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Esate kurčiasis ir patyrėte smurtą?
Dėl pagalbos gestų kalba kreipkitės 

skpcregistracija@lygus.lt.
Parašę gausite atsakymą, kada jus priims.
Kaip viską teisingai parašyti?
Nuskenuokite šį QR kodą ir sužinosite 
gestų kalba.   👉

* * * 
Kurtieji dėl skubios pagalbos gali  
paskambinti į 112 Lietuva.
Tam reikia turėti mobiliajame telefone  
specialią programą.
Kaip ją atsisiųsti ir kaip naudotis,  
paaiškins specialistai.
Daugiau informacijos  
apie paslaugą gestais –  
pasinaudojus QR kodu.   👉

* * *
Ar žinote, kaip elgtis nutikus nelaimei?
Kaip elgtis, jei prasidės karas?
Specialistai parengė patarimų.
Patarimus galite žiūrėti gestų kalba  
pasinaudoję QR kodu.    👉

 * * *
45 metus Raseinių kurtiesiems  
vadovauja Genovaitė Eidukevičienė.
Pasveikinti vadovės atvyko  
daug žmonių, kurtieji vadovai.
Jie dėkojo Genovaitei Eidukevičienei 
už darbą, rūpinimąsi.

* * *  
Marijampolės kurčiųjų organizacijai – 20 metų.
Kartu marijampoliečiai paminėjo  
Tarptautinę kurčiųjų dieną.
Buvo didelė, graži šventė, daug svečių.
Apie šventę buvo kalbėta  
Marijampolės televizijoje.
Marijampolės kurtiesiems  
vadovauja Ala Grigoriana.
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Tarptautinę kurčiųjų dieną šventė Kėdainiuose. 
Atvyko svečių iš Kurčiųjų draugijos.
Kurčiuosius pasveikino Kėdainių mero pavaduotojas 
Paulius Aukštikalnis.
Kėdainių kurčiųjų vadovė yra Vijolė Tadaravičienė.

 * * *

Viekšnių muziejuje prie Mažeikių laukia kurčiųjų.
Čia pamatysite filmą gestų kalba apie vaistininką.
Vaistininkas Juozas Viekšniuose gyveno prieš 100 metų.
Projekto lėšomis sukurtas ir Mažeikių muziejaus padali
nyje – V iekšnių vaistinės muziejuje rodomas dokumenti
nis filmas apie garsų XX a.  gyve nusį provizorių, neeilinę 
asmenybę Juozą Aleksandravičių (režisierė – B. Staskevi
čienė). Filmas išverstas į LGK bendradarbiaujant su Ver
timo centro (LGKVC) Šiaulių teritoriniu skyriumi.

 * * *
Dabar ligoninėse kurtieji 
gaus informaciją gestais.
Dėl vertimo į gestus susitars 
gydytojas su vertėju.
Yra planšetė ir kurčiasis 
mato žodžių vertimą į gestus.

Norėdami papasakoti, kaip planšetės pagalba užmegzti sėkmingą 
ry šį su kurčiais pacientais ir kaip tai svarbu, LKD vadovai K. Vaišnora 
ir M. Balaišis apsilankė LSMU Kauno ligoninėje. Įsigyti planšetes nuoto
linėms LGK paslaugoms ligoninės ir poliklinikos nuo šiol yra įpareigotos 
SAM ministro įsakymu. Suteikę visą reikalingą informaciją, LKD vadovai 
išgirdo pažadą, kad bus daroma viskas, kad informacija teikiant sveika
tos paslaugas kurtiesiems būtų prieinama taip pat, kaip ir girdintiesiems.

 * * *
Padėkos raštu per Mokytojų dieną  
apdovanota Danutė Kriščiūnienė.
Panevėžio kurčiųjų mokyklos 
direktorę apdovanojo  
Švietimo ministerija.
Direktorė Danutė Kriščiūnienė 
apdovanota už gerą darbą.

Palangoje vyko Europos kurčiųjų 
badmintono čempionatas.
Lietuviai čempionate pelnė  
2 aukso, 2 sidabro, 3 bronzos  
medalius.
Komandinėse varžybose  
lietuviai laimėjo aukso medalį.
Lietuvių komandą sudarė 6 sportininkai.

Rugsėjo 24 – spalio 1 d. vyko Europos kurčiųjų badmintono jaunimo ir 
suaugusiųjų čempionatai. Komandinėse pirmenybėse tarp 14 valsty
bių komandų triumfavo lietuviai Ignas Reznikas, Emilija Unte, Marija 
Rimkutė, Aurelija Ramaneckaitė, Vaiva Žymantė, Kazimieras Daus-
kurtas (žr. nuotr. viršuje). Mišrių dvejetų grupėje aukso medalį iškovojo 
K. Dauskurtas ir V. Žymantė, bronza atiteko I. Reznikui ir E. Unte. Sidab
ro medaliais moterų dvejetų grupėje pasidabino V. Žymantė ir E. Unte, 
o merginų grupėje – A. Ramaneckaitė ir M. Rimkutė. Vienetų varžybose 
medalius pelnė: vyrų grupėje sidabro – K. Dauskurtas, moterų grupėje 
bronzos – V. Žymantė, merginų grupėje bronzos – A. Ramaneckaitė. Ko
mandos treneris – Donatas Narvilas.

 * * *

Kurtieji girdintiesiems mokyklose  
pasakoja apie save ir gestų kalbą.  👉

Kurtieji įdeda daug darbo, stengiasi.
Kurtieji nori, kad jų veikla būtų įvertinta.
Todėl kurčiųjų organizacija dalyvauja  
konkurse „Lietuvos galia“.
Balsuoti už LKD galite nuskaitę šį QR kodą.  👉

 * * *
2023 metais  „Akiratis“ kainuos 2 eurus.
Dėl kainos nusprendė Kurčiųjų draugijos  
Respublikinė valdyba.
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Kartais žmogų valdo 
protas, o kartais – širdis.
Protas ir jausmai negali veikti  
abu kartu.
Kai turiu daug jausmų –  
protas „neveikia“. 
Tada galiu padaryti klaidų.
Kai vaikas verkia, rėkia,  
netinka barti.
Reikia palaukti, pabūti kartu,  
kol jausmai nurims.
Geriau skirti laiko ir išklausyti,  
santykiai bus geresni.
Tik kai esi ramus, gali protingai 
galvoti.

Ir protas, ir jausmai vienodai 
svarbu

Vieni žmonės priima sprendimus vadovau
damiesi logika ir faktais, o kiti daugiau kreipia 
dėmesio į emocijas: ar jiems šis sprendimas 
patinka ar nepatinka, kaip jie su tuo jaučiasi. 
Tokiais atvejais atrodo, kad mūsų viduje kovoja 
protas ir širdis. Ar vienas geresnis už kitą?

Iš tikrųjų, nė vienas nėra geresnis ar svar
besnis. Priimant sprendimą ir apskritai gyveni
me ir protas, ir jausmai yra svarbūs ir reika lingi. 
Emocijos mums padeda išgyventi. O protas 
leidžia mokytis iš padarytų klaidų, planuoti, 
sudėlioti pliusus ir minusus bei priimti tinka
mą sprendimą. Bet svarbu atsiminti vieną 
tai syklę – protas ir jausmai negali veikti abu 
vienu metu. Kai žmogus apimtas jaus mų – jo 
protas „neveikia“. 

Taigi, jeigu jums reikia priimti sprendimą 
ir esate labai susijaudinęs arba esate labai 
laimingas / įsimylėjęs  /  piktas / liūdnas / iš
sigandęs ir pan., tuo metu jūs negalite logiš
kai mąstyti, todėl galite padaryti ar pasakyti 
tai, dėl ko vėliau gailėsitės.

Šitai žinoti yra svarbu bendraujant su kitu 
žmogumi, pvz., kai pykstatės: jūsų žmona ar 
vyras supyko, prikalbėjo negražių dalykų, pa
sakė viską, ką galvoja, o jūs bandote paaiškin
ti, kaip buvo iš tikrųjų, kodėl taip atsitiko. At

rodo, kad ji ar jis jūsų nesiklauso ir nesupran
ta. Taip iš dalies ir yra, nes ją ar jį tuo metu val
do emocijos, o protas yra „išsijungęs“ – logika 
ir paaiškinimai iki jos ar jo „nenueina“.

Tas pats yra su vaikais, kai jie verkia, rėkia, 
daužo, mušasi ar kitaip rodo savo emocijas. 
Tuo metu jūsų pamokymai, paaiškinimai, 
barimas nepadeda, nes veikia ne protas, o 
jausmai.

Patarimai, ką daryti 
Išklausyti ir leisti išsipasakoti, padėti išlie

ti jausmus, palaukti, kol žmogus nusiramins. 
Tuo metu reikia jam skirti savo dėmesį ir lai
ką: klausti „Kuo galiu tau padėti?“, „Papasa
kok, noriu tave suprasti“, jei sutinka, galima 
apkabinti, jeigu ne – tik pasakyti, kad „Esu 
šalia ir padėsiu kuo galiu.“ Vaiko emocijų ant
plūdžio metu reikia nusileisti iki jo akių lygio 
(atsitūpti), jeigu reikia – „išvesti“ vaiką iš emo
cijas keliančios situacijos, pvz., parduotuvės.

Tik tada, kai emocijos aprims, protas vėl 
pradės veikti. Ir tik tada galite kalbėtis apie 
faktus, taisykles, informuoti.

Atrodo, kad tai užima daug laiko? Taip, 
tam reikia papildomo laiko, bet artimas po
kalbis pagerins jūsų santykius, sustiprins ryšį, 
žmogus jausis išklausytas ir suprastas, vėliau 
susitarti ir pasikalbėti seksis daug geriau. Ne
bijokite savo ir kitų žmonių jausmų – kalbėki
tės apie juos ir tada protas veiks daug geriau!

PSICHOLOGAS PATARIA / MES IR VISUOMENĖ 

Kas valdo: jausmai ar protas?
LKD psichologė Donata LUKOŠIENĖ                                            

Kaip padaryti, kad kurtieji suprastų 
apie ką kalbama filmuose? 
Dabar yra parengta patarimų knyga.
Knyga yra skirta filmų ir spektaklių 
kūrėjams.
Knygą galite perskaityti  
pasinaudoję QR kodu. 👉

Vilniaus universiteto (VU) audiovizualinio 
vertimo dėstytojos doc. dr. Jurgita Kerevi-
čienė ir doc. dr. Laura Niedzviegienė paren
gė ir išleido leidinį „Kinas ir teatras visiems. 
Audiovizualinių produktų pritaikymo nere
giams ir silpnaregiams bei kurtiems ir nepri
girdintiems žiūrovams gairės“.

Šis leidinys skirtas visiems, dirbantiems 

su audiovizualine medžiaga (kino bei teat ro 
produkcija) ir siekiantiems ją pritaikyti įvai
rių sensorinių (jutiminių) galimybių Lietuvos 
žiūrovams. Tai yra audiovizualinių kūrinių pri
taikymo gairės, kuriose susisteminti svar
biausi subtitravimo kurtiesiems ir neprigidin
tiesiems bei garsinio vaizdavimo neregiams ir 
silpnaregiams principai, leidžiantys kokybiš
kai pritaikyti audiovizualinį turinį minėtoms 
tikslinėms grupėms. 

Gairėse pateiktos rekomendacijos bei 
atskleistos patirtys Lietuvos audiovizualinio 
meno kūrėjams padės pritaikyti kino ir teat
ro kūrinius ir atsižvelgti į auditorijos fizinius 
ypatumus. Tai leis sukurti lygiavertę prieigą 
prie kultūros turinio ir visavertiškai mėgau
tis audiovizualiniu menu. Šiuo leidiniu sie
kiama prisidėti prie gerovės visuomenės 
plėtros.
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PSICHOLOGAS PATARIA / MES IR VISUOMENĖ 

Audiovizualinio turinio pritaikymo gairės „Akiračio“ inf.
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MES IR VISUOMENĖ

Aukštasis mokslas ir kurtieji studentai
Rugsėjo 19 d. konferencijoje, skirtoje kurčiųjų aukštojo mokslo 

klausimams aptarti, 4 lektoriai: Nijolė PIVORIENĖ, Kęstutis VAIŠ
NORA, Paulius JURJONAS ir Kassija IZOTOVA – dalinosi asmenine 
studijų ar dėstytojavimo patirtimi, kalbėjo apie šiandienos studijų 
iššūkius (žr. nuotr. apačioje).

Lektoriai konstatavo, kad kurčiųjų studentų mažėja ir ieškojo tam 
paaiškinimo. K. Vaišnora svarbiausia priežastimi įvardino LGK vertė
jų trūkumą, konspektuotojo profesijos nebuvimą. K. Izotova plėtojo 
kolegos mintį, atskleisdama ir daugiau galimų priežasčių. Viena iš 
tokių įvardino vis dar gajus stereotipus: „tu nesugebėsi“, „atsiliksi“, 
„studijų kryptis netinka pagal klausą“, „tu nekalbi“. Kalbėtojai taip 
pat guodėsi dėstytojų dėmesio stoka, nepakankamu atsižvelgimu į 
individualius klausos negalią turinčių studentų poreikius.

Turėjo K. Izotova pastabų ir negalios draugams, kurie mokykloje 
labai skuba nustoti lankyti surdopedagogo užsiėmimus, vos tik jie 
tampa neprivalomi, o paskui nedrįsta pademonstruoti savo balso. 

Bet ar yra išeičių? Teigta, kad yra.  LKD prezidentas K. Vaišnora 
mano, kad būtų pats laikas svarstyti apie LGK vertėjų įdarbinimą 
aukštosiose mokyklose, kur studijuoja daugiau negu vienas kurčias 
studentas. Taip pat dažniau paskaitose teikti vertimo paslaugas 
nuotoliniu būdu.  Taip būtų taupomas studentų ir vertėjų laikas.

Pirmadienio vakarą kurčiasis jaunimas rinkosi į dar vieną diskusiją 
„Zoom“ platformoje. Svarstyta, kas turėtų būti atsakingas už LGK ver
timo paslaugos užsakymą – studentas ar aukštoji mokykla. Vienbal
siai nuspręsta, kad tai turėtų būti aukštosios mokyklos pareiga.

LRT televizijos studijoje
Rugsėjo 20osios rytas aušo ypatingas. LRT televizi

jos studijoje Paulius JURJONAS ir Gabija VARENKEVIČIŪTĖ 
atliko gestų kalba sukurtą dainą.  👉

Neoficialiu kurčiųjų himnu tituluojamą kūrinį studijoje įgarsino 
atlikėjas ir aktorius Dominykas VAITIEKŪNAS. Tarptautinės kurčių
jų žmonių savaitės proga LKD prezidentą Kęstutį VAIŠNORĄ kalbino 

„Labas rytas, Lietuva“ laidos vedėja Ugnė Siparė. Vėliau visi laidos 
svečiai ir vedėja kartu nusifotografavo (žr. nuotr. viršuje). 

Apie kurčiųjų atlikėjų ir girdinčio aktoriaus bendrą kūrybinį eks
perimentą kitame „Akiračio“ numeryje pasakos P. Jurjonas. 

   
Sveikatos paslaugų prieinamumas 

Rugsėjo 21 d. buvo skirta sveikatos temai. Lietuvos kurčiųjų bend
ruomenės atstovai su Sveikatos apsaugos ministerijos (SAM) darbuo
toja Ilona ŠAKIENE ir Valstybinių ligonių kasų atstove Lina TAMINSKIE
NE diskutavo apie sveikatos paslaugų prieinamumą šalyje. 

Pasidžiaugta, kad per pastaruosius kelerius metus valstybė ženk liai 
padidino kompensuojamą klausos aparatų išlaidų sumą. Ir vaikams, 
ir suaugusiesiems kompensuojama 2 klausos aparatų dalinė suma. 
Dėl didesnės kompensacijos dabar neprigirdintieji gali įsigyti geresnių 
techninių charakteristikų klausos aparatus, į juos integruojamos nau
jos, pasirinktinės funkcijos. Tačiau kalbėjusieji apgailestavo, kad klau
sos aparatai vyresniems kaip 7 m. vaikams ir suaugusiesiems skiriami 
per retai (kas 5 metai). Per tokį ilgą nešiojimo laiką esą jie visiškai susi
dėvi, kenčia neprigirdinčių asmenų gyvenimo kokybė.

Kurtieji kėlė klausimą, kodėl, jų teigimu, kompensuojama 100 
proc. kochlearinių implantų (KI) kainos, o klausos aparatų – tik ba
zinė kaina.

Svarbi žinia – išleistas SAM ministro įsakymas, kuriuo ligoninės 
ir poliklinikos įpareigotos užtikrinti kurtiems klientams LGK vertimo 
paslaugų prieinamumą. 

Kurtieji neigiamai atsiliepė apie Kauno klinikų otorinolaringologų 
elgesio kultūrą, kritikavo subjektyvumą. Pasak diskusijos dalyvių, gy
dytojai „prievartiniu būdu“ bruka mažyliams KI operacijas, atsisakius 
„kelia toną“. Su SAM ir LVLK atstovėmis tartasi, kaip būtų galima už
tikrinti objektyvios, visapusiškos informacijos prieinamumą tėvams. 
Kad jau pirmojo vizito pas klausos specialistus metu tėvai sužinotų ne 
tik apie KI, bet ir esamas alternatyvas – klausos aparatus, gestų kalbą, 
visus kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo būdus, būtų iš tikrųjų, o ne 
tariamai, įtraukti į sprendimų priėmimą.

Tarptautinė kurčiųjų žmonių savaitė Lietuvoje
Rugsėjo 19–25 d. paminėjome Tarptautinę kurčiųjų 
žmonių savaitę. Šiemet renginių buvo taip gausu, 
kad nesunku buvo ką nors praleisti. Į talką skuba 
redakcija. Susisteminome  informaciją ir šiandien 
ja dalinamės su savo skaitytojais. 

?

?

Konferencijos apie aukštąjį mokslą lektoriai.

Parengė Nijolė KRASNIAUSKIENĖ
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Interviu su UKA prezidente
Pasaulio kurčiųjų federacija ragina ruoštis netikėtoms situaci

joms iš anksto. Ką liudija dramatiška Ukrainos patirtis – ar tai įma
noma? Ko Lietuva gali pasimokyti iš Ukrainos? Savo 
nuomone dalinosi, į klausimus atsakė Ukrainos kurčiųjų 
asociacijos (UKA) prezidentė Irina CHEPCHINA rugsėjo 
22 d. nuotolinio pokalbio metu.   👉

Be mobiliųjų telefonų, kaip vieną tinkamiausių informacijos pri
einamumą užtikrinančių priemonių UKA prezidentė rekomendavo 
apyrankeslaikrodžius su informacinių pranešimų gavimo funkcija. 
Lyderė ir lietuviams patarė jomis apsirūpinti, ir pati šiemet per Tarp
tautinę kurčiųjų žmonių savaitę valdžios atstovams išsakė būtent 
tokį prašymą. Nešiodami apyrankę, teigė pašnekovė, specialiųjų tar
nybų informaciją kurtieji gaus realiu laiku, kaip ir girdintieji, ir turės 
daugiau laiko pasirūpinti savo saugumu.

UKA prezidentė ragino lietuvius krizės atveju užsitikrinti infor
maciją gestų kalba. Taip pat išsiaiškinti, kas ir kaip krizės atveju 
teiks pagalbą kurčiųjų bendruomenei: rūpinsis maistu, evakuacija, 
vaduos, pvz., iš griuvėsių ar ugnies. Komandoms, besirūpinančioms 
kurčiaisiais, svarbu suteikti informacijos apie negalios specifiką.

Per 7 karo mėn. (rugsėjo mėn. duomenys) Ukrainą paliko apie 
7 tūkst. kurčiųjų (tarp jų – 756 vaikai), apie 1 tūkst. iš jų jau grįžo į 
tėvynę. Iš šalies išvyko 30 iš 92  šalyje dirbusių gestų kalbos vertėjų. 
Tačiau ir išvykę vertėjai dirba nuotoliniu būdu ir toliau teikia vertimo 
paslaugas. Didžiausiomis kurčių pabėgėlių problemomis svečiose 
šalyse pašnekovė įvardino komunikacijos sunkumus dėl skirtingų 
gestų kalbų ir būtinybę vartoti rašto kalbą. Nemažai kurčiųjų persi
kraustė šalies viduje, išvyko gyventi ten, kur yra sąlyginai saugiau. 

I. Chepchina papasakojo, kaip Ukrainos karo zonose kurčiuosius 

savanoriai aprūpina maistu ir vandeniu. Taip pat kalbėjo apie infor
macijos sklaidą gestų kalba nacionalinėje televizijoje (dirba vertė
jas), Vyriausybės spaudos konferencijų vaizdo įrašus „Telegram“ 
kanalo UKA paskyroje (įrašus verčia UKA dirbantys vertėjai) bei pa
pasakojo, kaip užtikrinamos vertimo paslaugos kurtiesiems gydymo 
įstaigose  (vaizdo skambučiai visą parą).

UKA lyderė padėkojo K. Vaišnorai ir LKD už tai, kad buvo pirmie
ji karo pradžioje suteikę moralinį palaikymą ir parėmę. Prezidentė 
informavo, kad Lietuvos kurčiųjų surinkti ir perduoti daugiau kaip 3 
tūkst. eurų buvo panaudoti vertimo paslaugoms užtikrinti. 

Susitikimas su SADM ministre
Rugsėjo 23 d. LKD prezidentas K. Vaišnora ir viceprezidentas My

kolas Balaišis apsilankė Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje, 
kur susitiko su ministre Monika NAVICKIENE.

Susitikimo metu aptartas LGK vertimo paslaugų prieinamumas. 
LKD lyderiai iš ministrės išgirdo itin svarbų kurtiesiems patikinimą: 
reformuojant socialinės apsaugos sistemą  limituojamos vertimo pa
slaugos ar kuriami kokie nors jų teikimo prioritetai nebus.

Taip pat kalbėtasi apie įtraukųjį švietimą ir būtinybę planuoti lė
šas ir priemones kurčiųjų lietuvių kalbos mokymuisi, pedagogų, mo
kančių LGK, rengimui. Ministrė pritarė, kad LGK vertimo paslaugos 
pamokų metu – dar ne įtraukusis ugdymas. Reikia kur kas daugiau: 
pritaikytos aplinkos ir priemonių, gestų kalbos vartojimo ugdymosi 
aplinkoje, bendraamžių ir ugdytojų solidarumo ir palaikymo. 

Po susitikimo ištransliuota žinutė: informacijos teikimas kurtie
siems yra laikytinas svarbiausia socialinių reabilitacijos paslaugų 
visumos dalimi, t. y. Nr. 1.

MES IR VISUOMENĖ
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Tarptautinė kurčiųjų žmonių savaitė Lietuvoje

→

Klaipėdoje vykusios 55osios Respublikinės meno šventės akimirkos.

Pokalbio su UKA prezidente I. Chepchina ekrano kopija.

LKD vadovai aptarė rūpimus klausimus su SADM ministre M. Navickiene.
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Paskaita Vyriausybės darbuotojams
 Rugsėjo 23 d. Vyriausybės kanceliarijos darbuotojams LKD pre

zidentas Kęstutis VAIŠNORA  skaitė paskaitą „Visuomenės švietimas 
apie kurčiuosius“. 

Lektorius papasakojo apie kurčiųjų kultūrą, bendravimo gali
mybes, pasidalino savo asmenine patirtimi ir surengė trumpą gestų 
kalbos pamokėlę. Darbuotojai svečią daug klausinėjo, viskuo domė
josi. Patys į klausimą, ar kurčias asmuo galėtų dirbti Vyriausybėje, 
nedvejodami atsakė teigiamai.

Jaunieji lyderiai apie ateities kurčiųjų lyderystę
Ar visi gali tapti lyderiais? Ar lyderystė įgimta ar įgyjama? Be 

kokių savybių lyderis neįsivaizduojamas? O kas mūsų jauniesiems 
lyderiams patiems yra įkvėpimo šaltinis? Apie tai svarstė kurčiųjų 
jaunimo atstovai Erika JOČYTĖ, Veronika MICHAILOVA, Paulius JUR
JONAS, Arnoldas MATULIS. Savo patirtimi ir vizija pasidalino LKD 
prezidentas Kęstutis VAIŠNORA.

Lyderystė neįsivaizduojama be iniciatyvos, gebėjimo dirbti 
komandoje, atsakomybės ir pareigos prisiėmimo, kilnaus tikslo 
turėjimo, pasirengimo jo siekti net tuomet, kai sunku ar nesiseka, 
atsidavimo, kantraus darbo, gebėjimo burti, telkti, būti 
įkvėpimo šaltiniu kitiems – štai ko iš lyderių tikisi patys 
interviu dalyviai. Rugsėjo 25osios pasisakymų vaizdo 
įrašą kviečiame žiūrėti nuskenavus QR kodą.

Respublikinė meno šventė Klaipėdoje
„Ilgas, bet labai pavykęs renginys“, – daugiausiai tokių 

įvertinimų pelnė Klaipėdos TV pirmininko Juliaus BUINICKO 
ir Klaipėdos KRC direktorės Nijolės KAMINSKIENĖS vadovau
jamo kolektyvo kartu su LKD organizuota meno šventė.   👉

7 meno saviveiklos kolektyvų iš Vilniaus, Kauno, Panevėžio, 
Šiaulių, Kėdainių, Marijampolės ir Klaipėdos pasirodymai, daugybė 
imituojamųjų dainų, šokių ir dar nematytų spektaklių. Ir, žinoma, 
daugybė sveikinimų, linkėjimų, apsikeitimas mielomis dovanėlė
mis. Šventė uostamiestyje prasidėjo rugsėjo 24osios popietę, o tę
sėsi iki vėlumos.

Dalinamės su skaitytojais gražiausiomis šventės akimirkomis (žr. 
nuotr. 6 ir 7 psl. viršuje) ir primename: kitąmet planuokite kelionę į 
Kėdainius. 56oji Respublikinė meno šventė vyks ten.   

Solidarizavosi su kurčiųjų bendruomene
Tarptautinę gestų kalbų dieną, rugsėjo 23ąją, mėlynai nušvito 

objektai įvairiuose Lietuvos miestuose (žr. nuotr. apačioje).  Tai buvo 
solidarumo su kurčiaisiais ir gestų kalba ženklas. 

Mėlyna spalva švietė Jonavos pėsčiųjų tiltas, Panevėžio savi
valdybės pastatas. Net keletą vakarų iš eilės mėlynai nusidažė Pre
zidentūros kanceliarijos fontanas. Taip pat mėlyna spalva buvo pa
puoštas Kuršėnų tiltas per Ventos upę, mėlynai vakare nušvito SADM 
pastato fasadas. „Mėlynus“ linkėjimus kurtiesiems siuntė Vilniaus 
dailės akademija ir kt.  

„Nušvieskime gestų kalbą mėlynai“ – taip vadinosi akcija, kurią 
inicijavo Pasaulio kurčiųjų federacija (WFD).

Su paskaitos dalyviais Vyriausybėje  sveikinasi LKD prezidentas K. Vaišnora.

MES IR VISUOMENĖ
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Jonavos pėsčiųjų tiltas (viršuje). Prezidentūros kanceliarijos fontanas (apačioje).Panevėžio savivaldybės pastatas.



2022 m. SPALIS8

Vilniaus kurtieji: „Mūsų daug ir mes stiprūs“
Spalio 1ąją Tarptautinei kurčiųjų žmonių dienai skirtas renginys 

Vilniuje nuo ankstesniųjų švenčių gerokai skyrėsi ir forma, ir turiniu.
Tądien kurčiųjų bendruomenė buvo kviečiama dalyvauti ekskur

sijose po Vilniaus senamiestį, pabėgimo kambaryje Šv. Kazimiero g. 
3 patalpose, mugėje, diskusijose, žaidimuose, viktorinose. Atrakcijos 
vyko ir atvirose erdvėse, ir aktų salėje. 

Vilniaus kurčiųjų bendruomenė ir sostinės svečiai žiūrėjo Vilniaus 
KRC liaudies teatro „Mimika" spektaklio premjerą pagal Juditos Vai
čiūnaitės poemą „Orfėjas ir Euridikė" (režisierė Janina Mažeikienė).

Renginio metu buvo pagerbti aktyviausi bendruomenės nariai, 
saviveiklininkai.  Susirinkusiuosius pasveikino Vilniaus TV pirminin
kė Rima Paulauskienė ir Vilniaus KRC direktorė Inga Minkevičienė. Po 
ilgo karantino ir nežinios dėl ateities bendruomenės nariai džiaugėsi 
pagaliau galėję susitikti tiesiogiai. 

„Mūsų daug ir mes esame stiprūs turėdami vieni kitus“, – rengi
nyje sakė R. Paulauskienė ir kvietė: –  Todėl švęskime šventes kartu, 
dalinkimės ir šviesiomis, ir sunkiomis akimirkomis.“

Renginio idėjos autoriai ir organizatoriai – LKD Vilniaus TV, Vil
niaus KRC ir Vilniaus kurčiųjų jaunimo organizacija. 

Kauno kurčiųjų kultūrinė puota
Spalio 1 dienos rytas nieko gero nežadėjo. Tačiau vidurdienį, kai 

kurti kauniečiai pradėjo rinktis į prie geležinkelio stoties įkurtą im
provizuotą kavinębarą su scena, meną, kultūrą ir kurčiuosius globo
jančios mūzos staiga išstumdė lietaus debesis ir atvėrė 100 čia susi
rinkusių žmonių visiškai giedrą dangų. 

Kurtieji saviveiklininkai, kaip ir dera tikriems kultūros gurma
nams, paruošė bendruomenei įspūdingą programą. Senos, kurčiųjų 

pamėgtos ir visai naujos imituojamosios dainos, tautinių šokių ko
lektyvo pasirodymai, mini spektakliukas – visko tądien buvo sočiai. 
Repertuarą gražiai papildė ukrainiečio aktoriaus Evgenijaus Melni
kovo, šiuo metu nuo karo baisumų besiglaudžiančio Marijampolėje, 
profesionalus pasirodymas.

Po pertraukos organizatoriai, vadovaujami Kauno TV pirmininko 
M. Balaišio ir Kauno KRC direktorės Jūratės Pugačiauskienės, šven
tės dalyviams pažėrė aibę staigmenų: žaidimų, siurprizų. Likti įvykių 
nuošalėje buvo neįmanoma. Taip po renginio kalbėjo Vertimo centro 
(LGKVC) atstovai – ir tie, kurie dirbo vertėjų darbą, ir tie, kurie repre
zentavo įstaigą, tą patį tvirtino ir svečiavęsi LKD vadovai.

Pasimėgavę kultūrine programa, iki soties papramogavę, kaunie
čiai vaišinosi pica. Akivaizdu, vienos tokiam dideliam būriui valgytojų 
negalėjo užtekti. Tad organizatoriai jų „iškepė“ net 60! Dalyviai nesi
skirstė iki vėlumos. 

Kaune jau seniai nė vienas renginys neapsieina be savanorių tal
kos. Šįkart gražiausias šventės akimirkas fiksavo savanorio Donato 
Mineikio fotoobjektyvas.

Šiaulių kurčiųjų šventė: žaidimai, dovanos ir tortas 
Šiauliečiai Tarptautinę kurčiųjų žmonių dieną rinkosi švęsti taip 

pat spalio 1ąją.
Organizatoriai šventinę nuotaiką kūrė susirinkimo vietą išpuošę 

dekoracijomis, pripildydami patalpas mirksinčių diskotekos šviesų. 
Ant gėlėmis puošto stalo atėjusieji sudėjo savo atsineštas vaišes ir gėri
mus. Pagal iš ankstinį sumanymą Šiaulių KRC darbuotoja Karina Udrė 
paruošė viktoriną iš 30 bendro pobūdžio klausimų ir pasirūpino prizais 
nugalėtojams. Registravosi žaisti 15 bendruomenės narių. Jie visi tu
rėjo į savo išmaniuosius telefonus atsisiųsti programėlę „Quizizz” ir 
ten pasirinkti teisingus atsakymų variantus. Valandą trukęs žaidimas 
baigėsi tokiais rezultatais: I vieta – Birutė Šiurienė iš Kuršėnų, II vieta – Ar
tūro Žemaičio šeima, III vieta – Jovita Kont. Viktorinos metu trumpam 
užsuko svečiai iš Panevėžio: pasisveikinti, pabendrauti ir šiek tiek pa
talkinti viktorinos dalyviams (padėti buvo galima).   Po to bendruome

Jei linksmintis,  
tai linksmintis           
Kviečiame į neakivaizdinę kelionę po Lietuvą. 
Apsilankykime Tarptautinei kurčiųjų žmonių die-
nai skirtuose teritorinių kurčiųjų bendruomenių 
renginiuose. Neabejojame, jums patiks, nes mūsų 
lyderiai šventę kitiems ir sau organizavo pasitelkę 
išmonę ir vadybinius įgūdžius.

KURČIŲJŲ KULTŪRA
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Štai kaip sausakimša buvo žiūrovų sostinės kurčiųjų šventės dieną.

Šiaulių kurčiųjų bendruomenės renginys.  

„Mimikos“ spektaklio „Orfėjas ir Euridikė“ premjera.
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nė susibūrė prie stalo. Tačiau, vos spėję užkąs
ti, netrukus visi buvo pakviesti rikiuotis į eilę. 
Šiaulių KRC kolektyvas kiekvienam šventės 
dalyviui įteikė po simbolinę dovaną – atšvaitų 

apyrankę su klubo simbolika. Pirmenybė ei
lėje buvo suteikta senjorams, nes spalio 1oji 
yra Pagyvenusių žmonių diena. Užsegdama 
apyrankes, Š iaulių kurčiųjų lyderė Vestina 

Rubcovienė j uokavo, kad kylant elektros kai
noms gatvėje bus išjun giamos šviesos, tad at
švaitai padės gintis nuo tamsos. Po to vaišės 
tęsėsi. Organizatoriai šven tės dalyvius pavai
šino labai skaniu tortu.

 Vėliau dalyviai buvo pakviesti dalyvauti 
dar viename žaidime. Šįkart tai buvo ne in
telekto, o sumanumo reikalaujanti užduotis. 
Įvykdžiusi nelengvas žaidimo sąlygas, prizą – 
telefono laikiklį – laimėjo Virginija Gaižutienė. 

Tarptautinė kurčiųjų žmonių šventė yra 
nuostabus metas, skirstydamiesi kalbėjo šiau
liečiai ir jau iš karto ėmė svajoti apie kitų metų 
renginį.

Pagal Rimos PAULAUSKIENĖS,  
Mykolo BALAIŠIO ir Karinos UDRĖS inf.

KURČIŲJŲ KULTŪRA
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Keturiose bibliotekose  
surengtos kurčių  
vilniečių parodos.
Dailininkų parodos vyko Plungėje, 
Rokiškyje, Tauragėje ir Vilkaviškyje.
Dailininkus į parodas lydėjo  
Vilniaus kurtieji.
Po parodų visi vilniečiai ėjo  
į ekskursijas po miestą.

2022 m. VšĮ Vilniaus kurčiųjų reabilitaci
jos centro įgyvendintas projektas „Kurčiųjų 
meno pasaulis – pamatykime ir susipažinki
me“ suteikė galimybę pamatyti per atkurtos 
Lietuvos Nepriklausomybės laikotarpį dai
lės studijas šalyje baigusių kurčių dailininkų 

darbus, susipažinti su jais pačiais. 
Keturiose šalies bibliotekose buvo su

rengtos Lietuvos kurčiųjų dailininkų – Ievos 
Augaitytės, Silvanos Hacking, Lino Podiria
kos, Vytauto Vanago – parodos. 

Plungės rajono savivaldybės viešoji bib
lio teka, Rokiškio rajono savivaldybės Juozo 
Keliuočio viešoji biblioteka, Tauragės rajono 
savivaldybės Birutės Baltrušaitytės viešoji 
biblioteka ir Vilkaviškio rajono savivaldybės 
viešoji biblioteka mielai sutiko būti projekto 
partnerėmis ir savo patalpose eksponuoti mi
nėtų dailininkų darbus.

Kurčiųjų bendruomenės nariai po parodų 
atidarymų buvo kviečiami į temineseduka
cines ekskursijas „Šalies regionų ir miestų 
kultūrinis savitumas“. Džiugina, kad besido
minčių kurčiųjų darbais ir savo šalies kultūros 
paveldu buvo gausu. Iki naujų susitikimų!

Kurčiųjų meno pasaulis veriasi girdintiesiems
Vilniaus KRC inf.
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Šiaulių kurčiųjų bendruomenės renginys. 

Štai kiek vilniečių palydėjo savo dailininkus į parodos atidarymą Plungėje.

Kurčiųjų meno darbų pristatymas Rokiškyje.
Po parodos – į Tauragės muziejų.

Gražiausios kauniečių šventės akimirkos –  per savanorio D. Mineikio fotoobjektyvą.
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„Knyga, knyga, dar kartą knyga. Niekas taip 
neišjudina ir neugdo vaiko fantazijos kaip knyga.

Astrida Lindgren

Jau daugelį metų Kauno kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo 
centre tęsia tradicijas knygų klubas, kurį papildė nauji, patys jau
niausi, nariai: parengiamosios klasės mokiniai.

Pirmo susitikimo metu prisiminėme jau perskaitytas knygeles, 
pasidalijome vasaros atostogų įspūdžiais. Mokiniai buvo pasiilgę 
savo bendraminčių, pasakojo, kokias knygeles perskaitė per atosto
gas. Nauji klubo nariai pademonstravo savo skaitymo gebėjimus ir 

puikiai įsiliejo į jau esamų skaitytojų gretas. 
 Spalio pirmąją savaitę ugdymo centre vyko  integruotos sociali

nio emocinio ugdymo veiklos apie draugystę. Susitikę knygų klubo 
nariai skaitė knygelę „Mano gerieji draugai“. Tai knygelė apie augin
tinius. Vaikai noriai pasakojo apie savo mažuosius draugus: kačiu
kus, šuniukus, žiurkėnus bei žuvytes. Kai kurie mokiniai pasigyrė, 
kad kaime, pas močiutę, yra ne tik kačiukų ir šuniukų, bet ir avių, 
vištų, kalakutų.

Kito užsiėmimo metu knygų klubo nariai piešė savo mylimus 
augintinius. Tad tiesiog ėmėme ir patys sukūrėme iliustracijų knygą 
„Mano mylimi augintiniai“. Vaikai pasijuto tikrais kūrėjais. Tai buvo 
puiki proga vaikams atskleisti savo kūrybiškumą.

Panevėžio kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pagrindinės mo- 
kyklos ir Panevėžio kurčiųjų kultūros centro bend-
ruomenėms rugsėjis buvo gausus renginių ir įvykių.
Rugsėjo 18-ąją Panevėžio kurčiųjų kultūros centras dalyvavo „Zoom“ 
platformoje vykusiame nuotoliniame susitikime su pasaulio kurčių
jų iliuzionistais. Pasitarimas daugiausiai buvo skirtas pasaulio kur
čiųjų magijos festivalio organizaciniams reikalams. Nuspręsta, kad 
festivalis vyks 2024 m. Miunchene (Vokietija). Taip pat kartu su viso 
pasaulio magais prie kompiuterių ekranų paminėjome Tarptautinę 
kurčiųjų žmonių dieną.
Rugsėjo 22 d., Panevėžio „Šaltinio“ progimnazijos ir Panevėžio 
„Žemkalnio“ gimnazijos  kvietimu, vedėme atvirą LGK pamokėlę 
šių ugdymo įstaigų mokiniams. Vaikai turėjo progą daugiau sužinoti 
apie lietuvių gestų kalbą, kurčiųjų kultūrą ir istoriją. Kurtieji iliuzio
nistai demonstravo triukus.
Rugsėjo 23 d. ir rugsėjo 29 d. Panevėžio kurčiųjų  mokykloje ir Kur
čiųjų kultūros centre buvo surengti Tarptautinės kurčiųjų žmonių 
dienos minėjimai. Renginių metu, be kita ko, veikė knygų parodos. 
Dėmesio centre atsidūrė leidiniai, neseniai parvežti iš Norvegijos. Jie – 
apie norvegų gestų kalbą, istoriją, kultūrą, taip pat žymius kurčius 
žmones, gausiai iliustruoti nuotraukomis. Kurčiųjų kultūros centre 

buvo švenčiama Tarptautinė kurčiųjų žmonių diena ir paminėtas šių 
eilučių autoriaus bibliotekininko 40 metų darbo stažas.
Rugsėjo 25 d., kurčio architekto Donato Počešiūno kvietimu, dalyva
vome Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos paskaitoje su vertimu 
į LGK „Pastatai kalba“. 
Rugsėjo 30 d. Panevėžio kurčiųjų kultūros centro bendruomenė daly
vavo Kurčiųjų dienos šventėje Raseiniuose. Tądien pagerbėme Rasei
nių pirminės kurčiųjų  organizacijos pirmininkę Genovaitę Eidukevi
čienę, švenčiančią 45erių metų darbo su kurčiaisiais sukaktį. Vyko 
vaizdo filmo apie pirmininkės 1977–2022 m. vadovavimo laikotarpį ir 
veiklas peržiūra. Šventėje dalyvavo Lietuvos pirminių kurčiųjų organi
zacijų pirmininkai, Lietuvos kurčiųjų draugijos atstovai.
Spalio 1 d., Vilniaus TV kvietimu, dalyvavome sostinėje vykusiame 
Tarptautinės kurčiųjų žmonių šventės renginyje. Vilniuje du mūsų kur
ti iliuzionistai demonstravo spalvingus triukus vaikams.  

KURČIŲJŲ KULTŪRA

Knygų klubo veiklos: skaitymas kartu, pokalbiai, kūryba, piešimas. 

G. Eidukevičienės 45 m. veiklos minėjime Raseiniuose.

Nuotolinė paskaita magams.       40 metų veiklos tortadienis.                         Į paskaitą „Pastatai kalba".                                                                             Proginės knygų parodos.
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Knygų klubo nariai vėl drauge

Rugsėjo mėnesio kronika

Asta BALNANOSIENĖ, bibliotekininkė

Vilius GLUŠOKAS
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Nepasiekusiems patenkinamo 
lygio – mokymosi pagalba

Kasmet šalies bendrojo ugdymo mokyk
lo   se atliekami 4, 6 ir 8 klasių mokinių nacio
naliniai pasiekimų patikrinimai. Kurčiųjų mo
kyklose jie niekada nebuvo atliekami, nes 
bu vo savanoriški, o pačioms mokykloms pri
trūkdavo drąsos būti įvertintoms ir palygin
toms su kitomis. Džiugu, kad šiemet pirmą 
kartą tokiame patikrinime dalyvavo LKNUC ir 
Kauno kurčiųjų mokykla (KKNUC). Rezultatai 
tikrai nebuvo visiškai prasti, nors tobulėti yra 
kur. Gerai, kad pasibandėme, bandysime ir 
šiemet, nes jau 2023–2024 mokslo metais (m. 
m.) kasmetiniai 4 ir 8 klasių mokinių pasieki
mų patikrinimai taps privalomi. 

Siūloma, kad 4 klasės mokiniams būtų 
atliekami lietuvių kalbos ir literatūros, mate
matikos, pasaulio pažinimo (nuo 20242025 
m. m. – visuomeninio ugdymo ir gamtamoks
linio ugdymo) dalykų pasiekimų patik rinimai. 
Nepasiekus numatyto pasiekimų lygio, 5 kla
sėje mokiniams būtų teikiama papildoma 
mokymosi pagalba pagal individualiai suda
rytą planą.

8 klasės mokiniai tikrintųsi lietuvių kalbos 
ir literatūros, visuomeninio ugdymo (is to  ri ja, 
geografija, pilietinis ugdymas), gam ta moks
linio ugdymo (fizika, biologija, chemi ja) daly
kų pasiekimus. Mokiniams, nepasiekusiems ati
tinkamo pasiekimų lygmens, 9 (I gimnazijos) 
klasėje būtų teikiama papildoma pagalba pa
gal individualų planą.

PUPP laipteliai
Nuo 2023–2024 m. m. privalomu taps Pa

grindinio ugdymo pasiekimų patikrinimas 
(PUPP) 10 klasėje / II gimnazijos klasėje, o 
jo neišlaikę mokiniai nebaigtų pagrindinio 
ugdymo programos, bet turėtų teisę perlai
kyti PUPP arba kartoti kursą. Šiuo metu de
šimtokams užtekdavo tiesiog ateiti į PUPP ir 
jau buvo laikoma, kad jie „išlaikė“. Dešimto

kams privaloma taps ne tik lietuvių kalbos ir 
literatūros, matematikos, kaip dabar, bet ir 
gamtamokslinių, visuomeninio ugdymo, už
sienio kalbos žinių patikra. 

Nuo 2025 m. mokiniai, sieksiantys b aigti 
pagrindinio ugdymo programą, privalės ne tik 
ateiti į patikrinimą, bet ir gauti minimalų tei
giamą (patenkinamą) balą. PUPP taps slenks
tinis, tai yra, neišlaikę patikrinimų mokiniai 
nebaigtų pagrindinio ugdymo programos; ga vę 
nepakankamus pasiekimų įvertinimus – nega
lėtų mokytis gimnazijose. 

Kokia grėsmė kurtiesiems?
Ne paslaptis, kad kurčiųjų ir neprigirdin

čiųjų mokinių pasiekimai nėra labai aukšti, 
ypač lietuvių kalbos. Baiminamasi, kad kur
tiems mokiniams taps sunkiau baigti pagrin
dinę mokyklą, o patekti į gimnaziją ir baigti 
vidurinį mokslą – dar sunkiau. Nerimauja ir 
mokytojai.

Yra pavojaus, jog pamažu galime „netekti“ 
gimnazistų. Jei mokinių pasiekimai bus prasti, 
jie negalės stoti į III gimnazijos klasę, o mokytis 
kurčiųjų mokykloje tampa vis sunkiau. Ministe
rijos vizija – kad vidurinį išsilavinimą jaunuoliai 
galės įgyti ir profesinėje mokykloje, besimoky
dami amato. Galimai ten bus „leng viau“ mo
kytis pagal tą pačią programą, tik nesupran
tu, kaip. Ar dėl to, kad profesinėse mokyklose 
atlaidžiau žiūrima į mokslą ir svarbu tik, jog 
amato išmoktų? Ar taip bandoma atgaivinti 
profesinį mokymą? Galbūt bendrojo ugdymo 
gimnazijos tik išrinktiesiems ir gabiems? Ne
neigiu, kad mokytojai turės labiau pasistengti, 
bet manau, jog per šią pertvarką kurti mokiniai 
nukentės, nes jų akademiniai pasiekimai retai 
kada prilygsta girdinčių mokinių pasiekimams, 
ypač lietuvių kalbos.

Vidurinio ugdymo pokyčiai
Viduriniame ugdyme, t. y. III–IV gimnazijos 

klasėse, nuo 2023–2024 m. m., kaip ir dabar, 

išliktų 8 privalomi mokytis dalykai. Atsisako
ma visų dalykų bendrojo ir išplėstinio kurso, 
išskyrus lietuvių kalbos ir literatūros bei mate
matikos mokomųjų dalykų. Baigiamųjų klasių 
mokiniams bus būtina lietuvių kalba ir litera
tūra, matematika, fizinis ugdymas. Jie taip pat 
privalėtų išsirinkti dalykus iš dorinio ugdymo, 
gamtamokslinio, visuomeninio ugdymo ir kt. 
Taip pat galėtų rinktis ir laisvai pasirenkamus 
dalykus, pvz., astronomiją, etninę kultūrą, 
geo grafines informacines sistemas, naciona
linį saugumą ir krašto gynybą, menų istoriją, 
lietuvių gestų kalbą ir kt. Galima bus rinktis ir 
gilinamąjį dalyko modulį arba profesinio mo
kymo programos modulį.

Siūloma, kad socialinė pilietinė veikla ir 
brandos darbas taptų privalomi. Planuoja
ma, kad tai bus įgyvendinta 2027 m., kadangi 
tam mokiniams ir mokytojams ruoštis reikia 
ilgiau.

Numatoma atsisakyti mokyklinių egzami
nų. 2025–2026 m. m. abiturientai, baigdami 
mokyklą, jau laikytų 3 brandos egzaminus, 
ir jie būtų tik valstybiniai. Šiuo metu 95 proc. 
brandos egzaminų, kuriuos laiko LKNUC mo
kiniai, yra mokykliniai egzaminai. Valstybinių 
egzaminų atsisako patys mokiniai, įsitikinę, 
koks krūvis jų laukia ir kaip daug reikės moky
tis. Ar tai reikštų, kad kurtieji nebegalės gauti 
vidurinio išsilavinimo? Ne, galės. Bet jis bus 
daug sunkiau pasiekiamas.

Siekiant nuoseklesnio mokymosi viduri
niame ugdyme jau nuo III gimnazijos klasės 
siūloma įvesti tarpinius baigiamųjų klasių mo
kinių atsiskaitymus. T.y. baigiamasis pažymys 
būtų kaupiamas 2 m. ir valstybinis egzaminas 
sudarytų tik dalį galutinio pažymio. Tad galu
tinis rezultatas nepriklausys nuo vieno egzami
no. Toks sprendimas didina tikimybę, kad per 
2 m. kurti mokiniai sugebės sukaupti teigiamą 
pažymį. Jau 2022–2023 m. m. išsilavinimą pa
tvirtinantys pažymėjimai, brandos atestatai 
bus tik skaitmeniniai.

Nuotolinė paskaita magams.       40 metų veiklos tortadienis.                         Į paskaitą „Pastatai kalba".                                                                             Proginės knygų parodos.

Vos prieš mėnesį patvirtintos atnaujintos bendrojo ugdymo progra-
mos, o su atnaujintu ugdymo turiniu atkeliavo ir daugiau pasikeiti-
mų, netrūks ir iššūkių. Atnaujintos programos bus diegiamos palaips-
niui. Nuo 2023 m. rugsėjo pagal naujas programas bus pradėti mokyti 
1, 3, 5, 7, 9 ir 11 klasių mokiniai, o nuo 2024 m. rugsėjo – likusių klasių. 
Atsiras pokyčių ir mokinių pasiekimų vertinimo sistemoje.

Svetlana BENIUŠIENĖ, LKNUC direktorė

UGDYMAS

Atnaujinamas ugdymo turinys 
Kas laukia kurčiųjų mokyklų?
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Vilniaus KRC net šiais sunkiais laikais, kai fi-
nansavimas visoms NVO tik prastėja, išsiski-
ria veiklų ir projektų gausa. Kaip jums taip 
pa vyksta?

Kiekvienas stengiamės duoti, ką sugeba
me geriausio. Džiaugiamės glaudžiu bendra
darbiavimu su Vilniaus m. savivaldybe ir, kas 
tiesa, neblogu finansavimu. Išskyrus nebent 
pernai metus, tačiau ir tuomet „susitvarkė
me“ – reikiamas paslaugas bendruomenės 
nariai gavo. Tačiau iš tiesų ne viskas taip pa
prasta. Kai 2012 m. buvo pradėta Socialinės 
reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bend
ruomenėje projektus finansuoti per savival
dybes, iš pradžių paraiškas teikėme faktiškai 
nuo visų mūsų sudėtyje esančių pirminių 
organizacijų. Tačiau sulig kiekvienais metais 
paraiškų skaičius nuo Vilniaus KRC vis mažė
jo, kol dauguma projektų vykdytojų dėl mažų 
atlyginimų atsisakė toliau dirbti. Dabar veik
lą vykdome ir finansavimą gauname tik iš 2 
miestų – Vilniaus ir Alytaus (projekto vykdyto
ja Nijolė Kučinskienė) ir 2 rajonų – Vilniaus (As
tutė Balinskienė) ir Šalčininkų (Olga Kovzan) 
savivaldybių. Kaip ir mūsų kolegos, patiriame 
įtampą dėl reguliariai keičiamų bendruome
ninio projekto nuostatų, netenkina projektų 
veiklų trukmė 1 metai. Kiek kasmet būna ne
rimo dėl finansavimo dydžio! Sunku rasti gerų 
ir kompetentingų specialistų dėl mažo darbo 
užmokesčio ir dėl terminuotų darbo sutarčių. 

Dabar ir vėl naujovė – akreditacija. Tikiu, kad 
mūsų organizacija su ja susidoros, bet bus 
nelengva. Kaip bebūtų, linkiu visoms kurčiųjų 
organizacijoms nepasiduoti ir įveikti šį iššūkį. 

Papasakokite plačiau apie Vilniaus kurčiųjų 
bendruomenę, veiklas ir projektus.

Esame viena didžiausių kurčiųjų orga
nizacijų Lietuvoje, turime didelę ir aktyvią 
kurčiųjų bendruomenę, bet dėl demografi
nės padėties ir emigracijos kurčiųjų skaičius 
pradėjo mažėti. Šiuo metu Vilniaus kurčiųjų 
organizaciją vienija 869 kurtieji, iš jų – 699 
gyvena Vilniaus mieste (2021 m. duomenys). 
Vilniaus TV priklauso: Vilnius, Vilniaus r., 
Druskininkai, Elektrėnai, Lazdijai, Šalčinin
kai, Širvintos, Švenčionys, Trakai, Ukmergė, 
Varėna ir Alytus. Labai gaila, kad rajoniniuo
se miestuose trūksta kurčiųjų lyderių. 

Labai aktyvūs žmonės mūsų senjorai. Tra
diciškai kiekvieno mėnesio pirmą ketvirtadie
nį renkasi į savo klubo „Bičiuliai“ susitikimus 
ir aptaria šviežiausius Lietuvos ir pasaulio 
įvykius, dalinasi savo asmeninio gyvenimo 
naujienomis. Jie mums visiems yra pavyzdys. 
Džiaugiamės „Bičiulių“ pirmininkės Rūtos Ren
telienės ir narės Rimos Dargienės, buvusios pir
mininkės Valerijos Viršilienės nuoširdžiu darbu.

Vilniaus KRC vyksta kasdienių įgūdžių 
formavimo užsiėmimai, vadinamasis „mais
to ruošimo būrelis“. Čia mokomės maisto 

ruošimo ir sveikos mitybos įgūdžių. Organi
zuojame keramikos užsiėmimus ir gaminame 
mažus ir didesnius darbelius. Organizuojame 
daug kultūriniųmeninių renginių, paskaitų 
aktualiomis temomis. Vilniaus KRC patalpose 
įrengėme vaikų kambarį, tad centre laukiame 
šeimų „pilna sudėtimi“. Mums rūpi mūsų na
rių turiningas laisvalaikis, tad rengiame pažin
tinius pėsčiųjų žygius po Vilniaus apylinkes, 
kultūrines išvykas į galerijas, muziejus bei į 
įvairius renginius Vilniaus mieste. Daug ke
liaujame po Lietuvą ir vykstame svetur. Lan
kėmės Latvijoje, Estijoje, Lenkijoje, Slovakijo
je, šių metų vasarą plaukėme keltu į Švediją, o 
šį rudenį pabuvojome Suomijoje ir Švedijoje.  

Didžiuojamės liaudies teatro „Mimika“ 
veikla. Teatras originaliais scenos kūriniais 
seniai užkariavo ir kurčiųjų, ir girdinčiųjų žiū
rovų širdis, yra pelnęs daugybę apdovanoji
mų. 2008 m. pelnė aukščiausią mėgėjų meno 
apdovanojimą – „Aukso paukštę“. Tai mūsų 
šaunių aktorių, nuostabios teatro režisierės 
Janinos Mažeikienės ir talentingo scenografo 
Nojaus Petrausko nuopelnas ir didžiulis indė
lis į kurčiųjų kultūrą. Norėčiau iš geriausiųjų 
iš skirti geriausią – aktorę Nijolę Karmazienę, 
kuri taip pat yra ir tikras mūsų kolektyvo „vari
kliukas“. Energija trykšta Vilniaus kurčiųjų jau
nimo organizacija (ViKJO). Jaunimas – rimtas 
mūsų talkininkas organizuojant bendras užim
tumo veiklas. Šaunuoliai! 

Kuklumas ir pagarba kiekvienam – tokie charakterio bruožai pirmiau-
siai įsimena pabendravus su Vilniaus kurčiųjų bendruomenės lydere 
Inga MINKEVIČIENE. O vėliau pastebi ir kitus: tylus darbštumas, 
kantrumas, taktas, į akis nesimetanti lyderystė ir žmogiška šiluma. 
Kaip dėmesingai sostinės kurčiųjų vadovė sutinka ir išlydi kiekvieną  
į ją besikreipiantį bendruomenės narį, neįmanoma nepastebėti. Ir 
kaip moka komandos stiprybes pasitelkti bendram tikslui.

MŪSŲ ŽMONĖS

Meno šventėje Vilniaus Kalnų parke kartu su kolegomis 2014 m. LKD 80mečio minėjime 2018 m.  Po diplomų įteikimo Vilniaus kolegijoje.

I. Minkevičienė: darbo pradžia Vilniaus KRC.

As
m

en
in

io
 a

lb
um

o 
nu

ot
r.

I. MINKEVIČIENĖ: Vilniaus KRC stiprybė – 
aktyvūs bendruomenės nariai Kalbino Nijolė KRASNIAUSKIENĖ
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Nesitenkiname vien bendruomeninio projekto įgyvendinimu. 
Daug dėmesio skiriame kultūrinėms veikloms, todėl paraiškas tei
kiame Lietuvos kultūros tarybai. Naudingas ir pasiteisinęs projektas, 
kurį vykdome nuo 2016 m. „Kurčiųjų meno pasaulis – pamatykime ir 
susipažinkime“. Kurčiųjų dailininkų darbai pristatomi įvairiose šalies 
bibliotekose, po to vyksta pažintinės ekskursijos po miestą, jo mu
ziejus. Kurtiesiems patinka kelionės, todėl noriai ir aktyviai dalyvau
ja projekto veikloje. Taip pat laimėti LKT projektai teatro veikloms: 
„Teatro dirbtuvės – žodis ir gestas“ (2016–2018 m.), „Kurčiųjų meno 
šventė“ (2019 m.), „Paukščiais pavirtę, sparnais kalbėsime Lietuvą“ 
(2020 m.). Tai yra buhalterės Ievos Lukoševičienės parengti ir lai
mėti projektai. Vilniaus KRC laimėjo ir vykdė didelės apimties ESFA 
finansuojamus projektus: 2012–2015 m. „Kartu mes galime daug“, 
20182022 m. – „Kartu“. Projektų idėjos autorė – Rūta Mackanienė. 
Visus projektus sunku ir suminėti, bet noriu įvardinti jų iniciatores: 
Svetlaną Beniušienę, Rimą Paulauskienę bei pagirti vykdytojus už 
sėkmingai įgyvendintas veiklas.

Kalbama, jog Vilniaus KRC komanda tokia draugiška, kad ne tik 
darniai dirba, bet ir kartu leidžia laisvalaikį, susikūrė savo šventes, 
ritualus?

Kaip ir daugelis kolektyvų, sveikiname kolegas su gimtadieniais, 
asmeninėmis šventėmis: vaikų gimimu, vestuvėmis. Kartu švenčiame 
Velykas, Kalėdas, organizuojame bendras išvykas. Pvz.,  pernai vyko
me į Levandų uostą Šalčininkų rajone. Stengiamės praleisti dalį laiko 
kartu neformalioje aplinkoje. Taip pat turime kilnią tradiciją: prieš Vė
lines su senjorų „Bičiulių“ klubo nariais aplankome vienišų kurčiųjų 
kapus, sutvarkome ir uždegame žvakeles, pagerbiame jų atminimą. 

Mano vadovavimo laikotarpiu kolektyvo sudėtis keitėsi mažai. Ga
vusi geresnį darbo pasiūlymą, išėjo tik darbuotoja Orinta Zuzo. Ji buvo 
gera darbuotoja ir mums jos labai trūksta. Tiesa, kai tik gali, Orinta 
atskuba į pagalbą ir padeda organizuoti veiklas, vertėjauja kurčiųjų 
kelionėse į užsienio šalis. Nuoširdžiai esu dėkinga buhalterei I. Luko
ševičienei, kad kartu laikėme įstaigos vairą, viena kitą papildėme. Kai 
buvo sunkios dienos, Ieva buvo didžiausia patarėja, palaikytoja ir mo
tyvatorė. Arūnas Šaukeckas buvo ir yra mano „ausys“, asmeninis pata
rėjas darbo klausimais ir savanoris bei vertėjas išvykose ir kelionėse. 

Šiais metais visi mūsų darbuotojai tapo savanoriais – kaip įma
nydami stengėsi padėti nuo karo Ukrainoje pabėgusiems ir į Vilnių 
atvykusiems ukrainiečiams. Taip pat yra kurčiųjų bendruomenės 
narių, kurie labai padėjo rūpintis atvykėliais. 

Noriu padėkoti visam Vilniaus KRC kolektyvui: R. Paulauskienei, 
A. Balinskienei, N. Karmazienei, Laurai Kunigėlytei, Galinai Žavo
ronok, J. Mažeikienei, N. Petrauskui, Vytautui Vanagui ir Rimantui 
Pukšto už nuoširdų darbą, dalijimąsi džiaugsmais ir rūpesčiais, už 
tai, kad taip stengiasi dėl kurčiųjų bendruomenės.

Atrodo, kad dar visai neseniai pradėjote vadovauti Vilniaus TV ir 
Vilniaus kurčiųjų reabilitacijos centrui (KRC), o jau apsisprendėte 
trauktis iš vadovės pareigų. Nespėjome Jūsų net gerai pažinti. Pra-
šytume keletą sakinių apie save.

Iš tikrųjų, laikas nenumaldomai bėga, tai Jus ir suklaidino. (Šyp
so si.) Vilniaus KRC dirbu jau seniai, 20 metų. 2002 m. centre įsidar
binau specialistekonsultante. Jovitai Vasilevičienei išėjus motinys
tės atostogų, 2009–2012 m. Vilniaus TV ir Vilniaus KRC laikinai ėjau 
vadovės pareigas. Po to dvi kadencijas, nuo 2013 m. iki dabar, esu 
Vilniaus KRC direktorė, o iki 2022 m. birželio buvau LKD Vilniaus TV 
pirmininkė. 2013–2018 m. buvau LKD Respublikinės valdybos narė. 
Tad vadovės pareigose aš – jau 13 metų. Dirbti į Vilniaus KRC mane 
pakvietė buvusi LKD vadovė Roma Klečkovskaja, ji man ir „nutiesė 
trampliną“ į profesinę karjerą. Visada jaučiau ir dabartinio LKD pre
zidento Kęstučio Vaišnoros palaikymą. Noriu jam padėkoti už nuo
širdų bendravimą, bendrystę, patarimus.

Vadovo darbas nelengvas, privalu nuolat mokytis naujų dalykų ir 
tobulėti. Tačiau pastangas ir sunkumus atsveria įgyta neįkainojama 
patirtis. Buvo visko, neneigsiu, tačiau visada turėjau kolegų palaikymą 
ir į pokyčius bei išbandymus stengiausi žvelgti pozityviai, prireikus ieš
kojau kompromisų ir beatodairiškai tikėjau organizacijos ateitimi. Ta
čiau atėjo laikas pokyčiams. Ilgai svarsčiau ir apsisprendžiau baigti kar
jerą, o į vadovės pareigas pasiūliau kandidatuoti Rimai Paulauskienei. 
Esame viena didžiausių kurčiųjų organizacijų Lietuvoje, turime rodyti 
pavyzdį kitoms organizacijoms, būti stiprūs. Rima yra energinga, turi 
patirties ir kompetencijų, daug metų dirba su kurčiųjų bendruomene, 
tikiu, kad ji bus stipri lyderė, kad išsaugos ir tęs kurčiųjų bendruome
nės ir kolektyvo tradicijas. Iš Vilniaus KRC dar nepasitraukiu, dirbsiu 
kitose pareigose, būsiu šalia ir kolegas kaip įmanydama palaikysiu. 

Pagal išsilavinimą esu socialinė pedagogė. Prieš tai dar įgijau siu
vėjos bei teksto rinkėjos ir maketuotojos profesijas. Pastaroji specia
lybė labai pravertė ir darbe, ir studijuojant. Gebu greitai rinkti tekstus, 
paruošti raštus, skelbimus ir net referatus. Tad galėjau atlikti ne tik 
vadovės, bet ir įstaigos „sekretorės“ pareigas. (Šypsosi.) Esu labai dė
kinga savo a. a. Mamai, kuri išmokė kalbėti, skaityti ir rašyti, įskiepijo 
vertybes. Užtat dabar jaučiuosi tvirtai stovinti ant kojų. Laisvalaikiu 
mėgstu skaityti, sodo darbus, aktyvią veiklą, keliauti, žiūrėti filmus. 

Pokalbio pabaigoje tradicinis prašymas – linkėjimai ateities kurčių-
jų bendruomenei.

Linkiu stiprybės, kantrybės, sveikatos ir tikėti šviesia ateitimi, nors 
šiuo laikotarpiu tai ir nelengva. Visada siekiau ir svajojau apie gražią 
ir darnią kurčiųjų bendruomenę. Ir ateityje visada norėčiau tik tokią 
ją matyti. Dar svarbu palaikyti glaudžius ryšius su LKD, teritorinėmis 
kurčiųjų organizacijomis, Vilniaus m. ir kitų rajonų savivaldybėmis, 
socialiniais partneriais, kitomis negalios organizacijomis ir rėmėjais. 
Vienybėje yra stiprybė. Kartu nuveikti galime daugiau.

MŪSŲ ŽMONĖS

LKD 80mečio minėjime 2018 m.  Po diplomų įteikimo Vilniaus kolegijoje.

Po Vilniaus KRC veiklų pristatymo sostinės savivaldybėje. Vienišų kurčiųjų kapų tvarkymas – sena vilniečių tradicija.
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Rugsėjui baigiantis tėvų bendrija PAGAVA dalį Vil-
niaus partnerių pakvietė į pirmąjį susitikimą nau-
jose patalpose, adresu Filaretų g. 36. Tėvų organi-
zacija įsikūrė sostinės kurčiųjų mokyklos pastate.

Augo ir stiprėjo
 PAGAVOS veikla prasidėjo prieš 28 metus ir 10 metų buvo vykdo

ma bendraminčių namuose, kol 2004 m. šviesaus atminimo LKD pir
mininkas Petras Gasiūnas paskambino ir pasiūlė: „Yra laisvas kabi
netas, ar nenorėtumėte kraustytis?“ Šiemet, 2022ųjų vasarą, PAGA
VA pakeitė buveinės adresą. Vėliau tėvų bendrijos pirmininkė Rima 
Sitavičienė atskleis, kad sprendimą lėmė galimybė naujoje vietoje, 
vietoj vieno, turėti 3 kabinetus, taip pat turėti atskirą įėjimą, prie ku
rio būtų patogu privažiuoti automobiliu ar su mažyliu vežimėlyje.

Nuo darbo visuomeniniais pagrindais iki 8 darbuotojus turin
čios komandos – tokį pokytį bendrija išgyveno per beveik 30 veik
los metų, tapo solidūs partneriai daugeliui giminingų organizacijų, 
valdžios institucijų. Į tėvų bendruomenės nuomonę įsiklausoma 
rengiant teisės aktus, strategijas. PAGAVA teikia įvairialypę pagalbą 
tėvams ir kitiems klausos negalią turinčio vaiko šeimos nariams, or
ganizuoja veiklas kurtiems ir neprigirdintiems vaikams ir jaunimui, 

vykdo mokymus kurčiųjų ugdytojams, savanoriams. Kasmet bendri
ja įgyvendina po keletą projektų, finansuojamų valstybės biudžeto, 
savivaldybių, ES ir kitomis lėšomis. 

Įvertinimas
 „Jūs buvote tie, kurie padėjote surasti kelią į vaiko gyvenimo 

pilnatvę. Dėl to šiandien mūsų dukra gali ne tik mokytis bendrojo 
lavinimo mokykloje, bet ir groti pianinu“, – dėkojo PAGAVAI už infor
maciją, palaikymą ir bendrystę parlamentaras Vytautas Bakas.

Padėkų, gerų žodžių ir linkėjimų tėvų organizacijai tądien išsakyta 
daug. Bendrijos vicepirmininkė Joana Vanagienė tikino, jog daugumą 
svečių komplimentų derėtų adresuoti asmeniškai R. Sitavičienei už 
tai, kad subūrė darbščią ir gyvybingą komandą, kad pati visada yra 
įvykių smaigalyje, labai atsidavusi šeimų reikalams, kantri, ištvermin
ga, kūrybinga ir geba tėvams atverti daugybę reikalingų durų.

Tikslas – sutrikusios klausos vaikų registras
Kad organizacija moka ieškoti išeičių iš sunkių situacijų, siekti il

galaikių, tvarių rezultatų ir suvienyti partnerius bendriems tikslams, 
netrukus svečiai įsitikino ir patys. Buvo pakviesti  diskutuoti ir pa
sidalinti įžvalgomis, ką dar galima būtų padaryti, kad pagaliau Lie
tuvoje atsirastų vaikų, kuriems diagnozuojamas klausos sutrikimas, 
registras. Tai vienas iš svarbiausių bendrijos keliamų tikslų.

PAGAVOS teigimu, jei pavyktų sukurti registrą, tikėtina, pajudėtų 
ir ankstyvosios kompleksinės pagalbos šeimai teikimo reikalai. Anot 
R. Sitavičienės, pagal statistiką 9 iš 10 klausos negalią turinčių vaikų 
gimsta girdinčiųjų šeimose, kurių dauguma su klausos negalia iki tol 
nebūna susidūrę. Todėl suprantama, kokioje psichologiškai sudė
tingoje situacijoje atsiduria tėvai, kaip jiems reikalinga informacija 
„vienoje vietoje“, kai gimsta kitoks, nei jie patys, mažylis.

Organizacija nuosekliai dirba dėl klausos aparatų išlaidų kompen
savimo didinimo. Pažanga, kaip pabrėžta susitikime, ženkli, bet lūkes
tis – kad aparatai būtų pilnai kompensuojami, vis dar nerealizuotas.

Pasiekimai, kuriais didžiuojasi
Susitikime kalbėta ne tik, ko dar nepavyko įgyvendinti, bet ir pa

sidžiaugta ilgamečio darbo rezultatais. Be nuolatinės kasdienės pa
galbos šeimoms ir su jomis susijusiems specialistams, tėvų bendrija 
didžiuojasi, kad solidžiai prisidėjo, jog atsirastų visuotinis naujagi
mių klausos tikrinimas, būtų priimtas atitinkamas įstatymas (2014 
m.). Jie beldėsi į daugybę valdžios institucijų durų ir pasiekė, kad da
bar vaikams iki 7 metų du kartus išduodami klausos aparatai abiem 
ausims (ne dažniau nei kas 3 metus). Sprendimų naudą pajuto visi.

Tačiau šiandien PAGAVAI nerimą kelia 2023 m. socialinės reabi
litacijos paslaugų savivaldybėse teikimo akreditacija. Teisės aktuo
se numatyta, kad bus akredituojamos paslaugos tik neįgaliesiems. 
Paslaugos girdintiems šeimos nariams „pakimba“ nežinioje. Vis dar 
nepaskelbti ir nežinomi paslaugų teikimo įkainiai.

Tądien draugiškoje, neformalioje „palapinių miestelio“ prie nau
josios bendrijos buveinės aplinkoje  iš tikrųjų buvo svarstomi svar
būs ir daugeliui rūpimi klausimai.

Renginyje dalyvavo Neįgaliųjų reikalų departamento prie SADM 
direktorė E. Čaplikienė, LKNUC direktorė S. Beniušienė, LKD prezi
dentas K. Vaišnora, Vilniaus savivaldybės ir giminingų neįgaliųjų or
ganizacijų atstovai.     

?

Už renginio dalyvių nugarų – įėjimas į naujas PAGAVOS patalpas.

?

?

Partnerių susitikimas naujose PAGAVOS patalpose
„Akiračio” inf.

TĖVŲ ŽVILGSNIS

NRD direktorę E. Čaplikienę pasitinka tėvų bendrijos pirmininkė R. Sitavičienė. Parlamentaro ir tėčio V. Bako padėkos žodžiai PAGAVAI.
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Bendrija PAGAVA yra nacionalinė organizacija, savo 
gretose turinti ir darbuotojų, ir savanorių. Regioni-
nių organizacijų veikla grindžiama tik savanoriškais 
pagrindais. Siekdami padėti šeimoms, auginan-
čioms kurčius ir neprigirdinčius vaikus, bei stiprinti 
regionines organizacijas, bendrijos darbuotojai 
įgyvendina projektus ir organizuoja įvairias veiklas. 

Bendrijos PAGAVA bei regioninėms organizacijoms, vadovų ir 
darbuotojų kompetencijoms stiprinti bei darbo efektyvumui didinti 
labai svarbus 2022 metais įgyvendinamas projektas „Bendrijos PA
GAVA institucinių gebėjimų stiprinimas“. Jo tikslas – stiprinti ben
drijos PAGAVA institucinius gebėjimus siekiant gerinti savanoriš kos 
veiklos organizavimo ir teikiamų viešųjų paslaugų kokybę, stiprinti 
bendradarbiavimą su valstybės ir savivaldybių institucijomis. Įgy
vendindami projektą, siekiame ilgalaikės skirtingų sektorių partne
rystės nacionaliniu ir regioniniu lygmeniu, organizuojame ir plečia
me savanoriškas šeimų, auginančių kurčius ir neprigirdinčius vai
kus, veiklas, stengiamės užtikrinti kokybišką savanoriškos veiklos 
vadybą.

Įgyvendintos veiklos: organizavome NVO atstovų kompetencijų 
tobulinimo mokymus bei komunikacijosviešinimo ir viešojo kalbė
jimo mokymus. Artimiausiu metu planuojame koučingo technikų 
mokymus / seminarą, individualias koučingo sesijas, anglų kalbos 
kursus, bendrijos PAGAVA apskaitos politikos parengimą, šviečia
muosius renginius.

Viena įdomesnių ir neįprastų veiklų buvo viešojo kalbėjimo mo
kymai. Jų metu kiekvienas iš dalyvių pasirinko temą ir paruošė kalbą, 

kurią pristatė visiems. Pristatymas buvo filmuojamas, po to peržiūri
mas. Lektorės ir kitų dalyvių komentarai padėjo kiekvieną pristatymą 
patobulinti, kad jis būtų įtraukus ir įdomus, o kalbėtojas jaustųsi ra
mesnis ir mažiau susikaustęs bei labiau pasitikintis savimi.

Projektas „Bendrijos PAGAVA institucinių gebėjimų stiprinimas“ 
finansuojamas Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Naciona
linių nevyriausybinių organizacijų institucinio stiprinimo projektų 
2022 metais atrankos konkurso 
lėšomis. 

Šio projekto lėšomis bendrija vykdo švietėjišką veiklą, organi
zuoja stovyklas, mokymus, kvalifikacijos kėlimą, spektaklius su ver
timu į gestų kalbą. Šiais metais ypač didelio susidomėjimo sulaukė 
organizuoti dveji mokymai mokytojams, dirbantiems bendrojo ug
dymo mokyklose su klausos negalią turinčiais vaikais, bei mokymai 
jaunimui smurto prieš neįgaliuosius prevencijos tema.

Įdedame daug darbo organizuodami renginius, kviečiame lektorius 
ekspertus, turime sukaupę daug žinių, kuriomis norime pasidalinti. No
rėtume atkreipti tėvelių dėmesį, kad būtumėte ne tik aktyvūs, bet ir atsa
kingi, nes, užsiregistravę dalyvauti 
renginyje ir neatvykę, užimate kitų 
norinčiųjų dalyvauti vietą.

Kurčiųjų ugdymo įstaigų vadovės.

Projektas „Kurčio 
vaiko šeima“
Bendrija PAGAVA laimėjo ir įgyvendina SADM fi-
nansuojamą Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo 
projektą „Kurčio vaiko šeima“. Šiemet turime gali-
mybę teikti metodinę pagalbą 7 regioninėms orga-
nizacijoms ir neseniai įsteigtam Dzūkijos filialui.

?

?

PAGAVOS inf.

Kompetencijų tobulinimo mokymuose.

?

Stipriname institucinius gebėjimus

TĖVŲ ŽVILGSNIS

PAGAVOS inf.
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Projekto „Kurčio vaiko šeima“ veiklų akimirkos.
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GESTŲ KALBA

Nebūti vertėja negali
„Štai žiūriu vieno jauno vaikinuko vertimą 

televizijoje ir atrodo, kad galiu stoti ir sklan
džiai versti į lietuvių kalbą, taip viską gerai su
prantu. Bet būna, kad verčia vertėjas ir man 
jau reikia atsukti garsą, kad suprasčiau”, – vi
sai to nenorėdama „užkabina“ vertimo meis
triškumo temą  M. Razumova.

Ir tęsia: „Kasmet iš naujo laukiu šiltojo 
metų laiko. Ne tik dėl saulės ir galimybių dau
giau pajudėti. Bet ir todėl, kad ir vėl Draugys
tės parke rinksis kurti senjorai. Žinote, tai 
netoli garsiojo „Pasimatymo“? Tuomet atva
žiuoja kurčiųjų ir iš Vilijampolės. Užsiima du 
suoliukus ir šnekasi, šnekasi... Netoliese gyve
nu, kasdien ten einu pasivaikščioti, tad turiu 
galimybę vėl nerti į gestų kalbos pasaulį“, – 
linksmai greitakalbe beria žodžius pašnekovė. 

„Gestų kalbos mokiausi iš kurčiųjų Rudze
vičiaus, R. J. Ramonio, J. Zabotkos. Į mano ran
kas jie sudėjo savo vartojamus gestus, todėl 
juos ir tenkino mano vertimas“, – nuleidžia 
negirdomis  buvusių kolegų ir paslaugų gavė
jų per žurnalistę perduotus komplimentus jos 
vertimui pašnekovė. – Tuo metu buvo kreipia
mas ypatingas dėmesys versti žodis-gestas, 
nieko nepraleisti. Priešingai nei dabar.“

Kelionių geografiją prisimenant
Klausantis nuotaikingo pasakojimo atro

do, kad beveik pusę šimto metų trukęs darbas 
profesionalei buvo viena nesibaigianti šventė. 
„Gyvenome linksmai ir turiningai. Daug kelia
vome. Pabuvojome ir tolimuosiuose Kazach
stane, Uzbekistane, Gruzijoje, Armėnijoje, o 
arčiau, kaip Baltarusijoje, Ukrainoje ir Latvi
joje, Estijoje, – tai ne vieną kartą. Ukraina – 
mano velionio vyro tėvynė. Ten aplankėme 
daugybę miestų: Donbasą, Luhanską, Charki
vą, Poltavą, Odesą, Krymą. 7 dienas buvome 

Italijoje. Čia jau Nepriklausomybei atėjus. 
Kartu su Arūnu Šaukecku tada vertėme kur
čiųjų lietuvių grupei susitikime su popiežiumi 
Paulium II, nuvažiavome prie Viduržemio jū
ros. Per savo darbo metus patyriau daugybę 
nepamirštamų įspūdžių“, – dėkinga likimui ir 
ją supusiems žmonėms mūsų herojė.

„Su kultūrine programa apvažiavome ato
kiausius Lietuvos kampelius ir „rinkome“ pil
nas sales žiūrovų. Žmonėms smalsu buvo pa
matyti, kaip kurtieji šoka ir vaidina be žodžių. 
Žinau, kad nenusivildavo. Repertuarą gerai 
apgalvodavome, daug repetuodavome. Visus 
labai stebino, kad kurtieji šoka pagal muziką, 
kurios negirdi, ir pataiko į taktą. Kaip mums 
taip pavykdavo, paslapties neatskleisdavome. 
Turėjome moterį, kuri gana aiškiai kalbėjo, tai 
buvo kam pristatyti programą, arba tai daryda
vau aš“, – tęsia pasakojimą vertėja. – Netrūko 
turistinės, sportinės veiklos. Ir pati mėgau sli
dinėti, važinėjau dviračiu, žaidžiau šaškėmis, 
neblogai sekėsi žaisti tinklinį, tad su kurčiaisiais 
turėjau daug bendrų interesų.“ Pašnekovė pri
simena, kad taip pat versdavo paskaitas, eilė
raščius poezijos pavasarių renginiuose.

Ko laikas neištrynė
„Įsimintini įvykiai? Linksmų, gerų nutiki

mų buvo labai daug, bet atskirai kokio vieno 
niekaip negaliu išskirti. Tačiau tikrai dramatiš
ką istoriją galiu papasakoti. Buvome Gruzijo
je. Keliavome į kalnus. Bevažiuojant serpanti
nu patekome į bėdą. Kalnas buvo toks status, 
kad autobusas pradėjo riedėti atgal, rizikavo
me nudardėti į bedugnę. Perdaviau vyrams 
vairuotojo prašymą šokti iš autobuso ir kišti 
akmenis po ratais. Vyrai kaipmat sureagavo. 
Viskas baigėsi laimingai“, – šypsosi vertėja ve
teranė.

„Dar Ventspilyje buvo juokingas nutiki

mas. Išėjusios iš pirties kurčios moterys su šo
ko į upę. Aš sėdėjau ant tilto krašto ir ste bėjau, 
kad joms nieko blogo nenutiktų. (Vertė  jai tuo
met buvo atsakingi už kurčiųjų saugumą – 
red. pastaba.) Kažkas iš vyrų priėjo iš už nu
garos ir įstūmė mane į vandenį. O aš plaukti 
nemoku!” – kvatojasi p. Marija.

M. Razumova, vis raginama atskleisti tobu
lo vertimo paslaptį, toliau kuklinosi ir sau įpras
ta maniera kalbą kreipė „į kitą pusę“. Prisiminė 
kuriozišką atvejį, kai vertė savamoksliui gestų 
vartotojui. Žmogų apvogė. Teisme jis pasakojo, 
kas ir kaip buvo, bet suprasti jo skundą nesise
kė. P. Marija vieną gestą suprato kaip „karvę”, 
tačiau jis niekaip nederėjo kontekste su „dėže” 
ir dar labiau – su dingusiais pinigais. Teko va
žiuoti į vietą. Ten paaiškėjo, kad žmogus rodė 
ne karvę, o televizorių (tuomet televizoriai 
turėjo anteną, primenančią ragus – red. pas-
taba), kuris stovėjo kambaryje su „dėže”. Žmo
gaus kalba šioji reiškė „spintą“. Spintoje buvo 
knyga, iš kurios dingo pinigai.

Dėkingai apie buvusias vadoves
Ponia Marija vardija savo kurčiąsias v ado

ves, tris šviesaus atminimo moteris: Oną Kud
re vičienę, prie kurios dirbo 18 metų, Danutę 
Ra monienę ir Leonardą Paršelienę. Nepriklau
somybės metais Kauno TV vadove tapo M  alvi na 
Stankauskienė. Moteris džiaugėsi, kad su viso
mis pirmininkėmis pavyko rasti bendrą kalbą. 

Beje, O. Kudrevičienė ir nulėmė moters 
profesinį kelią. Tarp 7 jų šeimoje augusių vai
kų sesuo Elenutė vienintelė turėjo klausos 
ne galią. Ji baigė amatų mokyklą, ten išmoko 
gestų kalbos. Kad sesutė galėtų susikalbėti 
ir su šeimos nariais, vieną kitą gestą nuo jos 
nusižiūrėjo ir p. Marija. Kai jos abi kreipėsi į 
O. Kudrevičienę, prašydamos Elenutei padėti 
susirasti darbą, tuometė vadovė iškėlė p. Ma

M. RAZUMOVA: nesutraukomi 
saitai su kurčiųjų bendruomene

Marija Razumova savo profesinės karjeros metais.
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Marija RAZUMOVA – vertėja legenda. Jos darbo stažas – 48 metai ir 
nė vieno nusiskundimo dėl paslaugų kokybės. Dirbo ji tuo metu, kai 
vertėjas buvo ir socialinis darbuotojas, ir globėjas, o trys vertėjai Kau-
no mieste – tai buvo „labai daug“. Tačiau spėjo ji viską ir visur. Tiesa, 
prisipažins, kad darbo valandų neskaičiavo. Darbą moteris paliko  
prieš 13 metų, bet širdyje ji vis dar su kurčiųjų bendruomene. Domisi 
ir žino svarbiausias kurčiųjų pasaulio naujienas, retkarčiais pažiūri 
„Panoramą“ su vertimu į LGK, susirašinėja su buvusiomis kolegėmis 
„Facebook“ ir  net paskaitinėja „Akiratį“. Nijolė KRASNIAUSKIENĖ
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Tokia pirma mintis ateina į galvą 
išklausius rugsėjo 24 – spalio 1 d. 
Lietuvoje organizuoto Europos 
kurčiųjų badmintono čempionato 
vertėjas: Niną ŠAMAKOVĄ, Kris-
tiną RIMKIENĘ, Virgą RIMKUVIE-
NĘ, Gabiją PETRAUSKYTĘ. Savaitę 
trukusiame sporto renginyje ket- 
veriukei tikrai prireikė maratoni-
ninkių ištvermės nuo ankstaus ry- 
to iki vakaro būti darbo ir „budėji-
mo“ režimu.

Lietuvos kurčiųjų sporto komitetas čem
pionatą rengė Klaipėdoje, todėl dėl vertėjų 
kreipėsi tiesiogiai į Vertimo centro (LGKVC) 
Klaipėdos teritorinį skyrių. Komandą sufor
muoti patikėta Kristinai. Ji pasirinko koleges, 
su kuriomis, kaip teigė, darbo stiliumi „susi
eina“ tarpusavyje. „Geras darbo rezultatas 
bus tik tada, jei gerai žinai kolegių darbo 
stilių, jauti viena kitai empatiją, pasitiki vie
na kita“, – kitais žodžiais, bet labai panašiai 
kalbėjo ir vertėja V. Rimkuvienė. 

Ninos pamokos
K. Rimkienė buvo „koordinatorė“, bet cent

rinė „ašis“ buvo kurčia vertėja Nina. Ji vienin
telė iš komandos mokėjo tarptautinę gestų 
kalbą. Todėl prieš sporto renginį vedė girdin
čioms kolegėms tarptautinių gestų pamokas. 
Interviu metu kolegių apipilta komplimentais 
už profesionalumą ir gerą būdą, N. Šamakova 
šypsojosi ir teigė esanti patenkinta, kad jos 
pamokos nebuvo veltui, čempionate moterys 
vartojo jos išmokytus gestus.

Tačiau ir pati Nina sakosi buvusi mokinė, 

o varžybos tapo mokykla. Ne taip paprasta jai 
buvo spėti išdaktiliuoti užsieniečių pavardes. 
Gabija aiškino, kad jos bandė Ninai ir sau pa
dėti stengdamosios įsiminti vardusgestus ir 
jais sportininkus pristatyti. Bet, pasirodo, ne 
visi neprigirdintys užsieniečiai, ypač jei ne 
bendruomenės nariai, juos turi.

Kiekviena ankstesnė diena –  
vėlesnės mokytoja

Jau pačią pirmą dieną vykusiame techninia
me pasitarime Nina susidūrė su jai n ežinomomis 

Versti sporto varžybose – tarsi bėgti maratoną

rijai sąlygą: ateik dirbti į kurčiųjų klubą skai
tyklos vedėja ir tavo sesei patarpininkausime. 

„Kurčiųjų sistemoje radau savo profesinę 
laimę ir gyvenimo prasmę“, – nė akimirkos 
ne sigaili dėl 1961 m. priimto sprendimo p. 
Marija. Netrukus iš skaityklos vedėjos moteris 
buvo perkelta į „Atropos“ įmonę kilpų apsiu
vėja, dar po 2,5 metų tapo vertėja. 

Pokyčių metai
Antruoju savo vertėjos darbo etapu p. Ma

rija įvardina laiką, kai „atsirado knygos“, su
prask, LGK  žodynėliai knygelių pavidalu. Vis 
dar buvo vadovaujamasi principu žodis-ges-
tas, bet jau buvo mokomasi naujų gestų, vyko 
tam tikras jų norminimas. „Mokiausi iš knygų 
pati ir buvau besimokančiųjų grupės vyres
nioji“, – nuleidžia juokais savo vadovaujamą 
vaidmenį vidiniuose kolektyvo mokymuose 
pašnekovė, bet neslepia, jog buvo įdomu. Ir 
beria tuomečių kolegių pavardes: G. Laba
sunskienė, A. Šablevičienė, V. Tadaravičienė, 
Z. Palepšienė, V. Liukenskienė, R. Gineikienė, 
S. BričkutėPerminienė, J. Ebik, T. Vanagaitė
Matuliauskienė.

 „O paskui gestų kalbos pradėjome moky

tis Vilniuje ir „pagal Arūną Bražinską“. Bet aš 
spėjau išmokti labai nedaug, netrukus išėjau į 
pensiją“, – grįžta prisiminimais į paskutiniuo
sius darbo metus mūsų herojė. Ir, pirmąkart 
liūdnokai atsidūsėdama, pasiguodžia, kad, 
kol mokymų Vilniuje nebuvo, kitas vertėjas 
to bulinti žinių Kurčiųjų draugija siųsdavo į 
Maskvą ar Sankt Peterburgą, o jai kažkada 
tuometis pirmininko pavaduotojas Pranas Pe
trikauskas pasakęs, kad moka pakankamai, 
daugiau tobulintis nebūtina. 

Apie buvusias koleges – su meile 
ir rūpesčiu

„Su vertėjų bendruomene mane iki šiol 
sieja draugiški santykiai, – nuoširdžiai pasi
džiaugia M. Razumova. – Pasveikiname vieni 
ki tus ypatingomis progomis. Kauno teritori
nis s kyrius persikėlė į geresnes patalpas. Kvie
tė apsi lankyti, vis atidedu. Nenoriu trukdyti, 
dabar vertėjai labai užimti. Mes buvome su 
įmonės vertėja mieste trys, jų dabar arti 30, bet 
sako, jog reikia dar daugiau. Atvirai kalbėsiu, aš 
dabar tokiu tempu turbūt dirbti neįstengčiau.”

M. Razumova šiltai atsiliepė apie dabar
tinę LGKVC direktorę Ramunę Leonavičienę. 

Prisiminė ją dar mažą mergaitę, kai tėtis atsi
vesdavo į kurčiųjų klubą. Tikina, kad jau tada 
buvo galima įžvelgti lyderės bruožų. Pašneko
vė geru žodžiu paminėjo visą būrį kolegių ver
tėjų, pasidžiaugė Vilmos Liukenskienės profe
sine sėkme (dabar –  LGKVC Kauno TS vedėja).

Žvalumo ir energijos paslaptis
„Koks žvalumo ir energijos receptas? – per

klausė p. Marija. – Net nežinau… Rytais daug 
vaikštau. Po pietų žiūriu žinias ir skaitau groži
nę literatūrą. Kiekvieną rytą mesendžeriu pasi
labinu su vertėjomis Z. Palepšiene, M. Jakutie
ne“, – atskleidė savo dienotvarkę pa šnekovė ir 
gyrė neišsemiamas feisbuko galimybes.

„Tai mūsų mokytoja, – taip apie p. Mariją 
atsiliepė Jūratė Pugačiauskienė, prieš tapda
ma Kauno TV pirmininke taip pat dirbusi LGK 
vertėja. – Išskirčiau M. Razumovos moterišką 
grožį, malonų būdą, neblėstančią šypseną, 
energiją ir pasitempimą. Kodėl taip sakau? 
Scenoje 3–4 val. versti be pamainos ir visą 
laiką išstovėti avint aukštakulniais bateliais, 
reikia daug energijos. Visada pasitempusi, o 
vertimas – be priekaištų. Ne kiekviena iš mūsų 
M. Razumovai ir dabar prilygtume.“

Badmintono čempionato vertėjų ketvertas: V. Rimkuvienė, K. Rimkienė, N. Šamakova, G. Petrauskytė. 

GESTŲ KALBA

Marija Razumova savo profesinės karjeros metais.
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burtų traukimo sąvokomis. Į talką atskubė jo K. Rimkienė, ji su šia pro
cedūra ir jos terminologija buvo susipažinusi pavasarį Brazilijoje vykusiose 
kurčiųjų žaidynėse, kur Lietuvos delegacijai teikė vertimo paslaugas.

„Iš tikrųjų, versti čempionato pradžioje ir pabaigoje vykusiuose 
techniniuose seminaruose buvo tikras iššūkis. Ir dėl sudėtingos leksi
kos, ir dėl taikytų vertimo strategijų. EDSO tarybos narys airis N. Fea
ronas ir danas J. Sondegaartas, atsakingas už varžybų organizavimą, 
bendravo tarptautine gestų kalba ir vartojo techninius terminus. Ka
dangi dalyvavo girdinčiųjų, jų gestus reikėjo versti į žodinę kalbą. Pvz., 
kalba airis, Nina verčia į LGK, aš – į žodinę. Kas nors iš lietuvių užduoda 
klausimą, Virga išverčia Ninai, Nina verčia į tarptautinius gestus“, – ver
timo eigą po narelį išlukšteno K. Rimkienė.

Vertimas dopingo testo procedūros metu buvo kitas lietuvių vertėjų 
kompetencijų išban dymas. Atvykę kontrolieriai iš anksto supažindino 
vertėjas su procedūros eiga, jos sportininkams vertė visus instrukcijų 
išaiškinimus, taip pat apie dokumentų pildymo eigą. Tai užtruko, todėl 
sportininkai su kontrolieriais turėjo nutraukti procedūrą ir eiti į apdo
vanojimų ceremoniją. O vertėjoms taip pat teko bėgte bėgti ta pačia 
kryptimi ir iš karto nuo techninio vertimo pereiti į vertimą iš tribūnos. 
Nina vertė techninio direktoriaus Jespero kalbą iš tarptautinių gestų į 
lietuvių kalbą Virgai, Virga – veidrodiniu būdu sportininkams, Kristina į 
lietuvių kalbą girdintiesiems. 

Iš pradžių situacijose, kai reikėjo kalbėti tarptautiniais gestais, 
„be Ninos“ girdinčiųjų trejetas jautėsi nedrąsiai. Jauniausiai pagal 
darbo patirtį Gabijai dvi pirmas dienas net atrodė, kad nieko galvoje 

neužsiliko iš Ninos mokymų. Tačiau darbas ir motyvacija daro ste buk 
lus. Netrukus tarptautiniai gestai pradėjo atskleisti savo prasmę ir 
radosi drąsos nesudėtingose vertimo situacijose apsieiti ir be N. Ša
makovos. Taip kurčia kolegė pagaliau gavo atokvėpio minučių.

Ir dar – koks darbas be netikėtumų. Vertėjos, žinoma, buvo repeta
vusios giedoti Lietuvos himną gestų kalba. Tačiau kai staiga suskambo 
himno muzika be žodžių, tai Virga, kuriai tądien buvo priskirta „giedo
jimo funkcija“, pasijuto, švelniai tariant, išmušta iš vėžių. Užtat, kai kitą 
dieną „tokį pat“ Lietuvos himno vertimą reikėjo atlikti Gabijai, ji jau 
buvo pasirengusi. 

Neįkainojama patirtis
Organizatoriai iš pradžių abejojo, kad reikia net 4 vertėjų. Tačiau 

čempionato metu paaiškėjo, kad Kristina apskaičiavo teisingai. Dėl 
to vertėjos galėjo pasiremti viena kitos stipriosiomis pusėmis, greitai 
patobulinti gestus, tolygiau pasiskirstyti darbo krūviais, viena kitai 
akimirksniu atskubėti į pagalbą ir net ištaikyti minutėlę poilsiui. Be 
to, buvo atvejis, kai prireikė visų keturių vertėjų tam pačiam vertimui. 

„Kiek daug naujo sužinojome, kiek naujų tarptautinių gestų iš
mokome, – džiaugiasi savąjį maratoną garbingai įveikusios pašneko
vės. – Patobulėjome visomis prasmėmis. Ir išsiveržėme iš kasdienio 
darbo rutinos.“ 

„Buvau patekusį į kitą lygą, jaučiuosi tarsi grįžusi iš mokymų“, – 
tikina profesionaliai sustiprėjusi V. Rimkuvienė. „Turėjome minima
lius tarptautinės gestų kalbos pagrindus, bet patiko juos panaudoti ir 
kasdien išmokti naujų gestų“, – sako G. Petrauskytė.    

 „Ne tik vertėme, bet ir stebėjome varžybas. Buvome didžiausios 
lietuvių komandos fanės. Mūsų darbo vieta buvo šalia vertėjų stale
lio, todėl juokavome, jog gausime skundą už tokį šališkumą“, – šel
miškai šypsosi K. Rimkienė ir atrodo, kad jokio vargo čempionate nė 
nebuvo. 

Versti sporto varžybose – tarsi bėgti maratoną
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Te niekad neapleis energija sparnuota.
Ir akys šilumą jaunatvišką teskleis.
Širdis, tikėjimo žiedais apvainikuota,
Te niekada pavargti Jums neleis.

Sveikiname KKNUC direktorę  
Laimutę GERVINSKIENĘ sukaktuvių proga 
ir linkime nepakartojamų akimirkų, 
džiaugsmingų valandų, prasmingų dienų.

KKNUC bendruomenė

Paraleliai verčiama į LGK (Gabija) ir tarptautinius gestus (Nina).

LKSK prezidento Edvino Kriūno kalbą verčia K. Rimkienė.  Įvykių sūkuryje vertėja V. Rimkuvienė.
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LEIDOSI TYRINĖTI. Septintojo dešimt
mečio pradžioje kurčias mokslininkas iš Gal
laudeto universiteto K. Kronebergas pradėjo 
kelionę iš Naujosios Anglijos regiono, esan
čio JAV šiaurėje, į JAV pietus turėdamas tiks
lą ištirti, kaip gestų kalba vartojama kasdie
niame gyvenime. Iš esmės jis tikėjosi plačiau 
ištirti, kaip išmokstami gestai ir judesiai bei 
kaip jie perduodami.

PIRMIEJI PASTEBĖJIMAI. Švedų kilmės 
kurčiųjų kultūros tyrinėtojas atkreipė dėme sį 
į stebėtiną gestų kalbos, kaip ir šnekamo sios 
kalbos, įvairovę: regionines frazes, posa kius 
ir idiomas, netgi skirtingą žargoną tarp balta
odžių ir juodaodžių Amerikos gestų kalbos (ASL) 
vartotojų. „Visa tai suskyla į vietines ir regioni
nes grupes, kurias galima pažymėti žemėlapy
je geografiškai“, – rašė K. Kronebergas.

IŠVADOS SUGULĖ Į KNYGĄ. Jo darbas ta
po svarbios 1965 m. išėjusios knygos „Ame
rikos gestų kalbos žodynas kalbinių principų 
aspektu“ dalimi, kurią parašė gestų kalboty
ros pradininkas Viljamas Stoko ir jo kurčioji 
kolegė iš Gallaudeto universiteto Doroti 
Kasterlain. Beveik 400 psl. apimties leidinys 
tapo tikru proveržiu, kadangi buvo sudarytas 
naujoviškai, pateikiant gestus pagal tai, kaip 
juos suvokia kurčiųjų bendruomenė – pagal 
judesį, formą ir gesto ypatumus, o ne įpras
tine abėcėlės tvarka, verčiant gestus į žodinę 
kalbą.

NAUJAS POŽIŪRIS. Remdamasis nauju 
po žiūriu į gestų kalbos (ASL) tyrimus, K. Kro
nebergas padėjo iš esmės pakeisti suvokimą 
apie kurčiųjų bendruomenę. Žodyne jis gestų 
kalbą įvardijo kaip „socialiai gyvybiškai svar
bią kurčiųjų kultūros dalį“, turinčią savo kalbinį 
turtingumą ir išskirtinį charakterį. Būtent tai 
sudarė pagrindą to, ką vėliau K. Kronebergas 
pavadino „kurčiųjų kultūra“, įskaitant ir ats
kirą dialektą, dabar žinomą kaip juodaodžių 
amerikiečių gestų kalba su unikalia sintakse, 
žodynu ir proformomis. 

PASKATINO PROVERŽĮ. Laipsniškas 
kurčiųjų kultūros priėmimas atvėrė kelius 
naujoms mokslinių tyrimų sritims ir padėjo 
pakeisti anksčiau susiformavusį požiūrį į ges
tų kalbą kaip į gremėzdišką ir netikslią ben
dravimo formą. Prabėgus keliems dešimt
mečiams gestų kalba tapo įprastu politinių 
įvykių bruožu ir įsitvirtino daugelyje aukštųjų 

mokyklų lingvistikos fakultetų skyrių.
Kaip 1999 m. pastebėjo Nevados universite

to profesorius Džeimsas L. Kernis, naujasis žo
dynas sukėlė sąmonės pokytį, paskelbdamas 
ASL gyvybinga kalba ir apibrėždamas keletą 
jos vartotojų kultūrinių ypatybių. Iki to laiko 
buvo klaidingai manoma, jog ASL yra gestais 
perteikiama anglų kalbos versija arba koduota 
kokios nors kitos šnekamosios kalbos versija, 
kuri paprastai buvo laikoma prastesne už kitas 
kalbas.

KAIP PRARADO KLAUSĄ. K. Kronebergas 
gimė 1930 m. balandžio 26 d. Švedijoje, maž
daug 100 mylių į šiaurės vakarus nuo Stokhol
mo. Vaikystėje jis dažnai sirgdavo ausies už
degimu, dėl ko, dar nesulaukęs pilnametys
tės, prarado klausą. Jis laisvai kalbėjo švedų 
kalba, taip pat išmoko švedų gestų kalbą. Vė
liau taip pat įvaldė rašytines anglų ir vokiečių 
kalbas. 

DAUG STUDIJAVO. Šeštojo d ešimtmečio 
pradžioje K. Kronebergas susitiko su Gallaude  
to universiteto prezidentu Leonardu M. Els ta
du, kuris pakvietė jaunuolį studijuoti universi
tete; 1955 m. jis baigė anglų kalbos bakalauro 
studijas, o kartu išmoko ir amerikiečių gestų 
kalbą. 1959 m. Katalikų universitete K. Krone
bergas įgijo anglų kalbos magistro laipsnį, 
ta čiau jam buvo patarta nepretenduoti į dok
torantūros programą, nes universitetas manė, 
kad daktaro disertacija būtų per sunki klausos 
sutrikimų turinčiam žmogui.

SĖKMINGA PARTNERYSTĖ. K. Kroneber
gas grįžo dėstyti anglų kalbos į Gallaudeto 
universitetą, kur prasidėjo ilgametis jo bend
radarbiavimas su V. Stoko, girdinčiu profe
soriumi, kurio ankstesnė akademinė specia
lybė buvo viduramžių anglų kalba, tačiau 
šeštojo dešimtmečio pabaigoje, susidomėjęs 
gestų kalba, jis prisijungė prie Gallaudeto ko
mandos. 

Besimokydamas ASL, V. Stoko pastebėjo, 
kad per paskaitas vartojami gestai dažnai ski
riasi nuo tų, kuriuos jis matė studentams ben
draujant. Jis įtarė, kad ASL, kaip ir bet kuri kal
ba, turi savo tarmes ir kasdienę kalbą, nepai
sant tuo metu plačiai paplitusio mokslininkų 
supratimo, jog įvairios ištisus šimtmečius vi
same pasaulyje vartojamos gestų kalbos yra 
labai supaprastintos ir iš esmės utilitarinės.

V. STOKO INDĖLIS. „V. Stoko genialumas 

buvo, kad jis pamatė ir įrodė, jog nieko pa
našaus nėra; kad gestų kalba atitinka visus 
lingvistinius tikrosios kalbos kriterijus ir savo 
žodynu, ir sintakse“, – rašė neurologas ir au
torius Oliveris Sacksas 1989 m. knygoje „Ma
tyti balsus: kelionė į kurčiųjų pasaulį“.

V. Stoko kreipėsi į K. Kronebergą ir D. Kas
terlain kaip į kurčiųjų bendruomenės tyri mų 
pasiuntinius. Tada ir susiformavo pagrindi nės 
žodyno, kuriame imtasi analizuoti ges  t ų kalbas 
tokiais aspektais, kaip rankos for ma, rankos 
padėtis ir judesys, idėjos. Be to, K.  Kroneber
gas pasiūlė pirmą kartą paskelbtą juodaodžių 
amerikiečių gestų kalbos analizę.

MOKSLINIS ĮVERTINIMAS. K. K ronebergas 
išėjo iš Gallaudeto universiteto į pensiją 1986 
m. 2022 m. gegužę jis ir kolegė D. Kasterlain 
gavo Gallaudeto garbės daktaro vardus. Jie 
buvo pagirti už tai, kad „įrodė, jog gestų k alba 
yra tikra kalba, sudėtinga ir struktūruota, turi 
savo sintaksę ir neapsiriboja p antomimos 
for  momis, kaip manė daugelis to meto kalbi
nin   kų.“ 

Skeptikams, kurie greitai prisiriša prie pa
senusių nuomonių, priduriama, jog „K. Kro
nebergas visada išliko atkaklus pasaulinės 
kurčiųjų bend ruomenės gimtosios kalbos ir 
jos variantų gynėjas.“ 

Iš anglų kalbos vertė 
 Joana VANAGIENĖ

Šaltinis: https://www.washingtonpost.com

Kurčiųjų kultūros tyrinėtojas K. KRONEBERGAS
PASAULIO KURTIEJI

Šių metų rugpjūtį, sulaukęs 92 metų, mirė Karlas Kronebergas 
(Carl Croneberg), kurčiųjų kultūros tyrinėtojas, praplėtęs „kur-
čiųjų kultūros“ įžvalgas. 
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Kurčiųjų kultūros tyrinėtojas Karlas Kronebergas.



Kovo mėnesį į Kauno kurčiųjų mokyklos (KKNUC) 
parengiamąją klasę atvyko du mokiniai iš Ukrai-
nos. Atvykėliai klasės mokiniams sužadino emo-
cijų bangą.

Iš tiesų, lietuvaičiai labai draugiškai priėmė naujus mokinius į 
savo ratą, kiekvienas norėjo padėti jiems įsilieti į mokyklos gyveni-
mą, papasakoti apie klasės taisykles, pasidalinti mokymosi priemo-
nėmis. Labai didžiavomės mūsų mokinių entuziazmu ir palaikymu. 
Lietuviams ir ukrainiečiams giminingos gestų kalbos nesudarė jokių 
bendravimo barjerų.

Nerimo ir daugybė klausimų apie ugdymo procesą kilo mokyto-
jai. Kaip organizuoti mokymosi veiklas, kai nemoki nei ukrainiečių, 
nei rusų kalbų? Kaip vesti pamokas, kai klasėje mokosi kurti vai-
kai, kuriems reikia lietuvių gestų kalbos, taip pat yra neprigirdintis 
berniukas, kuriam reikia žodinės lietuvių kalbos, ir dar mokiniai iš 
Ukrainos, kuriems reikia jų gimtosios kalbos? Pirmosiose pamoko-
se taikytas metodas užduotyse vartoti ukrainiečių ir lietuvių kalbos 
žodžius nepasitvirtino. Tačiau netrukus paaiškėjo, kad gestų kalba 
galima puikiausiai komunikuoti su užsieniečiais ir taip juos ugdyti 
kartu su visa klase. 

Per pusmetį  berniukai išmoko labai daug lietuviškų žodžių. Ste-
bėtina, kaip atkakliai jie mokosi lietuvių kalbos, kaip susipažįsta su 
lietuvišku tekstu per gestų kalbą, kaip sėkmingai atlieka užduotis ir 
net geba padėti atlikti užduotis savo  klasės draugams lietuviams. 

Žinoma, atsiskleidė ir kultūriniai skirtumai, tačiau juos skubiai 
padėjo užglaistyti tėvai. Jų, kaip ir visos mokyklos bendruomenės, 
interesas buvo sėkminga mokinių adaptacija. Martinas ir Oleksand-
ras (mokiniai iš Ukrainos) per pusmetį tapo neatsiejama mūsų kla-
sės dalis.

Redaktorė Nijolė KRASNIAUSKIENĖ

ISSN 1648–5882

Maketavo 
Judita ŠPOKAUSKIENĖ

Indeksas 0002
UŽEIKITE, SKAMBINKITE,  RAŠYKITE
Šv. Kazimiero g. 3,  LT01303 Vilnius
Telefonas pasiteirauti 261 55 93
El. p. redakcija@lkd.lt

Projektą „Kurčiųjų bendruomenės 
sociokultūrinės tapatybės stiprinimas 
ir bendrystės su visuomene 
atradimai" 24 tūkst. eurų 
suma remia SRTRF.

Ofsetinė spauda. 2,5 sp. l.
Tiražas 600 egz.
Spausdino BĮ UAB „Baltijos kopija”
Kareivių g. 13B LT09109 Vilnius
Užsakymas 54564

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

Ukrainiečiai berniukai mokykloje tarp lietuviukų rado savo vietą ir puikiai pritapo.

G.
 S

in
ke

vi
či

en
ės

 n
uo

tr.

?

PASAULIO KURTIEJI

Ukrainiečiai mokiniai – NEATSIEJAMA mūsų klasės dalis
Gintautė SINKEVIČIENĖ


