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A. Juciuvienė: 
„Kas aš būčiau 
be kurčiųjų 
bendruomenės?"

Ar dvikalbis 
kurčiųjų ugdymas 
jau realybė?



NAUJOJE LNF TARYBOJE – LKD 
ATSTOVAS. Lietuvos n egalios or-
ganizacijų forumas jungia 16 įvai-
rioms negalioms atstovaujančių organizacijų, 
tarp kurių yra ir dvi mūsų: LKD ir bendrija PA-
GAVA. Lapkričio 19 d. vykusioje ataskaitinėje 
rinkiminėje organizacijos  konferencijoje dar 
vienai 4 metų kadencijai vadovauti LNF per-
rinkta Dovilė Juodkaitė. Į 8 narių LNF Tarybą 
išrinktas ir LKD atstovas – Draugijos preziden-
tas Kęstutis Vaišnora. 

LKD VALDYBOS POSĖDIS. Po ilgokos pertrau-
kos lapkritį posėdžiauti „gyvai“ susirinko LKD 
Respublikinė valdyba. Tądien svarstyta net 
15 klausimų. Bene daugiausia dėmesio skirta 
LKD įmonių reikalams, priimtas sprendimas 
dėl paramos skyrimo Šiaulių KRC ir kt. Taip 
pat tartasi, ką iš RV narių skirti į patariamąjį 
balsą turėsiančią (rekomendacinio pobū-
džio) tarpžinybinę komisiją, kuri talkins LRT 
televizijos komandai konkurso būdu atsiren-
kant gestų kalbos vertėjus darbui jos eteryje.  
APTARS NEGALIOS SAMPRATĄ. Tarptautinę 
žmonių su negalia dieną, gruodžio 3 d. 17 val., 
Lietuvos negalios organizacijų forumas (LNF) 
kviečia visus atvykti į restoraną „Pirmas bly-
nas“ (Savičiaus g. 15, Vilnius) ir mėgaujantis už-
kandžiais pasiklausyti diskusijos apie negalios 
sampratos kaitą Lietuvoje (būtina registracija ir 
galimybių pasas). Negalintys at vykti kviečiami 
žiūrėti tiesioginę diskusijos transliaciją su ver-
timu į gestų kalbą „Facebook" paskyroje Lietu-
vos negalios organizacijų forumas. Diskusijoje 

„Nuo atstūmimo iki išaukštinimo: negalios 
sampratos kaita Lietuvoje“ drauge su moksli-
ninkais ir neįgaliaisiais bus analizuojama nega-
lios sampratos kaita įvairiais Lietuvos istorijos 
etapais. Ieškoma atsakymų, iš kur kyla negalią 
turinčius žmones nugalinančios nuostatos? Ar 
jau atsisakėme sovietmečiu įsitvirtinusios me-
dicininės negalios perspektyvos? Kokia nega-
lios samprata būdinga šių dienų visuomenei? 

PASIRINK ELEKTROS ENERGIJOS TIEKĖJĄ. 
Vartotojai, patenkantys į 2 etapą, t. y. tie, kurie 
sunaudoja 1000–5000 kWh elektros energijos 
per metus (visi šie gyventojai jau gavo laiškus 
į savo pašto dėžutes), sutartį su nepriklauso-
mu elektros tiekėju turi pasirašyti vėliausiai 
iki gruodžio 10 d., bet taip, kad ji įsigaliotų tik 
2022 m sausio 1 d. Patariama sutartį pasirašy-
ti kuo greičiau ir fiksuoti elektros kainą – taip 
įmokos bus stabilesnės. Tie, kas iki gruodžio 
18 d. nepasirašys sutarties – automatiškai 
jiems elektrą tieks valstybinis-garantinis tie-
kėjas ir už elektrą teks mokėti 25% daugiau. 
Paprastai tiekėjai siūlo vartotojams rinktis 
vieną iš trijų planų: Standartinis, Namai ir Na-
mai plius. Sunaudojant labai mažai elektros 
– naudingesnis „Standartinis“, kiek daugiau – 
„Namai“, o daug – „Namai plius“ planas. Taip 
pat galima rinktis fiksuotą arba nepastovią 
elektros kainą. Fiksuota reiškia, kad numaty-
tą sutarties laikotarpį kaina už elektrą nekis – 
mokėsite tiek, kiek numatyta sutartyje, o kin-
tanti – kis kiekvieną mėnesį. Sutartis gali būti 
pasirašyta, pvz., 6 mėn., 1 m., 2 m. Taip pat 
galima rinktis arba vienos laiko zonos, arba 
2 laiko zonų tarifus, pagal kiekvieno poreikį. 
Kiek vieno nepriklausomo elektros tiekėjo siū-
lomą kainą sudaro dvi dalys: pačios elektros 
kaina ir valstybės reguliuojama dalis. Tinka-
mą tiekėją pasirinkti lengviausia bus naudo-
jant automatizuotą internetinį įrankį SPRING, 
kuris palygina visų tiekėjų siūlymus pagal 
žmogaus poreikį ir p arenka tinkamiausią tie-
kėją bei planą. Dau giau informa-
cijos www.pasirinkitetiekeja.lt ir 
www.springapp.eu.
REVAKCINACIJA. Nuo lapkričio 17 d. visi pil-
namečiai gyventojai gali revakcinuotis trimis 
vakcinomis. „Comirnaty“ arba „Janssen“ su-
stiprinančioji dozė skiriama praėjus 4 mėne-
siams po pilnos vakcinacijos, „Spikevax“ – po 
6 mėnesių. Gyventojai, kurie po pilnos vak-
cinacijos, prieš skiepijimą ar tarp skiepijimų 
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susirgo koronavirusu, nebus skiepijami s ustiprinančiąja vakcinos do  ze – 
persirgimas COVID-19 liga yra prilyginamas sustiprinančiajai vakcinos 
dozei. Gyventojai, kurie susirgo dar nepabaigę pirminio skiepijimo 
kurso, po ligos praėjus 180 d. turėtų šį kursą užbaigti ir pasiskiepyti antra 
vakcinos doze. Registruotis sustiprinančiajai vakcinos dozei 
galima internetu www.koronastop.lt arba Karštosios linijos 
trumpuoju telefono numeriu 1808. 

TIK MEDICININĖS KAUKĖS. Nuo šiol Lietuvoje 
viešosiose vietose leidžiama dėvėti tik medici-
nines kaukes ir respiratorius. Jos privalomos 
prekybos, paslaugų teikimo, viešajame trans-
porte ir kt. Kad užtikrintų efektyvią apsaugą, 
kaukė turi dengti nosį, burną ir smakrą bei turi 

būti periodiškai keičiama. Vienkartines kaukes galima dėvėti tik vieną 
kartą, jas keisti būtina kas 3–4 val. arba kai sudrėksta. Už medžiaginių 
kaukių dėvėjimą gresia baudos. Reikalavimas dėvėti kaukes ir toliau ne-
bus taikomas neįgalumą turintiems asmenims, kurie dėl savo sveikatos 
būklės kaukių dėvėti negali. Tokiu atveju rekomenduojama dėvėti veido 
skydelį. Kaukių leidžiama nedėvėti asmenims, kai jie sportuoja ar pa-
slaugos teikimo metu, kai paslaugos negalima suteikti kitaip.
SOCIALINĖS REABILITACIJOS PASLAUGOS VILNIAUS R. Vilniaus 
KRC, kaip ir kasmet, 2021 m. vykdė Vilniaus rajono savivaldybės fi-
nansuojamą Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bend-
ruomenėje projektą. Neįgaliesiems lankantis viešosiose įstaigose 
buvo teikiama individuali pagalba, pasitelkiant technologijas bei 
prieinama forma užtikrintas informacijos prieinamumas, teikta pa-
galba sprendžiant įsidarbinimo ir palaikymo darbo vietoje klausimus. 
Turintys sunkesnę negalią buvo mokomi savarankiškai spręsti buity-
je kylančias problemas. Taip pat buvo teikiama pagalba atkuriant ar 
stiprinant darbo įgūdžius, kurtieji buvo konsultuojami darbo rinkos 
klausimais, supažindinti su mokymosi, persikvalifikavimo, užimtumo 
galimybėmis, stiprinta mokymosi motyvacija. Paslaugos suteiktos 
21 klausos negalią turinčiam Vilniaus r. gyventojui. Projektas skirtas 
kurčiųjų socialiniams, savarankiško gyvenimo įgūdžiams ugdyti ir da-
lyvavimo darbo rinkoje, socialiniame gyvenime galimybėms didinti. 
Projektui įgyvendinti skirta 10138 eurų valstybės biudžeto lėšų. 

IŠSKIRTINIAI INTERVIU. 
Prasidėjus koronaviruso 
pandemijai Slovėnijos kurčiųjų asociacija pakvietė nuotoliu stebėti 
pokalbius su žymiais kurčiaisiais iš viso pasaulio. Šios transliacijos 
susilaukė daug dėmesio, dėl jų prieinamumo visiems dirbo ir kurtieji, 
ir daugybės valstybių gestų kalbos vertėjai. Jas galima ir šiuo metu 
stebėti Slovėnijos kurčiųjų asociacijos „Facebook“ puslapyje. Lietu-
vos kurčiųjų bendruomenei papasakoti apie idėją organizuoti „Zoom“ 
platformoje interviu su žymiais kurčiaisiais, savo ateities planus suti-
ko ir pats pokalbių sumanytojas Dami Šebjan. Vertimą iš tarptautinių 
gestų į LGK bei vertimą raštu atliko Lietuvių gestų kalbos vertimo cent-
ro vertėjai. Kviečiame žiūrėti www.lkd.lt.
PREMJERA. Vilniaus kurčiųjų reabilita-
cijos centro liaudies teatras „Mimika“ 
žiūrovus pradžiugino dar vienu nauju 
spektakliu „Išgelbėtos vėlės“. Scenari-
jaus autorė ir režisierė – Janina Mažei-
kienė, scenografas – Nojus Pet rauskas. 
Spektaklis sukurtas Vėlinių te matika, jo 
siužetas labai originalus, šiek tiek misti-
nis. Jį gali pamatyti visi, apsilankę „Face-
book“ paskyroje VšĮ Vilniaus kurčiųjų rea-
bilitacijos centras.
KALĖDA. Kalėdų Senelis ir Snieguolė susitikti su vaikais į Vilniaus KRC 
atvyks gruodžio  16 d. ir labai jų visų lauks nuo 10 iki 19 val. Kaip pasi-
ruošti susitikimui, elgtis jo metu, kad visi išliktume saugūs, ir ką tėve-
liai turi iki tol padaryti, kad Kalėdos ir mažųjų susitikimas būtų džiu-
gus, daugiau informacijos rasite „Facebook“ paskyroje VšĮ Vilniaus 
kurčiųjų reabilitacijos centras. 

→

Nežinote, kuo Kalėdų proga pradžiuginti artimuosius ir draugus?   
Užprenumeruokite „Akiratį“! Dovana Jums brangius žmones džiugins visus metus!

Laikraščio „Akiratis“ 

(indeksas 0002) 

prenumeratos kaina:

6 mėn. – 6 Eur;

10 mėn. – 10 Eur.

Gerbiami skaitytojai!   Užsiprenumeruokite „Akiratį“ 2022 metams!      

Užsiprenumeruoti leidinį galite ne tik Lietuvos pašto ar „PayPost“ skyriuose,  
bet ir internetu (www.prenumeruok.lt) bei telefonu (8 700) 55 400.
Laikraštį užsisakyti galite ir Vilniaus, Kauno, Panevėžio, Klaipėdos, Šiaulių 
kurčiųjų reabilitacijos centruose. Jei norite leidinį gauti į namus, bet patiems 
užsiprenumeruoti nepavyksta, formalumus sutvarkyti mielai padės kurčiųjų 
reabilitacijos centrų darbuotojai. 

Metų prenumeratos kaina visur vienoda  – 10 Eur.
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Dažnai manoma, kad žodžiai ar gestai 
nežeidžia – pasakai, pasijuoki ir tai praeina. 
Taip pat visus žodinius išpuolius dažnai mo-
koma ignoruoti. Tačiau kai žodiniai išpuoliai 
tampa reguliarūs ir sąmoningai nukreipiami 
į žmogui jautrias temas, juos tikslinga ver-
tinti kaip psichologinį arba žodinį smurtą.

Psichologinis smurtas – tai sąmoningas, 
tyčinis poveikis kito žmogaus psichikai sie-
kiant priversti asmenį paklusti smurtautojo 
reikalavimams. Tai yra veiksminga priemonė 
paveikti kitą asmenį bei gauti norimą rezulta-
tą, bet to asmens fiziškai nežaloti. Dažniausiai 
grasinama žodžiu ar gestais, mostais (grū-
mojimas kumščiu, rodymas „pasmaugsiu“ ar 
pan.), demonstruojamas ginklas ar kt.

Psichologinis smurtas kelia nuolatinę įtam-
pą, stresą ir baimę. Jis gali būti susijęs su nu-
kentėjusio asmens aplinka, pvz., religija, kul-
tūra, kalba, lytine orientacija ar tradicijomis. 
Smurtautojas sąmoningai pasirenka tuos jau-
trius aspektus, kurie leidžia skaudinti, žeminti 
ir bauginti žmogų.

PSICHOLOGAS PATARIA / MES IR VISUOMENĖ 

Parengta pagal LKD ir jos partnerio inf.

Psichologinis smurtas: kaip atpažinti?

Pasitikėjimas savimi
Dažniausiai nepasitikėjimo jausmą savimi mums 
kelia manymas, kad mums kažko trūksta: grožio, 
proto, pinigų ar draugų ir visai nevertiname, ką 
turime.

PSICHOLOGAS PATARIA / MES IR VISUOMENĖ  

PSICHOLOGINIO SMURTO VEIKSMAI:
◆ pravardžiavimas, žeminimas, keiksmažodžiai ir kiti pikti žodžiai ar gestai;
◆ vertimas jaustis kalta;
◆ moters pasakymų, jos nuomonės išjuokimas;
◆ SMS ar elektroninio pašto tikrinimas;
◆ bendravimo su kitais asmenimis (draugais, šeimos nariais) ribojimas;
◆ naminių augintinių kankinimas moteriai matant;
◆ manipuliavimas, apkalbėjimas ir kt.

Asociatyvi nuotrauka.

Dovilė JANKAUSKIENĖ

Pasitikėjimo savimi pradžia. To laiko 
mes net neprisimename. Tai formavosi, kai 
buvome kūdikiai ir maži vaikai. Pasitikėjimas 
savimi radosi iš pasitikėjimo kitu. Kai mumis 
rūpinasi, myli, saugo, mes pradedame pasiti-
kėti tais žmonėmis. Ir tie šalia esantys žmonės 
leidžia mums saugiai bandyti, mokytis, klysti, 
ieškoti, tyrinėti pasaulį. Jie mumis džiaugiasi, 
žavisi, palaiko. Taip mes išmokstame drąsos 
bandyti ir ieškoti, taip pat nebijoti suklysti, o 
suklydus iš to mokytis. Pasitikėjimas savimi 
nėra vienas konkretus jausmas, o įvairiausių 
jausmų ir būsenų suma. Panagrinėkime pasi-
tikėjimo savimi „sudėtinius jausmus”.

Savarankiškumas. Kuo daugiau mokame 
ir galime, tuo geriau savimi pasirūpinsime. Jau 
mažas vaikas sako: „Aš pats!“ Šitas noras būti 
savarankišku yra labai svarbus. Savarankiš-
kumas – tai gebėjimas prisiimti atsakomybę 
už savo gyvenimą ir būti savo gyvenimo kū-
rėju. Kitų kaltinimas nepadeda jaustis sava-
rankišku. Kaltindami kitus už savo gyvenimo 
nesėkmes, mes atiduodame savo jėgą spręsti 
gyvenimo problemas kitiems.

Drąsa. Drąsus ne tas, kuris nieko nebijo, 
o tas kuris bijo, bet išdrįsta veikti. Visi mes gi-
mėme mažai ką tegalėdami ir temokėdami. Ir 
daugybę dalykų išmokome ir dar tebesimoko-
me. Ir kiekvienam dalykui, kuris buvo pirmas 
kartas, reikėjo drąsos. Drąsa mums suteikė 

jėgų ir pasitikėjimo savimi. Nesaugus ir rizikin-
gas elgesys nėra drąsa, tai labiau neišmany-
mas, neatsargumas ir nepasitikėjimas savimi.

Pasitikėjimas kitais. Kiekvienas žmogus 
yra nepakartojamas, vienintelis ir ypatingas. 
Ir tuo pačiu kiekvienas mūsų yra toks pats 
žmogus. Ir mums visiems reikia vienam kito. 
Kai mes pasitikime kitais žmonėmis, jaučiame 
bendrystę, saugumą, palaikymą, supratimą, 
pagalbą. Tą patį galime suteikti žmonėms, 
kurie mumis pasitiki. Pasitikėjimą lengva su-
griauti, o sukurti sunku. Pagarba, atvirumas, 
sąžiningumas, nuoširdumas, empatija kuria 
pasitikėjimo jausmą tarp žmonių. Kuo labiau 
savimi pasitikime, tuo labiau pasitikime kitais.

Geros manieros. Tai yra malonus, manda-
gus, pagarbus elgesys. Šalia esantys žmonės 
tuomet jaučiasi saugiai ir ramiai. Jeigu juokau-
jama, juokinga turi būti visiems. Geros manie-
ros nėra susikaustymas ar įtampa. Tai yra geri 
įpročiai, kurie visiems suteikia džiaugsmo ir 
atsipalaidavimo. Savo elgesiu rodome kitiems 
pagarbą, kuriame malonų, draugišką bendravi-
mą. Šiurkštus, nemalonus elgesys parodo ne-
pasitikėjimą savimi ir kitais. Patyčios ir smurtas 
taip pat yra nepasitikėjimo savimi ir nevertumo 
jausmo išraiška. Jei žmogus žemindamas ir 
skriausdamas kitą jaučiasi stipresnis, pranašes-
nis už kitą, tai nėra tikra drąsa ar pasitikėjimas.

Savo emocijų pažinimas. Kai mes pažįs-

tame savo emocijas, kokios jos bebūtų, mes 
įgyjame pasitikėjimo savimi. Mūsų emocijos 
yra mūsų draugai ir padėjėjai, kurie tikrai nori 
mums padėti suprasti save ir kitus. 

Kaip jau minėjau pradžioje, dažnai žmo-
gui atrodo, kad jei jis ar ji kažko daugiau tu-
rėtų, tai labiau savimi pasitikėtų. Bet ar tik-
rai? Pvz., gražūs ir madingi daiktai džiugina 
ir visai smagu juos turėti. Bet tuomet reikia 
prisiminti, kaip neilgai džiaugiamės nauju 
daiktu ir kaip greit užsinorime kito. O ar ke-
lia pasitikėjimą savimi fizinis patrauklumas? 
Suprantama, kad visi norime būti gražūs. Ir 
esame gražūs. Iš tiesų, labai svarbu rūpintis 
savimi: jausmais, mintimis, elgesiu, išvaizda, 
turėti mėgstamą veiklą, keliauti, bendrauti. O 
ar svarbu, ką kiti galvoja? Kai pasitikime savi-
mi ir kitais, mus daug mažiau vargina įkyrios 
mintys, kas ir ką apie mus galvoja. Labai svar-
bu, ką mes patys apie save galvojame.

Frazės, kurios mus drąsina ir padeda 
įveik ti sunkumus. Jei šį kartą nepasisekė, 
bandysiu iš naujo, pasimokysiu iš klaidų. Kiek -
vie na diena atneša naujų galimybių. Šiandien 
buvo sunki diena ir aš ją išgyvenau. Ką šian-
dien gero ir malonaus galiu sau pasakyti? 
Šypsena nieko nekainuoja. Šiandien esu dė-
kingas/a už… (pvz., vaiko šypseną, 
gražų saulėtekį, kvapnios kavos 
puodelį, draugo žinutę ir pan.)
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2021 m. įgyvendindama SADM finansuo-
jamą projektą „Savanorystės vertė davėjui ir 
gavėjui“, bendrija PAGAVA, siekdama nacio-
naliniu ir regioniniu lygiu organizuoti ir plės-
ti savanorišką šeimų, auginančių kurčius ir 
neprigirdinčius vaikus, veiklą, daug dėmesio 
skyrė savanorystei ir savanorių motyvavimui 
bei mokymams. 

Projekto laikotarpiu buvo atlikta bendri-
jos PAGAVA regioninių organizacijų darbuoto-
jų bei narių savanoriškos veiklos kokybės 
krizės metu analizė. Ji atskleidė, kad norint 
sustiprinti NVO sektorių ir mažinti pandemi-
jos pasekmes, viena iš svarbiausių priemonių 
yra mokymai, kaip saugiai teikti socialines pa-
slau gas pandemijos metu, ugdyti savanorių ir 

darbuotojų lyderystę neįprastomis sąlygomis, 
didinti psichologinį atsparumą bei motyvaciją. 

Taip pat buvo organizuotos apskritojo 
stalo diskusijos NVO atstovams, jose aptar-
ta savanorystės patirtis, iššūkiai, nagrinėtos 
rekomendacijos, kaip saugiai ir kokybiškai 
savanoriauti bei įtraukti savanorius į orga-
nizacijos veiklas. Be to, dar buvo parengtos 
rekomendacijos dėl savanorių pritraukimo 
ir kokybiškos jų veiklos organizavimo bei re-
komendacijos, skirtos saugiai ir kokybiškai 
savanoriškai veiklai vykdyti kurčių ir neprigir-
dinčių vaikų bei jų šeimų organizacijose sudė-
tingu pandemijos laikotarpiu. 

Savanorystės seminaruose dalyviai buvo 
mokomi savanorių pritraukimo būdų, veiklų 

organizavimo, darbų paskirstymo principų. 
Aptarė savanorystės naudą gavėjui ir da-
vėjui, kalbėjosi apie savęs pažinimą ir savo 
galių pritaikymą, pozityvų mąstymą, krizinių 
situacijų ir streso valdymą.

Prie minėtų veiklų ir sėkmingo projekto įgy-
vendinimo prisidėjo taip pat savanoriai. Savano-
rystė – ne tik nauda organizacijai ir jos atstovauja-
moms grupėms, bet ir didelė nauda savanoriui. 
Tai ne tik sukuria terpę savirealizacijai, bet daž- 
 nai tampa prielaida  profesinei karjerai.

Pirmąjį vasaros savaitgalį jaunuoliai po 
ilgo nesimatymo susitiko mokymuose jautria 
tema „Smurtas prieš neįgalias moteris“. Lek-
toriai dalyviams pasakojo apie riziką, prie-
žastis, kodėl prieš neįgalias moteris smurtas 
gali pasireikšti dažniau, mokė atskirti įvairias 

smurto formas, atpažinti, kada draugų rate 
esantiems asmenims yra reikalinga pagal-
ba ir kur reikėtų jos kreiptis, kada žmogaus 
elgesys gali būti traktuojamas kaip smurtas 
(psichologinis, fizinis, emocinis), kaip neper-
lipti tarpusavio santykių ribos, suvokti, kad ir 
įžeidžiantys žodžiai,  grasinimai, draudimai, 
gąsdinimai yra viena iš smurto rūšių, į kurias 
moterys turėtų atkreipti dėmesį. Jaunuoliai 
įgavo ne tik teorinių, bet ir praktinių žinių, at-
liko daug grupinių užduočių, diskutavo. 

Liepos mėnesį savanorystės mokymų 
dalyviai susipažino su kurčiųjų kultūra, nuo-

tolinio darbo etiketu, mokėsi konstruktyviai 
spręsti konfliktines situacijas, analizuoti 
savo vaidmenį ir funkcijas. Po mokymų da-
lyviai subūrė puikią komandą, kuri liepos 
29 – rugpjūčio 1 dienomis savanoriavo res-
publikinėje šeimų vasaros poilsio stovykloje 
„Bėgant iš tylos pasaulio...“

Rugpjūtį ir rugsėjį buvo surengti moky-
mai šeimoms. Auginant bei ugdant klausos 
sutrikimų turinčius vaikus tėvams prireikia 
naujų žinių, neretai tenka susidurti su įvai-
riais iššūkiais. Patyrę lektoriai pasakojo, kaip 
išsivaduoti iš įtampų, streso ir erzinančių 
minčių, kaip valdyti emocijas ir stiprinti vaikų 
pasitikėjimą savimi. Nagrinėtos temos apie 
bendradarbiavimą, bendravimo ir skaitymo 
svarbą vaiko gebėjimų lavinimui ir gerovei. 
Mokymuose dalyvavo šeimos iš įvairių Lietu-
vos regionų. Kol tėveliai dalyvavo paskaitose, 
vaikams buvo organizuota atskira užimtumo 
programa. Jie žaidė, piešė ir smagiai leido lai-
ką gryname ore kartu su vaikų užimtumo or-
ganizatoriais bei jiems talkinusiais jaunaisiais 
bendrijos PAGAVA savanoriais.

Bendrijos PAGAVA inf.

Bendrijos PAGAVA inf.

Savanorystė – vertė davėjui ir gavėjui

Žinių ir stiprybių sėmėmės mokymuose

Nevyriausybinių organizacijų veikla neįsivaizduojama be savanorių 
įsitraukimo. Jie atlieka reikšmingą vaidmenį, todėl svarbu ne tik išsau-
goti bei motyvuoti esamus savanorius, bet ir rasti naujų. Pastarieji 
metai NVO sektoriui tapo nemenku išbandymu, organizacijos patyrė 
veiklų įgyvendinimo sunkumų, nes tikslinių grupių, į kurias orientuo-
tasi, poreikiai, darbuotojų darbo krūviai, psichologinė įtampa pande-
mijos laikotarpiu padidėjo. 

Įgyvendindama Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo 2021 metų projektą 
„Kurčio vaiko šeima”, bendrija PAGAVA atstovauja kurtiems vaikams ir jų 
šeimoms, gina jų teises nacionaliniu ir tarptautiniu lygmeniu, dalyvau- 
ja įstatymų rengime, organizuoja susitikimus su savivaldybių atstovais, 
apskritojo stalo susitikimus, švietėjiškus renginius bendrojo lavinimo 
mokyklose, teikia operatyvią pirminę pagalbą šeimoms, rengia savaran-
kiško gyvenimo įgūdžių ugdymo ir aktyvaus poilsio stovyklas ir organi-
zuoja integruotus kultūros renginius. Šiemet daug dėmesio buvo skiria-
ma mokymams. Kadangi pandemija vis dar nesitraukia, mokymai buvo 
organizuoti šiltuoju laikotarpiu, daugiau veiklų buvo vykdoma lauke.

TĖVŲ ŽVILGSNIS
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Darbuotojai ir savanoriai susirinko mokytis lyderystės 
neįprastomis sąlygomis.

PAGAVOS jaunimas vasarą ne tik kartu pramogavo, 
bet ir mokėsi.



Kochlearinė implantacija – galimybė
Jorės mama V. Maziukienė pasakoja, kad 

juodu su vyru domėjosi visais klausos reabi-
litacijos būdais, konsultavosi su įvairių sričių 
specialistais, ieškojo informacijos, pagal-
bos, bendravo su tėvais, kurie yra susidūrę 
su panašia situacija. Dėl implantų sprendi-
mą priėmė atsakingai, pasverdami visus už 
ir prieš, nes suprato, koks jis bus svarbus 
dukros raidai ir ateičiai.

Gydytojai ir kiti specialistai po tyrimų pri ėjo 
išvados, jog Jorės atveju kito klausos reabili-
tacijos būdo, išskyrus kochlearinę implanta-
ciją, nėra. Maziukai pasitikėjo profesionalais 
ir neabejojo, kad tai yra galimybė silpniau ar 
stipriau, bet girdėti, bent truputį reabilituoti 
klausą. Jie pasirinko kochlearinę implantaci-
ją, kad Jorė gyvenime galėtų būti kuo sava-
rankiškesnė, lengviau įsilietų į bendruomenę 
ir dukros kelyje būtų mažiau kliūčių, o kai jų 
pasitaikys, mergaitei būtų lengviau jas įveik-
ti. Tėvai įsitikinę, kad kochlearinė implan-
tacija yra didžiulė galimybė vaikams ne tik 
integruotis, bet patogiau bei savarankiškiau 

gyventi, išgirsti supantį pasaulį, tykančius pa-
vojus bei atskleisti pomėgius.

Mama pamini, kad dukra labai mėgsta 
klausytis muzikos. Pomėgis nebūtų atsi-
skleidęs ir Jorė negalėtų juo mėgautis, jeigu 
tėvai nebūtų pasirinkę dukrą implantuoti. 
„Juk tėvų pareiga yra suteikti savo mažiems 
vaikams kuo daugiau galimybių ir paruoš-
ti juos visiems gyvenimo atvejams, kad jie 
ateityje galėtų patys nuspręsti, ar jie ta ga-
limybe norės naudotis, ar ne, ir kokį kelią 
pasirinkti“, – tikina pašnekovė.

Gestų kalba šeimos gyvenime
Anot pašnekovės, bendrija PAGAVA su-

teikia galimybių visiems: kurtiesiems, ne-
prigirdintiesiems, implantuotiems vaikams, 
jaunimui bei jų šeimų nariams tobulėti, įsi-
traukti į įvairias veiklas, integ ruotis į visuo-
menę. Ši organizacija buvo įkurta girdinčių 
mamų, kurioms gimė klausos sutrikimų tu-
rintys vaikai, tad bendrija ir rūpinasi visais.

Kadangi Jorei ne visada lengva buvo su-
prasti žodinę informaciją, tėvai ieškojo galimy-

bių, kaip mergaitei padėti. Kad informacija jai 
būtų lengviau prieinama, bandė įvairius ugdy-
mo būdus ir įsitikino, kad gestų kalba gali būti 
puikus įrankis Jorei mokytis naujų dalykų. 

Į PAGAVOS organizuojamus gestų kalbos 
užsiėmimus įsitraukė visa Maziukų šeima, visi 
įgijo gestų kalbos pagrindus, praplėtė akiratį, 
susipažino su naujais žmonėmis. Be to, šeima 
nuolat dalyvauja bendrijos rengiamose veik-
lose: mokymuose, susitikimuose, stovyklose, 
į kurias susirenka kurtieji, neprigirdintieji, 
kochlearinių implantų naudotojai bei girdin-
tys vaikai. 

Šiandien mergaitė kalba ne tik žodine 
kalba, bet ir puikiai bendrauja gestų kalba. 
Šeimos įsitraukimas į veiklas labai praplėtė 
ne tik Jorės, bet ir jos brolio Martyno draugų 
ratą. Tėvų teigimu, mergaitė yra komunikabi-
li ir draugiška, todėl susirado draugų ir tarp 
kurčiųjų, neprigirdinčiųjų, ir tarp girdinčiųjų, 
kochlearinių implantų naudotojų, geba prisi-
taikyti prie pašnekovų komunikacijos būdo ir 
bendravimo problemų jai nekyla.

Unikalus ugdymo būdas ir  
netradiciniai sprendimai

Stiprus vaiko ir tėvų ryšys – vienas svar-
biausių ir geriausių būdų pasiekti visus ten-
kinantį rezultatą. Mama džiaugiasi, jog Jorei 
paaugus šeima sprendimus priima drauge, 

Smiltė REDECKAITĖJorės istorija tėvų akimis

?

MŪSŲ ŽMONĖS

Martynas, Vaida, Jorė ir Eimantas Maziukai – tai šeima, kurios narius sieja stiprus ryšys. 

Jorė – komunikabili, draugiška ir smalsi mergaitė.

Aktyvios, įvairiomis veiklomis besidominčios mergaitės Jorės tėvai – 
Vaida ir Eimantas Maziukai, vos tik sužinoję apie tai, kad Jorė turi 
klausos sutrikimą, jautėsi pasimetę, vieni ir visiškoje nežinioje. Iki 
tol jie nebuvo su tuo artimai susidūrę, o ir žinių apie kurtumą ir 
kurčiųjų bendruomenę, vaiko su klausos sutrikimais raidą, ugdymą 
neturėjo. Jorei klausos sutrikimas buvo nustatytas metų ir 2 mėne-
sių, tai yra ganėtinai vėlai, buvo prarasta nemažai tinkamo laiko 
gydymui, reabilitacijai, ugdymui. Vis dėlto šeima džiaugiasi, kad, 
vos tik pradėję domėtis, sužinojo apie bendriją PAGAVA, šios orga-
nizacijos dėka ne tik įgijo žinių, sulaukė visapusiško palaikymo, bet 
ir patys aktyviai įsitraukė į jos veiklas, kuriose aktyviai dalyvauja ir 
savanoriauja jau 10 metų.
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stengiasi visada tarpusavyje pasitarti, padis-
kutuoti, kad kiekvienam šeimos nariui spren-
dimas būtų priimtinas ir nekeltų diskomforto.

Dėl tėvų pastangų dukrai mokantis pra-
dinėse klasėse privačioje bendrojo lavinimo 
mokykloje buvo pritaikytas unikalus ugdy-
mo būdas: pamokose dalyvavo gestų kalbos 
vertėjas. Vertėjo pagalba buvo reikalinga, kad 
Jorė geriau suprastų visą gausų informacijos 
srautą. Tačiau Jorė pakeitė mokyklą ir pradė-
jo mokytis pagrindinio ugdymo mokykloje ir 
tuomet mergaitė savarankiškai nusprendė, 
kad šiuo metu pamokose jai nereikia gestų 
kalbos vertėjo paslaugų. Tėvams dukra pasa-
kė, kad norėtų pati įdėti daugiau pastangų ir 
pamokose verstis be vertėjo pagalbos.

Toks Jorės drąsus ir savarankiškas apsi-
sprendimas nustebino ir pačius tėvus. Tai-
gi, šiuo metu šeima neužsako gestų kalbos 
vertimo paslaugų mokykloje. Klasėje yra 
mokytojo padėjėja, kuri mergaitei padeda 
suprasti žodinę informaciją, kai jai prireikia 
pagalbos. Kokį ugdymo būdą pasirinks atei-
tyje, Maziukai dar nežino. Ši unikali šeima 
nuolat bendradarbiauja su mokykla ir spe-
cialistais, stebi, ar Jorei nekyla sunkumų, 
rūpinasi dukros gera savijauta, tariasi su ja, 
kuo jie gali padėti, kad mokykloje ji jaustųsi 
drąsiai, saugiai ir komfortiškai. 

Nauja mokykla – nauji iššūkiai ir 
patirtys

Šiais mokslo metais Jorė mokosi penk-
toje klasėje. Pradinėje mokykloje mergaitė 
jau buvo pripratusi prie mokytojų, nusisto-
vėjusių taisyklių ir susiformavusio draugų 
rato. Vis dėlto dėl nenumatytų priežasčių Jo-
rei teko keisti mokyklą ir susipažinti su nauja 
sistema, naujais mokytojais, susidraugauti 
su naujais vaikais. Tai buvo tikras pokyčių 
metas ne tik jai, bet ir visai šeimai. Nerimavo 
ne tik mergaitė, stipriai jaudinosi ir tėvai. 

Mama sako, kad vykstant tokiems esmi-
niams pokyčiams, buvo neramu dėl dukros 
emocinės būklės, rūpėjo, ar mergaitei pa-

vyks susirasti draugų, ar nebus per sunku 
mokytis, ar nebus patyčių. Dėl to su mokyk-
los vadovybe iš anksto buvo smulkiai aptar-
tas Jorės integravimasis į mokyklos veiklas. 
Maziukai džiaugiasi mokyklos įsitraukimu 
ir dedamomis  pastangomis, kad dukra kuo 
lengviau integruotųsi į naują kolektyvą.  

Mokyklos administracija paskyrė mer-
gaitei klasę, kurioje mokosi mažiausias mo-
kinių skaičius. Taip pat, pasitarę su naujos 
ugdytinės tėvais, pakvietė į mokyklą bend-
rijos PAGAVA pirmininkę Rima Sitavičienę 
vesti pamokėlę vaikams, pristatyti išoriškai 
nematomą klausos negalią, parodyti moki-
niams, kaip atrodo ir veikia klausos aparatai. 
PAGAVOS pirmininkė kartu su Jore jos klasės 
draugus pamokė gestų kalbos. Tėvai prasita-
rė, jog mergaitė labai džiaugėsi bendraklasių 
įsitraukimu ir grįžusi pasakojo, kad visiems 
vaikams buvo labai įdomu. Mokytojai ir tėvai 
taip pat liko patenkinti pamokėlės nauda. 

Taip pat mokykla kreipėsi ir nuo šių 
mokslo metų bendradarbiauja su Lietuvos 
kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centro 
specialistais. Mokytojams buvo surengti 
mokymai „Kaip ugdyti ir padėti vaikui, turin-
čiam klausos sutrikimų, bendrojo lavinimo 
mokykloje“. Mokyklos specialistams bus tei-
kiamos konsultacijos ir ateityje. 

Mama didžiuojasi, kad Jorė yra labai mo-
tyvuota ir kūrybinga mergaitė, neseniai pra-
dėjo domėtis fotografija, noriai lanko muzi-
kos užsiėmimus, bet pati didžiausia dukros 
aistra yra piešimas. Neseniai vykusioje dailės 
pamokoje mokytoja paprašė Jorės parody-
ti ir pristatyti savo dailės darbą. Piešinys taip 
visiems patiko, kad mergaitė susilaukė bend-
raklasių aplodismentų, visa klasė plojo atsisto-
jusi. Smagu ir tai, kad Jorė naujoje mokykloje 
spėjo susirasti draugų, tad kiekvieną rytą no-
riai keliasi ir važiuoja į pamokas.

Neruošia atskiriems pasauliams, 
nes yra tik vienas

Šeima jau dešimtmetį aktyviai dalyvauja 

bendrijos PAGAVA veiklose, bet paklausti, ar 
jaučiasi kurčiųjų bendruomenės dalimi – su-
simąsto. Prasitaria, kad yra pakankamai ne-
lengva būti priimtam į kurčiųjų bendruome-
nę, jei esi girdintis tėvas. Maziukai pasigenda 
bendravimo ir bendradarbiavimo tarp kur-
čiųjų ir girdinčiųjų, o juk būtent tai ir sudaro 
santykių pagrindą.

Prisipažįsta, jog jiems kelią nuostabą, kad 
vis dar yra skirstoma į kurčiųjų ir girdinčiųjų 
bendruomenes. O Vaida ir Eimantas Maziukai 
stengiasi dukrai įdiegti požiūrį, kad gyveni-
mas nėra vien juodos ir baltos spalvos, spalvų 
ir atspalvių gama plati ir įvairi, todėl jie nesu-
pranta tokio skirstymo, juolab neruošia vaiko 
atskiriems pasauliams. 

„Dukrai stengiamės suteikti visas galimy-
bes ir ją ruošiame gyvenimui tokioje visuo-
menėje, kokia egzistuoja dabar“, – tikina pa-
šnekovė. 

Tėvai ugdo stiprią, savarankišką asme-
nybę, tad, jei Jorei kai kuriose veiklose kyla 
sunkumų, ji geba juos kompensuoti savo stip-
rybėmis. 

?

MŪSŲ ŽMONĖS

Maziukai dažnai pramogauja, keliauja ir lanko įdomias vietas kartu. 

Martynas ir Jorė – ne tik brolis ir sesuo, bet ir geri draugai.
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Svetlana BENIUŠIENĖ 
LKNUC direktorė

Buvo numatytos ir konkrečios veiklos: lie-
tuvių kalbos bei užsienio kalbos programų, 
skirtų dvikalbiam kurčiųjų ir n eprigirdinčiųjų 
ugdymui (toliau – kurčiųjų), parengimas; 
bend rųjų ugdymo planų, pagal kuriuos ug-
domi kurtieji, patikslinimas didinant lietuvių 
gestų kalbos (LGK) pamokų skaičių, įtraukiant 
kurčiųjų kultūros ir istorijos pamokas; LGK 
mokymo programų mokytojams, surdopeda-
gogams, kurčių vaikų tėvams parengimas ir 
palankių sąlygų išmokti LGK sudarymas; spe-
cialiųjų mokymo priemonių, vadovėlių, skirtų 
kurtiesiems, rengimas; LGK tyrimo ir normi-
nimo darbų tąsa; surdopedagogų rengimo 
plėtra. Reikia pastebėti, kad 2005 m. pradėtos 
įgyvendinti valstybinės Lietuvių gestų kalbos 
vartojimo ir vertėjų paslaugų teikimo progra-
mos, jose buvo numatyta nemažai priemonių 
ir lėšų minėtoms veikloms vykdyti.

10 metų mindžikuota vietoje. Dar 2017 m. 
rengiant Klausos negalią turinčių asmenų so-
cialinio dalyvavimo visuomenėje 2018–2020 
metų veiksmų planą buvo konstatuota, kad 
„Dvikalbis vaikų, turinčių klausos negalią, 
ugdymas nėra visuotinai įgyvendinamas.“ 
Priežasčių daug: stinga kompleksinio po-
žiūrio ir nepakankamai efektyviai veikia 
ankstyvosios pagalbos kurčius vaikus au-
ginančioms šeimoms bei kurtiems tėvams, 
kai šeimoje gimsta girdintis vaikas, sistema. 
Nustačius kūdikiui klausos negalią tėvams 
nesuteikiama visavertė galimybė apsispręsti 
dėl vaiko ateities (mokytis LGK). Nepakanka-

mos sąlygos klausos negalią turintiems vai-
kams ir jų girdintiems tėvams išmokti LGK 
iki tol, kol vaikai pradės lankyti mokyklą. Vie-
nuose kurčiųjų ugdymo centruose mokoma 
LGK, kituose – kalkinės gestų kalbos. Dalykų 
mokytojai dažniausiai nemoka arba silpnai 
moka gestų kalbą, nes jiems nesudaromos 
sąlygos jos mokytis. Trūksta LGK mokytojų, 
kurių gimtoji kalba yra gestų kalba. Mokyto-
jams, surdopedagogams neorganizuojami 
nuolatiniai LGK kursai.

Kaip neprarasti mokytojo ir mokinio ry-
šio? Kurčiųjų ugdymo centruose ir bendro-
jo lavinimo mokyklose neretai užsakomos 
gestų kalbos vertimo paslaugos, o komplek-
sinę negalią (pvz., kurtumo ir judėjimo) tu-
rintiems moksleiviams skiriamas mokytojo 
padėjėjas. Pavyzdiniame mokytojo padė-
jėjo pareigybės aprašyme nustatyta, kad 
mokytojo, dirbančio pagal atitinkamas pro-
gramas pradedant ikimokykliniu ir baigiant 
viduriniu, specialiuoju ugdymu ir profesiniu 
mokymu, padėjėjas padeda ribotų galimy-
bių savarankiškai dalyvauti ugdymo procese 
ir popamokinėje veikloje turintiems moki-
niams, kurių specialieji ugdymosi poreikiai 
labai dideli. Tačiau gestų kalbos vertėjas ar 
mokytojo padėjėjas nėra mokytojas, tiesio-
giai ugdantis mokinį, todėl mokinys praran-
da ryšį su mokytoju. Taip pat neužtikrinama 
galimybė vaikams įsigyti kokybiškų, indi-
vidualius poreikius atitinkančių valstybės 
kompensuojamų klausos aparatų.

Integravo taip, kad visi galai į v andenį. 
Daug metų kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdy-
mo, LGK vartojimo klausimai buvo sprendžia-
mi įgyvendinant šiai grupei skirtas progra-
mas, tačiau 2020 m. parengtame Neįgaliųjų 
socialinės integracijos 2021–2023 metų veiks-
mų plane kurčiųjų klausimai yra integruojami 
į bendrą asmenų su negalia kontekstą. Ypa-
tingas dėmesys skiriamas tik LGK vertimo 
paslaugų plėtrai bei vertėjams, dar kitoms 
suaugusiųjų tikslinėms grupėms. Švietimo 
sritis lieka visiškai apleista ir nepuoselėjama. 
Nors dar 2006 m. LGK tyrimas buvo deleguo-
tas LKNUC įkurtam Metodinių priemonių ren-
gimo ir gestotyros skyriui, bet naujame plane 
ši priemonė – tirti ir norminti gestų kalbą – 
patikėta Lietuvių gestų kalbos vertimo cen-
trui. Plane visiškai nenumatytos metodinių 
priemonių rengimo veiklos ir kitos veiklos, 
reikalingos dvikalbio ugdymo plėtrai. 

Savavališkai atsisakė svarbių programų. 
Išanalizavus 16 metų pasiekimus pastebėta, 
kad sėkmingam dvikalbiam ugdymui reika-
lingos priemonės buvo įgyvendintos tik iš 
dalies arba išvis nebuvo įgyvendintos. Teigia-
mų pokyčių nedaug: padidėjo LGK pamokų 

DVIKALBIS KURČIŲJŲ UGDYMAS:  
jau realybė ar vis dar miražas?
2007 m. švietimo ir mokslo ministro įsakymu patvirtinta Dvikalbio ug- 
dymo samprata, kurioje buvo pristatytas pažangiausias kurčiųjų ugdy- 
mo metodas, kuomet lygiaverčiai vartojamos gestų ir lietuvių (ar bet 
kuri kita šnekamoji) kalbos. Sampratoje buvo įvardintos pagrindinės 
prielaidos, kurios užtikrintų tinkamą metodo naudojimą. Tarp svar-
biausių pažymėtina ugdymo turinio pritaikymas ugdymui dvikalbiu metodu. 

UGDYMAS

Nuotraukose – kadrai iš Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centro mokinių kasdienybės ir švenčių.

Svetlana Beniušienė.
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Susitikimo metu organizuoti naujos valdybos rinkimai, aptarta 
tolimesnė tinklo plėtra, buvo rengiami ilgalaikiai planai, viešinimo 
strategija. 18 šalių atstovai iš įvairių kurčiųjų ugdymo įstaigų tarėsi 
dėl naujų bendradarbiavimo galimybių, jaunimo mainų ir mokytojų 
mainų projektų. Lietuvos atstovai buvo itin aktyvūs ir inicijavo net 
kelis būsimus projektus. 

Taip pat visi susitikimo dalyviai pakviesti 2022 metų gegužę ei-

linį HIPEN narių suvažiavimą organizuoti Lietuvoje. Manome, kai 
tai bus puiki galimybė susipažinti su tarptautine praktika bei ją pri-
statyti Lietuvos specialistams numatomoje tuo metu organizuoti 
tarptautinėje konferencijoje kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų įtraukiojo 
ugdymo klausimais. Daugiau apie numatomas veiklas skaitykite 
ateityje.

skaičius, atsirado kurčiųjų kultūros ir istorijos pamokos. Taip pat su-
kurtos atskiros lietuvių kalbos ir literatūros bei užsienio kalbos pro-
gramos, tačiau 2020 m. pradėjus atnaujinti Bendrąsias programas 
nuspręsta šių programų atsisakyti, siekiant lygybės ir įtraukties. Ta-
čiau ar priimant sprendimą buvo atsižvelgta į pačios kurčiųjų bend-
ruomenės, švietimo bendruomenės nuomonę? 

LGK mokymai be vizijos ir tik spaudžiant suinteresuotiesiems. 
Kai kurios mokytojams, tėvams skirtos LGK mokymo programos buvo 
parengtos, tačiau jos nebuvo ŠMSM akredituotos, jų įgyvendinimas 
yra epizodinis, neužtikrinamas nuoseklumas ir periodiškumas. Pvz., 
LGK mokymai pedagogams pastarąjį kartą buvo organizuoti 2019 m., 
prieš tai net 10 metų jie visai nebuvo rengiami. Palankių sąlygų išmok-
ti LGK nėra arba jos yra nepakankamos. Pvz., LKNUC 2020 m. įsteigtos 
gestų kalbos metodininkų pareigybės siekiant užtikrinti LGK mokymą 
centre dirbantiems darbuotojams. Kitose kurčiųjų ugdymo įstaigose 
metodininkų pareigybės nebuvo numatytos ir atsirado tik pradėjus 
2020 m. Nacionalinei švietimo agentūrai įgyvendinti projektą „Įtrau-
kiojo ugdymo galimybių plėtra, I etapas“, bet metodininkų darbo tęs-
tinumas nėra užtikrintas projektui pasibaigus.

Pirmyn be pritaikytų vadovėlių, trūkstant surdopedagogų, 
neužtikrinus LGK statuso. Viena svarbiausių prielaidų dvikalbiam 
ugdymui yra specialiųjų mokymo priemonių, vadovėlių rengimas. 
Deja, nuo 2012 m. įgyvendinamose programose nebuvo numatyta 
lėšų vadovėliams rengti, o LKNUC rengiamos priemonės buvo pavie-
nės ir finansuojamos fragmentiškai. Nė viena priemonė nuo 2017 m. 
nebuvo išleista dėl lėšų stokos.

Nors gestotyros veikla nuo 2006 m. LKNUC vykdoma iki šiol, visgi 
akivaizdu, kad šią funkciją turėtų perimti aukštoji mokykla, turinti 

atitinkamų kompetencijų. Pradėtos derybos dėl gestotyros veiklos 
perdavimo į aukštąją mokyklą (į Vilniaus kolegiją dėl ten rengiamų 
LGK vertėjų), tačiau dėl lėšų stokos ši veikla taip pat neįgyvendinta 
ir numatyta tik 2023 m.

2013 m. Šiaulių universitete išleista paskutinė surdopedagogikos 
specializaciją įgijusių absolventų laida. Tik 2020 m. Vytauto Didžiojo 
universitetas parengė Specialiosios pedagogikos studijų programą, 
kuri numato surdopedagogikos specializaciją. Tačiau neaišku, kiek 
studentų tokią specializaciją rinksis. 2020 m. duomenimis, į pirmą 
kursą įstojo tik 17 studentų. 

2015 m. patvirtinta 40 val. Surdopedagogikos kvalifikacijos tobu-
linimo programa. Pagal ją per metus nuo darbo specialiosiose klasė-
se (grupėse), skirtose kurtiems mokiniams, taip pat kochlearinių im-
plantų naudotojams, pradžios pedagogai turi išklausyti 40 valandų 
surdopedagogikos kursą. Mokymai pagal programą organizuojami 
pagal poreikį, susidarius didesnei grupei, nors pedagogų kaita ug-
dymo įstaigose yra nuolatinė. Tad užtikrinti kursų organizavimą per 
metus nuo įsidarbinimo nėra galimybių.

Pradedam iš pradžių? Dvikalbio ugdymo samprata aprėpia ne 
tik tinkamas mokymo sąlygas: pedagogų bei mokymo priemonių 
rengimą, gestų kalbos mokėjimą, švietimo pagalbą, bet ir bendrą su-
pratimą apie kurtumą ir kurčiųjų kultūrą. Tik visų šių dalykų visuma 
gali užtikrinti tinkamą šio progresyvaus kurčiųjų ugdymo metodo 
taikymą. Tačiau ar per 13 metų nuo sampratos patvirtinimo pada-
rėme pažangą? Deja, tenka pripažinti, kad esame beveik ten pat, kur 
pradėjome, ir turime vėl iš naujo įsivertinti pažangą, pripažinti patys 
sau klaidas ir sutelkti jėgas naujoms pastangoms. Turime atrasti kur-
čiųjų dvikalbį ugdymą iš naujo.

Svetlana BENIUŠIENĖLietuvos iniciatyvos HIPEN veikloje 

UGDYMAS

Spalio 19-22 dienomis Lietuvos kurčiųjų ir nepri-
girdinčiųjų ugdymo centro atstovės Svetlana 
BENIUŠIENĖ ir Daiva BURKAUSKIENĖ dalyvavo 
Tarptautinio kurčiųjų ugdytojų tinklo (ang. HIPEN) 
narių kasmetiniame susirinkime, kuris vyko Ispa-
nijos Karalystėje, Sevilijoje.

Spalį Sevilijoje (Ispanija) vykusio kasmetinio HIPEN susirinkimo dalyviai.
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Pasiteisinęs ėjimas: integracija per meną  
„V. Eskertienė dirbo daug metų ir paliko gerą įdirbį, tad perimti iš 

jos vairą nebuvo sunku, – pradeda pasakojimą M. Balaišis. – Tačiau 
atėjo laikas ir pokyčiams. Saviveiklininkai nusprendė kūrybą viešinti  
„Youtube" grojaraštyje, pradėti dėti klipai bendru pavadinimu „Muzi-
kos rankose“. Nauji kūriniai čia dedami iki šiol.“ 

M. Balaišis džiaugėsi, kad tuo metu imituojamųjų dainų atlikėjų 
vis daugėjo: pirmiausia, dar iki jo vadovavimo etapo, atėjo Saulius 
Nainis ir Rita Naruševičienė, tada Agnė Tvarijonaitė (ji buvo ir imi-
tuojamųjų dainų būrelio vadovė), panašiu metu įsitraukė Kęstutis 
Vaišnora (dabartinis LKD prezidentas) ir jis pats, netrukus prisijungė 
Gintautė Sinkevičienė, Miglė Jaskūnienė, Rūta Mingailaitė, P. Jurjo-
nas, Linas Miskelis, Brigita Toleikytė, Arnoldas Rutkauskas, Brigita 
Kursaitė.

„Kilo mintis apjungti pantomimos, šokio kolektyvų pasirodymus 
su imituojamąja daina, kad į sceną kuo dažniau kiltų gausesnis ko-
lektyvo narių skaičius. Taip, pvz., atliekant dainą „Spjaudau sau ir 
gaudau“ už imituojamosios dainos atlikėjo atsirado veiksmo: su la-
gaminais vaikštantys mimai, tarsi koks antro plano spektaklis. Taip 
pat daug ir kryptingai dirbome, kad savo kūrybą turėtume kur ir kam 
rodyti“, – prisiminė buvęs meno vadovas.

Dalyvauta girdinčiųjų šokių konkurse „Pavasario šėlsmas“ (jung-
tinis moterų šokių ir imituojamosios dainos atlikėjų pasirodymas 
pagal kūrinį „Rokenrolas“), 2017 m. – Tarptautiniame imituojamųjų 
dainų festivalyje Minske, iš kurio lietuviai grįžo vežini pagrindiniu 
prizu. Be kolektyvo pasirodymų tais metais neapsiėjo nė vienas vals-

tybinės šventės minėjimas Kaune. Ypač įsimintini pasirodymai Neįga-
liųjų dienai skirtame renginyje Vilniuje, taip pat Seime, Vasario 16-ajai 
skirtas koncertas kartu su atlikėja D. Butkute Kaune. Kolektyvas buvo 
parengęs per 10 Džordanos dainų ir faktiškai visą legendinės „Hiper-
bolės“ grupės repertuarą. Žinant, kad dainos parengimas gali užtrukti 
3–5 mėnesius, toks produktyvumas išties kelia nuostabą. 

Kartą KKRC saviveiklininkai „Maisto banko" renginyje išgirdo dai-
ną „Pasidalink", ji jiems patiko, tad nutarė įtraukti į savo repertuarą. 
Kūrinys pelnė tokį populiarumą, kad nuo tada kolektyvas savo pasi-
rodymus dažniausiai ir baigdavo šia daina. Solines improvizacijas 
papildė duetai, grupiniai pasirodymai. 

2018 m. meno vadovui pavyko gauti turbūt vieną didžiausių kurčiųjų 
istorijoje labdarų. Ukrainos oro linijos dovanojo 20-čiai KKRC saviveik-
lininkų nemokamą kelionę į Ukrainą. Tad kauniečiai turėjo neeilinę pro-
gą pristatyti savo meną ir kultūrą, susipažinti su ukrainiečių pasiekimais 
bei pamatyti šalį. Geresnės paskatos atlikėjams negalėjo ir būti.

Kultūros padangėje – pirmieji nerimą keliantys ženklai
Kai jau ima atrodyti, kad aušta „Skambančios tylos“ triumfo va-

landa, slėpdamas susirūpinimą po šypsena, M. Balaišis atskleidžia, 
kad 2018-2019 m. pasirodė pirmi sunerimti verčiantys ženklai. Suma-
žėjo savivaldybės bendruomenės projektui skirtų lėšų kultūrai dalis. 
Taip atsitiko, kad iširo ritminių šokių grupė, iš kolektyvo pasitraukė dalis 
narių. Vieni laimės ieškoti išvyko į užsienį, kiti tiesiog išėjo. Kol galų gale 
liko tik keturi ištikimieji: Paulius, Miglė, Rūta ir Mykolas. 2019 m. išrinktas 
LKD viceprezidentu, iš meno vadovo pareigų pasitraukė ir M. Balaišis. 
Nuo tada jo pareigas perėmė G. Sinkevičienė.

Buvęs meno vadovas pastebi, kad pamažėle stiprėja kurčiųjų po-
ezija, randasi vis daugiau vizualinio vernakulo atlikėjų, tad daugė ja 
savo kūrybą pristatančiųjų individualiai, iš namų. Kauno nacio na linis 
dramos teatras spektaklius surtitruoja, prie šios iniciatyvos jungia-
si ir kitų miestų teatrai, daugėja titruojamų kino ir TV filmų, „Face-
book" plinta klipai su „uždėtais“ dainų tekstais. Tad kurčiųjų meni-
nė saviraiška jau nėra vienintelis kurčiųjų langas į kultūros pasaulį. 
Deja, patys kurtieji dažniau renkasi likti stebėtojais ir internautais, 

Praėjusį kartą apžvelgėme 33 metus trukusią „Skam- 
bančios tylos“ kolektyvo istoriją vadovaujant meno 
vadovei Vidai ESKERTIENEI (1984-2016), laikotarpį 
įvardindami klasikiniu veiklos etapu. Šįkart stabtelė-
sime ties 2017-2019 m., kai iš kolegės meno vadovo 
pareigas perėmė Mykolas BALAIŠIS, dabartinis LKD 
viceprezidentas. Jo vadovavimo laikotarpis išsiskiria 
ėjimu į visuomenę. O pokalbio giją perėmus Pauliui 
JURJONUI, vienam ryškiausių dabartinių „Skamban-
čios tylos“ veidų, nejučiom dėliojasi nuolat moder-
nėjančio kolektyvo pavadinimas. Žvelgiant iš atlikėjų 
pozicijų – šiuo metu ryškus posūkis nuo imitavimo 
„kalke“ gestų kalbos link.

„Skambančios tylos“ kartos, vardai ir veidai

KURČIŲJŲ KULTŪRA

Kurčiųjų meno šventėje, skirtoje LKD 80-mečiui ir Lietuvos valstybės 100-mečiui.

Kauniečiai Tarptautiniame imituojamųjų dainų festivalyje Minske (Baltarusija). Istorijai išsaugota 2018 m. viešnagės Ukrainoje akimirka. 

Nijolė KRASNIAUSKIENĖ



KURČIŲJŲ KULTŪRA

bet ne atlikėjais. Pašnekovo nuomone, kur-
čiųjų kultūra išgyvena sudėtingas transfor-
macijas ir stovi prie nežinios slenksčio.

Improvizacijos gestų kalba:  
pirmiausia menas, paskui tik vertimas

Paulius Jurjonas, kitas mūsų pašnekovas 
ir vienas pagrindinių šiandieninės „Skam-
bančios tylos“ atlikėjų, sako, kad jam dar ne-
gimusiam jau buvo nulemta šokti ir dainuoti. 
Mama jo laukdamasi ir iki dabar lanko chorą, 
visa galva pasinėrusi į dainavimą. Tad ar galė-
jo tai nepersiduoti sūnui?

Peržiūrint Pauliaus vieno ar kartu su kole-
gomis parengtus ir „Youtube“ sudėtus dainų 
klipus (Medono kūrinys „Eni meni penki“, „Ka-
lėdinę giesmę“, nežinomo autoriaus „Tu gali“ 
ir kt.) į akis metasi, kad kūrybinės improvizaci-
jos jau kitokios. Pastebima didesnė atliekamų 
kūrinių žanrų įvairovė. M. Balaišiui vadovau-
jant daugiausia buvo imituojamos estradinės 
ir liaudies dainos, dabar improvizuojami net 
repo kūriniai. Daugėja tiesioginio bendradar-
biavimo su dainų atlikėjais. 

P. Jurjonas su tokiu pastebėjimu sutinka. 
Anot jo, būdamas mokinys, jis imitavo tradiciš-
kai, kaip nuo seno įprasta „kalke“, paskui buvo 
studijų periodas, kai jis nuo meninės veiklos 
atsitraukė, o kai 2015 m., M. Balaišio pakvies-
tas, vėl grįžo prie šio hobio, panoro rinktis tai, 
kas arčiau širdies. Pasak jo, būti savimi, rinktis 
prigimčiai artimas dainas ir improvizuoti pagal 
save jam kelią parodė kitas tuometis imituoja-
mųjų dainų atlikėjas K. Vaišnora.  

Pauliaus žodžiais, tik kūrybinis pradas, 
emocijų perteikimas kaip buvo, taip ir lieka 
svarbiausia, o štai nuo pažodinio dainos ver-
timo kauniečiai atsitraukia. Suderinti kur-
čiųjų ir neprigirdinčiųjų žiūrovų poreikius 

toje pačioje improvizacijoje iššūkis ne iš len-
gvųjų, bet labai pasistengus esą įmanomas. 
Imituojamųjų dainų atlikėjo galutinis siekis, 
kad malonumą iš „Skambančios tylos“ pasi-
rodymų patirtų visi, taip pat ir kurtieji. 

P. Jurjonas teigia, kad kolektyvas nuolat 
yra ieškojimų kelyje. Atradimų pažėrė LKD 
kartu su „Skambančia tyla“ įgyvendintas pro-
jektas „Mes taip nesitarėm“. Bendras darbas 
su dainų atlikėju Dominyku Vaitiekūnu leido 
išbandyti naują meno rūšį performansą. Įkve-
piantis atradimas, kad dainas galima ne tik 
kūrybiškai imituoti, bet ir šokti pagal dainų 
muziką rankomis!

Tačiau minorinių nuotaikų, pasirodo, ne-
stokoja net optimistas Paulius. Jis atvirauja, 
kad, jei ne šiemet įgyvendintas projektas, ku-
riam LKD pasitelkė „Skambančią tylą“, ir LKD 
parama, atlikėjai nelabai būtų turėję impulsų 
ir progų pademonstruoti savo gebėjimus. 
Baigėsi „Mes taip nesitarėm“ projektas ir esą 
kolektyvas sustabdė repeticijas. O ir šiam 
projektui Pauliui teko kartu su meno vadove 
Gintaute mobilizuoti ne tik savo artistinius ta-
lentus, bet ir organizacinius gebėjimus. Taip 
išretėjusias atlikėjų gretas jie papildė naujais 
nariais iš Kauno kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų 
ugdymo centro, kurčiųjų jaunimo organiza-
cijos. Be R. Minickaitės, performanse šoko 
Raminta Minickaitė, Gabija Varankevičiūtė. 
Galbūt pavyks naujus veidus prisijaukinti?

Tad baigia Paulius interviu „jurijoniška“ 
gaida: žada viską padaryti, kas jo valioje, kad 
„Skambančios tylos“ vardas nenublanktų. Pa-
sirodo, rankų kauniečiai nenuleido. Kolektyvas 
rengiasi „Kaunas – Europos kultūros sostinė 
2022“ įvykiui ir su nauja komanda intensyviai 
repetuoja spektaklį „Tyla – nieko baisaus ?!“ 
Premjera numatyta kitų metų sausį.

Savo vietą kolektyve randa ir girdintieji. 
„Imituodama dainas viską darau natūraliai: 
nuotaiką bei emocijas perteikiu tokias, ko-
kias pati jaučiu, o meninį kūrinio pateikimą 
bendromis jėgomis sugalvojame su kolekty-
vo draugais. Mane labiausiai ir žavi galimybė 
perteikti jausmus ir emocijas tokias, kokios 
jos yra iš tikrųjų, tuo pačiu perteikiant ir vi-
sos dainos prasmę“, – pasidalino su redakci-
ja įspūdžiais ir patirtimi iš 6 m. trunkančios 
draugystės su „Skambančia tyla“ imituoja-

mųjų dainų atlikėja ir dabartinė LKD projektų 
vadovė M. Jaskūnienė. 

Kas turi pasirūpinti kurčiųjų kultūra?
Redakcija komentaro dėl kurčiųjų kultū-

ros padėties kreipėsi ir į KKRC direktorę Jū-
ratę Pugačiauskienę. Vadovės manymu, kur-
čiųjų meno saviveiklos ateitis priklausys ir 
nuo konkrečių jaunųjų talentų entuziazmo, 
ir nuo LKD. Draugijai neišvengiamai teks im-
tis iniciatyvos ir šioje srityje. Juk visų kalbi-
nių-kultūrinių mažumų meno puoselėjimas 
pirmiausia yra jų pačių reikalas. 

Štai šiemet esą KKRC kolektyvas „Skambanti 
tyla“ net būtų negalėjusi pristatyti savo meni-
nės programos Respublikinėje kurčiųjų meno 
šventėje, jei ne skirta LKD RV parama. Už ją di-
rektorė nori nuoširdžiai padėkoti. Tuomet ko-
lektyvas galėjo pasamdyti meno vadovę, šokių 
bei judesio-pantomimos būrelių vadovus, ope-
ratorių. Meno vadovė parengė ir surežisavo meno 
šventės ir Lietuvos Nepriklausomybės 30-mečiui 
skirtą minėti programas. Buvo suda rytos ga-
limybės dalyvauti ir šokėjams, ir mimams, ir 
imituotojams. Apskritai KKRC jau neskirsto savi-
veiklininkų, kaip anksčiau, vaidmenimis, jie yra 
universalūs atlikėjai: dainuoja, šoka, vaidina.

J. Pugačiauskienė užsiminė ir apie dar 
vieną pavojų. Mažėja lėšų ir prastėja kurčiųjų 
saviveiklos lygis. Kalbėtojos nuomone, kul-
tūra lėkštėja. Turbūt geriausiai laikosi VKRC 
liaudies teatras „Mimika“, bet vilniečiai iki šiol 
gauna finansavimą, gali samdytis profesiona-
lų režisierių, kuris, dar labai svarbu, pažįsta 
kurčiųjų bendruomenę. Tokių profesionalų 
labai esą reikia ir kitiems kolektyvams. 

Anot pašnekovės, kauniečių imituojamo-
se dainose „kalkės“ nebeliko, nebent jos 
trupinėliai, o štai kiti miestai remiasi „kalke“, 
nors LKD auditorijos sudėtis ir poreikiai pas-
tarąjį dešimtmetį pakito. Nereaguoti į pakitu-
sius poreikius, anot p. Jūratės, nėra gerai.

Kauno kurčiųjų bendruomenės lyderė at-
sisveikindama vis dėlto linkėjo nepasiduoti 
prastoms nuotaikoms, juk tik nuo mūsų pačių 
priklausys, ar kultūra vėl suklestės. Kauniečiai 
tikisi kitąmet parodyti pavyzdį: aktyviai įsilie-
ti į „Kaunas 2022“ programą ir pasiekti, kad  
„Skambančios tylos“ vardą renginių afišose 
žiūrovai matytų kuo dažniau. 

Atlikėjai P. Jurjonas ir M. Jaskūnienė. Kovo 8-osios šventė Kaune. „Skambanti tyla" Tarptautiniame festivalyje Minske.Kurčiųjų meno šventėje, skirtoje LKD 80-mečiui ir Lietuvos valstybės 100-mečiui.

Lietuvos Nepriklausomybės 30-mečio minėjime Kaune.
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Gydytojų klaida atvedė į kurčiųjų 
bendruomenę

Tikra panevėžietė, gimusi girdinti ir au-
gusi girdinčiųjų šeimoje, ponia Alina prara-
do klausą susirgusi plaučių uždegimu dėl 
neteisingai paskirtų vaistų. Toliau buvo ilgas 
trejus metus trukęs gydymas ligoninėse, 
sanatorijose. Teko koreguoti planus ir svajo-
nes. Specialybę mergina įgijo Vilniaus ama-
tų mokykloje, o vidurinį išsilavinimą – va-
karinėje mokykloje kartu su girdinčiaisiais. 
1973 metais, grįžusi į Panevėžį, įsidarbino 
siuvimo ateljė. Buvęs mokslo draugas pa-
kvietė jauną merginą nueiti į kurčiųjų klubą. 
Taip prasidėjo Alinos bendravimas su klau-
sos negalią turinčiais žmonėmis, ji  įsitraukė 
į klubo veiklą.  

,,Buvau aktyvi: šokau, vaidinau, dalyva-
vau susirinkimuose, išsakydavau savo nuo-
monę. Tiesa, iš pradžių nedrąsiai, nes gerai 
nemokėjau gestų kalbos, tačiau bendrauda-
ma greitai  ją išmokau ir jau galėdavau net 
pajuokauti”, – prisiminė ponia Alina. 

Pirmieji dešimtmečiai lyderės 
poste

Aktyviai merginai netrukus buvo pasiū-
lytos Panevėžio teritorinės valdybos pirmi-
ninkės pareigos. Alina dar abejojo, ar suge-
bėsian ti, tačiau ja pasitikėjusieji teigė, kad 
nėra ko nemokėti, ir pirmiausia supažindino, 
kaip reikia tvarkyti dokumentus. Tai buvo 
1978-ieji. Iki tol PTV trumpai (po vienus-dve-

jus metus) vadovavo Stefanija Vaišienė-Du-
binskienė, Stanislava Nakrašytė-Pakenienė ir 
Ksavera Vedaraitė. 

Pagrindinis jaunos vadovės darbas buvo 
organizuoti kurtiesiems reikiamas paslau-
gas ir kultūrinę veiklą. Be pirmininkės, val-
dyboje dar buvo keturi darbuotojai: instruk-
torė Alina Pranskūnienė, sekretorė S. Nakra-
šytė-Pakenienė, vertėja Nijolė Tamoliūnaitė 
ir buhalterė. Pastarosiose pareigose darbuo-
tojos dažnai keitėsi. Pirmoji, prisimena pa-
šnekovė, buvo Nijolė Gudaitienė.

,,Buvome vieningi, draugiški. Anksčiau te-
lefonų nebuvo, todėl informaciją perduoda-
vome vieni per kitus. Panevėžio valdybai pri-
klausė net devyni rajonai.  Aplankydavome 
juos du kartus per metus. Išsiaiškindavome, 
ko žmonėms reikia, ko trūksta. Jei ko reikė-
davo, nuveždavome", – pasakojo A. Juciuvie-
nė. Tuomet  PTV  jungė net 800 narių, iš kurių 
150 buvo panevėžiečiai. Valdybos pirmininkė 
kiekvienais metais Lietuvos kurčiųjų draugi-
jai teikdavo ataskaitas apie atliktą veiklą. Du 
kartus per metus būdavo rengiami plenumai, 
kuriuose taip pat būdavo aptariamas teritori-
nių valdybų darbas. Kas dveji treji metai vyk-
davo rinkiminės konferencijos, kuriose būda-
vo vertinamos veiklos. 

Panevėžys garsėjo kultūrine ir 
sportine veikla

Nuo teritorinės valdybos atskyrus Kultū-
ros namus, kultūrine veikla rūpinosi meno 

vadovas. Rengė koncertus, vaidinimus, su-
būrė krepšinio, šokių, lengvosios atletikos 
būrelius. ,,Labai daug visko vyko: daug ke-
liaudavome, nes turėjome gerą finansavimą, 
dalyvaudavome trumpametražių filmų kon-
kursuose, kino mėgėjų festivaliuose. Pane-
vėžys ne kartą buvo užėmęs prizines vietas. 
Filmukų pagrindinė tema būdavo kurčiųjų 
šeiminio gyvenimo atspindžiai“, – prisimena 
p. Alina. 

Ilgėliau pašnekovė stabteli ties panevė-
žiečių scenos menu. Ir teigia, kad jų miesto 
kurčiųjų dramos teatro grupė sužydėjo pra-
dėjus dirbti režisierei Janinai Mažeikienei. 
Moteris subūrė labai didelį kolektyvą, o su  
pastatytais  spektakliais pabuvota net Suo-
mijoje, Turkijoje. Spektakliai buvo rodomi ir 
kurtiesiems, ir girdintiesiems. 

Be J. Mažeikienės, kurčiųjų dramos bū-
reliams tam tikrais laikotarpiais vadovavo 
ir buvę režisieriaus Juozo Miltinio mokiniai: 
aktoriai Petras Kežys ir Enrikas Kačinskas. 

A. JUCIUVIENĖ: ,,Kas aš būčiau be kurčiųjų bendruomenės?”
Publikacija skiriama Panevėžio kurčiųjų bendruomenės veiklos 50-mečiui Laima LAPĖNIENĖ

Tarptautinę kurčiųjų dieną, kurią šiemet šventė spalio 9-ąją, Pane-
vėžio kurtieji paminėjo dar dvi jų bendruomenei svarbias datas: LKD 
Panevėžio teritorinės valdybos (PTV) 50 metų veiklos jubiliejų bei VšĮ 
Panevėžio kurčiųjų reabilitacijos centro (PKRC) 21 metų veiklos sukak-
tį. Nuvilnijus džiugių ir reikšmingų švenčių akimirkoms, Panevėžio 
kurčiųjų bendruomenės istorijos puslapius vertėme kartu su buvusia 
ilgamete bendruomenės lydere, net 39-erius metus PTV ir PKRC vado-
vavusia Alina JUCIUVIENE.

KURČIŲJŲ ISTORIJA 

Panevėžio KRC garsėjo kultūrine veikla.   Savo įpėdinę Otiliją p. Alina nusižiūrėjo seniai.  Po vieno iš pasirodymų.

Triguboje panevėžiečių šventėje šiemet tortą pjaustė 
ir buvusi kurčiųjų lyderė A. Juciuvienė (centre).
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,,Gaila, kad mūsų teatrui nebuvo suteiktas 
liaudies teatro vardas, kokį turi Vilniaus kur-
čiųjų teatras. Mes tikrai tuo metu buvome to 
verti“, – apgailestavo p. Alina. 

Pasak pašnekovės, panevėžiečiai galėjo 
didžiuotis ir gerais sporto pasiekimais. Ypač 
krepšinio, orientavimosi sporto, lengvosios at-
letikos srityse. ,,Panevėžys visada būdavo tarp 
prizininkų, deja, geriausius sportininkus daž-
niausiai paviliodavo Vilnius. Pavyzdžiui, kad ir 
žinomą rutulio stūmikę Larisą Voroneckają“, – 
apgailestaudama kalbėjo A. Juciuvienė.

Tie namučiai namai...
Kaip ir kitiems, panevėžiečiams visada 

buvo aktuali pastato tema, teko dažnai kraus-
tytis iš vienų patalpų į kitas. Iš pradžių PTV 
buvo įsikūrusi mažame avarinės būklės pasta-
te Sodų gatvėje, tada išsikėlė į buvusį siuvimo 
cechą. Po remonto šios patalpos buvo pritai-
kytos kurčiųjų veiklai, ten pat įsikūrė ir didelė 
biblioteka. Remontą kurtieji darė savo jėgo-
mis, pati pirmininkė klijavo tapetus. Tačiau 
po Nepriklausomybės paskelbimo šį pastatą 
atsiėmė Panevėžio Kristaus Karaliaus katedra. 
Panevėžio TV buvo siūlomos patalpos prie Šv. 
Trejybės bažnyčios, Geležinkelio klube, bet 
viename jų buvo labai mažai vietos, kitas – toli 
ir su juo prastas susisiekimas. PTV įsikūrė trijų 
kambarių bute prie miesto turgaus, tačiau vei-
klą vykdyti tokiose mažose erdvėse buvo labai 
sunku: šokti ir vaidinti tekdavo susigrūdus. 

,,Išgirdau, kad Lietkoopsąjungos bazė 
parduoda savo pastatą, apie tai pranešiau 
LKD pirmininkui Petrui Gasiūnui. Jam prita-
rus, suderėjom su pardavėju kainą ir nupir-
kome. 1999 metais įsigijom, o 2000 m. jau 
įsikėlėm, bet reikėjo didelio remonto. Darbus 
atliko tuometė Kauno statybos ir remonto 
valdyba ,,Neveresta". Svarbiausia – pavyko 
įrengti sceną“, – džiaugėsi p. Alina.

  
11 klestėjimo ir 1 sunkūs metai

Prisimindama 2000–2011 m. laikotarpį, 
A. Juciuvienė sakė, jog tai buvęs puikus me-
tas – veikla klestėjo. O štai 2012-ieji buvo la-
bai sunkūs: baigėsi finansavimas, pereita prie 
projektinių paraiškų rašymo, iš karto supras-
tėjo finansavimas, teko mažinti etatų skaičių, 

galvoti, kaip išlaikyti didžiulį pastatą. 
2017 m., po 39 metų, kurie buvo skirti 

kurčiųjų bendruomenės gerovei kurti, per 
kuriuos išgyventa daug ir džiugių, ir sunkių 
momentų, A. Juciuvienė paliko PTV pirmi-
ninkės ir PKRC direktorės pareigas. 

Per visa šį laiką A. Juciuvienė sukūrė šeimą 
ir užaugino tris sūnus. Moteris tikina, kad dirbti 
vadovaujamą darbą ir auginti vaikus nebuvę 
sunku: berniukai buvo drausmingi, suprato, 
kokias pareigas užima jų mama, ir, nors buvo 
girdintys, mielai įsitraukė į kurčiųjų veiklą.

Pamainą numatė iš anksto
Tiesa, prieš palikdama vadovės vietą, 

A. Juciuvienė jau buvo nusižiūrėjusi sau pa-
mainą – dabartinę  PKRC direktorę Otiliją Ko-
lodenskytę-Di Fazio. Otilijai grįžus iš užsienio 
gyventi į Panevėžį ir įsijungus į klubo veiklą, 
ponia Alina sakė atsigavusi, nes tuometė jos 
komanda jau buvo beveik išsisėmusi. 

Įdomu, kad Otiliją ji pastebėjo dar v isai 
nedidukę mokinę, kai toji su vaikais iš mo-
kyk  los rodė programėlę Panevėžio centre. 
,,Matydama ją tokią ramią, protingą, pasakiau 
jai, jog užaugusi galės pakeisti mane“, – sako 
p. Alina. Ir tai, akivaizdu, ne mandagumo žo-
džiai, pašnekovė įsitikinusi, kad tik kurčias 
žmogus gali geriausiai suprasti kurčiąjį: „Oti-
lija išprususi, jos kalba taisyklinga, ji puikiai 
,,skaito“ iš lūpų, labai imli, orientuota. Ge-

resnės direktorės kurčiųjų bendruomenėje 
kol kas nėra. Kristina Kudirkienė – taip pat 
puiki ir gabi meno vadovė“, – gyrė savo įpė-
dines buvusi direktorė.

Laikas sau, kava ir linkėjimai
Pasidomėjus, kuo užsiima  dabar, kai veik-

los ir atsakomybė jau neslegia pečių, ponia Ali-
na sako, jog po išėjimo iš darbo ji norėjo tiesiog 
pailsėti, pabūti namuose. Šiuo metu prižiūri 
savo motiną, išveda ją pasivaikščioti, nueina iki 
treniruoklių aikštelių arba į išgražėjusią Laisvės 
aikštę, kur pasilepina kavinukėje kava. Mielai 
lankosi ir PKRC renginiuose, šventėse.

O paprašyta įvardinti, kuo gi asmeniškai 
jai buvo prasmingi tie 39 metai, atiduoti kur-
tiesiems, A. Juciuvienė tikina, jog visas tas 
laikas buvo pats tikriausias jos gyvenimas, 
nes kas ji būtų buvusi, jei nebūtų į sitraukusi 
į kurčiųjų veiklą, bendruomenę? Juk jos visa 
didelė šeima ir giminė girdintys, ji viena kur-
čia. ,,Kaip būčiau ištvėrusi viena?“ – neįsi-
vaizduoja kitokio gyvenimo moteris.

Baigdama pokalbį, buvusi ilgametė PTV 
pirmininkė ir PKRC direktorė palinkėjo savo 
įpėdinėms, kad neišblėstų noras dirbti, kad 
visada rastų stiprybės ir įkvėpimo. O svar-
biausia, kad neprarastų pastato, kuriame 
įsikūręs PKRC. ,,Reikia būtinai jį išlaikyti, nes 
tai mūsų bendruomenės židinys“, – 
perdavė savo priesaką ponia Alina. 

PKRC kūrybinė komanda Respublikinėje kurčiųjų meno šventėje 2020. A. Juciuvienė didžiuojasi PKRC turimu pastatu su aktų sale.

 KURČIŲJŲ ISTORIJA

Panevėžio teritorinės valdybos saviveiklininkų grupė, 1986 m.
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ŠACHMATAI. Spalį Nyderlanduose vykusiame Europos kurčiųjų 
šachmatininkų čempionate sidabro medalį iškovojo Lietuvos atsto-
vas Tomas JANKŪNAS. Mūsų šalies pasiuntinys iš 26 dalyvių į priekį 
praleido tik čempionato favoritą Yehudą Gruenfeldą iš Izraelio. Lie-
tuvos garbę Amsterdame (Nyderlandų sostinė) taip pat gynė Eglė 
Marcinkevičienė, jaunieji šachmatininkai 13-metė Ugnė Grybauskai-
tė, 17-metis Eimantas Žilius ir 18-metis Emilis Marcinkevičius. Šiems 
dalyviams prizinių vietų pelnyti nepavyko.

RESPUBLIKINIAI ČEMPIONATAI. Lapkritį Lietuvos kurčiųjų spor-
to komitetas sporto bendruomenę mobilizavo trims čempionatams. 
Panevėžyje surengtas mišrių komandų tinklinio čempionatas, Vilniuje 
vyko vyrų ir moterų vienetų ir dvejetų boulingo varžybos, Klaipėdoje – 
lengvosios atletikos pirmenybės, kur dėl medalių atskirai varžėsi suau-
gusieji ir jaunimas, jauniai bei jaunučiai 60 m sprinto, 400 m ir 800 m 
bėgimo takeliuose, rutulio stūmimo ir šuolių į aukštį sektoriuose. Išsi-
dalinti čempionatų medalių komplektai patvirtino žinomą tiesą: sporte 
visada laimi draugystė. 

Sporto naujienos „Akiračio" inf.
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Jauniausia ir vyriausias tinklininkai: M. Rimkutė (14 m.) ir A. Kubaitis (59 m.).
T. Jankūnas (kairėje) – Europos kurčiųjų šachmatininkų vicečempionas.

SPORTAS / PASAULIO KURTIEJI

Filmas pasirodė šių metų rugpjūčio viduryje, tad jį galima pažiū-
rėti per „Apple TV+“. Pirmą kartą filmas „CODA“ buvo parodytas San-
danso kino festivalyje JAV, kur laimėjo Didįjį žiuri prizą už režisūrą ir 
aktorių kolektyvą.

Filmo siužetas nėra itin originalus. Čia gvildenamos paauglystės, 
pirmos meilės, atsiskyrimo nuo šeimos ir savęs įveikimo temos. At-
rodytų, kiek jau yra panašių filmų, kurių veiksmas vyksta Amerikos 
provincijoje, iš kurios kas antras moksleivis svajoja išvažiuoti. Tačiau 
„Apple“ kompanija ne veltui investavo į šią kino juostą – tai labai jau-
dinanti istorija. Joje pasakojama apie kurčią šeimą, kurioje auga gir-
dintis vaikas. (CODA – girdintis kurčių tėvų vaikas.)

Pagrindinė filmo veikėja Ruby yra vyresnių klasių mokinė, pade-
danti tėvams ir broliui žvejybos versle. Gana dažnai Ruby tampa šei-
mos balsu – ji yra vienintelė girdinčioji šeimoje, todėl verčia iš gestų 
kalbos į šnekamąją kalbą ir sprendžia jų problemas darbe. Čia Ruby 
visada ryžtinga ir drąsi, tačiau mokykloje ji tampa drovia paaugle, iš 
kurios šaipomasi dėl „kitokių“ tėvų. Paskutiniais mokslo metais Ruby 
pradeda lankyti choro repeticijas. Šį užsiėmimą pasirinko vaikinas, 
kuris jai jau seniai patinka, be to, ir pačiai Ruby labai patinka dainuoti. 
Tačiau netrukus jai reikės rinktis tarp pomėgio, galinčio užtikrinti įdo-
mią ateitį, ir šeimos, kuri yra visiškai priklausoma nuo Ruby.

Būtent nuoširdus svajonės siekimas ir taps problema merginai, 
kuri nuo vaikystės buvo įpratusi visą savo laiką skirti šeimai. Reikia 
pasakyti, kad filme pasakojama istorija nesiekiama sukelti gailesčio, 

atvirkščiai – Ruby šeimoje vyrauja meilės, laisvės ir juoko atmosfera. 
Jos tėvai tebėra vienas kitą įsimylėję ir kartais dėl to Ruby patenka į 
nepatogias situacijas, o vyresnis brolis, nors ir kurčias, stengiasi ne-
siskirti nuo kitų vietos baruose besilankančių žvejų. Kartais atrodo, 
kad dar didesnei šeimos vienybei tetrūksta vieno – kad Ruby taip pat 
būtų kurčia; vieną kartą mergina apie tai kalbasi su mama.

 Filme pasakojama ir apie tai, kaip sunku kurtiems tėvams su-
prasti dukros, kuri ne tik žavisi muzika, bet ir tampa gera atlikėja, 
pomėgį. Yra viena scena – Ruby šeima žiūri, kaip ji dainuoja, tačiau 
jie negali pasidalinti emocijomis su kitais žiūrovais (įdomu, jog šioje 
vietoje veiksmas vyksta be garso, kad žiūrovas galėtų geriau suvokti, 
ką jaučia filmo herojai). Ir labai vertinga yra tai, kad filme parodoma, 
kaip svarbu ieškoti ir rasti tarpusavio supratimą, net jei kartais tai 
atrodo visiškai neįmanoma.

Ruby vaidmenį atlieka aktorė Emilia Jones, kuri tikrai puikiai 
jaučia personažą: gerai perteikia tipiškas paauglių problemas ir tuo 
pačiu jos pečius slegiančią nevaikiškos atsakomybės naštą. Kitus 
pagrindinius vaidmenis filme atlieka kurti aktoriai: tėvą vaidina Troy 
Kotsur, vyresnį brolį – Daniel Durant, mamą – Marlee Matlin. Beje, 
Marlee Matlin yra vienintelė kurčioji aktorė, pelniusi „Oskarą“ už pa-
grindinį moters vaidmenį filme „Mažesnio Dievo vaikai“ (Children of 
a Lesser God, 1986 m.).

   Iš rusų kalbos vertė Joana VANAGIENĖ
Šaltinis: https://itc.ua.

Kino filmas „CODA“
Kompanija „Apple“ už rekordinę 25 milijonų JAV 
dolerių sumą nusipirko teisę platinti komedijinę 
dramą „CODA“. Tai šilta, nuotaikinga ir jaudinanti 
istorija apie mergaitę, kuri prisiima atsakomybę  
už visą savo šeimą, rizikuodama likti be ateities. Kadras iš kino filmo „CODA".
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Karjera prasidėjo nuo originalių 
suknelių lėlėms 

Sigita atvira: verslas – jos sena svajonė. 
Močiutė iš lino audė medžiagas, mama mokė-
jo siūti drabužius ir aksesuarus. Tad šis gimi-
nės moterų talentas atsiskleidė Sigitos asme-
nyje jau vaikystėje – pačios siūtais rūbeliais 
aprengtos lėlės žavėjo drauges. O kai buvo 
tam tikslui sukarpyta gražioji mamos sukne-
lė, Sigitos gimdytojai nebeliko abejonių: auga 
būsima siuvėja. Mokykloje mokytojai taip pat 
žinojo, kad siuvimo pamokos mergaitei šven-
tos, tuomet kalbų apie kitus užsiėmimus būti 
negali. Merginos talentą įvertino ir Giedrius 
Šarkauskas: pas jį Sigita dirbo 6 metus. 

Bendrovę palikti buvo sunku, darbas su 
lino audiniais labai žavėjo, tačiau buvo priimtas 
sprendimas išvykti į Angliją. Ten gyvenanti Da lia 
jau anksčiau skatino draugę pabandyti priimti 
užsakymus, bet viską į vietas sudėliojo prasidė-
jęs karantinas, kai atsirado daug laisvo laiko. 

  
Dalinasi pareigomis ir atsakomybe

Dabar Sigita konstruoja, siuva gaminius, 
o Dalios rūpestis yra priimti užsakymus, 
bendrauti su klientais, kurti gaminių rekla-
mą „Facebook“ ir „Instagram“ paskyrose, 
ieškoti audinių, kurti modelius. Beje, Dalia 
yra baigusi dizaino studijas, yra drabužių ir 
aksesuarų modeliavimo profesionalė. Taip 
moterys draugiškai sutardamos realizuoja 
savo stipriąsias puses. Iš pradžių  siuviniams 
dažniausiai naudojo liną ir medvilnę, lietuvių 
nuo seno pamėgtus audinius. Tačiau kartą 
keliaudamos po Škotiją užtiko ir kokybiškos, 
visiškai plonytės, bet labai šiltos vilnos, dabar 
savo siuviniams naudoja ir škotišką vilną, ku-
rią anglai dėl savo klimato itin vertina.

Dažniausiai užsakoma pasiūti rankinių, 
prijuosčių, pagalvėlių, siuvamos ir kosmeti-

nės, skarelės, pledai, rečiau suknelės, sijonai. 
Dizainerių darbų vertę kelia gebėjimas siūti 
putlioms, apkūnokoms moterims, išryškinti 
jų figūrų privalumus. Be to, norėdamos su-
teikti savo gaminiams originalumo,  lietuvės 
ieško retesnio rašto ar ornamento audinių, 
perka nedidelius jų kiekius. Tad kartais pasi-
baigus audiniui, klientai nebegauna norimų 
interjero detalių, jiems siūlomas kitoks arba 
tik panašus audinys. Užsakymų netrūksta, 
teigia partnerės, tačiau Sigita dirba kepurių 
siuvykloje, tad laikas verslui yra ribotas ir apie 
jo plėtrą kol kas nesvarsto. 

Sigita, pripratusi prie aukštų reikalavimų 
darbe pas Giedrių, Ang lijoje jautėsi keistai, 
kai darbe jai pasakydavo, jog tokiai skrupulin-
gai būti nereikėtų. Tačiau dėl tokių pasaky-
mų savo darbų kokybei reikalavimų moterys 
nemažina. Pasiūtą gaminį Dalia papildomai 
patikrina, ar nėra broko,  tik tada supakuoja ir 
siunčia klientams. Bet tuoj pa pašnekovės sku-
ba su tautiečiais pasidalinti: kokiose įmonėse 
Lietuvoje bedirbo, be streso neapsiėjo, Angli-
joje darbdaviai dėmesingesni darbuotojams, 
įvairiai motyvuodami saugo juos nuo psicho-
loginės įįtampos, dėl to jų darbas ramus.

„Klientų atsiliepimai dažniausiai būna tei-
giami. Tačiau džiaugiamės, kai sulaukiame ir 
kritikos, nes ji mums padeda tobulėti“, – sako 
Dalia. Iš tikrųjų, moterims svarbu nepriekaiš-
tingai ir su meile pasiūtas gaminys bei noras 
išsaugoti gerą vardą. Jei nuotaikos nėra – prie 
siuvamosios net nesėda: blogos auros nega-
lima „įsiūti“ į gaminį, tikina abi pašnekovės.

   
„Suporavo“ moters lūpas ir ūsus

Dizaino idėjos kartais gimsta netikėtai, be 
to, stengiasi kurti gaminius, kuriuos būtų gali-
ma panaudoti universaliai. Pavyzdžiui, skarelę 
siuva tokio dydžio, kad gražiai gulėtų surišta ir 

ant galvos, ir ant kūno. „Mūsų svajonė – kurti 
drabužius, kuriuos galima pritaikyti kelioms 
progoms. Tai gali būti sijonas, kuris atrodo 
nuostabiai ir su aukštakulniais, ir su sportba-
čiais, ir su ilgaauliais, ir su šlepetėm. Tai būtų 
drabužiai, dėl kurių ir spinta būtų ne tokia 
prigrūsta, ir tenkintų bet kokioje situacijoje 
atsidūrusiųjų poreikius. Taip galima visada at-
rodyti stilingai ir rinkti aplinkinių komplimen-
tus“, – sako Dalia. 

Ilgokai užtruko jų nedidukės įmonės logo-
tipo kūrimas. Sigitai patiko lūpų dažų simbo-
lis, Daliai – lūpos. Dizainerių nuomone, neat-
siejamas moters įvaizdžio elementas – ryškiai 
dažytos lūpos! 

Dvi verslios lietuvės: kūrybingų  
rankų ir didelėmis širdimis                                                           Kristina RIMKIENĖ
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Visada yra smagu rašyti sėkmės istorijas, nes galbūt kažkam jos bus 
stimulas pradėti kurti savo verslą ir taip pat pasigauti laimės paukš-
tę. Tad šį kartą „Akiračio“ skaitytojams pristatome dviejų kurčių 
moterų Dalios PŪCE ir Sigitos BRAZAUSKĖS, gyvenančių Anglijoje, 
tik  2020 m. pradėtą vystyti hobį, virtusį papildomų pajamų šalti-
niu. Apie jų namų interjero ir dizaino elementų, aksesuarų siuvimą 
ir prekybą „Style & Design“ sužinojome atsitiktinai. Suintrigavo, kad 
moterys dalį verslo pajamų nori skirti tiems, kam reikia finansinės 
paramos, bet tokių kol kas neatsiranda. 

Dalios rūpestis – kurti siuvinių reklamą.
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Sigita pozuoja vilkėdama pačios siūtą lino sijoną.
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Dvi verslios lietuvės:  kūrybingų 
rankų ir didelėmis širdimis                                                           

Tačiau diskusijų metu kilo mintis, kad gaminiai tinka ir vyrams, tad 
logotipe yra moters lūpos bei vyro ūsai. O žodžių „style“ ir „design“ pir-
mosios raidės atitinka Sigitos ir Dalios pirmąsias vardų raides. Spalvos: 
juoda, raudona, balta – amžina klasika!

Siūlo paramą
Kaukių siuvimas nebuvo planuotas, karantino metu moterys jas 

pasisiuvo tik savo šeimų poreikiams. Tačiau tuomet daug pažįstamų 
pradėjo prašyti, kad pasiūtų ir jiems. Jas pirko ir nepažįstami: ne tik 
anglai, bet ir suomiai, švedai, islandai, estai ir, žinoma, lietuviai. Pa-
siuvo jų apie 300. Prekyba vyko ir elektroninėje parduotuvėje www.
etsy.com, įdomu, kad ten daugiausiai klientų buvo iš JAV ir Kanados. 

Kadangi tuo metu pasaulyje situacija nebuvo džiuginanti, tad tarsi 
ir nesinorėjo džiaugtis gautu nemažu pelnu. Abi moterys nutarė visus 
gautus pinigus už kaukes dėti atskirai į fondą, o iš jo paremti sergan-
čiuosius. Dalia nusifilmavo pranešimą 3 gestų kalbomis: lietuvių, latvių 
ir anglų, prašydama atsiliepti tuos, kam reikia paramos sunkiai ligai 
gydyti, tačiau kol kas pinigai tebėra fonde ir laukia progos, kada bus 
panaudoti kilniam tikslui. 

Tad jeigu sergančiajam reikia finansinės pagalbos gydymui, gali 
kreiptis „Facebook“ arba „Instagram“ paskyrose Dalia Puce arba Sigita 
Brazauske. Taip pat moterys nori padėkoti visiems savo klientams, kad 
perka kaukes ir taip prisideda prie gerų ir kilnių tikslų.

PASAULIO KURTIEJI
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Iš Sigitos ir Dalios partnerystės gimė „Style & Design“. 


