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LIETUVIŠKOS 112 PROGRAMĖLĖS PRISTATY
MAS. Spalio 6-8 d. Rygoje (Latvija) vyko Euro-
pos skubiosios pagalbos numerio (112) asocia-
cijos metinė konferencija. Į ją susirinko per 
1000 skubiosios pagalbos tarnybų atstovų iš 
daugiau nei 60 valstybių. Tris dienas vykusia me 
renginyje buvo skaitomi pranešimai, pristato-
mos technologinės naujovės, tartasi, kaip pa-
gerinti žmonių saugumą ir skubiosios pagal-
bos tarnybų paslaugų prieinamumą ne ga lią tu-
rintiems asmenims. Konferencijoje pra nešimą 
apie Lietuvoje jau metus sėkmingai vei kiančią 
kurtiesiems pritaikytą 112 aplikaci ją perskaitė 
LKD prezidentas K. Vaišnora ir Bend rojo pa-
gal bos centro (BPC) 112 – SKUBI PAGALBA 
dar buotojai Tadas Maroščikas ir Darius I  nd-
rišio nis. K. Vaišnora savo pranešime pa  brėžė, 
kad kuriant kurtiesiems pritaikytą mobiliąją 
skubio sios pagalbos numerio aplikaciją būtina 
bendradarbiauti su nacionalinėmis kurčiųjų 
organizacijomis, nes tik bendradarbiaujant yra 
sukuriami teisingi technologiniai 
sprendimai. Lietuvos patirtis Euro-
poje laikoma sektinu pavyzdžiu.

LATVIJOS KURČIŲJŲ DRAUGIJOJE. LKD pre-
zidentas K. Vaišnora ir viceprezidentas M yko-
las Balaišis, būdami Rygoje, apsilankė Latvijos 
kurčiųjų draugijoje ir susitiko su prezidentu 
Edgars Vorslovs  ir viceprezidentu Ivars Kalnins 
bei darbuotoja Brigita Lazda. Čia sužinojo, 
kad pernai latviai minėjo organizacijos veiklos 
100-metį. Sukakties proga išleido Latvijos kur-
čiųjų bendruomenės istoriją menančią knygą 
„Laiko ženklai". Lietuviams įspūdį padarė, kad 
organizacijos archyve saugoma daugiau nei 2 
tūkst. paslaugas gaunančių kurčiųjų asmenų 
bylų. Šeimininkai papasakojo apie Latvijos 
kurčiųjų bendruomenės pasiekimus, kurčių-
jų draugijos ir KRC veiklą, o lietuviai – apie 
mobiliąją skubiosios pagalbos numerio 112 
programėlę ir parodė, kaip ši aplikacija veikia 
praktiškai. 

ĮTRAUKIOJO UGDYMO IŠŠŪKIAI. ŠMSM minist-
rė Jurgita Šiugždinienė inicijavo susitikimą su 
NVO atstovais aptarti įtraukiojo švietimo planą 
ir kylančius iššūkius švietimo sistemoje. LKD 
atstovai susitikime teigė, kad dabartinis planas 
yra gana abstraktus. Jų nuomone, jį įgyvendin-
ti sudėtinga ir tam reikės daug laiko, lėšų bei 
priemonių, todėl jau dabar būtina paruošti 
strategiją, kokie konkretūs veiksmai bus daro-
mi, kiek tam bus skiriama lėšų. Ministrė pabrė-
žė, kad niekas neplanuoja uždaryti specialiųjų 
ugdymo įstaigų, įskaitant ir kurčiųjų ugdymo 
centrus, siekiama sudaryti galimybes visiems 
pasirinkti, kur mokytis. Šiuo metu bendrojo 
ugdymo mokyklose ugdosi 536 mokiniai, ku-
riems nustatyti nežymūs ar vidutiniai klausos 
sutrikimai. Specialiosios paskirties ugdymo 
įstaigas, skirtas didelių klausos sutrikimų turin-
tiems vaikams, pasirinkę 204 mokiniai.

ŽMOGAUS TEISĖS. Per tarptautinę kurčiųjų 
žmonių savaitę, rugsėjo 26 d., surengta disku-
sija „Žmogaus teisės krizės metu“. Kaip užtik-
rinti kurčiųjų gerovę krizės sąlygomis? Kaip 
užtikrinti ir apginti kurčių asmenų žmogaus 
teises, kai vyksta įvairios, tarpusavyje susiju-
sios krizės, su kuriomis šiandien susiduria-
me? Apie tai diskutavo: Birutė Sabatauskaitė 
(Lygių galimybių kontrolierė), Karolis Čepas 
(Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos Tei-
sės grupės vyriausiasis specialistas) ir LKD ly-
deriai. Pristatytos tokios diskusijų temos: „Ko-
kiais atvejais galima kreiptis į Lygių galimybių 
kontrolieriaus tarnybą?“, „Kokią informaciją 
svarbu pateikti, taip pat rinkti, kai jaučiatės 
dis kriminuojamas(-a)?“ Taip pat nagrinėti skun -
dų pavyzdžiai. 
SMURTO PREVENCIJA. Rugsėjo 23 d. LKD at s-
tovai Kaune vedė tikslinius mokymus Specia-
lizuotos kompleksinės pagalbos (SKPC) spe-
cia     listams. Į juos susirinko daugiau kaip 60 
dar buotojų iš visos Lietuvos. Kartu su LKD 
ats tovais mokymuose pranešimus skaitė ir 
Bend rojo pagalbos centro 112 – SKUBI PAGAL-
BA atstovės. Jos pristatė jau metus sėkmingai 
veikiančią kurtiesiems pritaikytą skubiosios 
pagalbos numerio 112 programėlę. Taip pat 
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buvo pristatyta LKD kartu su partneriu Moterų informacijos centru pra-
dėta rengti strategija,  kaip būtų galima bendradarbiaujant visoms ins-
titucijoms, specialistams (dalyvaujant taip pat  ir SKPC) padėti smurtą 
patiriančioms mo te rims, kurių gimtoji kalba – lietuvių gestų kalba. 
KURČIŲJŲ ORGANIZACIJŲ STIPRINIMAS. Siek dama sustiprinti kurčių-
jų organizacijas ir suvienodinti jų turimą patirtį bei žinoti realią padėtį, 

kokios pagalbos organizacijoms 
iš tiesų reikia, LKD spalio mėnesį 
organizavo mokymus „Koman-
dinis darbas ir organizacijos 
vadyba“. Mokymai organizuoti 
įgyvendinant projektą „Kurčiųjų 
organizacijų stiprinimas ir viešų-
jų paslaugų prieinamumo didi-
nimas“, jį finansuoja SADM.

ATESTUOS VERTĖJUS. LKD Res publi kinės 
valdybos nariai Vytautas Pivoras ir Vytau
tas Valiauga tapo Lietuvių gestų kal bos 
vertėjų atestacijos komi sijos nariais. Į ates-
tacijos komisijos narių pareigas įeina ates-
tuoti lietuvių gestų kalbos vertėjus ir suteikti kvalifikacines kategorijas, 
patvirtinti suteiktą kvalifikacinę kategoriją arba ją panaikinti. 

ĮKURTUVĖS. Vertimo centro (LGKVC) 
Kauno teritorinis skyrius (KTS) spalio 
pradžioje persikėlė į naujas patalpas, 
adresu I. Kanto g. 23; pastate vertė-
jams priklauso 5 kabinetai. Tame pa-
čiame pastate įsikūrusi ir LGKVC centri-
nė būstinė. KTS taip pat turi patalpas L. 
Sapiegos g., kur yra filmavimo studija 

ir kur teikiamos nuotolinės paslaugos SKYPE programa. Skyriuje dirba 29 
vertėjai, iš jų 2 – Marijampolėje, 1 – Raseiniuose, 1 – Kėdainiuose, dar 5 
vertėjai dirba Bendrajame pagalbos centre.  
SUSIPAŽINKIME. Lietuvių gestų kalbos vertimo centro (LGKVC) Kauno 
teritoriniam skyriui (TKS) 2021 m. birželį vadovauti pradėjo Vilma Liu
kenskienė. Dabartinė vedėja KTU yra įgijusi edukologijos magistro 
laipsnį, sukaupusi 35 metų darbo su klausos negalią turinčiais asme-
nimis patirties, iš jų LGK vertėjos stažas – 21 metai. Pastarąjį darbą yra 
dirbusi Kauno TV, Kauno KRC, o nuo 2003 m., iki užimdama dabartines 
pareigas, V. Liukenskienė buvo Kauno apskrities gestų kalbos vertėjų 
centro, vėliau LGKVC vertėja.    
SUSITIKO SU DARBDAVIAIS. Įgyvendindama projektą „Įmonių sociali-
nės atsakomybės skatinimas", LKD komanda aplankė 4 Lietuvos mies-
tus. Mažeikių, Kėdainių, Ukmergės ir Jonavos gyventojams pasakojo 
ne tik apie gestų kalbą ir kurčiųjų kultūrą, bet ir susitiko su šiuose rajo-
nuose veikiančių įmonių vadovais pakalbėti apie darbo vietų pritaiky-
mą klausos negalią turintiems asmenims.
PASAULIO LYDERIŲ IŠŠŪKIS. Lietuvoje per Kurčiųjų žmonių savaitę 
jį vienas pirmųjų priėmė Lietuvos Respublikos prezidentas Gitanas 
Nausėda. Prie šalies vadovo prisijungė ir daugiau lyderių. „Aš palaikau 
kurčio žmogaus teises!” – štai tokia kurtiems žmonėms svar-
bi žinutė „pasirodė“ jų rankose. Kviečiame peržiūrėti lkd.lt 
svetainėje skelbiamą lyderių kreipimosi gestų kalba įrašą 
pasinaudojus QR kodu. 

FESTIVALYJE – „MIMIKA“. Respubli-
kiniame mėgėjų teatrų f estivalyje 
„Juokiasi ir verkia zanavykai", rugsė-
jo 18 d. vykusiame Šakiuose, dalyva-
vo ir Vilniaus kurčiųjų reabilitacijos 
centro liaudies teatras „Mimika“.

KREPŠININKĖS GRĮŽO SU MEDA LIAIS. Linos Dambrauskaitės ir Birutės 
Zakienės auklėtinės ma  žajame finale įveikė turkes 46:34 ir namo grįžo 
pasipuošusios bron zos medaliais. Sėkmė nere zultatyviose rungtynėse 
mū sų krepšininkėms garantavo vietą tarp trijų geriausių Senojo žemyno 
ekipų bei kelialapį į kurčiųjų vasaros žaidynes.

COVID19 SPĄSTAI. Pasieku-
si ket virtfinalį, Lietuvos vyrų 
krepšinio rinktinė Europos 
čempionate Italijoje sa vo pa-
si rodymą baigė. Nustačius 
ko mandoje 4 koronaviruso 
at vejus lietuviai buvo pri-

versti pasitraukti iš var žybų. Pagal šio čempionato nuostatus koman-
da suspenduojama, kai suserga 3 žaidėjai.   
ANTIGONĖ“ SU SURTITRAIS. Lapkričio 7 d. 
Klaipėdos dramos teatre bus rodomas lat-
vių režisierės Māros Ķimelės s pektaklis 
„An ti gonė“, pritaikytas klausos negalią tu   rin-
tiems asmenims, su surtitrais. Po spektak-
lio žmo  nėms, turintiems klausos negalią, 
bus organizuojama ekskursija po teatrą, 
sudaryta galimybė iš arčiau susipažinti su spektaklių dekoracijomis, 
kostiumais, teatro muziejumi. Ekskursija bus verčiama į gestų kalbą. 
GESTŲ KALBOS PAMOKĖLĖS. Visas Tarptautinę kurčiųjų žmonių sa-
vaitę LKD skelbtas trumpas gestų kalbos pamokėles dabar 
galima rasti vienoje vietoje. Tad mokytis LGK tapo dar pato-
giau. Iš viso sudėtos 7 pamokėlės: „Savaitės dienos“, „Mė-
nesiai“, „Pomėgiai“, „Sporto rūšys“, „Spalvos“, „Gyvūnai“, 
„Pašnekesiai“. 

APIE MUS RAŠO. 
Žurnale „Ji“ rugsėjo 
mėn. (Nr. 38/2021) 
paskelbtas interviu 
su LKD prezidentu 
Kęstučiu Vaišnora, 
pavadintas „Į kurtu-
mą nereikia žiūrėti 
kaip į ligą“.  

LGBT ŽMOGAUS TEISĖS. Tiems, kam jos rūpi, buvo pakviesti regis-
truotis ir dalyvauti pirmajame tokio pobūdžio LKD ir LGL organizaci-
jų atstovų planuojamame susitikime lapkričio 4 d. Vilniuje. LGL – tai 
vienintelė Lietuvoje LGBT bendruomenės interesams atstovaujanti ir 
LGBT žmogaus teises ginanti nevyriausybinė organizacija. 
NEPATOGUS KINAS. Spalio 14-31 d. visoje 
Lietuvoje vykusiame kasmetiniame žmo-
gaus teisių dokumentinių filmų festivalyje 
„Nepatogus kinas“ 8 filmai buvo rodomi 
su SKN: kurtiesiems ir neprigirdintie-
siems pritaikytais subtitrais. Tai: „Iš jūros 
gelmių“, „Drąsa“, „Rajono panos“, „Jos 
mamos“, „Būsiu su tavim“, „Vienuolikos“, 
„Jūrų arkliukas“, „Labas, robote“. 
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Jeigu vyksta pokalbis, reikia ne dairytis, 
bet atidžiai stebėti, ką ir kaip žmogus kalba. 
Dažnai žmogus sako: „Viskas gerai", nors iš 
tikrųjų viduje jaučiasi blogai. Todėl reikia at-
kreipti dėmesį, ką žmogus pats kalba ir ką sako 
jo kūnas, t. y.  kaip žmogus jaučiasi.

Tą patį teiginį galime „girdėti“ 
skirtingai

Įdomu, kad kiekvienas žmogus tą patį 
sakinį gali paklausyti ir suprasti skirtingai. To 
priežasčių yra įvairių:

• Gali būti, kad informacijos yra per daug 
ir klausytojas jau nebegali susikaupti, nespėja 
visko suprasti. 

• Gal žmogus pavargęs ir todėl negali susi-
kaupti.

• Dažna klaida, kai žmogus nesiklauso, o 
pats galvoja apie savo reikalus. Pvz., kai žmo-
nės pykstasi, dažniausiai jie nė bando paklau-
syti ir suprasti, ką kitas kalba, o jau viduje ruo-
šiasi, ką nori pats pasakyti, atsakyti. Taigi, jiems 
nepavyksta susikalbėti.

• Arba vienas žmogus pasakoja, o kitas 
galvoja: „Ai, šitai jau girdėjau, vėl tas pats ir 
tas pats", ir nebekreipia dėmesio. Tai taip pat 
klaida.

Ką daryti, kad pokalbis pavyktų? 
Kaip klausytis?

1. Mažiau kalbėkite patys, daugiau 
klausykite.

2. Svarbu, kad niekas netrukdytų – nei 
telefonas, nei TV, nei kiti žmonės.

3. Jeigu nesupratai, ką sako, nebijok 
paklausti.

4. Išklausyk pilnai, neskubėk atsakyti, 
pertraukti, bet palauk, kol kitas pabaigs kal-
bėti.

Ypač svarbu kalbėtis vienas po kito, iš ei-
lės, ir stengtis suprasti, ką žmogus iš tikro nori 
pasakyti. Tam svarbu paklausti: „Ką nori pasa-
kyti?", „Ar teisingai supratau?", „Kodėl tau tai 
svarbu?" Taip pat kūnu parodyti, kad klausaisi: 
palinksėti galvą, pasakyti „taip", „ne" arba „su-
prantu", veidu parodyti emocijas.

Nepamirškime, kad klausytis yra labai svar-
bu ir to galima išmokti. Jeigu vis tiek 
kyla problemų, galite kreiptis į LKD 
psichologus.

Šoko antrokė Katalėja Tančikaitė ir penk-
tokas Pijus Jašinskas bei muzikinę staig me-
ną mokytojams pateikė trečiokas Simas 
Ta monis ir penktokas Pijus Jašinskas. Juos 
parengė muzikinės ritmikos ir neformaliojo 
ugdymo mokytoja metodininkė Regina Liut-
kevičienė. Šoko ir mokyklos mažieji, pareng-
ti priešmokyklinio ugdymo grupės ugdytinio 
Marko ir jo pirmokės sesutės Rositos mamos 
Kristinos Kudirkienės. 

Mokyklos direktorė Danutė Kriščiūnienė 
teigė, kad Tarptautinė mokytojų diena skirta 
tiems, kurie geba mylėti vaikus. „Žinių pasaulio 
labirinte Mokytojas išlieka niekuo nepakeičia-
mu vedliu savo mokiniams“, – kalbėjo direk-

torė. Ji akcentavo, kad būti mokytoju – įkve-
pianti ir atsakinga patirtis, suteikianti ypatingą 
galimybę prisiliesti prie kito žmogaus likimo. 
Profesinės šventės proga linkėjo, kad neišsek-
tų mokytojų meilės lobynai, kad jų užtektų 
keliaujant kasdienybės taku, kad profesinėje 
veikloje visuomet didžiausia bendražygė būtų 
meilė. Linkėjo nepasimesti ir tarp daugybės 
kasdienių rūpesčių. 

Direktorė už nuoširdų darbą su klausos 
negalią turinčiais mokiniais, aktyvią metodinę 
veiklą bei darbą mokyklos taryboje apdova-
nojo tris mokytojas: Ritą Kasparienę, Laimutę 
Lazdauskienę ir Vijoletą Vanagienę. Pasidžiau-
gė, kad šiemet Panevėžio miesto mero padėka 

bus pagerbta direktoriaus pavaduotoja ugdy-
mui Lina Bartnykienė už puikų vadovavimą 
ugdomajam procesui bei nuoširdų darbą su 
socialiniais partneriais. Direktorės auklėtiniai 
šeštokai visiems mokytojams dėkojo, įteikda-
mi po paprastą klevo lapą su užrašu ,,Ačiū“.

Sveikinti mokytojų atvyko Lietuvių gestų 
kalbos vertimo centro Panevėžio teritorinio 
skyriaus vedėja Sandra Kemeraitienė su vertė-
jų komanda. Mokytojų laukė ir daugiau moki-
nių dovanų. Tai ,,pražydę“ šventiniai pieštukai 
bei penktokų vaišės: kepta duona su gurma-
nišku padažu. Nepedagoginio personalo dar-
buotojai vaišino šventiniu tortu.

Šventė nuraibuliavo rudeniniais šokiais, o 
mokyklos direktoriaus pareigas, mokytojų ir 
auklėtojų darbą nuoširdžiai „dirbo“ 8, 9 ir 10 
klasių mokiniai. Mokytojai džiaugėsi ir išradin-
gais mokiniais, ir savo profesine švente.

PSICHOLOGAS PATARIA / MES IR VISUOMENĖ 

Laimutė BEINARAUSKIENĖRudeninis šokis mokytojui

Išmokime klausytis
Klausytis yra svarbus įgūdis, ne-
svarbu, ar girdite, ar ne. Klausy- 
tis – tai nėra girdėti, bet atkreip- 
ti dėmesį, ką kitas kalba.

PSICHOLOGAS PATARIA / MES IR VISUOMENĖ  

Tradiciškai Panevėžio kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pagrindinės 
mokyklos (PKNPM) 5 klasės mokiniai ir mokyklos tarybos nariai 
spalio 5-ąją organizavo renginį „Rudeninis šokis mokytojui“. 

Psichologė Donata LUKOŠIENĖ.

Mažųjų sveikinimai savo mokytojams.
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Oficialieji testamentai – tai testamentai, 
kurie sudaryti raštu dviem egzemplioriais ir 
patvirtinti notaro arba Lietuvos Respublikos 
konsulinio pareigūno atitinkamoje valsty-
bėje. Kita testamentų rūšis – asmeniniai tes-
tamentai, kuriems įstatymas nustato keletą 
privalomų reikalavimų. Visų pirma, asmeni-
nį testamentą testatorius turi surašyti savo 
ranka kaip vientisą dokumentą ir jį pasira-
šyti. Kompiuteriu parašytas ir atspausdintas 
asmeninis testamentas negalios. Asmeninis 
testamentas gali būti surašytas bet kokia kal-
ba. Kita, testatorius turi nurodyti savo vardą 
ir pavardę, testamento sudarymo datą, vie-
tą, išdėstyti savo valią bei visa tai patvirtinti 
parašu. Būtina viską išdėstyti konkrečiai: pa-
teikti visą reikiamą informaciją apie paveldė-
toją ir palikimo objektus. Pvz., jei testatorius 
turi dvi dukras ir testamente rašo „automobilį 
palieku dukrai“, toks testamentas neturės tei-
sinės galios. Sudarymo datos ir vietos nenu-
rodymas testamentą daro negaliojantį tik tuo 

atveju, jeigu testamento sudarymo datos ir 
vietos negalima nustatyti kitais būdais arba 
jos nėra aiškios iš kitų aplinkybių.

Testatoriaus užrašai, dienoraščiai, laiškai, 
kuriuose rašoma, kam ir koks turtas atiteks 
mirus užrašų, laiškų ar dienoraščių autoriui, 
nėra asmeniniai testamentai ir neturi teisinės 
galios. Kito asmens surašytas ir testatoriaus 
pasirašytas testamentas negalioja. Testato-
riaus ranka padaryti pataisymai, jo aptarti iš-
braukimai nedaro testamento negaliojančio. 
Galioja sąlygos, kurias per klaidą testatorius 
išbraukė, o vėliau savo ranka padarė prierašą, 
kad šios sąlygos buvo išbrauktos per klaidą. 

Akivaizdžiai nebaigtas ar nepasirašytas 
asmeninis testamentas negalioja. Jeigu tes-
tamente yra prierašas, kad testatorius jį atei-
tyje papildys, bet jis to nepadarė, toks testa-
mentas galioja, jeigu jis gali būti įvykdytas be 
numatyto papildymo. Pažymėtina, jog pagal 
1964 m. Civilinį kodeksą asmeniniai testa-
mentai nepripažįstami ir nesukelia jokių teisi-
nių padarinių. Todėl negalioja asmeniniai tes-
tamentai, sudaryti prieš įsigaliojant naujajam 
Civiliniam kodeksui, t. y. iki 2001 m. liepos 1 
d. Asmeninį testamentą asmuo gali perduoti 
saugoti notarui, tokiu atveju asmeninis testa-
mentas tampa oficialiuoju testamentu,

Turtą paliekant testamentu, įpėdinis teisę 
paveldėti įgyja tik po testamentą sudariusio 
asmens (testatoriaus) mirties ir atlikus įsta-
tyme nustatytą paveldėjimo procedūrą. Tes-
tamento turinys iki pat testatoriaus mirties 
yra saugomas paslaptyje. Svarbu pabrėžti, 
kad asmuo savo testamentą gali daug kartų 

keisti, pildyti arba išvis panaikinti. Visuomet 
galios tik paskutinis asmens sudarytas testa-
mentas, tiek pas notarą, tiek sudarytas asme-
ninis testamentas, t. y. surašytas testatoriaus 
ranka. Pažymėtina, kad asmeninis testamen-
tas ne vėliau kaip per vienerius metus turi 
būti pateiktas teismui patvirtinti. Šiuo atveju 
galioja tik teismo patvirtintas testamentas.

Galimybė užginčyti testamentą menka. 
Norintiems ginčytis dėl testamento teisėtu-
mo laimėti bylą įmanoma tik turint konkrečių 
įrodymų. Dažni atvejai, kai mirusiojo artimieji 
lieka nepatenkinti tuo, kad testamentu jiems 
nepalikta jokio turto, ir bando testamentą 
ginčyti. Dėl testamento teisėtumo jie ga-
li kreiptis į teismą, tačiau tam būtina turėti 
rimtą įstatymų numatytą pagrindą, pvz., kad 
testatorius nesuprato savo veiksmų ir pan. 
Tačiau tais atvejais, kai testamentas patvir-
tintas notaro (oficialusis testamentas), tokie 
kreipimaisi dažniausiai neturi pagrindo, nes, 
tvirtindamas testamentą, notaras įsitikina as-
mens veiksnumu ir tuo, kad jis gerai suvokia 
savo veiksmus ir jų pasekmes.

Būna atvejų, kai asmuo dėl savo sveikatos, 
amžiaus negali pats nuvykti pas notarą ir suda-
ryti testamento. Tokiu atveju notaras sudaryti 
testamento atvažiuoja į namus. Notariato įsta-
tymas numato, kad atlikti notarinius veiksmus 
ne notaro biuro patalpose galima tik tada, kai 
suinteresuotas asmuo dėl svarbios priežasties 
(liga, neįgalumas ar kiti atvejai) negali atvykti į 
notaro biurą ir iškviečia notarą į namus, medi-
cinos pagalbos ar kitą įstaigą. 

Taigi, prieš sudarydamas asmeninį ar ofi-
cialųjį testamentą, kiekvienu skirtin-
gu atveju asmuo turi gerai apsvarstyti 
teisines pasekmes. 

Panevėžio kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pagrindinės mokyklos 

bendruomenė nuoširdžiai užjaučia pradinių klasių mokytoją  

metodininkę Laimutę Lazdauskienę, jos šeimą ir artimuosius  

dėl mylimos Sesutės mirties.

Mes negalime užpildyti Jūsų netekties, 

Bet norime pasidalinti Jūsų skausmu.

Mes negalime pakeisti lemties, 

Bet norime palengvinti jos kelią.

Mes negalime įveikti būties,

Bet norėtume padėti savo buvimu.

Nuoširdžiai užjaučiame  

R. J. Ramonį, R. Leonavičienę ir  

D. Nevardauskienę dėl  

brangios žmonos ir motinos 

Danutės Ramonienės mirties.

Kauno kurčiųjų bendruomenė

Marija ŽIDONIENĖ

Konsultuoja teisininkas: testamento 
sudarymas – ką reikia žinoti?     
Testamento sudarymas, jo rūšies pasirinkimas, kaip testamentą 
vykdyti po testatoriaus mirties - vis dar yra sritys, kurios kelia 
daugiausiai neaiškumų ne tik norintiems sudaryti testamentą, bet 
ir priimantiems jį pagal įstatymus. Dažnai gyventojai yra girdėję, jog 
asmuo, norintis palikti turtą, sudaro testamentą, tačiau nesusimąsto, 
kad testamentai gali būti kelių rūšių: asmeninis testamentas 
ir oficialusis testamentas ir kad skiriasi teisinės pasekmės po 
testatoriaus mirties vienu ir kitu atveju norint priimti palikimą. 
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MES IR VISUOMENĖ



 Šių eilučių autorė papasakojo Lietuvai 
pagražinti draugijos įkūrimo istoriją. Draugi-
ja veikė 1921–1940 m. ir  1995 m. buvo atkur-
ta kaip visuomeninė organizacija. Jos veikla 
susijusi su visuomenės dorovės, pilietišku-

mo, tautinio savitumo ir kultūros ugdymu 
bei kraštotvarka, aplinkosauga, ekologiniu 
švietimu, gamtos ir kultūros paminklų ap-
sauga. 

Seimas, atsižvelgdamas į organizacijos 

svarbą ir veiklos sukaktį,  2021 m. yra  paskel-
bęs Lietuvai pagražinti draugijos metais. 

Šiai sukakčiai paminėti paskutinį rugsėjo 
savaitgalį Panevėžio mieste vyko didelė šven-
tė. Žmonių koloną  po Šv. mišių Kristaus Ka-
raliaus katedroje lydėjo pučiamųjų orkestras 
bei kariškiai, vėliau mokykloje vyko įspūdin-
gas koncertas, sukosi poros, pasakyta daug 
sveikinimų, nusipelniusiems asmenims įteik-
ti apdovanojimai.

Svarbiausias renginio akcentas – ąžuolo 
sodi nimas. Ąžuolą išskirtinei progai padova-
nojo 2018 metų panevėžietis, mokyklos sava-
noris, vienas iš aktyviausių Lietuvai pagražin-
ti draugijos Panevėžio skyriaus tarybos narys 
Gintautas Šimkus.

Rugsėjo 29 dieną Kauno kurčiųjų 
ir neprigirdinčiųjų ugdymo cent- 
ro 5-10 klasių mokiniai vyko į Lie- 
tuvos jūrų muziejų ir delfinariu- 
mą, kur dalyvavo edukacinėje 
programoje „Pasimatymas su 
vandenynu ir savimi“, stebėjo del-
finų ir jūrų liūtų pasirodymus.

Atvykę mokiniai pirmiausiai sužinojo Lie-
tuvos jūrų muziejaus atsiradimo istoriją. Vėliau 
gidė supažindino vaikus su gyvybės vystymusi 
jūroje, papasakojo apie pirmykštes žuvis, fosi-
lijas, koralus, vėžiagyvius. Mokiniai susidomė-
ję klausėsi pasakojimo, apžiūrėjo eksponatus, 

drąsiai išbandė interaktyvias veiklas.
Nusileidę į pirmąjį muziejaus aukštą, ug-

dytiniai atsidūrė akvariumų erdvėje, kur plau-
kiojo įstabiausios žuvys. Čia jie daug sužinojo 
ne tik apie Lietuvoje, bet ir kituose pasaulio 
vandens telkiniuose gyvenančias žuvis, taip 
pat, kurios žuvys yra pavojingos, kurios ne ir 
kodėl plekšnė yra tokia plokščia. Gidė papra-
šė mokinių suskaičiuoti, kiek plekšnių slepiasi 
akvariume. Mokiniai aktyviai skaičiavo ir pa-
matė 9 žuvis, o, pasirodo, jų ten buvo net 17! 
Nusileidę į nulinį muziejaus aukštą, mokiniai 
atsidūrė stikliniame tunelyje. Ne visi drąsiai 
per jį ėjo, nes tiesiai virš galvų plaukiojo di-
džiulės žuvys – eršketai.  

Lauke gidė pristatė mokiniams pingvinus 
ir ruonius. Ji išdavė paslaptį, kad pingvinai 

mėgsta žaisti su šešėliais. Mokiniai šią infor-
maciją prisiminė ir linksmai pažaidė su ping-
vinais. 

Vėliau visi apžiūrėjo Lietuvos laivybos 
eks poziciją. Jie pabandė atlikti ir praktines 
užduotis: per penkiolika sekundžių apsireng-
ti gelbėjimosi liemenę, įplukdyti laivą į uostą, 
išsilaikyti ant bangų. 

Po pietų mokinių laukė delfinų ir jūrų liū-
tų pasirodymas. Vaikai ne tik stebėjo, kokius 
triu kus išdarinėja šie vandens gyvūnai: kaip 
aukštai geba iššokti iš vandens, kaip jie ploja 
pelekais, kaip piešia ir dainuoja, kaip žaidžia 
krepšinį,  bet ir sužinojo daug įdomių dalykų 
apie juos. Kupini įspūdžių ir gerų emoci jų,  vai-
kai grįžo į mokyklą. Jiems ši ekskursija labai 
patiko.

Danutė KRIŠČIŪNIENĖTegu  Lietuvoj ąžuolai žaliuos...
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Kauniečiai mokiniai „Pasimatyme su vandenynu ir savimi".

Panevėžio kurčiųjų mokyklos bendruomenė ąžuolais ir darbais puošia Lietuvą.

Panevėžio kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pagrindinės mokyklos edukacinės 
erdvės rugsėjo 27-ąją pasipildė dar vienu ypatingu medžiu – koloniniu 
ąžuolu. Tai jau penktasis ąžuolas, pasodintas mokyklos teritorijoje ypa-
tinga proga. Šįkart – Lietuvai pagražinti draugijos 100-mečiui paminėti. 
Tądien į mokyklos teritoriją sugužėjo ne tik mokiniai, mokytojai, dar-
buotojai, bet ir Lietuvai pagražinti draugijos Panevėžio skyriaus nariai, 
vienuolės, esperantininkai, veiklios moterys, Trečiojo amžiaus universi-
teto Panevėžio filialo atstovai  ir kiti garbūs svečiai.
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Kroatijos kurčiųjų asociacijoje (KKA). Vie-
šėdamas Zagrebe, LKD prezidentas Kęstutis 
Vaišnora susitiko su KKA prezidente Jadranka 
Krstić. Lyderiai aptarė paslaugų prieinamumo 
kurčiųjų bendruomenėms, gestų kalbos vertė-
jų darbo organizavimo tvarkos klausimus, kal-
bėjosi apie pasiekimus.

KKA vienija 23 šalyje veikiančias kurčiųjų 
organizacijas. Asociacijoje dirba 8 darbuoto-
jai, o visose kurčiųjų organizacijose – daugiau 
kaip 100 darbuotojų,  tarp jų – ir kroatų gestų 
kalbos vertėjai. KKA veikia jau 100 metų, turi 
gilias veiklos tradicijas, aktyviai gina kurčiųjų 
interesus inicijuodama įstatymų pakeitimus.

Kroatijoje nėra nacionalinės gestų kalbos 
vertėjus vienijančios biudžetinės įstaigos, kaip 
Lietuvoje, tad vertėjai dirba savarankiškai įvai-
riose vietose ir organizacijose, nacio naliniuose 
ar tarptautiniuose projektuose, jiems neužti-
krinamos socialinės garantijos, todėl vertimo 
paslaugų prieinamumas kurtiesiems nėra pa-
kankamas.

LKD prezidentas K. Vaišnora KKA lyderei 
pa pasakojo apie Lietuvoje veikiančią kurtie-
siems pritaikytą skubiosios pagalbos numerio 
112 programėlę, J. Krstić atskleidė, 
kad analogišką programėlę norėtų 
įsidiegti ir Kroatijos kurčiųjų bend-
ruomenė.

Kurčneregių padėtis Kroatijoje. K. Vaišno ra 
taip pat susitiko su Europos ir Kroatijos  kurčnere-
gių asociacijų prezidente dr. Sanja Tarczay. Štai 

ką iš jos sužinojo. Pilnas aplinkos pritaikymas 
kurčneregiui užtikrinamas, kai yra 3 lydintieji 
asmenys – vertėjai ir asmeniniai asistentai. Jei 
renginyje dalyvauja 100 kurčneregių, jame pri-
valo dalyvauti ir 100 vertėjų. Gali atrodyti, kad 
kurčneregiai visiškai nemato ir negirdi, bet tai 
ne visai tiesa. Kurčneregys asmuo turi pakan ka-
mai regos judėti pažįstamoje aplinkoje, pa žinti 
artimus žmones, matyti artimą gestų kalbą ir 
net skaityti dideles raides. Kiti turi pakankamai 
klausos atpažinti pažįstamus garsus, suprasti 
kalbą ar net išmokti savarankiškai kalbėti.

Pažintį LKD prezidentas įvertino kaip labai 
naudingą, nes mūsų šalyje kurčneregiams as-
menims nėra teikiamos jų poreikiams pritaiky-
tos paslaugos. K. Vaišnoros nuomone, privalo-
me semtis patirties iš tų, kurie jos turi daugiau, 
ir imtis lyderystės padėtį keisti.

Zagrebo kurčiųjų asociacijoje (ZKA). Nors 
teisiškai organizacija vadinasi Zagrebo kurčių-
jų asociacija, faktiškai tai – mūsų kur-
čiųjų reabilitacijos centro atitikmuo, 
teigė lietuviai. Daug teikiamų paslau-

gų panašios. Tačiau maloniai nustebino, kad 
ZKA vienišiems, finansiškai sunkiau gyvenan-
tiems senjorams organizuoja kasdienį maitini-
mą, jiems rengiamos mankštos ir paskaitos. O 
jei senjoras negali pats atvykti į centrą pavalgy-
ti, nes, pvz., negali savarankiškai judėti, maistas 
jam pristatomas į namus. ZKA kurčiųjų bend-
ruomenės nariams veiklų organizuoja ir teikia 
paslaugų labai daug ir įvairių, tam didelį dėmesį 
skiria ir vietos valdžia.

„Malonų įspūdį paliko neformalios ir la-
bai jaukios Zagrebo kurčiųjų asociacijos 
pa talpos, kurių sienas puošia kurčiųjų me-
nininkės darbai. Tai nuolatinė kurčiųjų su-
sitikimo vieta. Tokios neformalios aplinkos 
labai trūksta Lietuvos kurčiųjų reabilitacijos 
centruose“, – atkreipė dėmesį LKD viešųjų 
ryšių koordinatorė Justina Vertelkaitė.

„Silent Caffe“. Zagrebo kurčiųjų aso-
ciacijai priklauso ir šalia veikianti kurčiųjų 
kavinė „Silent Caffe“, kurioje lankosi įvairūs 
klientai. Kavinėje anksčiau dirbo ir 3 klausos 
negalią turintys darbuotojai, tačiau dėl pan-
demijos šiuo metu joje dirba tik girdintieji. 
Visgi kiek vieną penktadienį rinktis į savo 
kavinę pabūti kartu ir pasikalbėti tradicija 
nenutrūko net ir per pandemiją. 
Tai – nemirštanti Zagrebo kurčiųjų 
bendruomenės tradicija!

Interviu.  LKD prezidentą kalbi-
no Zna kov&to kanalo diktorė Dijana 
Vincek. Atsakydamas į žurnalistės 
klausimus, K. Vaišnora teigė, kad jį, pirmąkart 
apsilankiusį Zagrebe ir antrąkart Kroatijoje, 
sužavėjo miestas ir šalis, kurčiųjų kultūra. 
LKD prezidentas sutiko palyginti abiejų šalių 
kurčiųjų bendruomenių padėtį. Pavydžiu mū-
sų šaliai kėlė Kroatijos kurč neregių asmenų 
padėtį, o dėl vertimo paslau gų bei skubiosios 
pagalbos programėlės 112 pritaikymo kurtie-
siems, esant poreikiui, siūlė pasida-
linti Lietuvos patirtimi. 

7

„Akiračio“ inf.Lauktuvės iš Kroatijos 
Lietuva kartu su partneriais įgyvendina ES finansuojamą tarptautinį 
„Erasmus+“ projektą „Deafmedia“ ir siekia per suplanuotas veiklas didinti 
kurčiųjų prieigą prie informacijos, pasiruošti kurčių vertėjų-diktorių. Spalį 
Kroatijoje vyko projekto koordinatorių susitikimas. Su kolegomis iš Ispa-
nijos, Kroatijos gyvai bei Jungtinės Karalystės nuotoliu partneriai aptarė 
suplanuotus klausimus, suderino kitų metų veiklas. Lietuvos delegacija 
taip pat  susitiko su giminingų organizacijų atstovais, pasikeitė informacija.  

PASAULIO KURTIEJI

Su Kroatijos kurčiųjų asociacijos prezidente J. Krstić.

Su Europos ir Kroatijos kurčneregių asociacijų pre- 
zi dente dr. S. Tarczay.

Svečiuose Zagrebo kurčiųjų asociacijoje.

Kiekvieną penktadienį į „Silent Caffe“ renkasi kurtieji.
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Menininko gyslelę užčiuopė savyje labai anksti
Būdamas mažas, Algirdas kiekvieną vasarą su tėvais vyko 

atostogauti prie Dusios ežero. Jo pareiga buvo su tėčiu miške pri-
rinkti šakų laužui. Vaikas ieškodavo kuo plonesnių šakelių, atsisėdęs 
ant jų drožinėjo įvairius užrašus. Domėjosi kitų drožiniais, atėjęs 
į svečius pas tėvų draugą stalių mėgo apžiūrinėti medžių raižinius, 
įsivaizduodavo, kaip galėtų išdrožinėti reikiamas figūras. Taip 
nuo mažų dienų ir brendo poreikis dirbti su medžiu. Tėvai nebuvo 
menininkai, bet mama mokėjo gražiai piešti. Jam irgi sekėsi piešti. 

Kaune gimęs ir augęs Algirdas daug šiltų žodžių skyrė Kauno 
kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centrui, kuriame mokėsi iki 9 
klasės. Tačiau paaugęs pajuto, kad ten jam kažko pradeda trūkti, 
kol neišgirdo apie galimybę mokytis Kauno taikomosios dailės 
mokykloje. Ten galėjo ne tik baigti dešimtą klasę, bet ir įgyti staliaus-
baldžiaus specialybę. Tiesa, įstoti buvo sudėtinga. Tais laikais į 
klausos sutrikimų turinčius asmenis žiūrėjo nepatikliai. Per pirmą 
pokalbį su direktoriumi teko gerokai dėl savęs pakovoti ir duoti daug 
pažadų. Tačiau jų nepakako: Algirdas turėjo parodyti savo darbus. 
Jie labai patiko vadovybei. Bet ir to buvo negana. Dar jaunuoliui buvo 
skirta praktinė užduotis. Jis ją atliko be priekaištų, nes jau turėjo 
žinių ir patirties iš meno būrelio bei medžio darbų pamokų kurčiųjų 
mokykloje. Po to buvo dar vienas pokalbis su keliais administracijos 
atstovais ir tik tada pagaliau Algirdas buvo priimtas mokytis.

Mokslai jaunuoliui sekėsi taip gerai, kad mokytojai negalėjo at-
sistebėti, kaip jis žengia priekyje savo girdinčių bendramokslių. Po 
mokyklos baigimo Algirdą įkalbinėjo mokslus tęsti Vilniaus dailės 
akademijoje. Tačiau ten nebuvo specialybės, su sijusios su įvairių 
medžiagų apdirbimo technologijomis. O štai Šiaulių universiteto 
Meno akademijoje jis rado patinkančią studijų kryptį – dailės ir tech-

nologijos specialybę ir padavė prašymą ten studijuoti.
Įveikęs visas atrankas, studijų metais ir ten stebino savo gebė-

jimais ir talentu: per kelias dienas atlikdavo užduotis, kurioms ki ti 
studentai skirdavo savaites. Dėstytojams nereikėjo per daug aiš-
kinti, Algirdas greitai viską perprasdavo. Būdavo netgi taip, kad 
dėstytojams atrodo, jog darbas jau pilnai užbaigtas, o pats autorius 
dar nepatenkintas rezultatu, pildo, taiso. Po studijų dar svarstė tęs ti 
mokslus magistrantūroje, tačiau jį atkalbėjo: turint neeilinių gebėji-
mų ir itin didelį žinių bagažą, kažin ar būtų įdomu ir naudinga. Tad 
vaikinas apsisprendė pradėti dirbti.

Iš ko duoną valgo
Algirdas daugeliui žinomas kaip įvairių sričių menininkas ir 

meistras: tapytojas, drožėjas, baldžius, restauratorius, namų in-
terjero dizaineris ir tai dar ne viskas. O kuo jis pats save pirmiausia 
laiko ir iš ko pelno duoną? Pasak Algirdo, mėgstamiausia veikla 
tapyba, dailė šiandien yra tik laisvalaikio užsiėmimas, hobis. Iš to 
nepragyvensi – įvairios kompiuterinės technologijos leidžia tiesiog 
atsispausdinti norimo stiliaus ir dydžio darbus, o tapytų nebelabai 
kam ir reikia. Tad pagrindinis uždarbio šaltinis – baldų restauravimas, 
drožinių iš medžio gamyba. Vėliau prisidėjo ir tatuiruočių darymas. 
Atvirauja, kad  niekada nemanė, kad dirbs ir tokį darbą. Kai darėsi sau 
tatuiruotę pas pažįstamą meistrą, atidžiai stebėjo jo darbą. Meistras, 
pamatęs Algirdo susižavėjimą, pasiūlė pačiam pabandyti – tikrai 
nebuvo sudėtinga.

Kiekvienas darbas, kurį dirba, yra mielas širdžiai. Vyras mėgsta 
gaminti nestandartinius, išskirtinius baldus, juos restauruoti, „sen-
dinti“, drožinėti iš medžio – bet kas, kas reikalauja kūrybiškumo, jam 
artima. Ypač mėgsta „užpildyti“ nestandartines erdves (pvz., loftus), 
taip pat neretai, pamatęs išskirtinį gaminį, stengiasi sukurti dar 
geresnį ar originalų variantą. Domisi atlikimo technikomis. Kartais 
įspūdingų rezultatų galima išgauti paprasčiausiomis priemonėmis, o 
atrodo prabangiai. Žmonai pritariant, eksperimentuoja su įvairiomis 
technikomis savo namuose, kuria išskirtines erdves ir kampelius, tad 
neretai svečiai nori pabūti ilgiau: namai jaukūs, traukiantys gera aura.  

Darbus A. Mačiuliui patinka derinti. Taip baldų gamyba nenu-
sibosta, o tatuiruočių darymas suteikia atgaivos: pabendrauja su 
klientais, iš dalies patenkina tapybos, kuriai dabar nebėra laiko, 
poreikį. Tapyti nustojo prieš 7 m., bet nė kiek neabejoja grįšiantis 
prie dailės vaikams užaugus. 

Sportas ir šeima
Mokykloje Algirdas intensyviai sportavo, lankė krepšinį, bet kai 

pradėjo studijas Šiauliuose, sporto medicinos gydytoja, matyda-

Algirdas Mačiulis: talentui ribų nėra
Į susitikimą kaunietis Algirdas MAČIULIS atvyko 
kartu su vyriausiuoju sūneliu Aleksu. Ir viso ne-
trumpo interviu metu nepaliovė stebinti ir žavėti. 
Ne tik bohemiška (menininko) apranga ir išvaizda, 
bet ir charizmatišku bendravimu, gausybe įdomių 
faktų iš savo gyvenimo ir kūrybos. Ne mažiau im-
ponavo ir tėviška ramybė, kantrus bendravimas su 
sūneliu. Džiaugiamės galėdami skaitytojams pri-
statyti dar vieną išskirtinę klausos negalią turinčią 
asmenybę: menininką, meistrą ir šeimos žmogų.

Kristina RIMKIENĖ

MŪSŲ ŽMONĖS

Veidrodžio rėmai – tikras šedevras. Realizuotos interjero dizaino idėjos.    Algirdo šeima: sūnūs Leonas ir Aleksas bei žmona Justina.
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ma, koks vaikinas yra užimtas, patarė nebe-
siblaškyti ir susikoncentruoti į kūrybinę veik-
lą. Iš meno esą galima duoną valgyti visą gy-
venimą, o sporto karjera gali greitai baigtis 
dėl traumų. Taip mūsų herojus ir atsisveiki-
no su sportu. 

Šeimoje intensyviai sportuoja žmona Jus-
tina, yra Lietuvos kur čiųjų krepšinio rinktinės 
narė. Kol žmona treniruojasi ar dalyvauja var-
žybose, vyras būna su vaikais, jai grįžus Algir-
das panyra į darbus. Vyras džiaugiasi, kad tuoj 
pradės darbuotis nuosavose dirbtuvėse, ku-
rias pats pasistatė namų kieme.

Daug dirbantis vyras ilgokai neplanavo 
kurti šeimos. Apie tai pra dėjo galvoti tik tada, 
kai visi draugai jau turėjo poras, kūrė šeimas. 
Ilgai svarstė, kokia būtų jo žmona: girdinti ar 
kurčia (Algirdas nepri girdi ir gali bendrauti 
ir su girdinčiaisiais, ir su kurčiaisiais). Viską 
sudėliojo į savo vietas likimas. Krepšinio 
treniruočių metu į akį krito simpatiška 
mergina, kuri irgi vis nerasdavo laiko 
pasimatymams, mat jos didžioji meilė tuo 
metu buvo sportas. Pamažu poros drau gystė 
peraugo į rimtesnius santykius, jaunuoliai 
sukūrė šeimą. Aki vaizdu, kad Mačiuliai žino 
laimingos santuokos receptą: neužgožia ir 
nenuvertina vienas kito veiklos, draugiškai 
pasidalija vaikų auginimo ir buities 
rūpesčius, laikosi susitarimų ir, svarbiausia, 
pasitiki vienas kitu. Šeima augina du sūnus: 
Aleksą (6 m.) ir Leoną (3 m.).

„Mes puikiai papildom vienas kitą: aš – 
menininkas, ji – spor ti ninkė. Nelendam vienas 
į kito sritį, tad išvengiame nereikalingų ginčų 
ir diskusijų“, – šypsosi pašnekovas. Sūnūs 
stebi tėvo darbus, mamos pergales, tėvai 
laukia, kol vaikai paaugs, o tuomet pasidalins 
su jais sa vo patirties ir gebėjimų vaisiais. Kol 
bendro laisvo laiko veiklūs sutuok tiniai turi 
mažai, jį stengiasi išnaudoti kelionėms ir 
poilsiui gamtoje.

Klientai 
Pasiteiravus, ar nebuvo kokių situacijų, 

kai nesutampa autoriaus ir kliento norai ir 
mintys, Algirdas pamąsto. Didžioji dalis jo 

baldų ir drožinių užsakovų – girdintieji. „Mano 
kuriami darbai yra autoriniai, originalūs, 
todėl turi savo kainą“, – sako jis. Vienas 
iš įsimintinų jam pačiam rezultatų buvo 
veidrodžio rėmo gamyba. Klientai užsisakė 
pas Algirdą baldus, liko jais labai patenkinti, 
bet šeimininkas paprašė patarimo, ką daryti 
su tuščia siena. Meistras rekomendavo 
pakabinti didžiulį veidrodį, tačiau įspėjo, jog 
rėmo gamyba bus nepigi. Klientai sutiko ir 
liko daugiau nei patenkinti – iš tikrųjų, darbas 
iš medžio nepalieka abejingų.

Kurtieji dažniau kreipiasi dėl tatuiruočių. 
Čia jiems yra privalumų: informaciją gali gauti 
gestų kalba, nebijo paklausti. Algirdui svarbu 
ir estetinis vaizdas – nesutinka tatuiruotės 
daryti, jei mato, kad ši žmogui netiks, 
neatrodys gražiai. Tuomet rekomenduoja 
dar pagalvoti, pataria. Tikrai nepyksta, jei 
žmogus persigalvoja ir atsisako darytis. 
„Man svarbiau pats rezultatas, o ne paimti 
pinigus už darbą. Yra žmonių, kurie ateina 
pasidaryti tik mažytės tatuiruotės, tačiau 
paskui nebegali sustoti ir nori vis daugiau ir 
daugiau. Kai paklausiu, kodėl taip daro, sako 
sulaukiantys daug komplimentų, pagyrimų, 
tai ir užsigeidžia dar ir dar“, – juokiasi vyras.

Kūryba
Paklaustas, koks kūrybinis darbas yra bran-

giausias širdžiai, ne dve jodamas įvardina netoli 
Merkinės esančios Pilnų namų bend ruo menės 
Dievo Gailestingumo koplyčios puošybą savo 
kūriniais: mediniu didžiulio paveikslo rėmu, 
įrengta svarbiausia koplyčios vieta – taberna-
kuliu, drožinėta Dievo akimi ir tapybos darbais. 
Iki šiol važiuodamas pro šalį užsuka į koplyčią 
tiesiog pabūti, pasigrožėti savo kūryba. 

Istorija tokia: baigęs studijas, turėjo pla nų 
dirbti užsienyje, nes kaip tik tuo metu buvo 
pasaulinė ekonominė krizė. Pusseserė, turinti 
daug pažįstamų, pakvietė nuvažiuoti pasižiū-
rėti sienos, ant kurios reikės nutapyti kūrinį. 
Klientai, išsiaiškinę, ką moku, pasiūlė nuvykti 
į šalimais esančią Pilnų namų bendruomenę. 
Ten kaip tik ieškojo menininko, galinčio savo 
darbais papuošti koplyčią. Per pokalbį, kuris 

vyko tuščioje naujutėlėje koplyčioje, pastaty-
toje nuostabioje vietoje, kunigas ir vienuolis 
jį įspėjo, jog tai yra europinis projektas ir bus 
konkursas.

„Na, galvoju, konkursas tai konkursas: 
padariau 8 eskizus, išsiunčiau. Ilgai nebuvo 
jokios žinios, maniau, kad nepasirinko 
manęs dėl klausos arba nepatiko darbai. 
Po trijų mėnesių sulaukiau skambučio, kad 
laimėjau konkursą. Nemoku apsakyti, koks 
buvau laimingas“, – prisimena Algirdas. 
Tuo metu jaunas vyras dar nebuvo sukūręs 
šeimos, galėjo sau leisti dirbti be poilsio 
dienų: turėjo daugybę užsakymų, prisidėjo 
laimėtas konkursas. Tą laikotarpį prisimena 
ir kaip sudėtingą, ir kaip metą, kai dėjo 
savo materialinės gerovės pamatus: „Iki 
šiol esu dėkingas profesinei mokyklai bei 
universitetui už profesines žinias, kurios 
leido užsitikrinti darbo ir kūrybos sėkmę.“

Talentingas kūrėjas turi daug planų ir sva-
jonių. Nors jam šeima yra svarbiausia, ta čiau 
kryptingai siekia ir saviraiškos, nori už siimti 
prasminga ir įdomia veikla. Išdavė ir vieną 
svajonę: atrestauruoti kokį nors dvarą, prikel-
ti jį naujam gyvenimui. „Juk turime kažką po 
savęs gražaus palikti ateinančioms kartoms“, 
– užbaigia pokalbį menininkas.

Tatuiruočių darymas suteikia atgaivos. Algirdo baldai unikalūs ir turi savo kainą.

MŪSŲ ŽMONĖS

Dievo Gailestingumo koplyčioje prie savo kūrinių.
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Daugiau nei 3 projekto įgyvendinimo me tai, 135 dalyviai iš Vilniaus 
miesto ir rajono, Trakų, Širvintų, Elektrėnų rajonų, 47 asmenys įsitraukę į 
savanorystę, per 7000 savanorystės valandų – visa tai projekto re zultatai.

Projekto sėkmę atskleidžia ne tik skai čiai, bet liudija ir gauti ap-
dovanojimai bei žmonių istorijos. 2019 m. 11-ą kartą buvo ren kami 
geriausi Europos Sąjungos (ES) struktūrinių fondų investicijų Lietu-
voje pro jektai. Konkurse „Europos burės“ bend rijos PAGAVA 54+ pro-
jektas pelnė nominaciją „Už investicijas į žmogų“. Tais pačiais metais 
projekto komandą pasiekė dar viena džiugi žinia. Vienos iš projekto 
dalyvių Liljanos sėkmės istorija pateko tarp dešimt geriausių ES įgy-
vendinamų projektų istorijų ir buvo apdovanota „ŽINGSNIAI 2019“ 
statulėle. Liljanos istorija išties ypatinga. Iki tol visą gy venimą dirbu-
si lėlininke teatre ir visai ne daug apie kurčiuosius žinojusi, moteris 
įsitraukė į projekto veiklas, pradėjo mokytis gestų kalbos bei vedė 
amatų būrelį kurtiems ir neprigirdintiems vaikams. 

Viso projekto metu dalyviams buvo organizuojami mokymai apie 
sava no rystę, bendrųjų gebėjimų mokymai, tarp jų – kompiuterinio 
raštingumo, asmeninių finansų valdymo, kultūrinio sąmoningumo 
ir kt. Projekto dalyviai turėjo galimybę dalyvauti mokymuose ne tik 
Vilniuje, bet ir kituose regionuose, taip projekto veiklos priartintos 
prie gyvenamosios vietos, apėmė įvairius regionus. Sustiprinti pro-
jekto dalyvių pasitikėjimą padėjo socialinio darbuotojo, psichologo 
ir motyvacinės individualios konsultacijos.

2021 m. spalio 16 d. surengta baigiamoji projekto konferencija, 
joje dalyvavo per 50 asmenų, didžioji dalis jungėsi nuotoliniu būdu. 
Konferencijoje kalbėta ne tik apie projektą ir jo pasiekimus, bet ir pa-
liesti daugeliui aktualūs klausimai: apie ką (ne)kalba savanoriai; sa-
vanorystės ištakos ir mentalitetas Lietuvoje; ar tikrai esame pasiruošę 
savanorystei; kokių gebėjimų trūksta vyresnio amžiaus asmenims ir 
ką kiekvienas gali padaryti, kad jų netrūktų, kad galima būtų likti ar 
naujai įsitvirtinti darbo rinkoje. Atsakymų į kai kuriuos iš klausimų, 
deja, bet šiandien dar neradome. Belieka pasidžiaugti, kad dėl tokių 
projektų, kaip 54+, vyresnio amžiaus asmenys iš skirtingų regio nų 
bent išgirdo apie sa va-
norystę, neretai į ją ir 
įsitraukė.

Sėkmingo projekto pabaiga
TĖVŲ ŽVILGSNIS
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Projekto dalyviai.

Daugybę metų bendrija PAGAVA deda pastangas, 
kad valstybė pilnai kompensuotų skaitmeninių 
klausos aparatų įsigijimo kainą. Kol kas to nepavy- 
ko pasiekti, bet galime pasidžiaugti, kad nuo spa- 
lio 1 d. pasikeitė Valstybinės ligonių kasos (VLK) 
klausos aparatų įsigijimui kompensuojamos su- 
mos vaikams ir daliai suaugusiųjų. 

Šiuo metu kiekvienas klausos aparato naudotojas gali išsirinkti 
norimo gamintojo jam labiausiai tinkantį klausos aparatą. Dauguma 
jais prekiaujančių įmonių suteikia galimybę aparatukus pabandyti, 
panaudoti tam tikrą laiką, tai sudaro sąlygas išsirinkti, kuris klausos 
aparatas yra tinkamiausias pacientui. Tad pati tvarka yra pakanka-
mai lanksti ir gera. Bėda ta, kad norint įsigyti aukštus techninius pa-
rametrus turintį aparatą tenka gana daug sumokėti pačiam pirkėjui. 
Gera žinia, kad nuo spalio 1 d. ši priemoka bus mažesnė, nes Valsty-
binė ligonių kasa padidino kompensuojamas sumas.

Klausos aparatai kompensuojami atsižvelgiant į klausos netekimo 
laipsnį. Vaikams buvo kompensuojama 350–432 Eur, po pakeitimo 

kom pensuojama nuo 540 iki 583 Eur, kompensuojamas 2 vnt. įsi gi-
jimas. Suaugusiesiems su giliu klausos netekimu kompensacija ski-
riama vienam klausos aparatui: KLA-3-1 kompensuojama suma 378 Eur 
(buvo 232 Eur), KLA-3-2 kompensuojama suma 378 Eur (buvo 282 Eur).

Taip pat VLK atsižvelgė į bendrijos PAGAVA pasiūlymus ir kartu 
su gydytojais ir kitais specialistais peržiūrėjo ir pakoregavo klausos 
aparatų (vaikams – visų tipų grupių, suaugusiesiems – dalies grupių) 
funkcijų techninius aprašymus. Vaikams skirtų klausos aparatų  kanalų 
skaičius padidintas iki ≥ 12 kanalų juostų. Įrašyta nauja funkcija – 
„bluetooth“ ryšys ir galimybė tiesiogiai arba per priedą į klausos 
aparatus transliuoti garsą iš išmaniojo telefono, planšetės, TV imtuvo, 
nustatyta didesnė nei DSL 5 garso apdorojimo funkcija. Suaugusiems 
pacientams, kuriems nustatytas didžiausias klausos netekimo laipsnis, 
skiriamiems klausos aparatams taikomi reikalavimai nekeičiami, tik 
klausos kanalų skaičius padidintas iki 6 kanalų juostų.

Šiuo metu VLK yra sudariusi sutartis su 11 įmonių, prekiaujančių 
klausos aparatais. Klausos aparatus vaikams išduoda 9 įmonės. 

Kaip informavo VLK, jeigu bus patvirtinta numatoma suma 2022 
m. PSDF biudžeto rodiklių patvirtinimo įstatyme, nuo 2022 m. III ke-
tvirčio planuojama pradėti kompensuoti po 2 klausos aparatus ne tik 
vaikams ar studentams, bet ir visiems suaugusiesiems.

Klausos aparatai tapo labiau prieinami

Lietuvos šeimų, auginančių kurčius ir neprigirdin-
čius vaikus, bendrija PAGAVA kartu su partneriu 
VšĮ Vilniaus kurčiųjų reabilitacijos centru baigė 
įgyvendinti projektą „Vyresnio amžiaus darbingų 
asmenų įtraukimas į savanorišką veiklą ir bendrųjų 
gebėjimų ugdymas“ (54+). Organizatorius labiau-
siai džiugina tai, kad nuo šiol savanoriška veikla 
tapo artimesnė vyresnio amžiaus asmenims ir tarp 
girdinčiųjų, ir kurčiųjų bendruomenėje. Projektą  
iš dalies finansavo Europos socialinis fondas.

Nuo spalio 1 d. priemoka už klausos aparatus bus mažesnė.
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Vilniaus kurčiųjų vasaros sporto žaidynės. 2021 m. rugpjūčio 
20-22 dienomis surengtas vienas mėgstamiausių vilniečių masinių 
renginių į kaimo turizmo sodybą ant Širvintos upės marių kranto pri-
viliojo 28 suaugusiuosius ir 14 vaikų.

Pirmą dieną čia surengtos petankės varžybos. Ši sporto šaka tarp 
vilniečių kurčiųjų yra ypač mėgstama. Tad ir tąkart visi dalyviai be 
ilgų raginimų nedelsdami stojo į eilę varžytis rankos ir akies taiklumu. 
Na, o mažieji žaidynių dalyviai taip pat neatsiliko nuo vyresniųjų: 
neužtruko susidraugauti, žaidė futbolą ir mėgavosi kiekviena 
kolektyvinio žaidimo akimirka.

Antrą žaidynių dieną „Gestas“ pirmąkart  istorijoje stovyklauto-
jams surengė lauko teniso varžybas. Kaip nudžiugo organizatoriai, 
kai tapo akivaizdu, kad ši sporto šaka susirinkusiuosius „užkabino“ 
nuo pat pirmo mosto rakete. Tądien dar liko jėgų dalyviams išbandyti 
save ir paplūdimio tinklinio varžybose. Vaikai tuo metu žaidė judriuo-
sius žaidimus, lavinimo vikrumą, judesių tikslumą, koordinaciją.

Sekmadienį paskelbti kurčiųjų vasaros žaidynių nugalėtojai. Bu-
vusiam Lietuvos aukšto meistriškumo sportininkui Lukui Pečiuliui 
suteikta garbė vesti rytinę mankštą. Po to patys drąsiausieji dalyviai 
išsimaudė. Vėliau organizatoriai vedė linksmąsias šeimų varžytuves, 
organizavo judriuosius žaidimus. Renginio uždarymo dieną visiems 
stovyklautojams taip pat teko išbandyti jėgas bėgimo trasoje. Nebu-
vo labai lengva, bet nė vienas dalyvis nepasidavė ir visi pasiekė finišą.

Pėsčiųjų žygis Vištyčio regioniniame parke. Kaip aktyvų ir aplin-
ką tausojantį laisvalaikio leidimo, sveiko gyvenimo būdą „Gestas“ taip 
pat propaguoja keliavimą pėsčiomis. 2021 m. rugsėjo 10-12 dienomis 
Vištyčio regioniniame parke surengtam pėsčiųjų žygiui, be fizinės iš-
tvermės grūdinimo, „Gestas“ pridėjo dar vieną papildomą iššūkį: plėsti 
geografijos žinias ir ugdyti patriotizmą. Žygiui vadovavo Lietuvos kur-
čiųjų orientavimosi sporto lyderis Tomas Kuzminskis. Į kvietimą atsilie-
pė 7 žygeiviai. Pirmos dienos kelionė pėsčiomis prasidėjo Vištyčio lau-
ko II kaime ir baigėsi pasiekus Šilelio stovyklavietę, įrengtą prie Vištyčio 
ežero. Įveiktos 10 km trasos nuovargį žygeiviai nuplovė Vištyčio ežere, 
tuomet pasistatė palapinę, kurioje ir praleido naktį. 

Antrą dieną vilniečiai tęsė kelionę palei Vištyčio ežerą, priartėjo 
prie Lietuvos-Lenkijos-Rusijos valstybių sankirtos. Perėjo į Lenkijos 
pusę. Lenkų pasieniečiai patikrino lietuvių tapatybės korteles ir, radę 
tvarkingus dokumentus, leido tęsti kelionę. Per dieną žygeiviai nuke-

liavo 16 km. Antrą naktį vėl leido palapinėje, tik šįkart prie Dunojevo 
ežero (Lenkija). Trečią dieną patraukė atgal į Lietuvą. Išbandę save 
nepažintam maršrute, atsisakę taip visų geidžiamo komforto, vilnie-
čiai garbingai įveikė iš anksto suplanuotą maždaug 35 km maršrutą 
ir vėl sugrįžo į Vištyčio lauko II kaimą, kur jų laukė ten paliktas mikro-
autobusas.

Beje, ar žinote, kad vienas didžiausių ir giliausių (giliausia vieta – 
54 m;  plotas – 17,83 km2, iš kurio Lietuvai priklauso 5,44 km2) Lietuvos 
ežerų Vištytis skalauja dviejų valstybių –  Lietuvos ir Rusijos krantus?

Baltijos kurčiųjų boulingo klubų turnyras. Rugsėjo 25 d. tarp-
tautinės boulingo varžybos surengtos Vilniaus „Amerigo“ boulingo ir 
biliardo klube. 33 jų dalyvius pasveikino ir sėkmės palinkėjo Vilniaus 
kurčiųjų sporto klubo „Gestas“ prezidentas Arūnas Kubaitis. Gau-
siausiai turnyre buvo atstovaujami vilniečiai (21 dalyvis), dalyvavo 10 
latvių, 2 panevėžiečiai.

Keturias valandas 11-oje boulingo takelių vyko atkakli kova: dunk-
sėjo boulingo kamuoliai, virto kėgliai, aidėjo juokas, griaudėjo vizualiniai 
ir akustiniai plojimai. Pasibaigus varžyboms paaiškėjo, kad visų spalvų 
medaliai atiteko „Gesto“ vyrams: D. Andreikėnui (1050 taškų; I vie-
ta), A. Andreikėnui (1018 t.; II vieta), R. Vaitiekūnui (1018 t.; III vieta). O 
štai moterų rungtyje lietuvėms nosis nušluostė latvės: jos išsidalino 1-3 
vietas: N. Riznika (1010 t.), I. Ozola (887 t.), I. Linina (815 t.).

Kitądien ten pat vyko Baltijos kurčiųjų boulingo dvejetų t urnyro var-
žybos. Jose varžėsi 16 komandų. Tarp vyrų geriausiai pasirodė lat vių 
G. Gabrans ir D. Maurins (1981 t.) pora, antri liko taip pat latviai G. Bei-
sons ir V. Langunovs (1949 t.), trečioji vieta atiteko vilniečių K. Gumbrio 
ir R. Vaitiekūno (1906 t.) tandemui. Moterų dvejetų turnyre geriausiai 
pasirodė latvių I. Ozolos ir N. Riznikos (1724 t., I vieta) bei R. Maurinos ir 
I. Lininos (1538 t., II vieta) duetai, trečią vietą pelnė „Gesto“ narių J. Ku-
baitienės ir J. Lukošienės (1137 t.) tandemas. Nors vyko įtempta kova, 
tai nė kiek netemdė geros nuotaikos ir nedrumstė jau seniau išbandy-
tos lietuvių ir latvių draugystės.  

Šie Vilniaus kurčiųjų sporto klubo „Gestas“ masiniai sporto ren-
giniai vykdyti įgyvendinant užimtumo 
pro jektą „Sporto renginių organizavimas 
žmonėms su klausos negalia”. Projektą iš 
dalies finansuoja Sporto rėmimo fondas.

                                                                           
Parengta pagal „Gesto“ inf.

SPORTAS

„Gesto“ sporto renginiai

Vilniaus kurčiųjų vasaros sporto žaidynių akimirkos.

7 žygeiviai metė sau fizinės ištvermės ir gimtojo krašto pažinimo iššūkį.

Boulingo takeliuose vyko atkakli kova.
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Šiaulių KRC. Tarptautinę kurčiųjų žmonių 
dieną šiauliečiai paminėjo rugsėjo 25-ąją. At-
šventė linksmai. 

Po Šiaulių KRC direktorės Vestinos Rubco-
vienės sveikinimo kalbos ir nuotaikingos sa-
viveiklininkų programos visa bendruomenė 
tarsi viena šeima susėdo prie stalo. Bendravo, 
vaišinosi ir žaidė interaktyvų „Kahoot“ žaidi-
mą, kurio pabaigoje apdovanojo tris geriausiai 
pasirodžiusius dalyvius. Skirstydamiesi dau-
gelis sakė, kad renginys labai patiko.  

Kauno KRC. Kauno kurčiųjų reabilitacijos 
centras šiais metais Tarptautinę kurčiųjų žmo-
nių savaitę organizavo kartu su Kauno kurčiųjų 
jaunimo organizacija (KKJO). Savaitės pra-
džioje kurtieji buvo pakviesti į Kauno KRC 
susipažinti su Kauno menininkų namų pro-
jektu „Bendra kūryba“. Vasarą kurtieji buvo 
kviečiami į lino raižymo dirbtuves, kuriose 
kartu su menininke Marija aiškinosi, kokie 
stereotipai apie kurčiuosius vis dar egzistuoja 
mūsų visuomenėje. Renginio dieną menininkė 
pristatė tyrimo, kuriame dalyvavo 10 klausos 
negalią turinčių ir 10 girdinčių asmenų, re-
zultatus apie stereotipus. 

Antradienį bendruomenės nariai buvo 
pa  kviesti į projekto „Mes taip nesitarėm“ pri-
statymą „Kaunas 2022 TEMPO erdvėje“ (nauja 
daugiafunkcinė susitikimų ir mokymosi erd vė, 
susijusi su „Kaunas – Europos kurčiųjų kultūros 
sostinė 2022“ renginiais – red.). Pavasarį 
aktorius Dominykas Vaitiekūnas pa kvietė 
Kauno KRC „Skambančios tylos“ kolektyvą į 
šokio ir garso laboratorijas, kurių metu buvo 
tyrinėjamas jų santykis su muzika. Projekto 
metu sukonstruotas garsinis-vibra  cinis fotelis 
bei parengtas bendras D. Vai tiekūno ir kolektyvo 
meninis darbas – perfomansas (teatrališki 

veiksmai, atliekami žiūrovų akivaizdoje).
Ketvirtadienį centro direktorė Jūratė Pu-

ga čiauskienė, LKD viceprezidentas Mykolas 
Balaišis ir KKJO pirmininkas Paulius Jurjonas 
tiesioginės transliacijos metu atsakinėjo į 
au ditorijos klausimus. Renginio metu taip 
pat diskutuota apie organizacijos veiklas bei 
ateities planus, apie kurčiųjų bendruomenėje 
vykstančius pokyčius, apie klausos negalią 
turinčių vaikų švietimą bei darbo rinką.

Savaitės renginius vainikavo visuotinis 
LKD narių susirinkimas ir Tarptautinės kur-
čiųjų žmonių dienos 70-mečio renginys, kurį 
vedė Vytautas Valiauga ir Gabrielė Minickaitė. 
Šventė pradėta meno kolektyvo „Skambanti 
tyla“ pasirodymu. Vėliau susirinkusieji žaidė 
aktyviuosius ir kitus įdomius žaidimus. Ren gi-
nys džiugino gausiu dalyvių skaičiumi.

Kauno kurčiųjų mokykloje. Kauno kurčiųjų 
ir neprigirdinčiųjų ugdymo centro rugsėjo 
20-24 d. proginiuose renginiuose dalyvavo 5-
10 klasių mokiniai. Šventę sveikinimo kalba 
pradėjo direktorė Laimutė Gervinskienė. 

Po to istorijos mokytojas Tomas papa-
sakojo apie kurčiųjų ugdymo istoriją, pra-
dėdamas nuo kurčiųjų mokymo užuomazgų 
ir tęsdamas apie mokyklų kurtiesiems at-
siradimą ir šias dienas. Mokiniai sužinojo daug 
įdomių faktų apie kurčiųjų ugdymo praeitį bei 
paslaptingą vienos kurčiųjų mokyklos pastato 
istoriją. 

Kitą dieną į centrą atkeliavo interaktyvus 
žaidimas „Kahoot“. Mokiniai mėgino atsakyti į  
klausimus apie įžymius kurčiuosius. Viktoriną 
paruošė lietuvių kalbos mokytoja Emilija, 
žaidimą vedė dailės ir technologijų mokytojas 
Paulius.

Ketvirtadienį mokiniai dalyvavo užimtu-

mo būrelyje „Kurčiųjų amatai“, kurį vedė bū-
relio vadovė Rūta iš Kauno KRC. Rūta mokė 
vaikus ir padėjo jiems pagaminti rankdarbių: 
vaikai piešė piešinius ant puodelių, gamino 
kartonines dėžutes be dangtelių, įvairių spal-
vų popierines gėles su siurprizais (saldainiais) 
žiedlapių centre. 

Penktadienį Kurčiųjų žmonių savaitės ren-
ginyje dalyvavo svečių: LKD viceprezidentas 
My kolas ir buvusi Lietuvos kurčiųjų jaunimo 
asociacijos prezidentė Erika. Abu svečiai kal bė-
jo apie lyderystę ir tikino, kad lyderiu gali tapti 
kiekvienas norintis, jei pasiryžęs įdėti pastangų. 

Kurčiųjų savaitei skirtuose renginiuose 
mo kiniai buvo aktyvūs, daug klausinėjo, vis-
kuo domėjosi, daugybę dalykų išbandė savo 
rankomis, tad ir smagiai praleido laiką, ir 
patobulino turimus įgūdžius. 

Vilniaus KRC. Į iškilmingą Tarptautinės 
kur čiųjų žmonių šventės minėjimą vilniečiai 
su sirinko spalio 2 d. Renginį vedė Ieva Pe čiu ly-
tė-Silaeva, sveikinimo žodžiu į bendruomenę 
kreipėsi Vilniaus KRC darbuotoja Galina Ža vo-
ronok.

Tarptautinės kurčiųjų žmonių savaitės 
kelionė per Lietuvą Parengta pagal Vestinos RUBCOVIENĖS, Gintautės SINKEVIČIENĖS,  

Pauliaus JURJONO, Janinos MAŽEIKIENĖS, 
 Otilijos KOLODENSKYTĖS-DI FAZIO, Viliaus GLUŠOKO inf.

Kauno kurčiųjų bendruomenės renginyje dalyvavo 
LKD lyderiai K. Vaišnora (iš dešinės) ir M. Balaišis.

Šiaulių kurčiųjų bendruomenės šventė: džiaugsmas susitikti, bendrauti ir kartu pramogauti.
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Meno kalba bendruomenę sveikino liau dies teatras „Mimika“. 
6 aktorių kolektyvas kartu su režisiere ir scenarijaus autore Janina 
Mažeikiene parengė judesio miniatiūrą ir tris scenos vaizdelius. 
Miniatiūroje „Virsmas“ aktoriai kvietė iš naujo atrasti gyvenimo grožį, 
pajusti jo trapumą, laikinumą, atsiprašyti Žemės planetos už žmonių 
klaidas. 

O humoristiniuose vaizdeliuose („Nuotykis“, „Gimtadienis“, 
„Korona ir mes saugomės“) į pasaulį „Mimikos“ kolektyvas pažvelgė 
kitu kampu – linksmai. Juokingomis situacijomis šeimoje, poliklinikoje, 
turguje pasakojo apie mūsų aistras, išdaigas, nuoskaudas ir gyvenimo 
kelio maratoną.

Panevėžio KRC. Centro darbuotojai ir TV valdybos nariai susitarė, 
kad šiemet  įstaiga minės tris sukaktis iš karto: Tarptautinės kurčiųjų 
dienos 70-metį, LKD Panevėžio teritorinės valdybos 50-metį ir dėl 
pandemijos pernai nepaminėtą VšĮ Panevėžio kurčiųjų reabilitacijos 
centro 20-metį (šiemet – 21-asis gimtadienis). Tada parengė programą 
ir pasikvietė svečių. 

Kad visi galėtų susipažinti su centro istorija, surengė senų daiktų 
parodą, sukūrė naują įstaigos logotipą ir pasigamino naują vėliavą. Į 
šventę susirinko 75 svečiai ir nariai. Visi kartu sugiedojo Lietuvos himną 
gestų kalba, paskui centro direktorė Otilija Kolodenskytė-Di Fazio ir 2 
buvusios įstaigos vadovės Alina Juciuvienė ir Raimonda Vaičeliūnienė 
atliko dainą gestų kalba pagal Alinos eilėraštį „Šventė". 

Visi kartu žiūrėjo iš istorinių nuotraukų sumontuotą filmą. Ali-
na pasidalino savo 39 metų darbo su kurčiųjų bendruomene pri-
siminimais. Buvo ir liūdesio, nes, pasirodo, ankščiau Panevėžio KRC 
dirbo daug darbuotojų, o 2012 m. suprastėjus finansavimui daug jų 
buvo priversti išeiti iš darbo. 

Bendruomenę ir svečius linksmino saviveiklininkai, tautinį šo-
kį sušoko senjorai, mažieji deklamavo eiles gestų kalba ir šoko. 
Šven tės nuotaiką kurti padėjo ir du saviveiklininkai savanoriai iš 

Kauno. Direktorė Otilija padėkojo bendradarbiams, LKD vadovams, 
Panevėžio vertėjų komandai, saviveiklininkams už bendradarbiavimą, 
nuoširdumą, ge rumą ir atsidavimą. Visi vaišinosi tortu ir bendravo iki 
vėlaus vakaro. 

Panevėžio kurčiųjų mokykloje. Panevėžio kurčiųjų ir ne-
prigirdinčiųjų pagrindinės mokyklos mokiniams vyresnysis LGK 
mokytojas ir bibliotekininkas Vilius Glušokas sumontavo ir vaizdo 
formatu parodė Pasaulio kurčiųjų federacijos prezidento Joseph 
Murray ir LKD prezidento Kęstučio Vaišnoros sveikinimus. Vaizdo 
montaže mokiniai taip pat pirmą kartą išvydo Lietuvos Respublikos 
prezidento Gitano Nausėdos kreipimąsi į Lietuvos kurčiuosius lietuvių 
gestų kalba. 

Mokyklos direktorė Danutė Kriščiūnienė šiltai pasveikino visus 
kurčiųjų bendruomenės narius. Kurčius mokytojus ir darbuotojus 
apdalino rudens gėlėmis, o kurtiems mokiniams išdalino maišą 
saldumynų.

V. Glušoko dovana renginio dalyviams – eilėraštis gestų kalba 
„Rudenėja“. Ruduo – labai gražus metų laikas, džiuginantis akis ryš-
kiomis medžių lapų spalvomis. Ruduo – ir metas, kai į žemę atkeliauja 
Kurčiųjų žmonių šventė. Tai laikas pabūti visiems kurtiesiems ir jiems 
prijaučiantiems žmonėms kartu, pasidžiaugti ir pabendrauti.

Panevėžio kurčiųjų kultūros centre. Šiemet Panevėžio kurčiųjų 
kultūros centro bendruomenė (pirmininkas Vilius Glušokas) sulaukė 
svečių: senjorų iš Vilniaus ir Raseinių. Svečiai atsivežė lauktuvių: 
vilniečiai šakotį, o raseiniškiai „skruzdėlyną“. Taip pat stalą papuošė 
Žemaitijos duonos tortas. Jis buvo pagamintas iš neįtikėtinų in-
gredientų: rūkytų dešrelių, mažų pomidoriukų, salotų, o gaminio 
centre puikavosi iš skilandinės dešros suformuota rožė. Šį gardumyną 
paruošė Raseinių p/o narė Teresė Mačiulienė. Ji per savo ilgametę 
šeimininkės praktiką sukaupė daug kulinarinių paslapčių ir žino, kaip 
nustebinti valgytojus.

Kauno KRC ir KJO vadovų Jūratės Pugačiauskienės ir Pauliaus Jur
jono sveikinimai bendruomenei.

Vilniaus KRC liaudies teatras „Mimika“ scenos kalba apie pasaulį ir gyvenimą kalbėjo ir rimtai, atsakingai, ir šmaikščiai, linksmai.

→
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Šventinę savaitę KKNUC mokiniai ir linksminosi, ir tobulino 
įgūdžius.
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Kaip gimė pavadinimas
2013 m. lapkritį kauniečiai sulaukė kvieti-

mo į Kaliningrade vyksiantį tarptautinį meno 
saviveiklos kolektyvų festivalį. Kvietime taip 
pat  buvo prašoma nurodyti kolektyvo pavadi-
nimą. Pašnekovė sako, kad sugalvoti trumpą 
ir sparnuotą vardą lengva nebuvo. Galų gale 
apsistota ties dviem priešingus polius žymin-
čiais žodžiais: „skambėti“ ir „kurtieji“. Kadan-
gi abu negulė į porą, antrasis pakeistas sinoni-
mu ir taip pirmąkart visi saviveiklos kolektyvai 
festivalyje pristatyti  „Skambančia tyla“. 

Tačiau tais pačiais metais Kauno savival-
dybei dėl finansavimo teikiamoje paraiškoje 
vis dar buvo minimi: „Patrepsėlio“ (pagyvenu-
sių žmonių šokių), moterų šokių (tautinių šo-
kių), „Pjero“ (pantomimos), „Dainuok...“ (imi-
tuojamųjų dainų) kolektyvai. Išskyrus „Patrep-
sėlį“, kuris apie 2014 m. nutraukė savo veiklą 
vienai kartai išsiskirsčius, o kitai nesusirinkus,  
visi kiti trys tęsia veiklą. Tačiau dabar kurčiųjų 
bendruomenė ir visuomenė kauniečių meną 
jau sieja su „Skambančios tylos“ vardu ir pir-
miausia su imituojamosiomis dainomis.

Kauno kurčiųjų bendruomenė kultūrinės 
meninės veiklos pradžia laiko 1954 m., kai 

buvo parodyti pirmieji  dramos spektakliai. 
Tad dar treji metai ir Kaune bus didelė šven-
tė – saviveiklos kolektyvų veiklos 70-metis. 
Tačiau pokalbio metu vis sukirbėdavo min-
tis, ar bus ką švęsti? Bet apie tai – vėliau.

Bendruomeniškumas ir pastangos 
įtikti žiūrovui

V. Eskertienę dirbti meno vadove į centrą 
pakvietė tuometė Kultūros namų direktorė 
Kristina Tumėnienė. Po ilgų dvejonių moteris 
pasiūlymą priėmė, kaip pati sakė, adatą (tri-
kotažo įmonėje dirbo siuvėja) išmainydama į 
kultūrinį darbą. Jos darbo pradžia, teigia, su-
tapo su saviveiklos suklestėjimu: vakarais, po 
darbo žmonės mielai traukė į repeticijas, daž-
nai ir šeimomis, entuziastingai mokėsi naujų 
šokių, vaidmenų, nevengė užtrukti iki vėlu-
mos, labai vertino buvimą ir veiklas kartu. 

33 metus meno vadovės pareigoms ati-
davusi pašnekovė prisipažįsta, kad buvo 
labai griežta: visi dalyviai turėjo laikytis tai-
syklių: disciplinos, punktualumo, nustatyto 
aprangos kodo pasirodymuose ir elgesio 
etiketo svečiuose. Pokalbyje dalyvaujantis 
M. Balaišis net iš mandagumo nė nebando 

paneigti šio teiginio, dar ir papildo: esą vyrai 
visi turėjo mūvėti tik juodomis kojinėmis, ir 
jokių kitų spalvų, kelnės „su aiškiai matomu 
kantu“, o moterų pėdkelnės ne visų įmano-
mų gelsvų-rusvų atspalvių, bet tokio atspal-
vio, koks nurodytas. Klaidelių, net visai men-
kų, neturėjo būti nė kvapo: padarei scenoje  
klaidą – sukis iš padėties ir kad žiūrovai net 
nenutuoktų, jog kažkas ne taip.

V. Eskertienė šypsodamasi pasakoja, kad 
ir reikliems vadovams ne visada pavyksta su-
valdyti padėtį. Štai kartą, apie 1986 m., nuvy-
kus į Ivano Frankovską (Ukrainos miestas), po 
apsilankymo ir šaunaus pasibuvimo kurčiųjų 
klube prieš lipant lietuviams į sceną kitoje 
miesto vietoje paaiškėjo, kad vienas kurčiasis 
ten pamiršo savo scenos kostiumo apatinę 
dalį, kitas dar kažką. „Na, ir kliuvo jiems nuo 
manęs pylos“, – neslepia pašnekovė. Tačiau 
p. Vida nebūtų meno vadovės pareigų verta, 
jei nebūtų radusi išeities. Pasirodymas praėjo 
sklandžiai, susilaukė labai gero įvertinimo ir 
visi atlikėjai kaip padėkos ženklą gavo po gė-
lę. Atsiprašydami už savo elgesį ir nenorėda-
mi, kad p. Vida liūdėtų, saviveiklininkai visas 
gėles surinko į puokštę ir įteikė savo meno va-
dovei. Šį gražų atsiprašymo gestą darbuotoja 
iki šiol nešiojasi savo širdyje.

Pagiriamasis žodis sovietmečiui?
Tolimieji užsieniai, kuriuos dabar ir teži-

no dauguma jaunosios kartos kurčiųjų, iš 
viso nefigūravo 1984–1998 m. kurčiųjų savi-
veiklininkų gastrolių maršrutuose, bet p. Vi-
da, žvelgdama į šių dienų realijas, linkusi 
manyti, jog kultūrinio veikimo anais laikais 
galimai buvo daugiau. Tiesa, visuomenės 
„už kariavimų“ nesiekta, tenkintasi kultūros 
sklaida tarp savųjų. Bet užtat kokie užmojai 

„Skambančios tylos“ kartos, vardai ir veidai 

Nijolė KRASNIAUSKIENĖ

Kauno kurčiųjų reabilitacijos centro individualios pagalbos asistentė 
Vida ESKERTIENĖ neklysdama jums pasakys datą, kada pirmąkart 
kauniečių šokėjų, mimų ir dainų atlikėjų kolektyvai buvo „subendrin-
ti“ ir pristatyti kaip „Skambanti tyla“. Tai suprantama, nes darbuotoja 
ir yra dabartinio pavadinimo motina. Beje, šiuo vardu saviveiklininkai 
pavadinti praėjus daugiau kaip 50 metų nuo kolektyvo susikūrimo. 
Na, o mūsų pasakojimas apima laikotarpį nuo 1984 m., kai V. Esker-
tienė tapo saviveiklininkų meno vadove. Sąlyginai pavadinkime jį 
klasikiniu „Skambančios tylos“ periodu. 

?

KURČIŲJŲ KULTŪRA

„Skambančios tylos“ kolektyvo esami ir buvę atlikėjai: J. Šabūnienė, M. Valiulienė, K. Vaišnora, M. Balaišis, R. Rakštytė, D. Jasionienė, J. Pugačiauskienė, L. Mockienė, 
N. Meiliuvienė, A. Sinkevičienė, A. Sabienė, D. Miskelienė, R. Linkevičiūtė, A. Žalionis, L. Nainienė, J. Milišauskienė, P. Kudrevičius, V. Jonas Naujokas, V. Eskertienė,  
A. Motiejūnaitė (tupi iš kairės), G. PugačiauskaitėSinkevičienė, M. Radavičius, R. Mingailaitė. Kauno KRC archyvo nuotr.
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buvo! Rusija, Latvija, Estija, Baltarusija, Ar-
mėnija, Gruzija, Ukraina ir atokiausi Lietuvos 
kampeliai – apkeliauta ir suruošta pasirody-
mų tiek, kad dabartiniai saviveiklininkai tega-
li tik pasvajoti. Dabar į pasirodymus ilgiausios 
kelionės dažniausiai trunka iki savo miesto 
pagrindinės aikštės, kito rajono ar miesto gi-
miningos kurčiųjų organizacijos  ir kartą per 
metus į respublikinės meno saviveiklos šven-
tės vietą.

Ir lygina toliau. Visi KRC turėjo pakanka-
mai pinigų naujiems scenos kostiumams pa-
sisiūti, režisieriams ir scenografams pasisam-
dyti, kelionės sovietmečiu nekainavo. Dabar 
už keliones ir scenos kostiumus reikia bent iš 
dalies atlikėjams prisidėti savo lėšomis. Beje, 
tarptautinių konkursų tradicija neegzistavo, ją 
puikiai atstojo ambicija pasirodyti kuo origi-
naliau ir profesionaliau, kitaip tariant, dabar-
tinių konkursų sinonimas tuomet buvo entu-
ziazmas ir išmonė bei noras išsiskirti iš kitų.

Konkursai atsirado apie 2000-uosius ir jų 
pradininkai buvo kaimynai baltarusiai. Juose 
lietuviai taip pat nepadarė sau gėdos. 2000 m. 
iš vieno pirmųjų tarptautinių festivalių jie grį-
žo vežini didžiuoju konkurso prizu – gražuole 
taure. (Apie dar vieną lygiavertį apdovanoji-
mą – vėlesniame leidinyje.)

Pirmoji tarptautinė sėkmė 
Apdovanojimą pelnė tuomečių imituo-

jamosios dainos atlikėjų Jūratės Pugačiaus-
kienės ir Sauliaus Nainio duetas. P. Vida pri-
simena, kad pirmoji „išgirdo“ apie lietuvių 
laukiančią staigmeną būtent ji, mat tuomet 
buvo įtraukta į tarptautinę festivalio žiuri ir ži-
nojo, jog lietuviai pateko į finalą. Ir, nors buvo 
nelabai korektiška, ji apsisprendė nakvynės 
„kambariokę“ J. Pugačiauskienę įspėti, kad 
kitądien reikia būti pasiruošusiems staigme-
nai. Tačiau p. Jūratė tik pasišaipė: „Vida, tu 
kažką ne taip supratai.“ Iš tikrųjų, V. Esker-
tienė buvo viena iš nedaugelio kurčiųjų ver-
tinimo komisijos narių ir naudojosi vertėjo 
paslaugomis, tad nusprendė geriau tylomis 
praryti repliką, nei ginčytis. Finale iš tikrųjų 
jie buvo paskelbti laureatais.

Grįžtančius namo su apdovanojimu ge-
rai nusiteikusius lietuvius Vilniaus autobusų 
stotyje laukiant persėdimo į Kauną užkalbino 
neprigirdintysis. Jie smagiai plepėjo, bet tuo 

pačiu ir stebėjosi, kad vis nėra ir nėra didelio 
(kažkodėl didelio) juos pargabenti namo tu-
rinčio autobuso. Kai galų gale  kreipėsi į au-
tobuso vairuotoją, sužinojo, kad autobusas... 
jau 15 min. virš laiko laukia savo 9 keleivių. 
Tiesa, laukia mažas autobusas, kurį jie matė 
prieš save, bet ignoravo. 

Vairuotojas paaiškino paprastai: jei bū-
tų trūkę 1-2 keleivių, jis būtų išvykęs laiku, 
bet trūko daug žmonių, vadinasi, vėlavimo 
priežastis rimta. O patys saviveiklininkai, jau 
artėdami prie Kauno, juokavo, kad, matyt, 
Baltarusijoje bus susirgę žvaigždžių liga: ir 
autobusą jiems didelį paduok, ir lauk nuga-
lėtojų, kiek reikia.   

 
Kieno kultūra nustekenta labiau?  
Ir staiga  buvusi meno vadovė nesusilaikiusi 
išlieja širdgėlą. Ji prisiminė, kad 2019 m., va-
dinasi, prieš pandemiją, dar svarbiau – šiais 
Ne priklausomybės laikais, Kauno „Skamban-
ti tyla“ lankėsi Ukrainoje. Tuometis meno va-
dovas M. Balaišis rado rėmėjų ir 20 žmonių 
grupė turėjo galimybę nuvykti į šalį, kurią mes 
šiandien įsivaizduojame kaip karo ir nuolati-
nės okupacijos grėsmės nualintą kraštą. O V. Es-
kertienė ir pokalbyje dalyvavęs LKD viceprezi-
dentas piešia gerokai kitokį vaizdą. Pasirodo, 
ir po sovietmečio griūties ukrainiečiai rado 
galimybių puoselėti ir toliau vystyti kurčiųjų 
kultūrą: jie išsaugojo kultūros namus (1992 m.  
Lietuvoje kultūros namai sujungti su teritori-
nėmis valdybomis), tebesamdo scenos pro-
fesionalus. Atlyginimai mokami ir atlikėjams. 
Tad kultūra klesti.

Pvz., pasirenka kolektyvas atlikti dai-
ną apie pavasarį, aplink juos sušoka pulkas 
specialistų: režisierius, scenografas, chore-
ografas, prie dainos derinamas šokis, viskas 
jungiama į visumą ir kūrinys repetuojamas 
ir šlifuojamas bent 3 mėnesius. Per tą laiką 
saviveiklininkams arba išmatuojami ir pasiu-
vami nauji scenos kostiumai, arba jie tinkamo 
apdaro pasiimti siunčiami į scenos atributų 
sandėlį, kuris lietuviams pasirodė tikras loby-
nas. O prieš peržengdami jo slenkstį, atlikėjai 
dar gauna nuotrauką, kurioje vietoje rūbo 
ieškoti, tam, kad „neklajotų be reikalo ir ne-
sujauktų spintų“. Ir pašnekovų akyse sušvin-
ta baltas pavydas: kad ir Lietuvoje būtų nors 
krislas to gėrio! 

Deja, metai iš metų kultūrai mažėjantis 
finansavimas išretino atlikėjų gretas ne tik 
Kaune, bet visoje Lietuvoje ir griauna pasku-
tines KRC vadovų iliuzijas dėl šviesesnės atei-
ties. O išsvajotoji integracija į visuomenę per 
savitą kurčiųjų kultūrą dėl retų pasirodymų 
dažniau primena smalsumą keliančius šou 
nei visavertį suartėjimo su girdinčiaisiais ir 
kultūrinių mainų procesą. 

Tačiau kurčiųjų menui visa širdimi atsi-
davusi moteris neleidžia, kad viršų paimtų 
neviltis, tad keičia temą: „Ar žinote, kad imi-
tuojamoji daina Lietuvoje atsirado tik apie 
1986 m.? Idėją nusižiūrėjome iš festivalyje to-
kį meną demonstravusių rusų. Iki tol veikė tik 
skaitovų būrelis, kuriame skaitėme lietuvių 
kalba parašytus eilėraščius.“

Pokalbiui artėjant į pabaigą ir klausiama, 
kaip imituojamosios dainos pasikeitė nuo at-
siradimo iki šių dienų, V. Eskertienė, atsargiai 
rinkdama žodžius, sako: „Jeigu daina imituo-
jama tikrąja gestų kalba ir nėra artikuliacijos, 
suprasti ją ir grožėtis daliai kurčiųjų gali būti 
sunku.“ Sulig šiuo atsakymu mes tarsi įžen-
giame į naują „Skambančios tylos“ kūrybos 
etapą.  

Gal imituojamosios dainos kaip kurčiųjų 
(ne neprigirdinčiųjų!) meno žanras neturi at ei-
ties, paklausėme. Nebūtinai, atsakė jau kiti pa-
šnekovai. „Skambanti tyla“ gyva, tik esą „skam-
ba“ kiek kitaip, yra ieškojimų kelyje. Apie besi-
keičiančią, modernėjančią ir daugia stilistišką 
„Skambančią tylą“ kitąkart mums pasakos 
Mykolas BALAIŠIS ir Paulius JURJONAS.
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(Bus daugiau)

2018 m. Tarptautiniame imituojamųjų dainų festivalyje Minske (Baltarusija).       „Skambančios tylos" pasirodymas girdintiesiems.  Antaninių kermošiuje Valkininkuose (2).

Antaninių kermošiuje Valkininkuose (2018 m.).



Redaktorė Nijolė KRASNIAUSKIENĖ

ISSN 1648–5882

Maketavo 
Judita ŠPOKAUSKIENĖ

Indeksas 0002
UŽEIKITE, SKAMBINKITE,  RAŠYKITE
Šv. Kazimiero g. 3,  LT-01303 Vilnius
Telefonas pasiteirauti 261 55 93
El. p. redakcija@lkd.lt

Projektą „Kurčiųjų sociokultūrinio 
gyvenimo ir dialogo su visuomene 
atspindžiai“  10 tūkst. eurų  
suma remia Spaudos, radijo  
ir televizijos rėmimo fondas.

Ofsetinė spauda. 2 sp.l.
Tiražas 600 egz.
Spausdino BĮ UAB „Baltijos kopija”
Kareivių g. 13B LT-09109 Vilnius
Užsakymas 50857

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

→

Tarptautinės kurčiųjų žmonių 
savaitės kelionė per Lietuvą
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Panevėžio kurčiųjų bendruomenę  pasveikino kurčiųjų mokyklos ugdytiniai. 

Iliuzionistas M. Chovanskis ir jo 
triukas „Ropė ir žiedas".

Stengėsi neatsilikti ir šeimininkai. Jie svečiams patiekė tortą su užrašu „Pasaulio kurčiųjų 

federacija, 70 (metų)“ (anglų k. – red.), kad nė akimirkai dalyviai nepamirštų, kokia šiemet 

ypatinga sukaktis. Tarsi dar gurmaniškų vilionių būtų mažai, ant stalo dėjo ir dar vieną tortą, 

daugybę šokoladinių rudens uogomis puoštų keksiukų.

Tačiau tai nebuvo vien smagurių šventė, netrūko renginyje ir švietėjiškų, kultūrinių idėjų.  

Surengta pasaulio valstybių gestų kalbos žodynų parodėlė. Iliuzionistas Michailas Chovanskis 

pademonstravo naują triuką „Ropė ir žiedas". Beje, Pasaulio kurčiųjų magijos draugija paskelbė, 

kad triukas „Ropė" pagal populiarumą tarp kurčiųjų dabar užima pirmą vietą.

Šventės proga vaišės mokiniams iš PKNPM direktorės D. Kriščiūnienės rankų. 
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Panevėžio kurčiųjų kultūros centro šventinio stalo 
puošmena. Panevėžio KKC archyvo nuotr.
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Senjorų šokis – dovana šauniai Panevėžio kurčiųjų  
bend ruomenei.

Šventinį tortą pjaustė drauge trys Panevėžio KRC vadovės, buvusios ir 
esama: Raimonda, Alina ir Otilija.


