigoriana ir K. Vaišnora stebi atlikėjų pasirodymus.
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Parengta pagal Vaidos LUKOŠIŪTĖS ir „Akiračio" inf.
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LKNUC 9-oji gimnazijos laida su savo mokytojais.

Paskutiniojo skambučio šventės tortą pjaustė  visi kartu.
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Ropės patarėjas Audrius Stankevičius. Sve-
čiai negailėjo komplimentų kurtiesiems: gyrė 
išskirtinį draugiškumą bei menišką prigimtį ir 
tikino, kad iš kurčiųjų yra ko pasimokyti.

 „Labai džiaugiuosi renginiu ir sveikinu į 
mūsų miestą atvykusius visus Lietuvos kur-
čiųjų draugijos narius. Linkiu gražios šven-
tės ir prašau dar kartą sugrįžti į Marijampolę 
po kelerių metų“, – pakvietė vicemeras. Dar 
keletas sveikinimų – ir vedėjai paskelbė savi-
veiklininkų pasirodymų pradžią. 

Kauniečiai  kvietė džiaugtis laisve  
Pirmiesiems pristatyti savo programą 

garbė teko Kauno KRC kolektyvo „Skamban-
ti tyla“ saviveiklininkams. Savo kūrybos LGK 
poezija į žiūrovus kreipėsi renginio vedėja R.  
Mingailaitė. 

Iškart po jos į sceną žengė pionierių atri-
butika „pasipuošę“ aktoriai ir nukėlė rengi-
nio dalyvius į sovietinių laikų mokyklą. Į pa-
sirodymą subtiliai buvo integruotas Sausio 
13-osios įvykių epizodas. Prie „laužo“ susėdę 
artistai  pritarė A. Mamontovo dainos „Laužo 
šviesa“ imituotojui P. Jurjonui ir kūrė laisvės 
besiilginčios tautos  paveikslą. Pasirodymo 
pabaigoje jaunuoliai sumetė raudonas skare-
les „į laužą“ , o tuomet „suskambo“ dar viena 
imituojamoji daina „Baltas paukštis“. 

Vilniaus  „Mimika“  džiugino  
humoristiniais etiudais

Vilniaus KRC liaudies teatro „Mimika“ 
kolektyvas žiūrovams padovanojo tris nedi-
delės apimties scenos kūrinius: „Išdaigas“ 
(sceninis vaizdelis), „Atsiprašymą“ (sceninis 
vaizdelis) bei „Virsmą“ (judesio miniatiūra).  

„Išdaigos“ vertė žiūrovus susiimti už 
pilvų ir be perstojo juoktis iš tragikomiškos 
gyvenimiškos situacijos: vyresnio amžiaus 
pora susikivirčija, vyrukas susižavi jauna 
dama ir galiausiai lieka vienas kaip pirštas. 
Ne ką mažiau nuotaikingas buvo ir „Atsipra-
šymas“, o „Virsmu“ atiduota duoklė gamtai: 
paukščiams ir motinai Žemei.

Klaipėdiečiai dovanojo poezijos 
posmus ir imituojamąsias dainas

Klaipėdiečiai savo pasirodymą pradėjo 
Emilijos Jurkevičienės kūrybos eilėraščiu 
„Tėvynei“. Jo vertimą į gestų kalbą autorė 
pateikė skaitmeniniu formatu: kūrinį  nufil-
mavo iš anksto. Salę pakerėjo improvizaci-
ja pagal E. Kučinsko dainą „Padėk, lemtie“, 
o netrukus ir dar viena imituojamoji daina 
„Vasaros naktis“ („Nemuno krantai“). Ją 
atlikti į sceną susibūrė visas klaipėdiečių 
meno kolektyvas. Atlikėjams talkino ir žiū-
rovai, pritariamai linguodami pagal ritmą. 
Beje, kaip ir kasmet, Klaipėdos saviveiklinin-

kai koncertavo vilkėdami tradicinės – mėly-
nos spalvos scenos kostiumais. 

Panevėžio kolektyvas privertė 
dalyvius pasukti galvas 

Panevėžio KRC programa taip pat buvo iš 
trijų dalių: šokis „Valsas“ bei vaidinimas „Stre-
sinė pamoka“. Puošnia suknia vilkinti mergina 
kartu su partneriu sukosi valso rit mu ir savo 
pasirodymu tarsi sakė: „Matote? Ir kurtieji 
geba atlikti sudėtingiausius šokio judesius.“ 

Tarp dviejų kūrinių įsiterpė pertraukėlė 
„Mįslė“. Kol dalis aktorių keitė scenos kostiu-
mus, žiūrovams taip pat neteko nuobodžiau-
ti. Du scenos meistrai linksmino susirinkusius 
įvairiais pokštais ir uždavė įminti mįslių.

Na, o per „Stresinę pamoką“ žiūrovai ir 
vėl leipo juokais. Pasirodo, kūno kultūros 
pamoka gali būti tikras nervų išbandymas! 

Šeimininkų „Pelenės“ istorija
Iki soties pasidžiaugus svečių pasirody-

mais atėjo laikas scenos meną pademonst-
ruoti šeimininkams.  

Nedidelės apimties spektaklis  „Pelenė“ 
sužavėjo auditoriją puikia aktorių vaidyba, 
apgalvotais sceniniais sprendimais, akį traukė 
įsimintinais personažų apdarais. Ir dar nuosta-
biau, kad, pasak A. Grigorianos, 8 aktorių trupė 
visa tai sukūrė vien savo jėgomis.

K. Vaišnoros sveikinimo kalba
Po įspūdingų pasirodymų į sceną rengi-

nio ve dėjai dar kartą pakvietė LKD prezidentą 
K. Vaiš norą, Marijampolės p/o pirmininkę A. Gri-
gorianą, visų didžiųjų miestų KRC centrų direk-
tores bei meninių gebėjimų būrelių vadovus. 

LKD prezidentas K. Vaišnora atkreipė dė-
mesį, kad keičiasi saviveiklininkų veidai, bet 
kurčiųjų kultūra tokia pat stipri ir savita. Ji 
klesti dėl bendruomenės veiklos tęstinumo, 
dėl kurčiųjų vienybės. Kalbėtojas ragino di-
džiuotis savo kultūra, toliau puoselėti bend - 
ruomenės vertybes, neleisti kurčiųjų suprie-
šinti iš šalies, išlikti vieningiems. Taip pat 
pavyzdžiu visiems kėlė glaudų Marijampolės 
savivaldybės ir kurčiųjų organizacijos bend-
radarbiavimą bei draugišką ryšį. 

A. Grigorianos padėkos
Šeimininkų vardu A. Grigoriana padėkojo 

partneriams: Marijampolės miesto savivaldy-
bei ir Marijampolės kultūros centrui, projekto 
rėmėjams SADM ir NRD, visiems už aktyvų 
dalyvavimą, vietos bendruomenės nariams 
už prisidėjimą prie šventės organizavimo, 
už finansinę paramą tarė nuoširdų ačiū UAB 
„Mantinga“, UAB „Centrinis parkas“.

Renginio vaizdo įrašą transliacijai interne-
tu parengė Tomas Kiveris, o gausybę gražių 
šventės akimirkų įamžino fotografė Vakarė 
Bagdonaitė. A. Grigoriana šiems nuoširdiems 
talkininkams taip pat iš visos širdies padėkojo. 
Taip pat padėkomis ir marijampoliečių rankų 
darbo dovanomis apdalino LKD, KRC vadovus, 
meno vadovus. 

Atskiros organizatorių padėkos nusipel-
nė šiaulietė Nijolė Didžiuvienė už dovaną 
Lietuvos kurčiųjų draugijai – pačios nunertą 
Lietuvos vėliavą. 

Visiems, negalėjusiems pasinaudoti kur-
čiųjų marijampoliečių kvietimu, antrą gali-
mybę suteikė Marijampolės televizija, „Žinių“ 
laidai parengusi reportažą iš renginio vietos.

55oji meno šventė vyks Klaipėdoje
Po apsikeitimo padėkomis ir linkėjimais 

vedėjas P. Jurjonas, nieko nelaukdamas, pa-
ragino Marijampolės p/o pirmininkę atlikti 
ritualinį veiksmą, t. y. perduoti Respublikinės 
meno šventės žibintą 2022-ųjų  renginio orga-
nizatoriams. Jį iš kolegės rankų priėmė Klai-
pėdos KRC direktorė Nijolė Kaminskienė. Va-
dinasi, kitąmet šventė įsikurs uostamiestyje. →

KURČIŲJŲ KULTŪRA 

V.
 L

uk
oš

iū
tė

s n
uo

tr.

LK
D 

ar
ch

yv
o 

nu
ot

r.

Kauno KRC saviveiklininkų imituojamoji daina „Laužo šviesa“ trumpam sugrąžino į sovietinius laikus.

 Marijampoliečių rankų darbo suvenyrai svečiams. Marijampoliečių rankų darbo suvenyrai svečiams.
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 LKD meno šventė šurmuliavo Marijampolėje
→

KURČIŲJŲ KULTŪRA

Žodis šeimininkams 
Paklausta, ar didelė įtampa 

slėgė pirmąkart organizuoti res-
publikinį renginį, A. Grigoriana 
tvirtino, kad taip laukė šios gali-
mybės, jog nė nebuvo laiko galvo-
ti apie atsakomybės naštą. Mari-
jampolės kurčiųjų bendruomenė 
iš anksto mėgavosi malonumu 
sulaukti svečių savo mieste,  o po 
šventės – viskas dar geriau. Juk 
buvo apipilta pagyrimais, padė-
komis, sulaukė teigiamo įvertini-
mo. Be to, ir patiems atrodo, kad 
renginys, kaip pirmas blynas, vis 
dėlto neprisvilo. 

Ir jau svajoja marijampoliečiai 
ateityje tapti reguliariais meno 
šventės organizatoriais.  

Pertraukėlė „Mįslė“ 
(Panevėžys).
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VKRC „Mimikos“ teatro trupės pasirodymas: miniatiūra „Virsmas“.

Scenoje – kaunietė R. Mingailaitė.

Šventės šeimininkų spektaklio „Pelenė" epizodas.

Valso žingsniu sukasi Panevėžio KRC šokėjų pora.

„Vasaros naktį“ imituoja visas būrys Klaipėdos saviveiklininkų.

Pereinamasis šventės simbolis žibintas – jau klaipėdietės N. Kaminskienės rankose.Scenos vaizdelis „Atsiprašymas“ („Mimika“).


