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Seserys KVASELYTĖS: pašaukimą  
realizuoja savo vaikystės mokykloje



Prezidentas Gitanas Nausėda  
po mirties apdovanojo  
kunigą Lipniūną.
Apdovanojimas kunigui skirtas  
už karo metais gelbėtus žydus.
Apdovanojimą atsiėmė Panevėžio  
kurčiųjų mokyklos direktorė Kriščiūnienė.
Kurčiųjų mokykla saugo ir brangina kunigo atminimą.

Aukštas valstybės apdovanojimas – Žūvančiųjų gelbėjimo kryžius (po mirties) – kunigui Al-
fonsui Lipniūnui buvo skirtas Lietuvos žydų genocido atminimo dienos proga. Atsiimti ap-
dovanojimą Prezidentūros kanceliarija atrinko Danutę Kriščiūnienę. Kurčiųjų mokykla su 
partneriais yra parengusi ir įgyvendinusi projektą „Švietėjas, nešęs viltį". Panevėžio m. savi-
valdybės skirtomis lėšomis buvo išleista knyga apie kunigą A. Lipniūną, jo garbei organizuoti 
renginiai. Mokykla taip pat palaiko glaudžius ryšius su Panevėžio žydų bendruomene. Direk-
torę D. Kriščiūnienę ir kunigą A. Lipniūną sieja giminystės ryšiai.

* * * 
Valstybės pažinimo centro svetainė pritaikyta kurtiesiems. 
Svetainėje gestų kalba dedama informacija žymima „rankytėmis“.
Svetainėje dedama informacija lengvai skaitoma kalba.
Lengvai skaitoma informacija žymima  
knygą skaitančio žmogaus paveikslėliu.

Valstybės pažinimo centro interneto svetainėje jau sudėta vaizdo informacija 
LGK apie valstybingumo šventes: Vasario 16-ąją, Kovo 11-ąją, Liepos 6-ąją; taip 
pat įdėta „Tautiška giesmė“.  Informaciją rasite rubrikoje „Pažinkite valstybę“:  
https://pazinkvalstybe.lt/turinys-gestu-kalba.  
Informacija apie naujovę gestų kalba – pasinaudojus QR kodu.   👉

* * * 
Paprasti elektros skaitikliai keičiami išmaniaisiais.
Neįgaliesiems keičiami pirmiausiai ir nemokamai.

Dėl pakeitimo reikia parašyti prašymą bendrovei ESO.
Prašymo forma yra adresu: www.eso.lt.
Daugiau informacijos gestų kalba – pasinaudojus QR kodu.  👉

Išmaniojo skaitiklio privalumas – gyventojams nereikės kas mėnesį nurašyti skaitiklio rod-
menų ar skaičiuoti, kiek energijos sunaudojo ir kiek reikės mokėti. Kreiptis dėl skaitiklių kei-
timo gali tik nekilnojamojo turto savininkas, be to, reikia pateikti neįgaliojo pažymėjimo kopi-
ją ar jo duomenis. Saugantis sukčių, raginama įsileisti tik vilkinčius ESO bendrovės uniformą 
skaitik lių keitėjus ir paprašyti juos pateikti ESO patvirtintus pažymėjimus.

* * * 
Kurčiųjų įmonė „Atropa“  
nutraukė siuvimo veiklą.
Visi siuvimo darbuotojai atleisti.
Dabar „Atropa“ vykdys tik  
patalpų nuomos veiklą.
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Spalio 31 d. atleistiems darbuotojams buvo privaloma sumokėti 
kompensacijas už darbą. UAB „Atropa“ pati tokių pinigų neturėjo, 
todėl kompensacijoms buvo panaudotos lėšos, anksčiau gautos 
pardavus „Varpelio“ poilsio namus Šventojoje. Įmonės UAB „Atro-
pos“ direktorė Dalia Kučinskienė, jos pačios prašymu, lapkričio 30 
d. taip pat bus atleista iš pareigų. D. Kučinskienė įmonėje dirbo 36 
metus. „Atropos“ nuomos veiklą dabar vykdys laikinasis direktorius 
Martynas Lankutis. Jį 6 mėn. laikotarpiui laikinuoju vadovu pasky-
rė LKD Respublikinė valdyba. Nuolatinėms direktoriaus pareigoms 
užimti bus skelbiamas viešasis konkursas. M. Lankutis taip pat yra 
įmonės UAB „Neveresta“ direktorius.

* * * 
Atnaujinti Lietuvos kurčiųjų draugijos  
organizacijų įstatai.
Dabar  visi svarbiausi dokumentai atitinka reikalavimus.
Ekrano kopijoje matome prie įstatų dirbusius  
specialistus.

Kurčiųjų organizacijų vadovai kartu su teisininke Marija Židoniene 
pastaruosius keletą mėnesių daug ir atsakingai dirbo, kol apsisprendė, 
kokius terminus ir sąvokas LKD įstatuose reikėtų pakeisti, kokie nauji 
punktai turėtų būti įtraukti. Dabar darbo grupė pranešė, kad darbas 
baigtas. Atnaujinti įstatai netrukus bus pristatyti kurčiųjų reabilitacijos 
centrų bendruomenėms. LKD organizacijų „Facebook“ pa skyrose ir (ar) 
„Akiratyje“ skelbiama, kada vyks neeiliniai bendruomenių susirinkimai.

* * * 
5 kurtieji poetai pristatė savo kūrybą. 
Kurtieji poetai eilėraščius sukūrė gestų kalba.   👉
5 poetai, 12 meninių kūrinių gestų kalba ir leidinys „12 skrydžių per 
gyvenimą“. Visa tai – metus trukusio projekto rezultatas. Jį įgyvendino 
LKD kartu su idėjos autore Anželika Terese. Apie eilėraščius plačiau – 
kitame „Akiračio“ leidinyje. Šiandien kviečiame pasižvalgyti po vasa-
rą vykusio eilėraščių filmavimo užkulisius, pamatyti, ką tuomet apie 
savo kūrybą kalbėjo patys poetai: Paulius Jurjonas, Erika Jočytė, Ar-
noldas Matulis, Nijolė Karmazienė, Rūta Mingailaitė ir idėjos autorė 
A. Teresė. Projektą finansavo Lietuvos kultūros taryba.

5 atnaujinti filmai sudėti į LRT mediateką LRT.lt.
Filmai pažymėti #Restauruota kino klasika.
Filmai pritaikyti žiūrėti kurtiesiems, su subtitrais.
Subtitrai – tai tekstu pateikta aktorių kalba.
Daugiau informacijos apie filmus –  
pasinaudojus QR kodu.   👉

Ši kolekcija – ypatinga: visi 5 lietuviški filmai yra su SKN – subtitrais, 
skirtais kurtiems ir neprigirdintiems žiūrovams. SKN filmams paren-
gė Vilniaus universiteto dėstytoja dr. Jurgita Astrauskienė. Kviečia-
me pasinaudoti nauja galimybe ir pažiūrėti: „Mano mažytė žmona“ 
(1985); „Ave, Vita“ (1970); „Jausmai“ (1968); „Vaikai iš „Amerikos“ 
viešbučio“ (1991); „Riešutų duona“ (1978).

 * * * 
Sukčiai apsimeta kurčiaisiais,  
prašo aukoti pinigų.
Sukčiai pateikia išgalvotą istoriją,  
rodo Ukrainos vėliavą.
Neduokite jiems pinigų.

Kurčiųjų organizacijų atstovai neprašo pinigų 
gatvėse, prekybos cent ruose. Legaliai vei-
kiančios kurčiųjų organizacijos paramą ren-
ka tik pavedimu į tam skirtas banko sąskaitas.
Nufotografuokite ar nufilmuokite sukčius ir pasidalinkite informa-
cija internete. Arba praneškite policijos pareigūnams numeriu 112.

* * * 
Kurčiųjų draugija dalyvavo konkurse „Lietuvos galia“.
Kurtieji pateko tarp daugiausiai balsų surinkusių  
organizacijų. 
Gruodžio 3 dieną kurčiųjų atstovai pakviesti į renginį.
Konkurso renginyje kurtieji sužinos, ar laimėjo.

* * * Redakcija. 2022 m. spalio mėn. „Akiračio“ leidinio Nr. 10 (431) apybraižoje „M. Ra-
zumova: nesutraukomi saitai su kurčiųjų bendruomene“ įsivėlė klaida. Skyrelyje 
„Pokyčių metai“ vertėjų pavardes reikia skaityti: „...G. Labanauskienė,... J. Sibik-
Radzevič...“  Atsiprašome!       
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Nuo 2023 m. sausio 1 d. socialines reabilitacijos pa
slaugas neįgaliesiems bendruomenėje (SPNB) galės 
teikti tik akredituoti paslaugų teikėjai. Kokios pa
slaugos priskirtinos akreditavimo sričiai, ar teritori
nės kurčiųjų organizacijos patenka į akredituotinų 
paslaugų teikėjų sąrašą – tai tik du iš daugelio klau
simų, kurie rūpi LKD lyderiams bei eiliniams kur
čiųjų bendruomenės nariams. Komentaro aktualia 
tema redakcija paprašė Neįgaliųjų reikalų departa
mento (NRD) prie SADM Programų koordinavimo ir 
įgyvendinimo skyriaus patarėją Rasą ŠIVICKIENĘ.

Kaip organizacijoms, pretenduojančioms teikti socialines paslau-
gas neįgaliesiems bendruomenėje (SPNB), teks nuo šiol įrodyti savo 
kompetencijas, kokius dokumentus ir iki kada pateikti savivaldy-
bėms, kad kitąmet galėtų teikti paslaugas?

 2023 m. socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bend-
ruomenėje projektų atrankos ir finansavimo konkursai nebus orga-
nizuojami. Nuo 2023 m. sausio 1 d. socialinės reabilitacijos neįga-
liesiems bendruomenėje (SPNB) paslaugą (toliau – paslauga) galės 
teikti tik akredituoti paslaugos teikėjai. Įstaigos, norinčios akredituoti 
minėtą paslaugą ir ją teikti, turi atitikti Socialinės priežiūros reikalavi-
muose nustatytus reikalavimus patalpoms ir personalo iš silavinimui. 
Paslaugai teikti įstaiga turi turėti įrengtą bent vieną at skirą patalpą ir 
bent vieną higienos patalpą. Taip pat patekimas į patalpas turi būti 
prieinamas asmenims su negalia pagal jos pobūdį. Paslaugoms teik-
ti įstaiga turi įdarbinti socialinį darbuotoją. Taip pat pasitelkti kitus 
specialistus, pvz., psichologus, surdopedagogus, užimtumo ar meno 
specialistus ir pan.

Įstaiga, pageidaujanti teikti akredituotą paslaugą, s avivaldybei, 
kurios teritorijoje vykdys veiklą, turi pateikti nustatytos formos pra-
šymą ir atitinkamus dokumentus. Reikalingų dokumentų sąrašą sa-
vo interneto svetainėse skelbia NRD ir visos Lietuvos savivaldybės, 
tad su juo gali susipažinti visi pageidaujantieji.

Noriu atkreipti dėmesį, kad įstaigos, kurios šią paslaugą akredituos 
po 2022 m. gruodžio 15 d., finansavimo 2023 m. negaus. Tad įstai gas, 
norinčias teikti šią paslaugą, raginu teikti dokumentus akreditacijai 
gauti kuo greičiau.

Kodėl atsirado akreditavimo poreikis? Kokius akreditavimo privalu-
mus išskirtumėte paslaugų gavėjams ir teikėjams? 

Visos nevyriausybinės organizacijos kasmet turėdavo rengti so-
cialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje pro-
jektus (toliau – bendruomeninius projektus) ir dalyvauti savivaldybių 
organizuojamuose sudėtinguose, ilgai trunkančiuose projektų at-
rankos konkursuose. Organizacija, akreditavusi paslaugą, gaus teisę 
ją teikti 3 metus. Bus užtikrinamas paslaugos teikimo tęstinumas ir 
finansavimas 3 metų laikotarpiui. Nesudėtinga paslaugos akredita-
vimo tvarka mažins administracinę naštą tiek savivaldybėms, tiek 
organizacijoms. 

Kadangi paslauga bus finansuojama krepšelio principu, atsižvel-

giant į paslaugų gavėjų skaičių, organizacijos gautas lėšas už suteiktą 
paslaugą galės leisti tikslingiau, atsižvelgdamos į ją teikiant  patiria-
mas išlaidas. Vykdomuose bendruomeniniuose projektuose veiklų 
turinys ir lėšų panaudojimas  buvo griežtai reglamentuotas (apibrėž-
tas). Dėl to organizacijos ne visuomet galėjo teikti individualizuotas 
paslaugas projektuose dalyvaujantiems asmenims su negalia.

Gerės ir pačios paslaugos teikimo kokybė, nes, siekdamos akre-
dituoti paslaugą, organizacijos turės atitikti keliamus reikalavimus 
patalpoms ir personalo išsilavinimui. Taip pat paslauga asmenims 
su negalia turės būti teikiama tikslingai pagal nustatytą jam paslau-
gos poreikį bei sudarytą individualų planą. Vadinasi, asmeniui su 
klausos negalia paslaugos privalės būti teikiamos gestų kalba arba 
naudojantis gestų kalbos vertėjų paslaugomis. 

Kokių kompetencijų specialistų privalės turėti kurčiųjų reabilitaci-
jos įstaiga, kad galėtų pretenduoti akredituoti ir teikti paslaugas?

Pagrindinis reikalavimas yra turėti socialinį darbuotoją. Kitus 
specialistus įstaigos gali pasitelkti savo nuožiūra, atsižvelgdamos į 
paslaugos turinį ir paslaugų gavėjų skaičių. 

Kas gali dirbti socialiniais darbuotojais ar individualios priežiūros 
darbuotojais, numato Socialinių paslaugų įstatymo 19 ir 20 straipsniai. 

Jei įstaiga pasitelkia kitus specialistus, pvz., psichologus, ergo-
terapeutus, surdopedagogus ir pan., jie turi būti įgiję atitinkamai 
profesijai reikalingą teisės aktuose nustatytą išsilavinimą. Jei įstaiga 
pasitelkia įvairių terapijų, kaip užimtumo, meno, specialistus, jie turi 
būti įgiję atitinkamą išsilavinimą (kvalifikaciją) ir  (ar) ne mažesnę 
kaip 1 metų darbo su neįgaliaisiais patirtį.

Jei nebus savivaldybėje įstaigos, kuri pageidautų akredituoti pa-
slaugą asmenims su klausos negalia, kaip bus užtikrinamas paslau-
gų prieinamumas tos savivaldybės gyventojams?

Atsižvelgdama į Socialinių paslaugų įstatymo nuostatas, savival-
dybė planuoja, organizuoja ir užtikrina socialinių paslaugų teikimą 
savo teritorijos gyventojams. Pagal nustatytą asmens socialinių pas-
laugų poreikį jas finansuoja ar perka. 

Jei savivaldybėje nebūtų įstaigos, kuri teiktų akredituotą paslau-
gą, o asmeniui su negalia būtų nustatytas paslaugos poreikis, savi-
valdybė dėl šios paslaugos teikimo ir finansavimo turės tartis su kita 
savivaldybe, kurioje ši akredituota paslauga teikiama. 

MES IR VISUOMENĖ

Keičiasi SPNB teikimo tvarka

Neįgaliųjų reikalų departamento darbuotojų pasitarimas.
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Kokia yra akredituotos paslaugos trukmė ir teikimo ypatumai?
Poreikis asmeniui su negalia nustatomas 3 metams. Pagrindinės 

paslaugos jam turi būti teikiamos ne mažiau kaip 4 kartus per mėne-
sį. Paslaugos poreikis asmeniui su negalia turi būti peržiūrimas kas-
met. Socialinę reabilitaciją neįgaliesiems bendruomenėje sudaro 2 
pagrindinės paslaugos:

1. Socialinių ir (ar) kasdienių savarankiško gyvenimo įgūdžių, 
gebėjimų ugdymas ir (ar) palaikymas, ir (ar) atkūrimas. Jų esmė – 
suteikti bendrąsias žinias ir praktiškai mokyti spręsti dėl negalios 
buityje ir (ar) aplinkoje kylančias problemas.

2. Mokymosi, užimtumo ir (ar) darbinių įgūdžių ugdymas, atkūri-
mas ir (ar) stiprinimas. Šia paslauga siekiama padėti pasirengti daly-
vauti darbo rinkoje ir (ar) įsidarbinti, ir (ar) išsilaikyti darbo vietoje ar 
dalyvauti užimtumo veikloje.

Papildomos paslaugos gali būti teikiamos pagal asmens poreikį: 
palydėjimas ir (ar) transporto organizavimas; aktyvaus judėjimo ir 
sveikos gyvensenos įgūdžių ugdymas; saviraiškos įgūdžių ir meni-
nių gebėjimų lavinimas ir (ar) palaikymas; individuali ir (ar) grupinė 
emocinė-psichologinė pagalba, savitarpio paramos grupės.

Kokia yra paslaugos kainodara? Ar klientai turės mokėti už paslaugas?
Asmenims su negalia ši paslauga yra nemokama. Paslauga finan-

suojama iš valstybės ir savivaldybės biudžeto lėšų krepšelio princi-
pu. Numatyta, kad valstybės biudžeto lėšos paslaugai organizuoti 
ir teikti savivaldybių administracijoms bus paskirstomos tik pagal 
nebiudžetinių įstaigų, kurioms iki šių metų gruodžio 15 d. (imtinai) 
bus suteikta teisė teikti akredituotą paslaugą, skaičių ir jose nurody-
tą vietų paslaugai teikti skaičių, kuris turės būti ne mažesnis kaip 10. 

Koks konkrečiai vieno asmens įkainis, šiuo metu atsakyti nega-
liu, nes jis priklausys nuo Finansų ministerijos šiai priemonei 2023 m. 
patvirtintų asignavimų, nuo paslaugų teikėjų skaičiaus ir nuo įstaigų, 
deklaruotų vietų paslaugai teikti, skaičiaus. Taigi, preliminarus vieno 
asmens įkainis turėtų paaiškėti šių metų gruodžio pabaigoje. 

Savivaldybės kiekvienai paslaugą teikiančiai įstaigai, kuriai iki 
2022 m. gruodžio 15 d. bus suteikta teisė teikti akredituotą paslaugą ir 
kurioje bus ne mažesnis kaip 10 vietų paslaugai teikti skaičius, paslau-
gai organizuoti ir teikti iš savivaldybės biudžeto skirs ne mažiau nei po 
0,35 bazinės socialinės išmokos (23 eurus) per mėnesį už kiek vieną 
praeitą mėnesį paslaugas gavusį asmenį. Savivaldybės lėšas paslau-
gas teikiančioms įstaigoms turės pervesti kas mėnesį pagal faktiškai 
praeitą mėnesį paslaugas gavusių asmenų skaičių ir pagal NRD nuro-
dytą mėnesinį vieno asmens įkainį. 

Teisės aktuose numatyta, kad SPNB bus teikiamos neįgaliesiems. 
Mūsų tėvų organizacijai PAGAVA yra aktualu, ar numatomas pagal 
naują tvarką paslaugų teikimas klausos negalią turinčio vaiko gir-
dintiems šeimos nariams?

Pagrindiniai SPNB paslaugos gavėjai yra asmenys su negalia. Po-
reikis gauti šią paslaugą taip pat nustatomas asmenims su negalia. 
Šeimos nariams bendruomeninio projekto paslauga gali būti teikia-
ma tokia apimtimi, kiek, teikiant minėtą paslaugą, tai padeda asme-
nims su negalia pasiekti geresnių rezultatų.

Jūsų minima organizacija gali akredituoti kitą socialinės priežiū-
ros paslaugą – socialinę priežiūrą šeimoms, kurią gali gauti asmenų 
su negalia šeimos ir jų vaikai. Ši paslauga gali būti teikiama sunku-
mų patiriančiai šeimai, turinčiai vaikų, siekiant ją įgalinti savaran-
kiškai rūpintis savo vaikais ir tinkamai juos prižiūrėti, savarankiškai 
spręsti problemas, užtikrinti emocinę ir psichologinę gerovę, palai-
kyti glaudesnį santykį su socialine aplinka, stiprinti šeimos narių 
gebėjimus prižiūrėti, pozityviai auklėti ir ugdyti vaikus nuo gimimo, 

padėti šeimai sukurti vaikų raidai palankią aplinką ir išvengti socia-
linės atskirties. 

Socialinės priežiūros šeimoms paslauga taip pat pradedama 
teikti nuo 2023 m. sausio 1 d. 

Dėkojame už atsakymus.

MES IR VISUOMENĖ

  

(indeksas 0002) 

prenumeratos  
kaina:

1 mėn. – 2 Eur;

6 mėn. – 12 Eur;

10 mėn. – 20 Eur.

Gerbiami skaitytojai, kviečiame prenumeruoti  
 „Akiratį“ 2023 metams!      

Užprenumeruoti leidinį galima 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. 

Metų prenumeratos kaina visur vienoda – 20 eurų.

Leidinys bus leidžiamas kas mėnesį,  
išskyrus liepos ir rugpjūčio mėnesius.

Norite visą svarbią informaciją,  
naujienas apie kurčiųjų  

bendruomenės gyvenimą ir įdomius 
žmones rasti vienoje vietoje?  

Tuomet „Akiratis“  
kaip tik skirtas Jums.  

Užprenumeruokite leidinį sau ar savo 
brangiems žmonėms ir jis Jus  

džiugins visus ateinančius metus!
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Paauglystė – amžius,  
kai vaikas keičiasi.
Paaugliai daug pykstasi su tėvais.
Paaugliai nori laisvės.
Domėkitės jų aplinka,  
draugais, pomėgiais.
Kartu kurkite namų taisykles  
ir planus.
Pagirkite vaiką.
Bendraukite kaip su draugu:  
ramiai, pagarbiai.
Jeigu situacija kartojasi –  
ieškokite naujo sprendimo.
Parodykite jam savo meilę  
ir priėmimą.

Paauglystė – tai sudėtingas amžius, kai 
paauglys jau nenori būti vaiku, bet jis dar 
nėra suaugęs. Šiuo metu vyksta daug fizinių, 
emocinių ir intelektinių pokyčių. Paauglystei 
būdingi dažni konfliktai su tėvais ir didelė 
draugų svarba. Konfliktų tikslas nėra suer-
zinti tėvus ar gauti naują daiktą, kaip atrodo 
iš pirmo žvilgsnio. Jų tikslas – gauti laisvės ir 
pačiam kontroliuoti savo gyvenimą. 

Kada dažniausiai kyla problemų?
Kai trūksta bendravimo. Paauglių nuo-

taika greitai keičiasi, jie gali būti nemanda-
gūs, nesutinka su tėvų nuomone. Tėvai daž-
nai kišasi į vaikų reikalus ir taip pažeidžia jų 
privatumą. Todėl vaikai užsidaro, maištauja.

Kai tėvai duoda nereikalingus patarimus. 
Paaugliai nenori klausyti tėvų pamokymų, 
jiems atrodo, kad tėvai neleidžia patiems iš-
spręsti savo problemų.

Kai tėvai tikisi per daug. Šiuo metu pa-
augliai turi suvaldyti savo emocijas, hormonų 
pokyčius, jie jaučia draugų spaudimą. Visko 
yra labai daug, todėl geriau nekelti neįmano-
mų lūkesčių.

Kai yra daug kritikos, skundų. Paaugliai 
jaučia, kai tėvai jų nepalaiko, atrodo, kad jie 
yra nevykėliai. Jie skaudžiai reaguoja, jeigu 
blogai apie juos kalbama kitiems žmonėms. 
Dėl to gali bijoti tėvų, pykti ant jų, dar mažiau 
bendrauti, nenorėti būti namuose.

Kai vyksta nuolatinis lyginimas. Negali-
ma vaiko lyginti su broliais, seserimis, drau-
gais ar kitais vaikais. Tai kelia pasipriešinimą, 
kenkia vaiko emocinei sveikatai.

Kaip pagerinti santykius?
Kurkite nuoširdų ryšį nuo mažens. Do-

mėkitės jo aplinka, draugais, pomėgiais.
Kartu kurkite taisykles, priimkite ben-

drus šeimos sprendimus, pvz., kelintą valan-
dą grįžti vakare namo, kas plaus grindis, o kas 
išneš šiukšles, ką veikti savaitgalį, kur važiuoti 
atostogauti.

Džiaukitės vaiku, sakykite komplimen-
tus, pastebėkite teigiamą elgesį ir pokytį.

Bendraukite pagarbiai, kaip su draugu. 
Duokite privatumo, kalbėkite ramiai, disku-
tuokite.

Ieškokite naujų būdų bendrauti. Jeigu 
yra situacijos, kurios kartojasi ir kartojasi, 
spręskite jas naujai. Pvz., jeigu į klausimą 
„Kaip sekėsi mokykloje?“ paauglys nieko 
neatsako, pabandykite kitaip: su kuo dau-
giausiai bendravai per pietus? Kam šiandien 
padėjai? Kada jauteisi laimingas? Ką įdomaus 
šiandien išmokai? Kas šiandien buvo sun-
kiausia? Kaip pavyko su tuo susitvarkyti?

Bendravimo su paaugliu tikslas – kai jis 
turės problemą, kad norėtų apie ją papasa-
koti tėvams. Todėl geriau ne barti ir kartoti, 
kas nepatinka, o priimti jį ir sakyti, kad yra 
mylimas, nepaisant nieko.

Atsisakė socialinės įmonės statuso
„Ką tai reiškė „Vikadai“? – retoriškai 

klausė G. Ramanauskienė. – Visų pirma, ne-
tekome darbo užmokesčio subsidijų. Nuo 
tada vien nuo mūsų pačių darbo rezultatų ir 
apsukrumo priklausė, ar esame pajėgūs iš-

gyventi, kokie bus mūsų atlyginimai.“
„Netrukus tapo aišku, kad ne visi gali dirb-

ti rentabiliai. Apie 20 darbuotojų darbo na-
šumas buvo per žemas, kad jiems patiems ir 
įmonei iš jų darbo būtų nauda. Iš tuomet dir-
busių 75-70  darbuotojų iki šiol liko apie 50. 

Dabar mūsų įmonėje vidutinis darbuotojo at-
lyginimas didesnis, negu minimalus darbo už-
mokestis šalyje. Palyginti su kitomis panašaus 
profilio įmonėmis, tai geras rezultatas“, – aiš-
kino G. Ramanauskienė.

Žvelgdama iš šiandienos perspektyvos, 
direktorė įsitikinusi, kad socialinės įmonės 
statuso atsisakymas buvo teisingas sprendi-
mas. Ženkliai sumažėjo administravimo naš-
ta, atsilaisvino darbo rankų. Iki tol įmonė kas 
mėnesį pildė stirtą dokumentų, jog įrodytų, 
kad atitinka gausybę reikalavimų. Tarp jų 
buvo ir prievolė laikytis p roporcinio neįgalių 
darbuotojų skaičiaus, ir ne bet kaip. „Pvz., 
socialinėje įmonėje buvo privaloma įdarbinti 
tam tikrą skaičių vadinamosios I grupės neįga-
liųjų, nors „Vikadoje“ tokiems darbuotojams 

 „Vikada“: sprendimai, lėmę įmonės ateitį Nijolė KRASNIAUSKIENĖ

PSICHOLOGAS PATARIA / MES IR VISUOMENĖ 

Paauglystė ateina netikėtai
LKD psichologė Donata LUKOŠIENĖ                                            
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PSICHOLOGAS PATARIA / KURČIŲJŲ ĮMONĖS

2022 m. rugsėjo mėn. 28 d. sukako dveji metai, kai UAB „Vikada“  
atsisakė socialinės įmonės statuso. Tuomet tai buvo drąsus ir kiek 
rizikingas žingsnis. O kaip toks sprendimas atrodo žvelgiant iš  
šiandienos pozicijų? Apie tai kalbamės su kurčiųjų įmonės direktore  
Gina RAMANAUSKIENE. Taip pat, užuot tradiciškai užsukę į siuvimo 
barą, apsilankome iešmų gamybos bare. Gal skaitytojai dar prisime
na, jog per pandemiją ir šiam barui buvo kilęs išlikimo pavojus. 
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pagal jų galimybes darbo iš viso nebuvo“, – šiandien atvirai apie tai-
kytus nerealius reikalavimus kalba direktorė.

Bendrovė taip pat peržiūrėjo savo užsakovų sąrašą ir siuvinių 
kainodarą. Dėl to, pvz., teko atsisveikinti su ilgamečiu partneriu iš 
Vokietijos, kuriam pagal sutartį buvo siuvamos paprastų modelių, 
bet dideliais kiekiais kelnių partijos. Bendradarbiauti apsispręsta tik 
su užsakovais, kurie sutiko didinti siuvinių įkainius.

Teko šiek tiek „susispausti“. Pakeitus barų ar sandėliavimo patal-
pų vietą ir kompaktiškiau įsikūrus, pavyko sumažinti išlaidas aptarna-
vimo mokesčiams. Pandeminiu laikotarpiu stagnacija apėmė ir nuo-
mos veiklą.  Tad ir nuomininkams, ir patalpų savininkams galynėtis 
teko su panašiais iššūkiais. „Galvodami apie ateitį, ėjome į kompromi-
sus: 30 proc. sumažinome nuomininkams kainas. Mūsų dėka daugu-
ma jų išgyveno ir šiandien iš jų turime naudos, kurios, jei būtume lai-
kęsi „kietos“ pozicijos, galėjo ir nebūti“, – apibendrino pašnekovė.

„Turėjome per pandemiją vieno mėnesio prastovą, – sakė G. Ra-
manauskienė. – Palyginti, lengvai „išsisukome“. Išgelbėjo mus tai, kad 
turėjome daug užsakovų. Jei kažkuriuo metu vieni iš jų sustabdydavo 
gamybą, vis tiek atsirasdavo tokių, kurie tuo metu davė mums užsaky-
mų. Taip ir išlaviravome.“ 

„Patekome tarp įmonių, galėjusių per pandemiją pretenduoti į 
valstybės paramą, todėl apsisprendėme imti lengvatinę paskolą. Tie-
są sakant, paskolos lėšos iki šiol saugiai guli banke, jų mums nepri-
reikė, bet paskola gauta palankiomis sąlygomis ir tai yra mums apy-
vartinių lėšų rezervas nenumatytiems atvejams“, – dar vieną vykusį 
sprendimą pamini direktorė.

O štai pasiūlymu atidėti GPM, PVM ar mokėjimus „Sodrai“ įmonė 
nesusigundė. Dėl to šiandien „Vikados“ nevaržo jokie ilgalaikiai įsipa-
reigojimai.

Vis dėlto pernelyg dideliu optimizmu bendrovės kolektyvas ne-
trykšta. Ir kaip galėtų, žvelgdamas į išaugusias elektros ir šildymo kai-
nas. Tačiau, kaip pastebi G. Ramanauskienė, vis garsiau kalbama, kad 
siuvimo sektorius pateko į ES energetinių kaštų subsidijavimo orbitą, 
vadinasi, belieka sulaukti, kada VMI oficialiai praneš apie numatomą 
„verslų gelbėjimo planą“.

Iešmų gamybos bare
„Keliuosi anksti, 4 val. ryto, kad darbe būčiau 6–6.30 val. Darbą 

pradedu nuo administracijos patalpų ir pirmiausiai išvalau direktorės 
kabinetą. Noriu, kad vadovei darbo diena prasidėtų švariose, gerai nu-
teikiančiose patalpose“, – palankiu žvilgsniu žvelgdamas į direktorę, 
sako valytojas ir kiemsargis Algirdas Jokūbaitis. Jis specialiai iš rajono 
pervažiavo gyventi į Vilnių, kad būtų patogiau anksti pasiekti darbo-
vietę. Vyras sakosi savo šeimos nesukūręs ir neslepia, kad jam darbas 
„Vikadoje“ atstoja vos ne visą gyvenimą.

Taip kalbėdamas A. Jokūbaitis dar nežinojo, kad ne mažiau šiltai, 
ypatingais komplimentais prieš keliolika minučių jį „Akiračio“ redak-
cijai pristatė ir G. Ramanauskienė. Vadovė sakė: „Algirdas – nuostabus 
darbininkas, tikras atradimas. Jam paskirta išvalyti administracines, 
gamybos barų patalpas, sutvarkyti kiemą. Jis puikiai su užduotimis 
susitvarko. Be to, sezono įkarštyje talkina ir prie iešmų gamybos. Tu-

rime atsižvelgti, kad Algirdas, be klausos, dar turi ir judėjimo negalią. 
Čia prieš 5 metus įsidarbinęs, sunkiai paėjo per kiemą. Bet stengėsi, 
stiprėjo, užsigrūdino ir dabar juda daug geriau. Jis du darbuotojus be 
negalių atstoja.“    

Ivanas Ostrovskis – dar vienas, kaip teigiama, išskirtinis kurčias 
darbuotojas. Vyras vedžioja po iešmų gamybos baro patalpas nuo vie-
no preso prie kito. Rodo, kur pjaustomi metalo lakštai, šlifuojami ieš-
mai, kur nukerpama iešmo „nosytė“, pagaminama rankenėlė bei „spi-
ralinė“ iešmo dalis, kaip ir po kelis iešmai pakuojami. Jis viską žino.

„Čia dar ne viskas, ką geba Ivanas“, – įsitraukia į pokalbį įmonės ūkio 
dalies vadovas Andrius Gaidamavičius. – Ir visi drauge einame apžiūrėti 
jo individualaus darbo – suremontuotų WC patalpų. „Ivanas – universa-
lus ir šaunus darbininkas“, – neiškenčia nepagyrusi ir p. Gina. –  Todėl, 
nors darbas iešmų gamybos bare yra sezoninis ir daugumą darbininkų 
samdome tik keliems mėnesiams, Ivanui tai negalioja. Jį įdarbinome 
neterminuotai. Kaip matote, randame, kur pritaikyti jo gebėjimus.“

Trečias mūsų pašnekovas yra siuvimo baro krovikas kurčiasis 
Laurius Nenartavičius. Jo darbščios, tvirtos rankos esą taip pat ne-
pamainomos. Vyras atlieka ne tik tiesioginį darbą, bet talkina prie 
iešmų gamybos, visur, kur reikia. Be to, sakoma, garsėja išskirtinai 
maloniu būdu. Sunku ar lengva blogai nuotaikai nepasiduoda.

Visi pašnekovai džiaugiasi, kad grilio mėgėjams iešmų vėl reikia. 
Panašiai, kaip ir iki kovido, per patį sezono piką per pamainą čia paga-
minama 1600 – 2000 jų vienetų. Tačiau ir vėl: antrojoje 2022 m. pusėje 
ženkliai pakilo metalo kainos, apie elektrą jau nėra nė ką kalbėti. Tad 
naujas sezonas – nauji iššūkiai. Ar apsimokės „Vikadai“ iešmus gamin-
ti, kokia bus jų savikaina ir kaina, nerimauja įmonės administracija.

„Vikados“ kolekcija pildosi naujais modeliais
Šįkart užsukti į siuvimo barą pritrūko laiko. Todėl pasitenkinome 

glaustu G. Ramanauskienės komentaru apie įvykusius pasikeitimus. 
„Siuvimo gamyba, kaip jau ir minėjau, perkraustyta į mažesnes pa-
talpas, kur šalia vienas kito veikia siuvimo ir sukirpimo barai. Per 
pandemiją įmonės kolekcijos, t. y. mūsų pačių gaminio, apimtys taip 
pat buvo apie 25–30 proc. kritusios, tačiau dabar vėl stiebiasi aukš-
tyn“, – santūriai pasidžiaugia pašnekovė.

Visoje Europoje agentai savo darbą dirba, kaip dirbo iki COVID-19 
protrūkio, vėl pradėjo didėti parduotuvių, prekiaujančių „Vikados“ 
produkcija, skaičius. Įmonės asortimentas platus: kaip ir anksčiau, 
modeliuojami ir siuvami patys įvairiausi moteriški drabužiai,  žiemos 
sezonui – dar ir lengvieji žieminiai paltai. 

„Vikadiečius“ gerai nuteikia pagreitį įgaunanti drabužių iš natūra-
laus pluošto – lino tendencija. Linas pamažu įsitvirtina net žieminių 
rūbų asortimente. Tai gerai ne tik dėl ekonominių, bet ir dėl tvarumo 
priežasčių. Palyginti su kitais natūraliais pluoštais, auginant liną gali-
ma išsiversti su mažesniais vandens kaštais, taip išsaugoma daugiau 
planetos išteklių.

„Tvarumas, draugiškumas gamtai ir socialinė atsakomybė – tai 
visų verslų ateitis“, – įsitikinusi direktorė. Tad belieka palinkėti, kad 
atsakingos ateities kūrime „Vikados“ įmonė užimtų kuo stipresnes 
pozicijas.

KURČIŲJŲ ĮMONĖS
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Pašnekovai: A. Gaidamavičius, G. Ramanauskienė, I. Ostrovskis, A. Jokūbaitis, L. Nenartavičius. Ivanas įrengė higienos patalpą. Prestižinis įvertinimas.

Neįgaliųjų reikalų departamen-
to darbuotojų pasitarimas.
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MŪSŲ ŽMONĖS

Iš pažiūros Birutę BALAIŠIENĘ ir Aldoną KVASELYTĘ 
kažin ar palaikytume artimomis giminaitėmis. Bet 
vos pradedame pažindintis, kraujo ryšį išduoda 
tarpusavio ryšio darna ir gilumas, maloniai nuteikia 
sielų ir profesinė seserystė. „Mes – seserys dvynės“, – 
taip Kvaselytės ir pačios vadina save, kai kalba apie 
jas vienijančias vertybes ar mokytojo pašaukimą.  
Kviečiame skaitytojus su dviem žaviomis kaunietė
mis susipažinti artimiau, pasiklausyti jų pasakojimo 
apie svajonių darbą ir pedagogo misiją.    

Mokslo ir studijų metai
Dar ankstyvoje vaikystėje artimą dukrų ryšį pastebėjo tėvai. Todėl, nors 

tarp jų buvo 1,5 metų skirtumas, abi išleido į tą pačią Kauno „Klausučio“ 
lopšelio-darželio grupę (ten mūsų herojės baigė ir 3 pirmąsias klases), 
paskui į Kauno kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centro (KKNUC) tą 
pačią klasę. O joms baigus pagrindinę mokyklą, abi išlydėjo į Kauno tai-
komosios dailės mokyklą, kad ten mergaitės įgytų vidurinį išsilavinimą.

Tačiau seserys ne tik kryptingai siekė išsilavinimo, jos anksti 
įvertino savarankiškumo, papildomų įgūdžių privalumus. Todėl po 
Kauno taikomosios dailės mokyklos baigimo dar lankė 9 mėnesių 
trukmės siuvimo kursus – na, kuriai moteriai gyvenime nepraverčia 
toks amatas? O tada, nė kiek nedvejodamos, iškeliavo į Vilnių studi-
juoti tuomečiame Lietuvos edukologijos universitete. 

Seserims arčiausiai širdies buvo darbas su mažais vaikais, tad ir 
pasirinko atitinkamai – pradinių klasių pedagogikos studijas. Neaki-
vaizdinės (dar kitaip, tęstinės) bakalauro studijos truko net 5,5 metų. 
Jaunosios Kvaselytės, kaip sakyta, nebuvo linkusios laukti likimo 
dovanų iš dangaus, jos pačios visada kūrė savo likimą. Tad, nieko ne-
laukdamos, dar studijų praktikos metais susirado darbą. Nors tiksliau 
būtų sakyti, kad darbas jas susirado pats. 

Svajonių darbas
Pirmasis Birutės darbas pagal specialybę buvo auklėtojos padėjė-

ja „Saulutėje“, taip buvo vadinama KKNUC darželio grupė. Aldona tuo 
pat metu centre įsidarbino pradinių klasių auklėtojos padėjėja. Kaip 
minėta, savo vaikystės mokykloje merginos pasiprašė atlikti ir pirmą-
ją studijų praktiką, vėliau ir dar kitą praktiką. Matyt, užsirekomenda-

vo gerai, nes po to ir sulaukė įstaigos pasiūlymo iš auklėtojų padėjėjų 
tapti auklėtojomis. Tiesa, laisvas tebuvo vienas etatas, tad seserys jį 
draugiškai pasidalino.

2018 m. rugsėjį Birutė gavo dar „prašmatnesnį“ mokyklos admi-
nistracijos pasiūlymą – tapti parengiamosios klasės mokytoja. „Iš pra-
džių ištiko „šokas“, nes turėjau apsispręsti labai greitai“, – prisimena 
B. Balaišienė. – Išties, tai buvo „nerealu“, tikras svajonės išsipildymas.“

Kad taip nutiko, ji sako esanti dėkinga ir klasės vaikų tėvams. Dau-
gelis jai paskirtos klasės mokinių tėvų patys turėjo klausos negalią ir 
savo vaikams pageidavo mokytojo, gebančio sklandžiai su jais bend-
rauti gestų kalba. Tai paskatino mokyklos vadoves priimti tuo metu 
gana drąsų, neįprastą sprendimą – įdarbinti neprigirdinčią mokytoją, 
nors iš pradžių šią klasę buvo numatyta patikėti girdinčiai mokytojai. 
Gavusi išsvajotą darbą, mergina į jį pasinėrė visa galva.

Aldonos karjera Kauno kurčiųjų mokykloje klostėsi kiek kitaip, ta-
čiau taip pat pagal jos įsivaizdavimą. A. Kvaselytei labiau patiko dirbti 
auklėtoja ir nuo 2018 m. kovo ji pilnu etatu šį darbą dirbo 4 metus. O 
šiemet, panašiai kaip Birutei 2018-aisiais, buvo pateiktas pasiūlymas 
dirbti parengiamosios klasės mokytoja. Paraginta sesės, Aldona priė-
mė pasiūlymą.

Tačiau, jei jaunėlė sesuo dėl tokio įvykių posūkio vis dar turi lašelį 
dvejonių, vyresnėlė Birutė džiaugiasi Aldonos profesine perspektyva 
tarsi asmenine sėkme. Ir tikisi, kad dabar su sesute po pamokų jos prisi-
bendraus iki soties. Pastaraisiais metais B. Balaišienei labai trūko tokių 
pasibuvimų, nes sesuo, be darbo auklėtoja dienomis, per savaitę kelias 
dienas vakarais dar dirbo auklėtoja bendrabutyje. „Aldonos darbo die-
na, prasidėjusi rytą, dažnai baigdavosi tik 20–22 val. O dabar mes dirba-
me tomis pačiomis valandomis, esame ne tik kolegės, bet ir „kaimynės“, 
nes mūsų klasių durys yra gretimais“, –  sako pašnekovė.

Pažindinamės: pradinių klasių mokytoja Aldona Kvaselytė su savo „nulinukais". Birutė Balaišienė ir gerokai ūgtelėję jos ketvirtokai.

Pamokoms besiruošiančias seseris teskiria viena siena: jų klasės yra gretimais.

As
m

en
in

io
 a

lb
um

o 
nu

ot
r.

Seserys KVASELYTĖS: pašaukimą realizuoja 
savo vaikystės mokykloje Kalbino Nijolė KRASNIAUSKIENĖ
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Birutės ketvirtokai
Pristatydamos savo ugdytinius, seserys 

gestais tarsi prisilietimais „paglosto“ k iekvieno 
vaiko galvelę, kiekvienam randa po meilų žodį, 
bet nenutyli ir joms bei jiems kylančių iššūkių.

B. Balaišienės klasėje yra 6 kurti ugdytiniai. 
Iš jų – 4 vaikai mokosi pagal bendrojo ugdymo 
programą, 1 – pagal pritaikytą bendrojo ugdy-
mo programą ir 1 – pagal individualią prog-
ramą. Klasėje dirba ir mokytojos padėjėja, 
talkinanti berniukui, besimokančiam pagal 
individualią programą. Vienas ugdytinis yra 
kochlearinių implantų (KI) naudotojas. Tačiau 
vaikas, anot mokytojos, vis dėlto laikytinas 
kurčiuoju: KI jam padeda girdėti tik triukšmus 
(pvz., plojimo garsus), bet ne žmogaus kalbą. 
Dėl šio ugdytinio mokytoja išsiduoda truputį 
nerimaujanti, nes berniukas po operacijos be-
veik kasdien skundžiasi galvos skausmu. 

 „Užaugo geri vaikai, gražiai, kultūringai 
bendrauja ir mokosi pagal galimybes gerai. 
Ypač geri matematikos ir pasaulio pažinimo 
pasiekimai. Matematikos pažanga tokia, kad 
vos spėju sudėtingesnes užduotis ruošti, – pa-
tenkinta savo ketvirtokais mokytoja. – O lie-
tuvių kalba? Čia jau visaip. Vaikai labai sten-
giasi, bet daug taisyklių, sudėtinga gramatika 
jų mokymosi spartą gerokai apsunkina.“ Vis 
dėlto mokytoja neabejoja, kad, turėdami 
reikiamus pagrindus ir ateityje padedami 
kompetentingų dalykininkų, jos ugdytiniai ir 
toliau darys pažangą ir galų gale išpildys visas 
savo svajones. 

Tačiau šiame kelyje į sėkmę B. Balaišie-
nė pabrėžia vieną privalomą sąlygą: „Per 4 
metus išsiaiškinau kiekvieno vaiko individu-
alius gebėjimus, išstudijavau charakterį, ra-
dau priėjimą. Kas kad 4 vaikai mokosi pagal 
bendrąją programą, jų žinių įsiminimo tem-
pas, gabumai skirtingiems dalykams taip 
pat yra skirtingi. Individualus priėjimas prie 
kiekvieno, štai kam reikia skirti maksimumą 
dėmesio, jei norime gerų rezultatų ateityje.“ 

Nenutyli, kad toks rezultatas įmanomas 
tik mokytojo aukojimosi sąskaita. Taip, kaip 
aukojosi ir ji pati, ir dauguma jos kolegų, 
pvz., per pandemiją, kai su kiekvienu moki-
niu nuotoliniu būdu dirbo faktiškai visiškai 

individualiai, o pamokos užsitęsdavo nuo 
ankstaus ryto iki pavakarių. „Žinoma, kad ir 
pedagogai, ir mokiniai labai pavargome“, – 
galų gale pripažįsta pašnekovė.

Aldonos „nulinukai“
A. Kvaselytės klasėje yra 7 vaikai, iš jų – 4 

neprigirdintieji, 3 – kurtieji. 5 mokosi pagal 
bendrąją programą, 2 – pagal individualią, tad 
atitinkamai klasėje yra 2 mokytojos padėjėjos. 
Tarp mokinių 2 ugdytiniai yra KI naudotojai. 
Žinoma, vieno mėnesio darbas dar neleidžia 
daryti toliaregiškų išvadų (interviu vyko spalį – 
red.), bet pašnekovė mano, kad jai pavyko „su-
valdyti“ situaciją ir spalis jos klasėje jau buvo 
kitoks nei rugsėjis. Pamažėle iš darželinukų jos 
klasės vaikai tampa mokiniais. 

„Auklėtojas yra globėjas, rūpinasi paten-
kinti svarbiausius vaiko fiziologinius p oreikius, 
kad  jis būtų pavalgydintas, paguldytas po-
gulio, kad nešaltų ar neperkaistų, gerai ir 
prasmingai leistų laiką. Mokytojo tikslai kiti. 
Šiame darbe reikia apčiuopiamų rezultatų, 
vadinasi, ir tvarkos, disciplinos. Mažųjų diena 
jau skirta ne vien žaisti ir mėgautis nerūpestinga 
vaikyste“, – lygina auklėtojos ir mokytojos tiks-
lus A. Kvaselytė. 

„Man mieli mano mokiniai, bet vis dar il-
giuosi ir trečiokų, su kuriais teko atsisveikinti 
tapus mokytoja“, – nejučia išsiduoda, kad dar 
neatprato žvalgytis į praeitį, mūsų herojė. Vy-
resnioji sesuo Birutė iš karto sureaguoja. Ji 
ramina jaunėlę, kad ši netrukus būtinai pajus 
mokytojos darbo privalumus. Visų pirma, jos 
darbo diena turės aiškesnes ribas. Tikra privile-
gija vyresnioji sesuo vadina galimybę dalį dar-
bo laiko planuotis lanksčiai. Pvz., ji pati dažnai 
po pamokų skuba namo ir ramioje aplinkoje, 
niekieno netrukdoma, ruošiasi rytdienos už-
siėmimams. Ne visų profesijų atstovai esą turi 
tokią privilegiją, tikina B. Balaišienė.

Nors sesuo Aldona, kaip ir visos prade-
dančios mokytojos, turi savo mentorę, B irutė 
žada jai ir savo neoficialią mentorystę, t. y. 
dalintis visais mažais ir dideliais praktinio 
darbo atradimais, padėti pildyti dokumen-
tus, spręsti kilusias problemas. Ir pamini geru 
žodžiu savo buvusią mentorę Ritą Gintutienę, 

pradinių klasių mokytoją anksčiau, dabar – 
mokyklos surdopedagogę. 

Tarsi antros mamos
„Jaučiuosi savo darbe – tarsi antra vaikų 

mama. Iš tikrųjų, mes kartu praleidžiame per 
5 dienas tiek laiko, kiek tikrai negaliu skirti per 
savaitę savo artimiesiems“, – atvirauja Birutė.

 „Esame ne tik mokytojos, bet ir sociali-
nės darbuotojos. Klasėje veikia mini sociali-
nės reabilitacijos centras“, – kaip įprasta šio 
pokalbio metu, sesers mintį tęsia ir pildo Al-
dona. – Vaikai, ypač iš girdinčiųjų šeimų, kur 
gestų kalba nėra pagrindinė kalba, po savait-
galių ir atostogų tiesiog veržiasi į mokyklą. Jie 
mums pasakoja, ką veikė, kur keliavo, kartais 
net ką valgė. Stengiuosi per pertraukas juos 
išklausyti, leidžiu išsikalbėti.“

Santykiai su kolegomis ir  
artimiausi planai

Pasiteiravus apie santykius su girdinčiais 
kolegomis, plačios pašnekovių šypsenos lyg 
ir priblėsta. Seserys pripažįsta, kad su girdin-
čiais kolegomis jas sieja daugiausiai tik profe-
siniai reikalai. Ir mandagiai keičia temą.

Joms daug maloniau pasakoti apie savo 
kurčius kolegas, mokytojus ir jų padėjėjus, 
kurių dabar mokykloje yra devyni. Jie jau susi-
kūrė savo tradicijų. Tapo įprasta visiems kartu 
kavinukėje ar kokiame kultūriniame renginyje 
paminėti Rugsėjo 1-ąją, Mokytojų dieną, švęsti 
Kalėdas. Per Kalėdas visi keičiasi dovanomis. 

Atsisveikindama B. Balaišienė sako: „Iš 
pradžių mano tikslas buvo dirbti šį darbą 10 
metų. Bet pamažu supratau, kad savęs kita-
me darbe neįsivaizduoju. Man patinka ne tik 
pamokas vesti, mane „veža“ šventes vaikams 
organizuoti. Matau, kaip jiems to reikia. 

Aldona pritaria: „Ir aš savęs kitur neįsi-
vaizduoju. Kaip klausos negalią turintis žmo-
gus gerai suprantu kurčius žmones, savo vai-
kus. Čia geriausiai save realizuoju.“

Kad seserys stengiasi tvirtai įleisti šaknis 
į KKNUC, atskleidžia ir jų artimiausi siekiai. 
Birutė ruošiasi 2023-ųjų vasarą atestuotis vy-
resniosios mokytojos kvalifikacinei kategori-
jai, o Aldona – vyresniosios auklėtojos.

MŪSŲ ŽMONĖS

Į išsvajotą ateitį kartu su savo mokiniais.

Birutė ir Aldona su kolegėmis.
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UGDYMAS

Iš Islandijos – į  Švediją
Trys vyresnieji lietuvės J. Kuklės vaikai 

gimė, augo ir į mokyklą išėjo Islandijos sosti-
nėje Reikjavike. Ugdomi buvo integruotai, nes 
kito būdo ten nėra. Jiems buvo priskirti klau-
sos negalią turintys mokytojo padėjėjai. Pra-
dinėse klasėse, kai gestų kalbos žodynas dar 
buvo siauresnis, vaikai nelabai jautė, kad yra 
kitokie. Tačiau vyriausiajam Kevinui peržen-
gus pagrindinės mokyklos slenkstį, situacija 
pablogėjo. Vaikas akivaizdžiai jautėsi vienišas, 
gestų kalba visaverčiai bendrauti nebuvo su 
kuo, dėl to ji nustojo tobulėti, neprogresavo 
sūnaus ir socialiniai ryšiai. „Tuomet kokie iš-
šūkiai tyko ateityje autizmo sindromą turinčio 
Marko?“ – sukosi klausimas motinos galvoje.

Ir p. Jevgenija priėmė sprendimą keltis 
gyventi į Švediją. Prieš 2,5 metų šeima persi-
kėlė į Erebru miestą.

Kurčiųjų ugdymas Švedijoje
Švedijoje galima rinktis: įtraukusis ugdy-

mas arba kurčiųjų mokykla. Nors Jungtinės 
Tautos ir rekomendavo įtraukųjį ugdymą, 
Švedijoje puoselėjamos ir kurčiųjų mokyk-
los, jos veikia 5 šalies miestuose. 

Tačiau nė vienas miestas ugdymo pas-
laugų apimtimi kurtiesiems negali lygintis su 
Erebru, neatsitiktinai šis miestas tituluoja-
mas kurčiųjų miestu ar net pasaulio kurčiųjų 
sostine. Čia veikia kurčiųjų darželis, vieninte-
lė šalyje vidurinė mokykla, čia ugdomi kurti 
vaikai nuo 1 metų iki universiteto. Be gimna-
zijos, dar yra 3 profesinės kurčiųjų mokyk-
los, kuriose ruošiami skirtingos pakraipos 
specialistai: socialinio darbo krypties, taip 
pat ekonomistai, buhalteriai, statybininkai, 
santechnikai, kompiuterininkai bei maisto 
ruošimo ar grožio industrijos specialistai.

Mokykloje, kurioje mokosi J. Kuklės vaikai, 
maždaug apylygiai dirba kurčių ir girdinčių mo-
kytojų, bet visi pedagogai vienodai puikiai kal-
ba švedų gestų kalba, faktiškai sunku atskirti, 
kas yra kas. Mokykloje mokosi 180 vaikų.

Jau 7 klasėje vaikai siunčiami į darbo 
praktikas. Pvz., išbando save pardavėjų vaid-
menyje, statybose ir daugelyje kitų darbų, ir 
taip 3 metus. Pasak p. Jevgenijos, tiek laiko 
pakanka, kad mokiniai „išsimatuotų“ įvairias 
specialybes ir apsispręstų, kuri sritis labiausiai 
atitinka jų lūkesčius. Gabiausieji paprastai ren-
kasi gimnaziją ir po to siekia aukštojo mokslo. 
Tačiau yra galimybė ir po profesinių studijų siek-
ti aukštojo mokslo. Tik kompleksinę negalią tu-
rintys kurti vaikai negali rinktis, jie nukreipiami 
į vieną profesinę mokyklą – Tullängsgymnasiet.  

Kalbų sugyvenimas šeimoje
„Švedų kalba nėra lengvai išmokstama 

kalba, todėl iš pradžių visi turėjome labai pa-
sistengti. Mus šiek tiek gelbėjo tai, kad visos 
Šiaurės šalių kalbos turi panašumų, o mes tu-
rėjome islandų kalbos pagrindus. Be to, Šve-
dijoje gyvena daug imigrantų, valstybė jau iš-
tobulinusi strategiją ir turi programų, kaip už-
sieniečius sklandžiai integruoti į šalies kalbinę 
ir socialinę aplinką. Čia šeimos visaip skatina-
mos ne tik lankyti privalomus valstybės finan-
suojamus švedų kalbos kursus, bet ir mokytis 
kalbos papildomai, kad sparčiau panaikintų 
atsilikimą nuo vietinių“, – pasakojo J. Kuklė.

Pašnekovės nuomone, dviem vyresniems 
jos vaikams, septintokui Kevinui ir penktokei 
Emily, švedų kalbos žiniomis faktiškai jau 
pavyko pavyti vietinius bendraamžius. Tam 
labai pasitarnavo švedų gestų kalba. 

Kaip šeimoje vyksta bendravimas dabar? 
Vaikai tarpusavyje ir suaugusieji su vaikais 

bendrauja švedų gestų kalba, suaugusieji –  
p. Jevgenija ir jos draugas, Vannesos tėtis Ma-
rius, kalbasi daugiausiai lietuvių gestų kalba. 
O su jauniausiuoju sūnumi Marku motina su-
sirašinėja anglų kalba. 

Kuo čia dėta anglų kalba?
Motina anksti pastebėjo, kad trečias vai-

kas skiriasi nuo dviejų pirmųjų. Kai Markui 
sukako 3 metai, specialistai oficialiai patvir-
tino, kad jis turi autizmo sindromą. Didžiausi 
išbandymai šeimos laukė 3–7 berniuko gy-
venimo metais. Tuo laikotarpiu vaikas buvo 
ypač nervingas, kartais nevaldomas. Akivaiz-
du, kad jam reikėjo individualios ugdymo 
programos, ypatingo priėjimo. Visa, ko reikė-
jo, Markas gavo Švedijoje.

Pirmą mokymosi savaitę klasėje kartu su 
Marku buvo leista būti ir motinai. Buvo sunku, 
neslepia pašnekovė. Autizmo sindromą turin-
čio žmogaus dalia – vienatvė. Jie gyvena savo 
pasaulyje ir labai sunkiai ištveria rutinos po-
kyčius. O čia viskas buvo nauja: kita šalis, kiti 
žmonės, nauja tvarka. Markas buvo ypač su-
dirgęs, agresyvus. Iš tikrųjų, vienoje p atalpoje 
su savo bendraamžiais negalėjo išbūti, todėl 
jiems su motina buvo leista pamokose daly-
vauti iš mokyklos poilsio kambario. P. Jevge-

J. Kuklė: gyvenimas su 4 vaikais  
pasaulio kurčiųjų sostinėje
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Jevgenija KUKLĖ – daugiavaikė mama, šiuo metu gyvenanti Švedijoje ir 
auginanti 3 klausos negalią turinčius vaikus: Keviną (13 m.), Emily (11 m.), 
Marką (9 m.) Kuklius ir girdinčią darželinukę Vannesą Rutkauskas (3,7 
m.). Ponia Jevgenija yra lietuvė, neprigirdinčioji. Taigi, asmeninė patirtis 
leidžia į daugelį jos vaikams kylančių ugdymosi sunkumų žvelgti kaip į 
žinomus, pačios išgyventus. Tačiau likimas atseikėjo ir naujos patirties: 
devynmetis sūnus Markas turi autizmo sindromą. Kuo ypatinga Švedijos 
švietimo sistema, jog moteris būtent jai „patikėjo“ savo vaikus? Apie tai ir 
sukosi pokalbis su „Akiračio“ viešnia.

Nijolė KRASNIAUSKIENĖ

Jevgenija ir Marius.

Mama ir trys jos vyresnieji vaikai.
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nija bendravimui su sūnumi pasitelkė lapelius, 
telefoną ir susirašinėjo. Rašė, kada prasidės ir 
baigsis pamoka, kada bus pietūs ir kt. Autizmo 
sindromą turintiems žmonėms labai svarbu nu-
sistovėjusi, nuolat besikartojanti darbotvarkė, 
informavimas apie būsimus įvykius iš anksto. 

Per 2,5 metų įvyko ženklūs pokyčiai, pa-
stebi motina. Iš pradžių Markas tik trumpam 
laikui ateidavo į klasę pabūti su bendraam-
žiais, pamažu buvimo laikas kartu ilgėjo, 
o dabar jis jau išbūna visą mokymosi laiką 
klasėje su visais. Jam talkinantis mokytojo 
padėjėjas iš pradžių jį beveik nepaleisdamas 
laikė už rankos, dabar jau suteikia daug dau-
giau savarankiškumo. O jei berniukas neturi 
nuotaikos ar dėl kažko suirzta, užtenka jiems 
abiem 5–10 min. išeiti į lauką ir vaikas nusi-
ramina, pajėgia toliau dalyvauti pamokoje.

Marko klasėje yra 15 mokinių, 2 mokyto-
jai ir 2 jų padėjėjai. Iš tikrųjų, Marko mokyto-
jo padėjėjai (abu kurti asmenys) keičiasi, vie-
nas jam talkina vienose pamokose, kitas ki-
tose. Klasė daugiausiai yra dalinama perpus, 
abi grupės turi savo mokytoją. Pamokose, 
tokiose, kaip technologijų mokymas, vaikai 
pusę metų mokosi, pvz., keramikos darbų, 
o paskui susikeičia su kita grupe ir kitą pusę 
metų mokosi staliaus darbų ar virimo. 

O štai su švedų kalba trečiokas Markas 
taip ir nesusidraugavo. Kai dar buvo mažas, 
tėvai atrado internetinę televizijos platformą 
„Netflix“, kuri yra tarsi filmų ir žaidimų nuomos 
parduotuvė. Vaiką labai sudomino ten dedami 
vaizdo žaidimai su angliškais titrais. Per žaidi-
mus berniukas taip patobulėjo, taip pramoko 
anglų kalbos, jog dabar savo žiniomis ženkliai 
pranoksta mamą. Vaikas ir mokomųjų dalykų 
mokosi anglų kalbos pagrindu, naudodamasis 
kompiuteriu. Švedų kalbos pagrindus supran-
ta, bet ši kalba vaiko nedomina. Jam į anglų 
kalbą mokytojo padėjėjas verčia užduotis, į 
švedų kalbą verčia jo atsakymus į klausimus.  

Motina džiaugiasi, kad iš daugelio dalykų 
Marko ugdymosi pasiekimai geri, o anglų kal-

bos ir darbo kompiuteriu žinios iš viso puikios. 
Dėl to p. Jevgenija puoselėja svajonę, kad atei-
tyje berniukas galės studijuoti universitete. Štai 
kaip viskas pakrypo teigiama linkme, kai į vai-
ko poreikius buvo pažiūrėta iš jo perspektyvų.

Dėmesys kiekvienam 
Vyriausiasis  sūnus Kevinas – septintokas. 

Tokio amžiaus vaikai Švedijoje pradedami 
ruošti profesinei ateičiai, nustatomi jų gabu-
mai. Šiemet Karjeros centras tiria vyriausiojo 
sūnaus Kevino polinkius, žinių lygį ir ar jis ne-
turi individualių specialiųjų poreikių. Motina 
pastebi, kad jos vaikui sunku susikaupti, bū-
dinga nuotaikų kaita, nepatinka žodelis „ne“, 
kartais nesuvaldo emocijų, rašyti ir skaityti 
pritingi, nors jo komunikacija yra puiki.

Anksčiau J. Kuklė būtų labai įsitempusi 
laukdama specialistų išvadų, bet Švedijoje 
ugdymo procesas taip lanksčiai pritaikomas 
mokiniui, jog motina tiki, kad Kevinui bus ras-
ti geriausi sprendimai.

Penktokei Emily mokslai sekasi labai ge-
rai. Mergaitė vis prašo mamos, kad nereikėtų 
grįžti į Islandiją – taip jai patinka mokytis su 
kurčiaisiais Švedijoje. Apie Vannesos gabu-
mus, teigė p. Jevgenija, dar kalbėti ankstoka.

Kurčio mokinio diena
Ar brangu auginti 4 vaikus Švedijoje? Ten 

didžiąją dalį vaikų ugdymo naštos prisiima 
valstybė: mokymo priemonės (knygos, sąsiu-
viniai, kuprinės) ir maitinimas nieko nekai-
nuoja. Pvz., jos vaikai pusryčiauja namuose 
tik todėl, kad galėtų ilgiau pamiegoti. Pietums 
vaikams sudaryti 3 meniu variantai: universa-
lusis, dietinis ir vegetarinis. 

Tėvai savo vaikų poreikiams pinigines ati-
daro tik nuo 14 val. Švedijoje priimta, kad po-
pietinė mokinių veikla trunka iki 17 val., tol, 
kol tėvai baigia darbą. Vaikams siūlomi kera-
mikos, piešimo, maisto ruošos užsiėmimai, 
jie turi galimybę rinktis iš daugybės sporto 
šakų būrelių, lankyti baseiną, žiemą čiužinėti 

pačiūžomis, jiems organizuojamos išvykos, 
ekskursijos. Pvz., Markui labai patinka suptis, 
maudytis baseine, jam ir sudarytos sąlygos 
mėgautis tokiais užsiėmimais. Švedijoje visi 
pradinukai negali palikti mokyklos be savo 
tėvų, bet penktokai jau gali savarankiškai 
namo grįžti autobusu. Gyvenantiems dides-
niu nei 3 km atstumu nuo mokyklos yra tei-
kiamos nemokamos taksi paslaugos. 

Švedijoje veikia labai daug fondų, kurie 
pasirengę padėti tėvams tenkinti įvairiausius 
jų vaikų laisvalaikio poreikius, apmokėti vasa-
ros poilsį. Tad p. Jevgenija savo vaikus, kreip-
damasi į fondus ir prisidėdama asmeninėmis 
lėšomis, per vasaros atostogas išgali išsiųsti į 
ne vieną stovyklą, ir tai esą nėra brangu. Jos 
vaikams stovyklose labai patinka.

Svetimšaliai darbo rinkoje
Šiuo metu pati motina mokosi ir dirba. Kai 

baigs mokslus, taps profesionali socialinio 
darbuotojo padėjėja. Tačiau ir dabar J. Kuklė 
atlieka šias funkcijas, dirba auklėtojo padėjė-
ja kurčių vaikų, turinčių ir kitokių sutrikimų, 
bendrabutyje. Jai patikėti penki 11–12 klasių 
mokiniai. Moteris su jais po jų pamokų palai-
ko nuolatinį ryšį žinutėmis, yra atsakinga, kad 
iki 22 val. jie grįžtų iš savo popietinių veiklų į 
bendrabutį, kartu su jais leidžia laiką, pagal 
išankstinį tarpusavio susitarimą gamina jiems 
vakarienę, palydi ir sutinka oro uoste (jie kas 
antrą savaitgalį vyksta namo).

Mokiniai gyvena nedideliuose atskiruose 
namukuose po penkis, kiekvienas ten turi savo 
kambarį, yra bendros patalpos, kur jie žaidžia, 
bendrauja, valgo. Specialiųjų poreikių vaikams 
skirti 5 namai. O vien klausos negalią turintie-
siems, kadangi jų yra daug daugiau, įrengta 
bene dukart daugiau namų. Moteris dirba 2-3 
dienas per savaitę, darbas yra pamaininis.  

P. Jevgenija prasitaria, kad, nors dar studi-
juoja tik pirmame kurse (mokslai truks 2 m.), 
bet jau dabar svajoja apie socialinio darbuoto-
jo išsilavinimą. Studijos taps prieinamos, kai ji 
pasieks aukštesnį švedų kalbos mokėjimo lygį. 

Akivaizdu, ši šeima svečioje šalyje rado 
tai, ko Lietuvoje mes dar tik siekiame: nuošir-
dų, neformalų rūpinimąsi neįgaliais vaikais, 
geresnes profesinės karjeros perspektyvas, 
didesnį atlyginimą (už tokį pat darbą, kaip 
Lietuvoje, ji teigia gaunanti 3 kartus didesnį 
atlyginimą) ir daugiau galimybių.  

UGDYMAS

Bendrabutyje, kur dirba J. Kuklė, mokiniams sukurtos namus primenančios sąlygos.

Šeima susiruošė pramogauti.
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Susipažinkite su Lauren RIDLOFF – „Marvel“ filmų 
pirmąja kurčia superheroje. Ši talentinga aktorė 
vaidina Makkari filme „Amžinieji“ (angl. „Eternals“). 

„Marvel“ kino visata – tai Amerikoje kuriama frančizė, kurios kū-
rinius sieja veiksmas, vykstantis toje pačioje išgalvotoje superherojų 
visatoje, o herojų istorijos susipina tarpusavyje. „Marvel“ kūriniai 
apima daugiausiai komiksus ir filmus, pastarųjų jau yra sukurta 27.

Filmuose veikia skirtingų rasių, kilmės, religijų, seksualinės 
orientacijos bei negalios superherojai. „Kai žmonių biografijos skir-
tingos, istorijos yra geresnės“, – viename iš interviu pasakė „Marvel“ 
vadovas Kevinas Fiege‘as.  

Naujausiame „Marvel“ filme „Amžinieji“ buvo pristatyta nauja 
superherojė – kurčioji Makkari. Ji žinoma dėl antžmogiškos jėgos ir 
supergreičio, kurie suteikia jai galią kurti ciklonus, nepaisyti gravi-
tacijos ir bėgti vandeniu. „Galima sakyti, kad Makkari nebūtų tokia 
greita, jei ne jos kurtumas“, – filmo „Amžinieji“ premjeroje pabrėžė 
personažą įkūnijusi Lauren Ridloff. 

„Tikiuosi, kad (šis filmas) padės normalizuoti tai, kas iš esmės tu-
rėtų būti normalu, – interviu sakė šiame filme taip pat vaidmenį atli-
kusi aktorė Angelina Jolie. – Tikiu, kad žmonės, kurie žiūrės šiuos fil-
mus po kelerių metų, net nesusimąstys, kad tai, ką mato ekrane, yra 
„įvairovė“, jiems tai bus tiesiog normalu, teisinga ir tiksliai atspindės 
pasaulį, kuriame gyvename.“ 

Norime pasidalinti kasmet mažųjų labai laukiamo, 
spalio pabaigoje organizuojamo Kauno kurčiųjų 
mokyklos (KKNUC) renginio akimirkomis. 

Pirmą kartą šventę 2018 m. organizavo pradinių klasių mokytoja 
Virginija Voznikienė. Tuomet ją daugiausiai visi Lietuvoje žinojo angliš-
ku pavadinimu Helovynas. O jau kitąmet ją rengėme ir iki šiol organi-
zuojame mes, seserys Aldona ir Birutė. Pamažu visuomenėje įsitvirtina 
lietuviškas šventės pavadinimo atitikmuo. Tai Šiurpės – šiuolaikinis 
vaikų tautosakos žanras. Istorijas apie paslaptingą, žiaurią, dažnai net 
nemotyvuotą mirtį dažniausiai pasakoja 7–12 metų vaikai. Jos pasa-
kojamos susirinkus būreliui mažųjų kokioje nors nuošalioje tamsioje 
vietoje, kad negirdėtų tėvai ir vyresni vaikai, jau nebetikintys tokiomis 
istorijomis.

Tai, atrodytų, mums svetima tradicija, bet mūsų mokykla sten-
giasi vaikus supažindinti su įvairiomis kultūromis. Mūsų mažiesiems 
patinka įsikūnyti į įvairius personažus, persirenginėti. Juos žavi pa-
slaptingumas, o mes, mokytojai, galime siekti iš anksto suplanuotų 
pedagoginių  tikslų. 

Šiemet renginį organizavome parengiamajai – 4 klasei. Pagal tra-
diciją mokiniai ir jų tėvai pasirūpino kostiumais namuose. Griežtos 
temos nebuvo, visi rengėsi, kaip vaizduotė leido. Pradinukai prieš 
šventę taip pat padėjo puošti III aukšto fojė, Šiurpių veiksmo erdvę. 

Renginyje, kaip visada, buvo gausu žaidimų – kaipgi be jų? Žai-
dimas – tai suaugusiųjų darbo atitikmuo. Žaisdami mažieji „repe-
tuoja“ savarankišką gyvenimą. Mes, jų mokytojai, keliame tikslą 
ne tik padovanoti vaikams pramogą, bet ir pažadinti jų kūrybines 
galias, vaizduotę, iniciatyvą, mokyti juos bendradarbiauti. Stengia-

mės ugdyti pareigą padėti vieni kitiems, džiaugtis ne tik pergalėmis, 
bet ir tinkamai priimti pralaimėjimą.

Svarstome, kad kitąmet galėtume Šiurpes organizuoti visai mo-
kyklai. Manome, kad siekti visiems bendrų tikslų, kartu linksmintis 
būtų dar prasmingiau.

?

Šiurpės: mokomės 
bendradarbiauti

Lauren Ridloff  – superherojė ne tik kurčiųjų pasaulyje

Birutė BALAIŠIENĖ

UGDYMAS / PASAULIO KURTIEJI

Šiurpės Kauno kurčiųjų mokykloje 2021 m., 2019 m. ir 2022 m.
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Augo palaikančioje šeimoje
Lauren užaugo Čikagoje, girdinčiųjų šei-

moje. Jos tėtis yra muzikantas iš Meksikos, o 
mama – juodaodė menininkė. Artistiški tėvai 
jau nuo mažų dienų augino dukterį savimi pa-
sitikinčiu, savo tapatybę gerbiančiu žmogumi. 

Tėvai ne iš karto suprato, kad Lauren yra 
kurčia. Suvokimas atėjo tada, kai ji, būdama 
dvejų metukų, neatsisuko į pro šalį važiuo-
jančią ir garsiai kaukiančią gaisrinės maši-
ną. Kai tėvai iš gydytojų išgirdo, kad Lauren 
kurtumas apribos galimybes siekti mokslų 
ir profesijos, jie su tuo negalėjo susitaikyti. 
Jie išsiuntė dukterį mokytis į katalikišką gir-
dinčiųjų mokyklą, kurioje buvo įsteigtos kur-
čiųjų klasės, dėjo pastangas, kad ji puikiai 
išmoktų gestų kalbą, o mergaitei paūgėjus 
perkėlė mokytis į kurčiųjų mokyklą.

Prieš tapdama aktore, Lauren 10 metų 
dirbo pradinių klasių mokytoja Niujorke, 
kur mokė ir kurčius, ir girdinčius vaikus. 
Mergina turėjo svajonę tapti vaikiškų knygų 
autore. Dėl to studijavo anglų kalbą ir kūry-
binį rašymą, o svajonė rašyti knygas vaikams 
buvo priežastis, kodėl studijavo pedagogiką: 
manė, kad geriausias būdas suprasti, kaip 
mąsto vaikai, yra būti su jais visą dieną.

Lauren pirmuosius aktorystės kursus pra-
dėjo lankyti dar dirbdama pedagoge: „Kai 
mano klasėje buvo 15 vaikų, turėjau kažkaip 
pritraukti jų dėmesį“, – juokavo moteris. 

Netikėta aktorės karjeros pradžia
Gimus dviem sūnums, Lauren nusprendė 

atsidėti jų auginimui ir paliko mokytojos dar-
bą. Jos vyras, kurčiasis Douglas'as  Ridloffas, 
įvairiuose kino filmuose dirba gestų kalbos 
instruktoriumi, tad Lauren, nuo jo „nusižiū-
rėjusi“, ėmėsi papildomo darbo ir tapo pje-
sės „Mažojo Dievo vaikai“ Brodvėjaus teatre 
„Studio 54“ gestų kalbos instruktore. 

Taip, visai netikėtai, ir prasidėjo L. Ridloff 
karjera. Paaiškėjo, kad moteris turi neįtikėtiną 
talentą: už vaidmenį pjesėje ji buvo nominuo-
ta dviem apdovanojimams, iš kurių vienas –  
garsusis „Tony“, už geriausią pag rindinio vai-
dmens atlikimą. Iki tol vaidinusi tik kurčiųjų 
bendruomenės spektakliuose ir draugų kur-
tuose mėgėjiškuose filmuose, moteris pri-

bloškė visus kritikus. „Jeigu nežinotume jos 
biografijos, galėtume prisiekti, kad ji profesio-
naliai vaidina visą savo gyvenimą“, – stebėjosi 
režisierius Kenny Leon'as. 

Šou pasaulis po sėkmingo starto L. Ridloff 
paleisti net neketino. Ją pastebėjo ir pakvie-
tė prisijungti populiaraus serialo „Vaikštan-
tys numirėliai“ kūrybinė komanda. Ji jau 
filmavosi du serialo sezonus ir jos sutartis vis 
dar tęsiama. Pasirodymas šiame seriale pa-
vertė ją geidžiama aktore, todėl nenuostabu, 
jog greitai ji buvo pakviesta atlikti Makkari 
vaidmenį filme „Amžinieji“.

Išmoko ginti savo poreikius
Priežastis, kodėl Lauren neturėjo planų 

siekti aktorės karjeros, buvo pavyzdžių, kurie 
galėtų ją motyvuoti, trūkumas. Jai a ugant ne-
buvo kurčiųjų, išskyrus Marlee Matlin, kurie 
būtų pasiekę aktorystės aukštumų televizijo-
je. „Dažnai matydavau kurčiuosius aktorius 
tik trumpuose epizoduose viename ar kitame 
seriale“, – teigė moteris. 

Amerikoje yra sudarytos galimybės kur-
tiems aktoriams vaidinti teatre: dirba specia-
liai apmokyti asistentai, vertėjai, yra paruošta 
metodika, todėl teatras Lauren rodėsi gerokai 
prieinamesnis kurtiems aktoriams. 

Kadangi „Vaikštantys numirėliai“ buvo pir-
masis Lauren televizinis vaidmuo, ji jautėsi tu-
rinti įrodyti, kad su ja dirbti lengva: stengėsi pri-
sitaikyti prie girdinčių kolegų ir bijojo paprašyti 
per daug. Tačiau vaidindama filme „Amžinieji“ 
ir filmavimo aikštelėje užmezgusi šiltus ryšius 
su populiariausiais pasaulio aktoriais, ji sako 
išmokusi pamoką, kad darbe visuomet reikia 
pakovoti dėl savęs ir savo poreikių. 

Kai Lauren pradėjo drąsiau kalbėti apie 
savo poreikius filmavimo aikštelėje, gimė 

daug kūrybinių idėjų, kaip jai pritaikyti dar-
bo aplinką. Vieną iš jų pasiūlė Angelina Jo-
lie. Lauren vieno iš vakarėlių metu Angelinai 
pasipasakojo apie sudėtingas situacijas, kai 
reikia pradėti vaidinti sceną nusisukus nuo 
filmavimo komandos: jai būdavo neaišku, ar 
jau pradėjo filmuoti, ar dar ne. Tuomet A. Jo-
lie pasiūlė naudoti žalios spalvos lazerį, kurį 
filmo montuotojai vėliau galės ištrinti. Ir štai – 
paprastas sprendimas, o problema išspręsta! 

Makkari herojė –  įkvėpėja  
kurtiesiems ir girdintiesiems  

Aktorė pasidalino, kodėl Makkari yra to-
kia svarbi kurčiųjų bendruomenei: „Aš nesva-
jojau būti aktore, kadangi nemaniau esanti 
tinkama didiesiems ekranams. Niekada ne-
leidau sau turėti tokių didelių svajonių. To-
dėl dabar, su „Amžinaisiais“, aš tikiuosi, kad 
daugiau žmonių pradės svajoti drąsiau. Jeigu 
galiu aš, gali ir jie."

Makkari ilgalaikį įspūdį paliko ir girdintiems 
„Marvel“ gerbėjams. Po filmo „Amžinieji“ pasi-
rodymo 2,5 karto padažnėjo „Google“ paieškų 
„gestų kalbos pamokos pradedantiesiems“. 

Tad galbūt Angelinos Jolie žodžiai jau pra-
dėjo pildytis, galbūt vos po kelių metų visas 
pasaulis priims kurčiuosius be nuostabos, kaip 
sau lygius, ir kurtieji vaikai pagaliau nustos bi-
joti didelių svajonių.

Parengė Rasa BUIKAUSKAITĖ-KURZENKOVĖ
Šaltiniai: deadline.com; hollywoodreporter.com

Kurčiųjų ugdymo įstaigų vadovės.

?
So

ph
ie

 M
ut

ev
el

ia
n 

nu
ot

r.

PASAULIO KURTIEJI

W
ho

w
ha

tw
ea

r n
uo

tr.

Lauren seriale „Vaikštantys numirėliai“. L. Ridloff filme „Amžinieji“. 
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Spalio 3-ioji – kodėl diena  
svarbi kurtiesiems?

1944 m. vasarą – 1945 m. pradžioje Vokie-
tijos nacių okupaciją Lietuvoje pakeitė stali-
ninė SSRS okupacija, įsivyravo komunistinis 
režimas. Sovietinės okupacijos metais socia-
linės apsaugos sritims valdyti įsteigtas Socia-
linio aprūpinimo liaudies komisariatas.

Lietuvos kurčiųjų judėjimo pradininkai – 
kurčiasis aktyvistas Petras Makutėnas ir kur-
čiųjų mokytojas Jonas Glembockis – 1944 m. 
kreipėsi į Vyriausybę ir Socialinio aprūpinimo 
liaudies komisariatą prašydami, kad leistų pa-
gal Rusijos kurčiųjų draugijos modelį organi-
zuoti atitinkamą draugiją ir Lietuvoje. Leidimas 
buvo duotas. 1944 m. spalio 3 d. pasirašytas įsa-
kymas „Dėl organizavimo Kurčiųjų-nebylių są-
jungos prie Lietuvos TSR socialinio aprūpinimo 
liaudies komisariato“. Ši sąjunga laikytina šian-
dieninės Lietuvos kurčiųjų draugijos pirmtake. 

Kitą dieną, 1944 m. spalio 4-ąją, buvo pa-
sirašytas įsakymas dėl Lietuvos aklųjų drau-
gijos organizacinio biuro sudarymo. Į biurą 
įėjo žinomas poetas Antanas Jonynas – nere-
gys pirmininkas. Spalio 4-oji yra laikoma Lie-
tuvos aklųjų draugijos įsteigimo diena. Taigi, 
Lietuvos kurčiųjų draugija yra diena vyresnė 
ir pirmoji neįgaliųjų organizacija Lietuvoje.

Palyginkime, kaip klostėsi kurčiųjų orga-
nizacijos reikalai Latvijoje. SSRS institucijos 
nepripažino tarpukario organizacijų, tačiau 
1944 m. spalio 16 d. buvo suteiktas finansa-
vimas Latvijos asociacijai „Kurčiųjų sportas“, 
kuri buvo kurčiųjų asociacijos pagrindas. 
1945 m. gegužės 8 d. draugija pervadinta į 
Latvijos kurčiųjų draugiją. 1945 m. lapkričio 
5 d. jau  vyko Latvijos kurčiųjų draugijos stei-
giamasis susirinkimas, buvo priimti draugijos 
įstatai. Draugijai vadovauti paskirta girdinti 
Roza Kuznetsova iš Maskvos.          

O Rusijos kurčiųjų ir nebylių draugijos veik-
la vyko dar sklandžiau. Aptariamuoju laiko-
tarpiu Maskvoje buvo sukviestas 3-asis Visos 
Rusijos kurčiųjų ir nebylių draugijos suvažia-
vimas. Beje, Rusijos kurčiųjų istorija liudija, 
kad 1926 metais Maskvoje įvyko visos Rusijos 

kurčiųjų ir nebylių susirinkimas, vėliau vadi-
namas pirmuoju Visos Rusijos viešosios orga-
nizacijos „Visos Rusijos kurčiųjų visuomenė“ 
kongresu. Pirmasis šios draugijos pirminin-
kas buvo kurčiasis Pavelas Saveljevas.

Petro Makutėno veikla 1944–1946 m.
Buvo  to meto kurtiesiems ir dar vienas 

svarbus sprendimas. 1944 m. rugsėjo mėn. 
1 d., Socialinio aprūpinimo liaudies komi-
sariato inspektoriaus Petro Veržbiliausko 
įsakymu, kurčiųjų lyderis Petras Makutėnas 
paskirtas įgaliotiniu Lietuvos TSR kurčiųjų-
nebylių draugijai organizuoti. P. Makutėnas 
ėjo Kurčiųjų-nebylių sąjungos organizavimo 
biuro (komiteto) pirmininko pareigas. Orga-
nizacinis biuras įsikūrė komisariato pastate, 
J. Pševalskio gatvėje (dabar A. Vivulskio g.). 
Tuo metu P. Makutėnas buvo aukščiausią 
išsilavinimą turintis kurčiasis Lietuvoje, mo-
kantis ne vieną užsienio kalbą, nuolat susira-

šinėjantis su draugais iš užsienio. Kurtiesiems 
kėlė nuostabą ir susižavėjimą P. Maku tėno 
erudicija. (Plačiau apie P. Makutėno gy ve ni mą 
ir veiklą rašyta 2018 m. balandžio Nr. 4 (385) 
„Akiratyje“, straipsnyje „P. Makutėnas – kurčių-
jų sąjūdžio simbolis“.) 

Įsakymas formaliai atvėrė kelią Kurčiųjų-
nebylių sąjungos veiklai, tačiau iš tikrųjų dirb-
ti buvo sunku, nes P. Makutėno organizacinis 
biuras neturėjo veiksmų laisvės. Socialinio ap-
rūpinimo liaudies komisaras Juozas Stimburys 
nebuvo palankus savo pirmtako P. Veržbiliaus-
ko sprendimui skirti P. Makutėną Kurčiųjų-ne-
bylių sąjungos pirmininku, ilgai delsė tvirtinti 
sąjungos valdybos etatų sąrašą. 1944–1945 m. 
toje valdyboje dirbo tik 2 žmonės: pirmininkas 
ir buhalteris. Kurčią pirmininką P. Makutėną 
nuolat kontroliavo, kėlė aukštus reikalavimus. 
Anuomet darbų atlikti per trumpą laiką buvo 
neįmanoma ir dėl ribotų komunikacijos, finan-
savimo galimybių, nedidelio žmonių skaičiaus.

Ilgai laukti pokyčiai  
KURČIŲJŲ ISTORIJA

Ramunė BUIKAUSKIENĖ

Po Antrojo pasaulinio karo besikuriančiai Lietuvos kurčiųjų organizaci- 
jai teko nueiti ilgą kelią, kol buvo sušauktas pirmasis suvažiavimas – 
tam prireikė aštuonerių metų. Panašiu laikotarpiu kitos neįgaliųjų 
organizacijos sukvietė ne vieną suvažiavimą. Kas nutiko? Kas turėjo 
įtakos suvažiavimo vilkinimui? Šiame straipsnyje, remdamasi auten- 
tiškais istoriniais šaltiniais, liudijimais ir tyrimu, bandysiu pateikti ver-
siją ir atskleisti svarbiausius įvykius. Jonas Glembockis. 

Kodėl užmiršta Kurčių-nebylių sąjunga? (Ištrauka iš publikacijos)

„Partija ir tarybinė vyriausybė ypatingai rūpinasi gyvenimo nuskriaustaisiais, remia ir 
globoja akluosius, kurčius-nebylius, sudaro visas sąlygas jiems mokytis, lavintis. Štai, 
Tarybų Lietuvos aklieji, susijungę į sąjungą, turi savo mokymo įstaigas-kombinatus, 
gauna net knygas, laikraščius ir žurnalus, išspausdintus aklųjų šriftu“. „Deja, dar yra 
tokių žmonių, kurie į kurčius-nebylius žiūri tarytum į kažkokius „nenaudingus“ žmones, 
skriaudžia juos, apeidami partijos ir vyriausybės teikiamą jiems globą“, – buvo rašoma 
straipsnyje „Kodėl užmiršta Kurčių-nebylių sąjunga?“

„Iki šių metų vasaros buvusi Kurčiųjų-nebylių sąjungos valdyba su pirmininku drg. 
Glembockiu ir jo pavaduotoju Burneika priešakyje nedirbo jokio platesnio darbo kurčių-
nebylių tarpe, per visą pokarinį laikotarpį nesugebėjo atlikti kurčių-nebylių registracijos, 
net sąjungos įstatų nepatvirtino. Nebuvo sušauktas Vilniuje gyvenančių kurčių-nebylių 
susirinkimas. Argi galėjo rūpėti tokiam Burneikai kurčių-nebylių reikalai, jeigu mūsų 
mokykla, kur jis dirbo, tebuvo jam tik pasipelnymo šaltinis, jeigu jis mokinius išjuokda-
vo, apstumdydavo, net mušdavo“. 

„Iki šio laiko drg. Taraseikis nieko nepadarė kurčių-nebylių sąjungos veiklai pagyvinti; 
viskas liko kaip buvę. Jis tik su valdybos buhaltere atsikėlė į mūsų mokyklos-internato 
patalpas ir ėmė čia šeimininkauti.“ 

„Mes nenorime, kad mūsų interesų nesuprantantis žmogus būtų kurčių-nebylių 
sąjungos pirmininku. Argi mes neturime teisės tvarkytis taip, kaip aklųjų sąjunga? 
Juk sąjungos pirmininkas tegali būti kurčias-nebylys arba surdo-specialistas. Mes 
norime, kad būtų sušauktas visų kurčių-nebylių susirinkimas, patvirtinti sąjungos 
įstatai ir būtų išrinktas naujas pirmininkas. Jeigu valstybė duoda mums teisę į mokslą, 
į švietimą, tai negali juk kokie tai atsitiktiniai žmonės mums tą teisę atimti!“ – Vilniaus 
suaugusiųjų kurčių-nebylių amatų mokyklos-internato mokiniai (16 parašų).
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Gimė pirmasis kurčiųjų kūrinys, „atvirkš-
čias“ tradicijai, kai kurtieji naudojosi girdin-
čiųjų kūriniais ir juos pritaikydavo savo po-
reikiams. Ar Jus patį džiugina eksperimento 
rezultatas?

Džiugina, juk pirmą kartą mes, kurtieji, 
patys sukūrėme dainą, kuri verčiama girdin-

tiesiems iš lietuvių gestų kalbos į lietuvių kal-
bą, o ne atvirkščiai. Labai įdomus bandymas 
groti muzikos instrumentais (būgnais), pajus-
ti muzikos ritmą, prisiliesti ne tik prie žodžių, 
bet ir muzikos kūrimo. Buvo nelengva, bet 
daug ko išmokome, daug diskutavome ir ma-
nau, kad šį kūrinį dar galima tobulinti. 

Komisaro Juozo Stimburio gniaužtai
1944 m. liepos mėn. Vilniuje pradėjo 

veikti LKP Centro komitetas, Liaudies ko-
misarų taryba ir Aukščiausiosios Tarybos 
prezidiumas. Kartu su įtvirtinama sovietine 
politine sistema Lietuvoje buvo vykdoma 
stalininė kadrų, arba vadinamosios parti-
nės sovietų nomenklatūros, skyrimo politi-
ka. Pagrindinis jos tikslas – į vadovų postus 
neleisti patekti sovietų valdžiai klasiniu ir 
politiniu požiūriu nepatikimiems žmonėms. 
Antrojo pasaulinio karo metais darbuotojai 
centrinės ir vietinės valdžios įstaigoms buvo 
rengiami daugiausiai Maskvoje, į Lietuvą 
buvo siunčiami menkos kvalifikacijos ir mo-
ralės okupantai. Buvo šiek tiek ir kvalifikuo-
tų specialistų, bet svarbiausias jų bruožas 
buvo lojalumas sovietinei valdžiai.

Tarp jų buvo ir komisaras Juozas Stimbu-
rys, pagarsėjęs tiesioginiu dalyvavimu nusi-
kaltimuose žmoniškumui tremiant Lietuvos 
gyventojus į Sibirą, Liaudies komisarų tary-
bos įgaliotinis, 1945 m. tapęs LSSR socia linio 
aprūpinimo ministru. 

„J. Stimburys viešai skelbė, kad Kurčių-
jų-nebylių sąjunga – toks pats komisariato 
skyrius, kaip ir visi kiti, ir kad komisariato 

vadovybės sprendimai skyriui privalomi. 
Nesklandumų ir konfliktų dažniausiai kilda-
vo dėl kadrų parinkimo ir lėšų skyrimo, mat 
šiuos svertus komisariatas tvirtai laikė savo 
rankose., „...į jo vietą numatyta skirti sveiką 
žmogų, kuriuo pasitikįs jis pats ir visas komi-
sariatas“, – istorinėje apybraižoje „Lietuvos 
kurčiųjų judėjimas“ rašė kurčiasis Pranas Pet-
rikauskas, pirmajame suvažiavime išrinktas 
valdybos pirmininkas.

Stalino režimo metais Lietuvos komunis-
tų partijos narių, kurių pokariu sparčiai gau-
sėjo, daugumą sudarė valdžios ir represinių 
institucijų žmonės. Ne tik lietuvių, bet kitų 
tautybių žmonių partijoje iš pradžių buvo 
nedaug, vėliau daugėjo, tai rodo, kad dalis 
visuomenės ėmė taikstytis su SSRS okupaci-
ja ar net ją palaikyti, siekti karjeros, naudotis 
sovietinės sistemos teikiamomis galimybė-
mis. Be abejo, J. Stimburio numaty tasis žmo-
gus buvo J. Glembockis, kuris buvo įsitraukęs 
į šios partijos gretas. 1946 m. balandžio mėn. 
3 d. J. Glembockį paskyrė Kurčių jų-nebylių 
sąjungos organizavimo biuro pavaduotoju.

Neįtikęs J. Stimburiui, 1946 m. balandžio 
18 d. P. Makutėnas pasitraukė iš pirmininko 
pareigų, atsisakydamas jam siūlomos pava-
duotojo vietos. „P. Makutėnas, nepaisant kur-
tumo, gana išsilavinęs, o svarbiausia – prin-
cipingas žmogus, su tokiu pasiūlymu nesuti-
ko“, – vėliau rašė P. Petrikauskas. 

P. Makutėnui išėjus, tą pačią dieną, 1946 
m. balandžio 18-ąją, jį pakeitė Vilniaus kur-
čių-nebylių mokyklos mokytojas J. Glemboc-
kis, kuris ėjo pirmininko pareigas antraeilė-
se pareigose. 

1946 m. J. Stimburys patvirtino Lietuvos 
TSR kurčiųjų-nebylių sąjungos valdybos sep-
tynių etatų sąrašą, tačiau ilgą laiką joje dirbo 
tik penki žmonės (nebuvo vyr. ekonomisto ir 
instruktoriaus-vertėjo).

Kritikos strėlės iš kurčių jaunuolių 
Lietuvos kurčiųjų veikla kuriam laikui 

buvo pritilusi, nebuvo įvykdyti reikalavimai, 
kurie buvo iškelti P. Makutėnui. 1948 m. lap-
kričio mėn. 4 d., ministro įsakymu, J. Glem-
bockiui buvo suteiktos naujai įsteigtos Kur-
čių-nebylių suaugusiųjų amatų mokyklos-in-
ternato direktoriaus pareigos, toliau vykdant 
ir pirmininko pareigas. 

„Mokykla buvo įsteigta 1948 m. gegužės 
12 d. Šios įstaigos įkūrimo iniciatyva, projek-
tas ir organizacinis darbas be išlygų priklausė 
J. Glembockiui, tuo metu jau ėjusiam LTSR kur-
čiųjų-nebylių sąjungos pirmininko pareigas...“ 
(P. Petrikauskas). Kaip savo rankraščiuose rašė 
J. Glembockis, tai buvo pirmoji tokio profilio 
mokykla Tarybų Sąjungoje.

Po devynių mėnesių, siekiant pagerinti Lie-
tuvos TSR Kurčiųjų-nebylių sąjungos d arbą, 
J. Stimburio įsakymu J. Glembockis buvo atleis-
tas iš užimamų pareigų. Savo noru jis perėjo 
dirbti Kurčiųjų-nebylių sąjungos pavaduotoju. 
1949 m. rugpjūčio 16 d. buvo paskirtas naujas 
Kurčiųjų-nebylių sąjungos valdybos pirminin-
kas Ilja Taraseikis, buvęs Socialinio aprūpini-
mo ministerijos Tiekimo kontoros viršininkas. 

Netrukus laikraštyje „Tiesa“ pasirodė kri-
tiškas straipsnis „Kodėl užmiršta Kurčiųjų-
nebylių sąjunga?“ (žr. 14 psl.) Publikacija apie 
I. Taraseikio darbą sukėlė didžiausią amatų 
mokyklos vadovybės pyktį, ji net uždraudė 
organizuoti mokyklos absolventų išleistuves. 
Tarp drąsiausių moksleivių, inicijavusių atvirą 
kritiką per spaudą, buvo žinomi LKD nariai: 
mokinių tarybos pirmininkas Kazys Petronis, 
Augustinas Zinius, Danutė Kardelytė-Volun-
gevičienė ir dar 13 moksleivių. Mokyklai tuo 
metu dar vadovavo J. Glembockis, kuris ėjo 
šias pareigas iki apytikriai 1949 m. pabaigos 
ar 1950 m. pradžios. 

(Bus daugiau)

Eksperimento rezultatas – kurčiųjų sukurta DAINA

KURČIŲJŲ ISTORIJA / KURČIŲJŲ KULTŪRA

Apie vieną šviežiausių kūrybinių eksperimentų, atvėrusių kurtiesiems 
visiškai naujus pajautų horizontus, kalbamės su Pauliumi JURJONU. 
Pašnekovas – kurčiųjų mokytojas, kolektyvo „Skambanti tyla“ (KKRC) 
ir Kauno kurčiųjų jaunimo organizacijos lyderis, viena ryškiausių figū
rų šiandienos kurčiųjų meno pasaulyje. 

Paulius Jurjonas.

Kalbino Nijolė KRASNIAUSKIENĖ

Petras Makutėnas. 
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Pirmieji kūrinį išvydo Kauno žiūrovai. Ar jie jį priėmė? 
Čia jau skonio reikalas, vieniems patiko, kitiems gal nelabai. Iš 

tikrųjų, po himno pristatymo išgirdome daug gražių ir šiltų atsilie-
pimų. Kurtieji tikrai džiaugiasi pasiuntę pirmą muzikinę žinutę gir-
dintiesiems. Mes teigiame, kad taip pat galime kurti eiles, muziką. 
Dainos pagalba išreikšti savo jausmus, santykius su girdinčiaisiais. 
Kaip žinote, čia dar nėra oficialus himnas, tam reikia kurčiųjų bend-
ruomenės pritarimo ar Lietuvos kurčiųjų draugijos suvažiavimo de-
legatų pavirtinimo.

Ar susiklostė kurčiųjų kūrėjų bei atlikėjo ir aktoriaus Dominyko Vai-
tiekūno  tarpusavio ryšys?

Mūsų ir Dominyko pažintis prasidėjo pirmajame projekte „Mes 
taip nesitarėm“ pernai.  Kauno kurčiųjų reabilitacijos centro kolekty-
vas „Skambanti tyla“ tuomet imitavo D. Vaitiekūno atliekamą kūrinį. 
Nuo tos dienos mes bendradarbiaujame. Mus jungia kūryba ir noras 
atrasti, patirti vis ką nors naujo.

Kaip vyko kūrybinis procesas? Ar didelė kūrėjų ir atlikėjų komanda 
susibūrė? Koks Jūsų asmeninis indėlis į dainą? 

Dainai sukurti buvo surengtos dvi kūrybinės stovyklos. Pirmos 
stovyklos metu dalyvavo kurtieji kartu su lektoriais ir atlikėjais. Du 
lektoriai – Anželika Teresė ir Arnoldas Matulis – pasakojo apie kur-
čiųjų poeziją ir konsultavo dėl gestų kalbos teksto. Lektorė Teklė 
Kavtaradzė vedė kūrybinio rašymo užsiėmimus, kad kurtieji galėtų 
sudėlioti mintis ir parašyti dainos žodžius. Kompozitorius Jokūbas 
Tulaba mokė ne tik pajausti muziką, bet ir patiems sukurti savo dai-
nai garso takelius. Augustas Baronas mokė ritmo pagrindų, kūno 
perkusijos, groti būgnais, kad pajaustume garso vibracijas. D. Vaitie-
kūnas sudėliojo išverstus žodžius ir pritaikė melodiją, kad girdintieji 
galėtų suprasti dainą. 

Antroje stovykloje vyko repeticijos, choreografė Agnietė Lisič-
kinaitė mus mokė šokio judesių. Aš, Birutė Balaišienė, Aldona Kva-
selytė, Adas Aužbikavičius, Gabija Varenkevičiūtė, Rūta Mingailaitė, 
Justina Čiplytė,  D. Vaitiekūnas rugsėjo 10 d. pirmą kartą pristatėme 
dainą FLUXUS festivalyje Kaune. 

LRT televizijoje, kur Jūs, Pauliau, kartu su Gabija ir Dominyku taip 
pat pristatėte šią kurčiųjų dainą, išgirdome, kad bendradarbiavimą 
su D. Vaitiekūnu tęsite. Ko galime tikėtis ateityje?

Manau, tikrai bendradarbiavimas tęsis, tikimės nufilmuoti šios 
dainos vaizdo klipą, o būsimi projektai – tegu bus neatskleisti, pali-
kime vietos intrigai.
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Eksperimento rezultatas – kurčiųjų sukurta DAINA
?

Dainai sukurti buvo surengtos dvi kūrybinės stovyklos.

Kūrinys girdintiesiems pirmąkart pristatytas FLUXUS festivalyje Kaune. 
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