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GALIMYBIŲ PASAS. Nuo gegužės 24 d. dokumentas išduodamas asmenims, pasiskiepijusiems viena „AstraZeneca“, o likusių gamintojų – dviem vakcinos dozėmis, bet, priklauso-

mai nuo gamintojo, praėjus skirtingam laikui
po dozės įšvirkštimo. Galimybių pasu taip pat
galės naudotis persirgusieji COVID-19 liga, jei
apie tai yra įrašas e.sveikata sistemoje ar jei
diagnozė buvo patvirtinta remiantis teigiamu
PGR tyrimo ar antigeno testo rezultatu. Nuo
šio teigiamo tyrimo rezultato turės praeiti ne
daugiau kaip 180 d. Jis galios ne anksčiau nei
asmeniui baigėsi paskirtos izoliacijos terminas. Dokumentas bus suteikiamas ir turint
ne anksčiau nei prieš 24 val., skaičiuojant nuo
ėminio paėmimo momento, atliktą PGR tyrimą ar antigeno testą ir gautą neigiamą atsakymą. Galimybių pasą taip pat gaus vaikai iki
16 m. amžiaus. Kur jį rasti ir kokias galimybes
jis suteikia, daugiau informacijos – lkd.lt.

2021 M. LKD PROJEKTAI. Šiemet
įgyvendinami 4 projektai. 1-asis –
„Lietuvos kurčiųjų draugijos veik
los rėmimas 2021 m.“ Jis aprėpia
net 13 veiklų, tarp kurių – kurčiųjų teisių gynimas, teisinė pagalba, visuomenės švietimas
apie kurčiuosius, taip pat „Akiračio“ leidyba ir
kt. Projektą finansuoja NRD. 2-asis projektas
– „Kurčiųjų organizacijų stiprinimas ir viešųjų paslaugų prieinamumo didinimas“ (remia
SADM). Jo lėšomis bus įgyvendintos 6 veiklos.
Tarp jų ir tokios, kaip Lietuvos atstovavimas
EUD renginiuose, dalijimasis tarptautine patirtimi, kurčiųjų organizacijų darbuotojų kompetencijų stiprinimas, 112 mokymai bendruomenei ir kt. 3-asis – „Erasmus+“ programos
projektas „Deafmedia“, kuriuo bus siekiama
didinti kurčiųjų prieigą prie informacijos, jo lėšomis bus parengti kurti vertėjai arba diktoriai.
Jį remia ES. 4-asis projektas – kūrybinė eksperimentinė laboratorija „Mes taip nesitarėm“.
Numatoma sukurti muziki
nės pjesės „Mes
taip nesitarėm“ eskizus, apjungiant juose kurčiųjų ir girdinčiųjų muzikos pajautimus per
įvairius technologinius sprendimus. Inicia
tyvą remia Lietuvos kultūros taryba. Plačiau
apie projektus – pasinaudojus šalia žinutės
įdėtu QR kodu.
RV POSĖDIS. Balandžio 21 d. RV posėdyje

patvirtintos UAB „Vikada“, UAB „Atropa“, UAB „Elkada“ ir UAB „Neveresta“ 2020 m. finansinės ataskaitos. Konstatuota, kad praeiti
metai kurčiųjų įmonėms buvo sunkūs. Dėl kritusių užsakymų teko
atleisti nemažai žmonių. Nepagerėjo įmonių situacija ir šiemet. UAB
„Atropa“ atleido 12, UAB „Elkada“ 20, UAB „Vikada“ – 15 darbuotojų. Atleistiems darbuotojams teko mokėti išeitines kompensacijas ir
kompensuoti nepanaudotas atostogas. Tam prireikė daugiau nei 50
tūkst. eurų. Taip pat sumažėjo įmonių pajamos iš patalpų nuomos,
nes nuomininkai dažnai stabdo savo veiklas ir išsikelia arba atideda
mokėjimus. RV pritarė, kad UAB „Vikada“ valdybos narę Vandą Vaitkutę pakeistų Daiva Čekanavičiūtė, o UAB „Atropa“ buvusį valdybos
narį Tomą Ivanauską pakeitė Gina Ramanauskienė. Posėdyje taip pat
patvirtinti konkurso nuostatai UAB „Neverestos“ direktoriaus pareigoms užimti. Konkursas vyks iki gegužės 28 d. Naujas vadovas darbą turėtų pradėti liepos 21 d. Posėdyje taip pat priimti sprendimai
dėl parduotų poilsio namų „Varpelis“ Šventojoje lėšų panaudojimo
(plačiau apie tai 6–7 psl.). 5 m. sustabdyta VšĮ Respublikinio kurčiųjų
reabilitacijos centro veikla. Posėdyje nutarta XXX LKD suvažiavimą
rengti nuotoliniu būdu „Zoom“ platformoje.
NAUJAS GRAFINIS ŽENKLAS. LKD RV priėmė
sprendimą dėl renginių ir informacijos, pritaikytų
kurtiesiems, grafinio žymėjimo. Kauno menininkų namų (KMN) kartu su kurčiųjų bendruomenės
atstovais sukurtas grafinis ženklas bus nuoroda,
kad renginys, internetinės svetainės ir kita informacinė aplinka pritaikyta kurtiesiems – su lietuvių gestų kalba. Patvirtintas ženklas atspindi lietuvių gestų kalboje rodomą sąvoką „gestų kalba“.
KLAUSK TEISININKO. Šiemet LKD tęsia
veiklą – toliau kurčiųjų reabili
tacijos
centruose rengia paskaitas juridinėmis
temomis. Taip pat LKD svetainėje bus
dedami teisininko konsultacijų vaizdo
įrašai su vertimu į gestų kalbą. Gestakalbiai galės užduoti klausimus teisininkui ir asmeniškai, atsakymai
bus pateikti su vertimu į gestų kalbą. Bus laikomasi konfidencialumo:
klausimą uždavusių asmenų vardai, pavardės bei kt. asmeninė informacija viešinama nebus. Konsultacijos yra nemokamos. Jas teiks
advokatė Marija Židonienė. Kaip pateikti klausimą, sužinosite užsukę
lkd.lt.
SMURTAS ARTIMOJE APLINKOJE. Ar žinojote, kad viena iš trijų moterų patiria smurtą artimoje aplinkoje? Tačiau net 60 proc. nukentėjusiųjų nesikreipia pagalbos. LKD pristato trumpų vaizdo įrašų ciklą
apie smurtą prieš moteris artimoje aplinkoje. Kiekvieną savaitę LKD
svetainėje bus pateikta naujos informacijos apie tai, kaip atpažinti
smurtą, kokios yra smurto formos, kokius veiksmus prieš moteris
dažniausiai naudoja smurtaujantys vyrai ir kaip save apsaugoti.

KAS IR KODĖL. Gegužės 4 d. intelektiniame žaidime „Kas ir kodėl“
buvo klausimų apie kurčiuosius ir gestų kalbą, taip pat buvo klausiama, kaip vadinasi vienintelis šalyje leidžiamas kurčiųjų leidinys. Laida pirmą kartą buvo verčiama į LGK. Taip dar viena LRT laida kartu su
kurčiaisiais paminėjo jiems svarbią datą. Teminius klausimus laidai
parengė LKD. Laidos vaizdo įrašą galite peržiūrėti užsukę į LRT Mediateką.

112 LIETUVA. Balandžio 26 d.
atnaujinti individualūs naudojimosi mobiliąja programėle 112 Lietuva mokymai kurtiesiems. Paslaugas didžiuosiuose Lietuvos miestuose
teikia lektoriai, mokantys LGK
ir dirbantys kurčiųjų reabilitacijos centruose. Kreiptis į lektorius rekomenduojama
„Skype“ adresais. Daugiau informacijos – pasinaudojus
QR kodu.
EUROVIZIJA 2021. Renginio
šeimininkai Nyderlandai šiemet nepamiršo kurčiųjų: visi
29 „Eurovizijos“ konkursui pri
statyti pasirodymai yra išversti
į gestų kalbą. Socialinių tinklų
vartotojus pavergė olandų
gestų kalbos vertėja Mirjam
Stolk, išvertusi lietuvių grupės „The Roop“ dainą „Disco
teque“ į gestų kalbą. Rekomenduojame susirasti vaizdo
įrašą, tikrai nenusivilsite.
SDK. Nuo gegužės 1 d. Lietuvoje įsigaliojo nauja Transporto priemonių savininkų apskaitos
sistema: tapo privaloma transporto priemonės
savininkui turėti deklaravimo kodą (SDK). Jį reikės turėti visoms šalyje esančioms ir Lietuvos gyventojams ar įmonėms nuosavybės teise priklausančioms transporto priemonėms.
Transporto priemonę parduoti ar registruoti bus galima tik turint šį
kodą. Taip pat naujas kodas bus sugeneruojamas kiekvieną kartą
pasikeitus transporto priemonės savininkui. SDK kodas gegužės 1 d.
automatiškai buvo suteiktas, jei transporto priemonė tuo metu buvo
registruota Lietuvoje. Priskirtą SDK taip pat bus galima sužinoti internetu arba „Regitros“ padalinyje. Kitiems savininkams reikės į „Regitrą“ kreiptis patiems. Pranešti apie turimą transporto priemonę ir
gauti SDK bus galima elektroninėje sistemoje.
TAPK TV ŽVAIGŽDE. LKD atlieka
kurčių asmenų atranką dalyvauti
tarptautiniame „Erasmus+“ projekte DEAFMEDIA. Atrankos barjerą įveikę trys kandidatai bus apmokyti dirbti žiniasklaidoje (televizijoje ir / ar internetu) kaip vertėjai
arba diktoriai. Projektą įgyvendina
kurčiųjų organizacijos iš Ispanijos,
Kro
atijos, Jungtinės Karalystės ir
Lietuvos, jo trukmė – 2021–2022 m.
Dalyvauk konkurse, galbūt tau lemta tapti TV laidos diktoriumi. Daugiau – lkd.lt.
KVIEČIA Į PREZIDENTŪRĄ. Norėjote pamatyti, kas slypi už Prezidento rūmų durų? Nuo balandžio 24 d. ekskursijos po Prezidentūrą – su
vertimu į LGK! Daugiau informacijos: https://bit.ly/3aGa8Jl.
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Kas yra konfliktas?
Donata LUKOŠIENĖ
Justė STULGAITYTĖ

Pasaulis be konfliktų neegzistuoja. Net ir sėkmingai
bendraujantys žmonės patenka į situacijas, kai
jų poreikiai nesutampa su kitų žmonių poreikiais.
Jausmai, kurie siejasi su konfliktu (pyktis, nusivyli
mas, įsižeidimas), irgi yra natūralūs, tačiau žmonės
siekia jų išvengti arba apsimesti, jog jų nėra. Iš tik
rųjų, konfliktas gali būti naudingas, nes tinkamas
jo sprendimas gali netgi pagerinti santykius.
Konfliktas – kova tarp dviejų žmonių, kurie priešingai suvokia
tikslus, jaučia, kad kitas jo negirdi, nevertina ar trukdo jam. Tai yra
kova, kai abu nori laimėti, bet dažniausiai laimi vienas, o antras –
pralaimi. Tada po kiek laiko vėl kyla kova. Kad konfliktas būtų išspręstas tinkamai, reikia siekti, kad laimėtų abu – tokia strategija
vadinama „laimėti-laimėti“. Kaip to galima pasiekti?
Apibrėžti problemą ir nepatenkintus poreikius. Jeigu jaučiate,
kad kyla nemalonūs jausmai, kad bendraujant yra kažkas ne taip,
vadinasi, turite problemą, kurią reikia spręsti. Klausimai sau: „Kokia
problema?“ ir „Ko man trūksta, ko aš noriu?“
Susitarti dėl susitikimo laiko. Dažnai pykčiai kyla dėl to, kad
bandoma kalbėtis tada, kai kitas žmogus tam nepasiruošęs. Kai nusprendėte, kokia yra problema, eikite susitarti su kitu žmogumi dėl
susitikimo laiko. Klausimas: „Kada galime pasikalbėti?“

Paaiškinti savo problemą ir poreikius kitai konflikto pusei. Kitas
žmogus negali padėti išspręsti jūsų problemos, kol nežino apie jūsų
poreikius. Todėl išdėstykite savo problemą kaip galite smulkiau.
Išklausyti kito žmogaus požiūrį. Kai pasakėte apie savo problemą ir kas nepatinka ar ko norite, reikia įsitikinti, jog kitas žmogus
jus suprato teisingai. Po to reikėtų išsiaiškinti, ko reikia jam, kokie jo
poreikiai nėra tenkinami. Klausimai: „Ką tu galvoji apie tai, ką pasakiau?“ ir „O ką tu norėtum pakeisti, ko tau trūksta?“
Derėtis dėl sprendimo. Kai supratote vienas kito poreikius, jūs
turite bendrą tikslą – kaip padaryti, kad abu būtumėte patenkinti.
Siūlykite vienas kitam įvairius sprendimus, tarkitės, kaip geriau padaryti, apsvarstykite ir pasirinkite tinkamiausią. Nepamirškite, kad
nebūtinai jūsų pasiūlymas yra geriausias.
Įgyvendinti sprendimą. Iš anksto susitarkite, kas, ką, kam, kada
turės padaryti. Stenkitės, kad abi pusės pažadėtų ką nors keisti ir
stengtis, o ne viena. Susitarkite, po kiek laiko vėl susitiksite pasikalbėti, kaip sekasi spręsti problemą ir ar tai tikrai buvo tinkamiausias
sprendimas, ar viskas vyksta, kaip norėjote.
Šitaip aptarus ir išsprendus problemą, abi pusės jaučiasi lygios,
išklausytos, bendravimas yra pagarbus ir malonus, nes tikslas nėra
pasipykti, bet spręsti problemą. Kai abu žmonės mandagiai išsako
savo jausmus ir poreikius, jų santykiai bus dar geresni, nuoširdesni
ir stipresni.
Jeigu jaučiate, kad susitarti ir išsiaiškinti nepavyksta,
jums gali padėti LKD psichologai. Drąsiai kreipkitės!

Darbą Lietuvos kurčiųjų draugijoje balandį pradėjo nauja projektų vadovė, konsultavimo ekspertė
Miglė JASKŪNIENĖ. Šiose pareigose ji pakeitė nėš
tumo ir gimdymo atostogų išėjusią projektų koor
dinatorę ir psichologę Donatą Lukošienę.
Miglė yra Kauno technologijos universiteto magistrantė, įgijusi
verslo vadybos ir administravimo kvalifikaciją. Iš pradžių mergina
ketino sekti tėčio pėdomis ir tapti verslininke. Tačiau, vos pradėjusi
studijuoti ir tapusi studentų atstovybės nare, kaip pati sako, iškart
pasidavė „projektinių galimybių žavesiui“.
Pirmąjį savo tarptautinį projektą kartu su drauge parašė ir įgyvendino prieš 11 metų. Jo sėkmė ir nulėmė tolimesnę veiklos kryptį.
Keletą metų rengė projektus, daug keliavo, susipažino su daugybe
įdomių žmonių, kol galiausiai hobį pavertė darbu. Pamažu Miglės
administruojamų projektų laukas plėtėsi: daugiausia ji dirbo jaunimo, sporto, kultūros bei socialinėse srityse.
Nauja darbo vieta nėra pirmoji pažintis su kurčiųjų bendruomene. Iš tikrųjų ji prasidėjo beveik prieš 10 metų, kai mergina pradėjo
dirbti tuomečiame Kauno gestų kalbos vertėjų centre. Tuo pat metu
buvo pakviesta prisijungti prie Kauno kurčiųjų jaunimo organizacijos komandos, kur pradėjo rašyti socialinės reabilitacijos projektus
ir kartu su bendraminčiais juos įgyvendinti. Trumpai M. Jaskūnienė
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„Akiračio“ inf.

Asmeninio albumo nuotr.

LKD turi naują projektų vadovę

LKD projektų vadovė Miglė Jaskūnienė.

yra taip pat dirbusi LKD kultūrinių renginių ir mokymų organizatore.
Vos susipažinusi su kurčiųjų kultūra, mergina atrado imituojamų
jų dainų žavesį. Buvo pakviesta prisijungti prie VšĮ Kauno kurčiųjų reabilitacijos centro kolektyvo „Skambanti tyla", su kuriuo iki šiol atlieka
imituojamąsias dainas. Šis pomėgis paskatino tobulinti gestų kalbą.
Norėjo suprasti, ką kalba kurtieji, bendrauti kaip lygi su lygiais, nes be
gestų kalbos, anot jos, kurčiųjų bendruomenėje jautiesi kaip užsienietė, kuri nieko nesupranta. Padedama draugų ir pati labai stengdamasi, M. Jaskūnienė daro pažangą: kalba LGK vis sklandžiau.
Atverti klausos negalią turintiems asmenims kuo daugiau galimybių, padėti žmonėms atrasti, pažinti, mokytis bei tobulėti – tokius tikslus sau kelia naujoji LKD projektų vadovė.

REGIONŲ NAUJIENOS

Kėdainių specialiosios mokyklos ugdytiniai ir kurčiųjų organizacija įsitraukė į bendrą veiklą.
V. Tadaravičienės nuotr.

Siuvimo ir rankdarbių būrelio dalyvių darbai.

Naujienos iš Kėdainių
LKD Kauno teritorinės valdybos Kėdainių pirminėje organizacijoje
dauguma narių yra senjorai, šiuo metu linkę labiau pasisaugoti ir likti
namuose. Tad daugiausia kontaktuojame telefonu, vaizdo skambu
čiais. Tik vienas kitas užsuka į organizaciją.
Vijolė TADARAVIČIENĖ

Bendruomeninės veiklos

2021 m. socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projekte
„Klausos negalią turintys – būkime savimi“
numatytos užimtumo veiklos beveik keturis
mėnesius vyko nuotoliniu būdu.
Tačiau tai nebuvo gera išeitis ir kai kuriais
atvejais organizacijos nariams vis tiek tekdavo atvykti, kad, pvz., siuvimo ir rankdarbių
užimtumo veiklos vykdytoja Violeta Gustienė
parodytų, kaip teisingai pagaminti darbelį ar
pasiūti gaminį.
Remdamiesi praeitų metų karantino
laikotarpio patirtimi, šiemet projekte numa
tėme kompiuterinio raštingumo veiklą, ku
rioje nariai mokosi bendrauti nuotoliniu bū—
du, t. y. naudotis išmaniaisiais telefonais,
planšetėmis, kompiuteriu. Ir čia tenka bent
kartais tiesiogiai susitikti su kompiuterinio
raštingumo veiklos vykdytoju Tomu Margevičiumi, ypač kai reikia pasimokyti, kaip sumokėti mokesčius, užsiregistruoti internetu pas
gydytoją, ieškoti informacijos ir kt.
Pernai persikėlėme į naujas patalpas ir turime savo virtuvėlę, visgi dėl karantino keletą
mėnesių teko ir maisto ruošimo užsiėmimus
vesti nuotoliniu būdu. Kiekvienas narys pagal
tą patį receptą savo namuose gamino įvairius
patiekalus, o paskui dalinosi, ar skaniai pavyko pagaminti. Dabar jau renkamės į virtuvėlę
ir, skanaudami čia pasigamintus patiekalus,
prie arbatos puodelio su šios veiklos vykdytoja Jovita Šilanskiene aptariame „Akiračio“
mėnraščio naujienas.
Mūsų naujos patalpos yra Kėdainių specialiojoje mokykloje, mes bendradarbiaujame
su šios mokyklos pradinių klasių mokytoja
Ingrida Janulaitiene ir auklėtoja Janina Maliauskiene bei jų mokiniais. Jau sausį prasidėjo mūsų užsiėmimai nuotoliniu būdu. Vaikai labai noriai įsitraukė į bendrą veiklą. Jie
mokėsi gestų kalbos, žaidė žaidimus, bandė
suprasti kitą ir papasakoti apie save. Per ne-

įgaliųjų meninių gebėjimų lavinimo pamokėles mokiniai sužinojo apie kurčiųjų pasaulį, jų
bendravimo kultūrą bei patys ugdėsi įvairias
kompetencijas. Svarbiausia, vaikai mokomi
suprasti, kad žmogus, turintis negalią, gali
viską: susikalbėti, mokytis, dirbti, keliauti, vaidinti, dainuoti.
Šiuo metu kartu dirbame prie pasakos
scenarijaus „Trys paršeliai“ ir ruošiame spek
takliuką, kurį norėsime parodyti mokyklos ir
kurčiųjų bendruomenėms.

Europinis projektas		

Antrus metus tęsiasi ir iki 2022 m. lapkričio
pabaigos truks projektas „Tyla – ne kliūtis žinoti, suprasti ir bendrauti“; projekto vadovė –
Viktorija Mockutė. Projektas finansuojamas iš
Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų ir Kėdainių rajono savivaldybės biudžeto lėšų. Numatyta 10 veiklų, kuriose dalyvauja 70 asmenų: kurti asmenys (neįgalieji), jų šeimų nariai,

Prie arbatos puodelio – pačių pagaminti
skanėstai ir „Akiračio“ aptarimas.

socialinės rizikos vaikai ir vaikai iš socialinės rizikos šeimų, lankantys dienos užimtumo cent
rus, senjorai. Dalyviai gali dalyvauti projekto
veiklose kartu ir tenkinti bendravimo poreikį.
Didelė projekto veiklų dalis skirta didinti
informacijos prieinamumą klausos negalią
turintiems asmenims: tai ir lietuvių gestų kalbos mokymai, ir kartą per savaitę Kėdainių
kurčiųjų pirminės organizacijos „YouTube“
kanale galimybė žiūrėti išverstas į gestų kalbą
arba titruotas Kėdainių TV žinių laidas „Septynios miesto dienos“, taip pat numatyta pritaikyti miesto renginius kurčiųjų poreikiams.
Po ilgos pertraukos vėl vyks knygrišybos
ir sporto užsiėmimai, skirti vaikų socialiniams
įgūdžiams ugdyti, žvakių liejimo edukacinė
veikla, nekasdienio maisto ruošimo užsiėmimai, planuojama penkių dienų stovykla Šventojoje. Organizuojamos išvykos į kitų miestų
spektaklius ir kiną. Visos projekto veiklos remiasi savanoryste.

Miela Direktore,
Išlikite kūrybinga savo gyvenimo režisiere!
Tegul sėkmė Jums šypsosi.
Tegul gyvenimas būna šviesus ir beribis.
Ir toliau būkite supratinga ir tikra vadovė.
Su jubiliejiniu gimtadieniu vadovę
Danutę KRIŠČIŪNIENĘ sveikina
Panevėžio kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų
pagrindinės mokyklos bendruomenė

Gerb. Aliną JAKAITIENĘ
gražios sukakties proga nuoširdžiai sveikina
Panevėžio kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų
pagrindinės mokyklos bendruomenė

ir linki gyvenimo kelyje sutikti
kuo mažiau neįveikiamų kliūčių.
Taip pat – daug meilės, širdies šilumos,
sėkmės ir užsispyrimo siekiant tikslų.
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LKD suvažiavimas: teigiamai įvertintas
komandos darbas, siūlymams pritarta

Nijolė KRASNIAUSKIENĖ

VEIKLŲ APŽVALGA. Su 2020 m. LKD ir
prezidento veiklų ataskaitomis, pateiktomis
tiek raštu, tiek lietuvių gestų kalba, delegatai
turėjo galimybę susipažinti iš anksto, todėl
suvažiavime apsiribota glausta apžvalga.
Didžiausiu pernai metų pasiekimu LKD prezidentas Kęstutis Vaišnora įvardino nuotoliniu būdu pradėtą teikti 24/7 LGK vertimo
paslaugą, taip pat sukurtą BPC 112 aplikaciją
kurtiesiems su galimybe skubiąją pagalbą
išsikviesti gestų kalba bei LKD vykdytą apmokymą šia programėle naudotis. Dar viena išskirtinė pernai metų galimybė – stebėti
spaudos konferencijas su vertimu į gestų kalbą esamuoju laiku. Kaip rodo rezultatai, ypač
pasiteisino atvejo vadybos, kompiuterinio
raštingumo, psichologo, visuomenės švietimo, taip pat ir kt. projektai bei priemonės.
„VARPELIS“ PARDUOTAS. Už 300 tūkst.
eurų parduoti poilsio namai „Varpelis“ Šventojoje. Pasak prezidento, LKD ilgai svarstė, ar
priimti verslo pasiūlymus, ir delsė sekti aklųjų asociacijos pavyzdžiu, kurie savo pastato
dalį pardavė anksčiau, bet galų gale nugalėjo racionalumas. Kaip vėliau pastebės LKD
valdybos narys Vytautas Valiauga, „Varpelio“
galimybėmis buvo naudojamasi tik 3 mėnesius per metus ir net vasarą ne visi kambariai
būdavo užimti, jo išlaikymas kasmet reikala-

vo nemažų investicijų, kelialapių kaina išlaidų nepadengdavo. Poilsio namai ir patiems
kurtiesiems tapo vis mažiau patrauklūs.
AR GAUTOS LĖŠOS SAUGIOS? Dalyvius
domino, ką LKD ketina daryti su gautomis
lėšomis. Prezidentas priminė, kad „Varpelis“
buvo UAB „Neverestos“ balanse, tad į specia
liai atidarytą bendrovės sąskaitą ir įplaukė
gauti pinigai. LKD yra visų 4 kurčiųjų įmonių
100 proc. dalininkė, todėl, nors už lėšų panaudojimą yra atsakingos įmonių valdybos, bet
kiekvienąkart lėšas naudojant turi būti gautas
ir LKD RV sutikimas. Šiuo atveju dalį pinigų numatoma panaudoti būtiniesiems poreikiams.
LKD įmonėse sudėtinga situacija, todėl lėšos
gali būti panaudotos įmonių darbuotojų išeitinėms kompensacijoms sumokėti, padėti
pačioms įmonėms šiuo sunkiu laiku, taip pat
LKD būtiniausioms veikloms vykdyti. Likusioji
dalis bus rezervas nenumatytiems atvejams
arba naujam turtui įsigyti. Tačiau bet kuris
veiksmas bus atliekamas tik griežtai laikantis
LR įstatymų, apsvarsčius Respublikinėje valdyboje, pabrėžė K. Vaišnora.
ĮMONIŲ PADĖTIS. Pranešėją papildęs
viceprezidentas Mykolas Balaišis teigė, kad
gali nutikti ir taip, kad didžioji dalis lėšų ar
beveik visos bus panaudotos LKD įmonėms
išsaugoti. Šiuo metu padėtis stabili tik Vil-

LKD archyvo nuotr.

XXX suvažiavimas dėl karantino organizuotas nuotoliniu būdu,
pirmąkart vyko „Zoom“ platformoje, bet darbas buvo sklandus:
iš pradžių 30, o vėliau ir daugiau renginyje dalyvavusių delegatų
(iš viso yra 40) bei LGK vertėjai nepatyrė jokių trikdžių. Darbo
tvarkėje buvo daug temų, kelta daug klausimų ir teikta pasiū
lymų, užsimezgė ne viena diskusija, tad gegužės 8 d. renginys
užtruko net 6 valandas. Jo pradžioje tylos minute pagerbta
Amžinybėn iškeliavusi delegatė Ona Pečiulienė.
LKD prezidentas K. Vaišnora su suvažiavimo pir
mininke Vertimo centro direktore R. Leonavičiene.

niaus „Vikadoje“, o Panevėžio „Elkada“ ir
Kauno „Atropa“ dėl karantino padarinių balansuoja ant žlugimo ribos. Jau pernai dalį
darbuotojų teko atleisti, jiems privalu buvo
išmokėti išeitines kompensacijas, o lėšų tam
bendrovės neturėjo, skolinosi iš LKD. Tokia
pati situacija pasikartojo ir šiemet bei galimai gresia ateityje. Kompensacijas privalu
mokėti pagal LR įstatymus, kitu atveju įmonėms grėstų bankrotas, o dėl to LKD prarastų
savo turtą, aiškino K. Vaišnora ir M. Balaišis.
Tad už „Varpelį“ gauti pinigai yra svarbus likusio Draugijos turto išsaugojimo garantas.
LGKI. Apsispręsta 5 metams sustabdyti
Lietuvių gestų kalbos instituto veiklą, nes ne
vyriausybiniame sektoriuje veikiančiai įstaigai
nebuvo įmanoma užtikrinti stabilaus finansavimo. Teko kasmet dalyvauti viešuo
siuose
pirkimuose ir kliautis laimėsiant, nes priešingu atveju nebūtų lėšų veikloms. Lietuvių gestų kalbos vertimo centre, kuris yra biudžetinė
įstaiga, atidarytam Lietuvių gestų kalbos metodiniam skyriui, perėmusiam LGKI funkcijas,
bus užtikrintas stabilus finansavimas, viešųjų
pirkimų konkursuose dalyvauti nereikia.

LKD stop kadre – suvažiavimo delegatai,
LGK vertėjai, svečiai.
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BUS PASIRŪPINTA SENJORAIS. Bendra
darbiaujant su Lietuvos savivaldybių asocia
cija pasiekta pažangos kuriant 5 didžiuosiuo
se miestuose globos namus kurtiems seneliams. Tikėtina, kad kurčius vienišus senjorus jie priglaus jau kitąmet.
APSAUGA NUO SMURTO. Buvo atvejų, kai
Moterų krizių centras nesugebėjo suteikti pagalbos kurčioms moterims ir vaikams smurto
artimoje aplinkoje atvejais, todėl nutarta pasitelkti į pagalbą LGK vertėjus, kurčiųjų reabilitacijos centrus. Tiesa, delegatai svarstė, kad
tai labai subtili paslauga ir gal geriau būtų
pasinaudoti abi kalbas mokančių savanorių
pagalba, taip sukuriant moterims psichologiškai priimtinesnę paslaugų aplinką.
LGK ĮSTATYMAS. Suvažiavimo išvakarėse
LKD atstovai su Lietuvos Prezidento institucija diskutavo dėl Lietuvių gestų kalbos įstatymo. Įstatymui įgyvendinti priimta parengti
poįstatyminius aktus ir numatyti lėšų. Tad
geriau pirma įstatymas, o tik po to LGK pripa
žinimo įrašo siekis Konstitucijoje, teigė K. Vaišnora. Jau skirta lėšų LGKVC Lietuvių gestų
kalbos metodiniam skyriui, kad būtų atlikta
teisinė situacijos analizė, išnagrinėti užsienio
šalių pavyzdžiai, pateiktos rekomendacijos
dėl šio įstatymo.
PREZIDENTO ATASKAITA. Šie metai paskutiniai, kai K. Vaišnora teikė LKD prezidento ataskaitą, nuo kitų metų to nedarys. Tiesą
sakant, iki K. Vaišnorai tampant prezidentu,
niekas iš vadovų ir neteikė tokios ataskaitos.
Tai pradėta daryti vienam delegatui pareikalavus K. Vaišnoros vadovavimo metu. XXX
suvažiavimo LKD delegatai nutarė, kad tokia
ataskaita nėra reikalinga.
RK ATASKAITA. Revizijos komisijos pirmininkė Greta Gustienė kartu su 4 nariais atliko
2020 m. LKD nebiudžetinių lėšų naudojimo
patikrinimą ir paskelbė, kad pažeidimų nenustatė. Tačiau dėl pandemijos ne viskas vyko
taip, kaip numatyta. Išskyrus „Vikadą“ ir „Neverestą“, kurios vykdė įsipareigojimus, kitos
dvi įmonės ne tik nepervedė sutartos RV posėdyje lėšų nuo pelno (nes jo negavo) sumos
į Draugijos sąskaitą, bet dar ir pačios prašė
paramos. Dėl karantino ir veiklų stabdymo
UAB „Etmonai“ (kavinė-baras „Artistai“) taip
pat sumokėjo mažesnę nei planuota patalpų
nuomos sumą. Neįgaliųjų reikalų departamentui atmetus „Akiračio“ projektinę paraišką, tam, kad leidinys nebūtų uždarytas, prie
jo leidybos teko prisidėti Draugijai. Tad išlaidų buvo daugiau, o pajamų mažiau nei planuota. Iš anksto planuotos išlaidos – tai LKD
prisidėjimas nebiudžetinėmis lėšomis prie
SADM ir NRD finansuojamų projektų.
„BŪK MANO STOGAS“. Ši akcija eina į pabaigą. LKD buhalterė D. Ščerbinienė pranešė,
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LKD nario mokesčio klausimą pristatė viceprezidentas
M. Balaišis.

kad į specialiai šiam tikslui atidarytą sąskaitą
LKD nariai pervedė daugiau nei 2 tūkst. eurų.
Delegatai svarstė, bet konkrečiai nenusprendė, kur galima būtų panaudoti stogui suremontuoti kol kas per mažą pinigų sumą. Tai
palikta nuspręsti Respublikinei valdybai.
TEKS REMONTUOTI SAVO LĖŠOMIS. K. Vaiš
nora dalinosi rūpesčiais dėl pastato Šv. Kazimiero g. 3 Vilniuje prastos stogo būklės bei
sumanymais prasimanyti papildomų lėšų jo
remontui. Vienas jų – kurčiųjų organizacijas
iškelti iš pirmo aukšto į kitus du aukštus, o
pirmąjį išnuomoti. Taip pat informavo, kad,
nepaisant to, kad tai yra UNESCO paveldo
objektas, lėšų jo remontui per projektus gauti neįmanoma – joks fondas neremia privačių
iniciatyvų, pasirūpinti savo turtu turi savininkas, t. y. pati LKD. K. Vaišnora teigė, kad galimybių ieškoma ir toliau.
„Už“. Veiklų ir RV komisijos ataskaitos
ženklia balsų persvara buvo patvirtintos.
NUOMOS ĮKAINIAI. Arūnas Kubaitis kėlė
klausimą dėl LKD kitoms Vilniaus kurčiųjų
organizacijoms Šv. Kazimiero g. 3 pastate taikomų aukštų patalpų nuomos įkainių. Tačiau
bent keli delegatai stojo į Draugijos pusę: esą
prie Vilniaus kurčiųjų sporto klubo „Gesto“
išlaikymo daugiau turėtų prisidėti už klubų
veiklą atsakingas Lietuvos kurčiųjų sporto
komitetas, o ne Draugija, kurios asocijuotu
nariu nėra nei LKSK, nei „Gestas“.
DIRBS MAŽESNE SUDĖTIMI. Iš RV pasitraukė 2 nariai: Monika Kumžaitė ir Tomas
Ivanauskas. Balsų dauguma suvažiavimas
leido 7 narių LKD valdybai dirbti iki kito LKD
suvažiavimo, jei jis vyks ne nuotoliniu būdu.
Prieš balsavimą diskutuota dėl proporcinio
RV narių atstovavimo regionams. Nuomonės
išsiskyrė. Nutarta prie šios temos grįžti ateityje. Prezidentas padėkojo likusiems RV nariams už darbą.
NARIO MOKESTIS. Ilgiausiai truko diskusijos dėl siūlymo kelti nario mokestį nuo 5 iki
10 eurų. Mažesnių miestų ir miestelių atstovai
pasisakė už 7-8 eurus ar iš viso nedidinti, kiti
palaikė didinimą. Ir atrodė, kad M. Balaišio
pristatytas siūlymas nesulauks palaikymo,
bet balsavimas atskleidė ką kita: nuo 2022 m.
mokestis bus 10 eurų.
KODĖL NEĮŽVELGIA PRIVALUMŲ? Neri-

maujama dėl vangaus stojimo į LKD ir nario
mokesčio mokėjimo, todėl LKD viešinimo
komandai suformuluota užduotis parengti
vaizdo filmuką, kuriame būtų pateiktos visos
LKD nario privilegijos ir privalumai.
KAIP SUSIGRĄŽINTI „SKĖTĮ“? K. Vaišnora
informavo, kad nuo 2023 m. numatoma keisti
nevyriausybinių neįgaliųjų organizacijų finansavimo iš biudžeto tvarką ir neįgaliųjų teikiamas paslaugas akredituoti. Tačiau pabrėžė,
kad LKD, ir ne tik ji, nepalaiko paslaugų akreditavimo, vietoj to siūlo grįžti prie ankstesnio
lėšų pavaldžioms organizacijoms per skėtines organizacijas skirstymo. „Jei negrįšime
prie senos tvarkos, nerimauju, kad neįgaliųjų
organizacijos netolimoje ateityje gali sunykti“, – sakė K. Vaišnora. Delegatai įpareigojo
Draugiją parengti kreipimąsi į NRD dėl ankstesniojo finansavimo modelio grąžinimo.
„AKIRATIS“. K. Vaišnora ir „Akiračio“ redak
torė Nijolė Krasniauskienė atsiskaitė už 2020
m. mėnraščio veiklą. Gauta pasiūlymų dėl
laikraščio turinio: orientuotis ne tik į kurčią,
bet ir girdintį skaitytoją, esantį už sistemos
ribų, rengti trumpus pasisakymus vienu klausimu, užsidirbti iš reklamos. Delegatai pasisakė už tai, kad artimiausiu metu „Akiračio“
leidyba „popieriniu“ formatu būtų išsaugota.
Taip pat delegavo RV teisę spręsti „Akiračio“
finansavimo klausimą, jei iškiltų nenumatytų
aplinkybių dėl tolimesnės jo leidybos.
VERTIMAS TV. Diskutuota dėl vertimo LRT
televizijoje. Išsakyta argumentų, kodėl turėtų
versti kurti vertėjai. Vienas jų – tai geriau, nei
kurti komisiją girdinčių vertėjų kalbai taisyti.
K. Vaišnora dar kartą pristatė „Erasmus +“ projektą (daugiau apie jį – „Trumpai apie mus“),
kurio lėšomis ir bus paruošta kurčių vertėjųdiktorių komanda, įgysianti įgūdžių versti
televizijoje.
KITI KLAUSIMAI. Ieva Pečiulytė-Silaeva
siūlė vienišų senelių globos pavyzdžiu pasirūpinti ir kurčiais našlaičiais, sukelti juos į
vienus bendrus globos namus. Arūnas Bražinskas ragino kurčiuosius būti ne pasyviais
stebėtojais, bet aktyviais savanoriais. Iš LKD
tikimasi daugybės dalykų, teigė RV narys,
tačiau, kai priartėjama prie jų įgyvendinimo,
neretai iniciatoriai atsitraukia, palieka LKD
komandą vieną galynėtis su užduotimis.
Po 2020 m. Seimo rinkimų, pasikeitus
ŠMSM vadovybei, sustojo LGK aiškinamojo
žodyno perdavimo iš LKNUC į Vilniaus kolegiją procesas, diskutuota, kaip galima būtų
jį atnaujinti. Palaikyta Draugijos pozicija ir
aktyvumas dėl kurčiųjų įtraukiojo ugdymo,
nurodyta iniciatyvą tęsti, siūlyta daugiau dėmesio skirti lietuvių ir lietuvių gestų kalbų
vartojimo balansui. Apsvarstyta kurčiųjų kavinės steigimo galimybė ir kt.
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MŪSŲ ŽMONĖS

Mūsų herojė - puiki pašnekovė gestų kalba.

Ji taip pat – tarptautinių gestų vertėja.

Ieva – ir LGK vertėja.

Kai lietuvių gestų kalba 1995 m. buvo pripažinta gimtąja kurčiųjų
kalba, Ieva PEČIULYTĖ-SILAEVA buvo dar mokinė. Šiandien ji pati yra
dviejų vaikučių motina, jaunosios kartos LGK ambasadorė, nuosekliai
tęsianti ir savo indėliu prisidedanti prie LGK tyrinėjimo pradininkų
darbų: rūpinasi LGK tyrimu, sklaida ir prestižu. Ji – VU taikomosios
kalbotyros magistrantūros studentė, Lietuvių gestų kalbos vertimo
centro Vilniaus teritorinio skyriaus vertėja ekspertė. Tai specialistė,
nepavargstanti kalbėti apie LGK svarbą kurtiems vaikams nuo gimi
Gedvilė DIRŽIŪTĖ
mo. Šiandien Ieva – „Akiračio“ pašnekovė.
Studijuojate Vilniaus universiteto taikomosios kalbotyros magistrantūroje. Kodėl pasirinkote būtent šią studijų kryptį?
Gestų kalba domėjausi nuo mažens.
Mano kurti tėvai dažnai važinėjo į sporto
varžybas užsienyje, susipažino su daugybe
žmonių, jie svečiavosi pas mus, tad turėjau
daug įvairios bendravimo gestų kalba patirties. Baigusi mokyklą įsidarbinau LKNUC Metodinių priemonių rengimo ir gestotyros skyriuje, prisijungiau prie LGK žodyno rengėjų
komandos. Man ten dirbti patiko, tobulinau
LGK lingvistikos žinias, tačiau pasigedau jų
sistemiškumo, ir pati buvau savamokslė, nebuvau lankiusi jokių šios srities tobulinimosi
kursų, nebuvau dalyvavusi jokiuose mokymuose. Kolegų situacija irgi buvo panaši, bet
jie turėjo pakankamai kompetencijos patarti, dalintis žiniomis. Toliau ėjau šiuo keliu,
nors jutau, kad kažko trūksta.
Jau seniau svarsčiau stoti į magistrantūrą, bet neapsisprendžiau, kurią specialybę pasirinkti, domėjausi keliomis, tačiau nė viena
pilnai netenkino mano poreikių, tad tai atidėjau. Taikomosios kalbotyros magistrantūros
link pastūmėjo Vilniaus kolegijos inicijuota
kurčių pedagogų gestų kalbos kvalifikacijos
kėlimo programa „Gestų kalbos didaktika“.
Mokymai buvo išties puikūs, juose daug sužinojau ne tik apie gestotyrą, bet ir kurtystę,
svetimosios kalbos mokymą(si), gestų kalbos
didaktiką ir pan. Paskaitas vedė ir garsūs užsienio kurti profesoriai, džiaugiuosi, kad teko
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gyvai klausytis kurtystės termino pradininko
Paddy Laddo, Hamburgo universiteto kurčio
profesoriaus Christiano Rathmanno ir kitų.
Gavusi pradinių žinių, panorau jų dar daugiau, bet man atrodė, kad Lietuvoje nėra kur
to siekti, mąsčiau, jog būtų gerai tobulintis
užsienyje, tačiau negalėjau ilgam laikui palikti savo šeimos. Po kiek laiko pamaniau, kodėl
gi nepabandžius čia? Sužinojau, kad VU yra
taikomosios kalbotyros studijos. Pamėginau
įstoti į magistrantūrą ir man pavyko. Džiaugiuosi galėdama gilinti kalbotyros žinias.
Šiuo metu jau baigiu mokslus.
Kokia Jūsų magistro darbo tema? Ir kuo šis
darbas svarbus kurčiųjų bendruomenei?
Mano magistro darbas yra apie Lietuvos
kurčiųjų bendruomenės kalbą ir tapatybę,
jame nagrinėju įvairias kurčiųjų tapatybes.
Tiesa, iš pradžių mąsčiau rašyti darbą apie
kurčių vaikų gestų kalbą, tačiau man rekomendavo verčiau rinktis su tapatybe susijusią temą. Tad pagalvojusi, kad daugelis nežino net elementarių dalykų tokiomis svarbiomis temomis, kaip gestų kalba, komunikacija
šia kalba, tapatybė, kurčiųjų bendruomenė,
nutariau kol kas gilintis į minėtus aspektus,
o vaikų gestų kalbą galėsiu nagrinėti vėliau.
Pradėjusi tyrimą šia tema, atradau daug naujų dalykų, tad manau, jog darbas aktualus ne
tik kurčiųjų bendruomenei, bet ir girdintiesiems. Pagrindinis temos aspektas – tapatybė, o individas savo tapatybę atskleidžia

Modesto Endriuškos nuotr.

I.Pečiulytė-Silaeva: „Siekiu apginti

Jaunosios kartos LGK ambasadorė Ieva PečiulytėSilaeva.

per kalbą. Jeigu žmogus nėra tikras, kuria
kalba galėtų save išreikšti, tai turi įtakos ir
jo tapatybei. Dauguma mano, kad kurčiųjų
tapatybė yra visų vienoda, o taip iš tikrųjų
nėra. Tyrinėdama nustačiau, jog kurtieji gali
turėti skirtingas tapatybes. Tarkim, vienas
kurčiasis yra įsitraukęs į girdinčiųjų visuomenę, kitas svyruoja ant dviejų pasaulių ribos,
o trečias gyvena abiejuose pasauliuose – ir
kurčiųjų, ir girdinčiųjų. Galiu pasakyti, kad
tapatybė išties svarbi, nes šiuo metu daugėja
kurčiųjų, besimokančių bendrojo lavinimo
mokyklose, ir jie auga neturėdami pilnai atsiskleidusios tapatybės. Jie nesijaučia nei girdinčiųjų kultūros dalimi, nei yra atsiskleidę
kaip kurtieji. Įdomu tyrinėti šiuos aspektus.
Mane domina, kodėl kurtieji, palankę girdinčiųjų mokyklą, pereina į kurčiųjų mokyklas,
įsitraukia į kurčiųjų bendruomenę? Nors yra
kurčiųjų, taip ir likusių girdinčiųjų bendruomenėje, sakyčiau, savo bendruomenės keitimas gali būti susijęs su gestų kalba, plačiomis saviraiškos galimybėmis. Bandau analizuoti ir rasti atsakymus į šiuos klausimus.
Galbūt tyrimas atskleidė kokias nors naujas, anksčiau nepastebėtas tendencijas?

Asmeninio albumo nuotr.

MŪSŲ ŽMONĖS

I. Pečiulytė-Silaeva padeda girdinčioms kolegėms tobulinti savo LGK.

Dar ji – vaikų LGK tyrėja, savo dukrytės Doros gestų mokytoja.

kurčių vaikų teisę į gimtąją kalbą“

Šiuo metu pastebimas kurčių mokinių skaičiaus kurčiųjų mokyklose mažėjimas. Kokia
Jūsų nuomonė apie įtraukųjį ugdymą?
Mano manymu, įtraukusis ugdymas
Lietuvoje gali būti iš dalies tinkamas kurtiesiems, iš dalies ne. Kultūriniu požiūriu kurčiųjų bendruomenė yra kultūrinė ir kalbinė mažuma, tad besimokantieji bendrojo lavinimo
mokyklose patiria daugybę barjerų, kadangi
negauna pilno prieinamumo prie gimtosios
kalbos. Taigi, įtraukusis ugdymas turėtų būti
įgyvendintas taip, kad kurtieji galėtų jaustis savimi tarp girdinčiųjų, laisvai bendrauti.
Dabar integruotas mokinys jaučiasi atskirtas
nuo visų, o tai nėra gerai. Pastebėta, kad didžioji dalis kurčiųjų, perėjusių iš bendrojo
lavinimo mokyklų į kurčiųjų mokyklas, jaučiasi gerai, tokioje aplinkoje atranda gestų
kalbą, gali be kliūčių bendrauti, turi galimybę
daugiau išmokti iš gestų kalba dėstančių pedagogų. Tačiau tie kurti mokiniai, kurie nuo
pat pradžių mokėsi kurčiųjų mokyklose, nors
kurčiųjų mokyklos – svarbi kurčiųjų bend
ruomenės dalis, visą situaciją dėl pedagogų,
jų mokymo metodų, gestų kalbos lygio, dvikalbio ugdymo taikymo žino „iš vidaus“ ir
taip pat nėra visai patenkinti. Neturėdami pakankamai LGK žinių, mokytojai kaip įmanydami moko per lietuvių kalbą, o kurtieji, nesuprasdami pedagogų, praranda motyvaciją.
Taigi, toks mokymas vis vien sukuria kliūčių
perprasti kalbą, o paskui stebimasi, kad kur-

tiesiems lietuvių kalba yra iššūkis. Manau, pedagogų ugdymo metodai turi didelę reikšmę.
Kad ir koks pedagogams dvikalbio ugdymo
metodas atrodytų sudėtingas, prieš ateidami
dirbti į kurčiųjų mokyklą, jie turėtų gerai pasiruošti, pasigilinti į jo principus.
Jūsų įžvalgos – išties įdomios. Socialiniame
tinkle „Facebook“ esate sukūrusi grupę „Vaikų gestų kalba“. Kaip gimė mintis ją sukurti,
kas link to pastūmėjo? Kokia šios grupės vizija?
Ši tema pradėjo dominti susilaukus vaikų.
Dar laukdamasi pirmagimės nusprendžiau,
kad būtų naudinga pasigilinti, kaip reikėtų
bendrauti su vaikais gestų kalba, ir, panaršiusi internete, nustebau, kad apie tai Lietuvoje
nėra jokios informacijos! Paieškos lauke mirgėjo tiktai nuorodos su rekomendacijomis
apie klausos lavinimą, mokymą klausytis,
kalbėti žodine kalba ir pan., tačiau nebuvo pateikta jokių straipsnių apie bendravimą kurčiajam prieinama kalba – gestų kalba. Supratau,
kad išties trūksta informacijos, tad nutariau
„rinkti“ užsienio šaltinius ir iš jų semtis reikiamų žinių. Su dukryte gestų kalba bendravau
nuo pirmųjų dienų ir netrukus Dora perprato
gestų kalbą ir pati ėmė ja bendrauti. Įsitikinau,
kad tikrai įmanoma komunikuoti gestų kalba
I. Pečiulytė-Silaeva savo alma mater
(šiuo atveju – VU) kiemelyje.

Modesto Endriuškos nuotr.

Iš tyrimo dalyvių atsakymų padariau išvadą, jog tapatybė atsiskleidžia per kalbą.
Yra kurčiųjų, kurie, nors save ir tapatina su
girdinčiaisiais, gerai kalba žodine kalba, jų
sau priskirtoji tapatybė atskleidžia jų vienišumą, atskirumą. Įdomu, kad jie teigia, jog
nėra poreikio bendrauti su kitais, pavyzdžiui,
susirinkime. Tačiau nesant gestų kalbos vertėjų jiems belieka spoksoti į kalbančiuosius
ir, aišku, jie nepajėgia visko suprasti, bet tiesiog numoja į tai ranka. Tas tariamas savęs
priskyrimas prie girdinčiųjų, pasak tyrėjų,
yra vadinamas dirbtine tapatybe.

nuo pat mažumės. Nei kurtieji, nei girdintieji,
netgi švietimo specialistai nepagalvoja apie
gestų kalbos prieinamumą kurčiam vaikui. Jei
su mažyliu nekomunikuojama gestų kalba, jis
būna paliktas be jokios informacijos ir neturi
galimybių išmokti jam prieinamos visavertės
kalbos. Siekdami išmokyti žodinės kalbos,
dauguma girdinčiųjų tėvų reikalauja iš kurčio
vaiko kalbėti ar girdėti, su juo nebendrauja
jam prieinamiausia gestų kalba, o tuomet atsilieka jo kalbos raida. Netgi kurti tėvai dažnai to
nežino, nėra tuo pasidomėję, mano, kad vaikai spės išmokti gestų kalbą darželyje ar mokykloje, iš tikrųjų su kurčiu vaiku jau nuo pat
gimimo reikėtų komunikuoti gestų kalba. Juk
darželiuose, mokyklose dauguma pedagogų
yra girdintieji. Gestų kalba kurčiajam suteikia
bendravimo džiaugsmo. Kadangi aš pati, kaip
kurčia dviejų kurčių ketvirtosios kartos vaikų
mama, daug geriau žinau savo gimtąją kalbą
bei problemas, kurčių vaikų gestų kalbos raidos dėsningumus, todėl galiu ginti kitų kurčių vaikų teisę į gimtąją kalbą, o ne laukti, kas
galėtų už mus, kurčiuosius, tai padaryti. Taigi,
nutariau sukurti puslapį „Vaikų gestų kalba“.
Tiesa, šiuo metu mano aktyvumas dėl asmeninių priežasčių puslapyje kiek sumažėjęs.
Ateityje tikiuosi aktyviau atšviežinti informaciją, kad kuo daugiau žmonių sužinotų, jog kurčiųjų gimtoji kalba yra gestų kalba.
Gegužės 4-oji – LGK pripažinimo gimtadienis.
Ko šia proga palinkėtumėte kurčiųjų bend
ruomenės nariams?
Džiaugiamės šia švente, bet iš tiesų lietuvių gestų kalba mums svarbi nuo seno. Šventė – tai proga didžiuotis, jog LGK įgavo oficialų
statusą. Man pačiai svarbu kelti LGK prestižą,
skatinti kurčiuosius didžiuotis savo kalba, ne
tik ja bendrauti, bet ir domėtis pačia kalba,
gestų kalbos metalingvistika (kalbotyros sritis,
tirianti kalbos ir kultūros santykį). Dar norėčiau
ir linkėčiau, kad kuo daugiau girdinčiųjų domėtųsi kurčiųjų bendruomene, suprastų, jog
tai kalbinė ir kultūrinė mažuma, gerbtų mūsų
bendruomenę ir kalbą.
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Lengvaatletė L. Voroneckaja: „Šiandien
mano gyvenimo laimė – vaikai“

Nijolė KRASNIAUSKIENĖ

Keturi mažieji džiaugsmukai

Pagal amžių, kaip ir dera, penkiametis Klaras tarp broliuko ir sesučių yra tikras intelektualas. Tačiau gera atmintim pasižymėjo nuo mažens. Dar būdamas 2 metų išmoko suskaičiuoti iki dešimt ir savo vardą. Jam labai patinka žiūrėti filmukus, kurių dauguma yra anglų kalba,
gal dėl to ir anglišką abėcėlę įsiminė nuo A iki Z. Dar Klaras mėgsta
piešti ar planšetėje dėlioti dėliones. Vaikas labai pastabus, nors atrodo, kaip sako mama, į daug ką nekreipia dėmesio, iš tikrųjų mato
viską. Neseniai niekieno neragintas pasiėmė nuo lentynos kaladėles ir
sukrovė iš jų bokštą su savo vardu, nepadarydamas nė vienos klaidos.
Šeimos pirmagimis – ypatingas vaikas, turintis autizmo spektro
sindromą. Tiesa, Larisa, priklausanti tokius vaikus auginančiai „Facebook“ tėvų grupei, tvirtina, kad jų sūnaus atvejis nėra sunkus. Neseniai vaikas išmoko savarankiškai naudotis tualetu, tad tėveliams
tapo daug lengviau. 2–3 kartus per mėnesį Klaras patiria verksmo
priepuolius, tačiau jie praeina ir vėl stoja ramybė. Berniukas drausmingas. Neseniai jo jaunesnis broliukas pilstė į mašinėlę iš šuns dubenėlio vandenį. Klaras žino, kad taip elgtis negerai, todėl tik žiūrėjo
į nederamą broliuko elgesį, bet pats nieko nedarė. „Mūsų stebėtojas“, – šypsosi Larisa. Jam esą labai patinka stebėti jaunesnį broliuką, tėtis išmokė paglostyti sesučių galveles, mielai ir tai daro.
Vaikas lanko LKNUC darželį, esantį Filaretų g. 36. Rudenį jo grupės draugai jau keliaus į parengiamąją klasę, dauguma jų metais už
jį vyresni, o jis liks, pažindinsis su naujais draugais, jam į mokyklą
Lengvaatletė L. Voroneckaja pasišventė motinystei.
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Mamytė su savo mažylėmis Hana ir Sara.

?

Šeimos albumo nuotr.

Larisa VORONECKAJA – visų laikų geriausia
Lietuvos kurčiųjų disko metikė ir rutulio stū
mikė, 17 metų tęsusi karjerą ir garsinusi Lietu
vą. Kurčiųjų olimpinių žaidynių ir pasaulio bei
Europos čempionė, vicečempionė ir prizininkė – kas gi galėtų būti dar geriau? „Šeima ir vaikai“, – sako Larisa. Kartu su savo gyvenimo
žmogumi, badmintonininku, pasaulio vice
čempionu Kazimieru Dauskurtu ji augina ke
turis mažylius: sūnus Klarą (5 m.) ir Levį (2 m.)
bei dvynukes Haną ir Sarą (9 mėn.). Tai pirmas
garsios lengvaatletės interviu apie motinystę.

juk dar anksti. Tėvai džiaugiasi, kad darželio pedagogės labai dėmesingos vaikui, stengiasi, kad jis jaustųsi gerai, tenkina jo edukacinius
poreikius, ugdo savarankiškumą. Šiuo metu mažylis dar lanko ergoterapijos užsiėmimus, ten mokosi statyti pilną pėdutę, užuot vaikščiojęs ant pirštų galiukų, lavina rankų pirštelius, kad galėtų pavalgyti
vienas be pagalbos iš šalies, lanko baseiną.
Levis, kurio vardas gestas labai panašus į džinsų gestą, yra tikras
energijos kamuoliukas, nė akimirkos nenustygstantis vietoje. Šiuo
metu jo pagrindinis užsiėmimas bėgti ir lėkti, o tėvelių rūpestis – suspėti iš paskos, sužiūrėti, kad ko nors neplanuoto nenutiktų. Šeima
neseniai persikraustė, ankstesniame bute buvo vonia, o čia įrengtas
dušas, šis pasikeitimas jam nelabai patinka: kai reikia maudytis –
graudūs verksmai. Ne taip esą, kaip Klaras, kuriam maudynės – didžiausias malonumas.
„Gyvenu paskutinius ramybės mėnesius, kai mergaitės pradės
vaikščioti, turbūt teks persiplėšti“, – juokais griebiasi už galvos Larisa. Pašalinio akiai dvynukės atrodo identiškos, net tėtis jas painioja.
1 minute vyresnė Hana mėgsta ilgėliau pamiegoti, Sara ankstyvesnė,
ir, jei kartais mažylės pabusdamos „susikeičia“ vietomis, tėtis sako:
„Žiūrėk, Sara jau pabudo“. O mamytė ir užsimerkusi atpažįsta, kuri
yra kuri. Vyresnėlė esą kiek putlesnė, jos kaukolės forma daugiau į
tėčio, o pagrandukės – į mamos.
Kol kas dvynukės nemėgdžioja viena kitos, daro viską kiekviena

4 vaikų tėtis, pasaulio vicečempionas K. Dauskurtas.

Larisos pilve Klaras, o Kazimiero rankose – ateities „pranašai".

TĖVŲ ŽVILGSNIS

Visus savo vaikus Larisa ir Kazimieras apgaubė meile ir rūpesčiu.

kas sau. Sara aktyvesnė, buteliuką su pienu
paprastai pirmoji sugriebia. Tačiau mergaitės
dažnai ieško tarpusavio akių kontakto ir tada
šypsosi. „Tarsi žvelgtų į veidrodį“, – komentuoja pašnekovė.

Teko atrasti naują laimės formulę

„O kokia bėda: jūsų vaikas ne tik turi autizmo sindromą, bet dar ir negirdi“, – užuot
padėję, neretai aimanuoja gydytojai. Draugai taip pat kartais ragina: „Kelkitės gyventi į
Švediją, ten kurtiems autistams vaikams yra
sukurta puiki ugdymo programa, ruošiamas
maistas pagal jų poreikius, viskas pritaikyta,
gyvenimas taps lengvesnis.“ „Na, taip, gal
Lietuvoje tokios tobulos programos ir nėra.
Tačiau kodėl man ateityje nenuvykus į Švediją ir nepasimokius, kaip reikia ugdyti tokius
vaikus, ir kodėl grįžus to nepabandyti pritaikyti čia? Ar būtinai turime emigruoti?“ – ginčija aplinkinių nuomonę Larisa, apsisprendusi
likti tėvynėje.
Jų šeimoje visi – kurtieji. Būdami metų ir
mėnesio abu jų sūnūs parodė pirmąjį gestą,
ir tai buvo „lempa“. Pašnekovė svarsto, kad
lempa turbūt įsiminė geriausiai dėl skleidžiamos šviesos, ryškumo. Tačiau kai Klarui
sukako 2,5 metų, jis „nusprendė“, kad nenori kalbėti gestais. Dabar jų beveik nevartoja.
Levio kalbėjimo įgūdžius pašnekovė lygina
su draugės tokio pat amžiaus dukros ir teigia, kad jos sūnelis gestų vartoja mažiau.
Svarstome, kad gal, nepaisant girdinčios ar
kurčios, mergaitės dažniausiai pradeda kalbėti anksčiau už berniukus?..
Larisa ir Kazimieras iš pradžių neplanavo tokios didelės šeimos, bet Visata sudėliojo savaip. Jiedu su vyru gerbia gyvybę
ir nusprendė, kad užteks vietos šeimoje ir
trečiam vaikui. Tačiau moteris neslepia, kad
echoskopijos metu ekrane išvydusi dvi plakančias širdutes dėl patirto šoko apsiverkė.
O kai paskambino Kazimierui ir pranešė žinią, draugas iš pradžių nepatikėjo, manė,
kad antroji pusė jį erzina.
„Kol buvo vienas vaikutis, jautriai reaga
vau į kiekvieną smulkmeną, dabar viską priimu kitaip, ramiau, dėmesį dalinu, manau,
kad tapau adekvatesnė“, – tikina L. Voroneckaja. Ir sako, kad jos aktyvioji paros da-

Keturi mažieji džiaugsmukai: Klaras, Levis ir Hana su Sara.

lis susideda iš 16 val., kurios pralekia tarsi
mirksnis. Ir džiaugiasi, kad 8 kitas valandas
gali pailsėti, nes visi vaikai naktį miega gerai.
Anksčiau mama jaudinosi, kad kažko nespėja, ne viską padaro tobulai. Dabar tikina,
kad liovėsi. Sako sau, kad jei vėluoja, vadinasi, kitaip buvo neįmanoma. O jei pradeda
nervintis, tuomet iš karto pajunta nuovargį.
O juk pavargti jai nevalia, viskam turi jėgų
užtekti. Su dvynukių gimimu atrado planavimo naudą. Kai bent 2–3 dienoms numato
veiklas į priekį: kada į baseiną, pasivaikščioti, pas gydytoją, diena praeina sklandžiau.
Dukryčių atėjimas pakeitė šeimos gyvenimą kardinaliai. „Nesvarbu, kad nelaukėme dar dviejų vaikų, šiandien gausia šeima
labai džiaugiamės. Gimus mergaitėms – dar
nauja patirtis, man taip įdomu ir gražu. Ir supratau, kad šia didele šeima galiu pasirūpinti, tikrai galiu. Man vienodai smagu prižiūrėti
ir mergaites, ir berniukus, neskirstau. Visus
savo vaikus labai myliu“, – į pokalbį įsitraukia
ir Kazimieras, kol mes kalbamės su Larisa,
prižiūrintis namuose esančius mažylius. –
Skirtumas nuo ankstesnių laikų toks, kad
viskas labai greitai išsibaigia. Atrodo, ką tik
nupirkau kalnus sauskelnių, žiūrėk, jų jau
nebėra. Šaldytuvą maisto pripildžiau, bet jis
ir vėl tuščias, reikia lėkti į parduotuvę. Dar
turime šunį, reikia pasirūpinti ir juo.“
Larisa papildo, kad svarbiausia, jog jiems
užtenka pinigų būtiniausioms reikmėms.
Kai ji pagalvoja apie nepriteklių slegiamas
šeimas, susigraudina: kaip sunku, kai savo
vaikams stokojama būtiniausių dalykų!

Didelei šeimai reikia erdvės

„Pirmiausia pakeitėme automobilį į devynvietį – juk vieno vaiko nepaliksi namuose, standartinis nesutalpina visų. Turime teises jį vairuoti abu, tai gerai: kai tik karantinas
pasibaigs, vėl galėsime keliauti. O keliauti
mūsų šeima mėgsta. Nesame nė vienas pasiskiepijęs, tad šiemet šalies ribų turbūt peržengti nepavyks“, – svarsto Larisa.
Šeimos planuose per 3–4 artimiausius
metus pasistatyti namą. Šiuo metu 6 asmenys ir šuo glaudžiasi 43 m2 bute per du
aukštus. Lakstyti laiptais aukštyn žemyn
nėra patogu. „Jau dabar visa erdvė užpil-

dyta žaislinėmis mašinėlėmis, o kaip reikės
žingsnį žengti, kai pabirs lėlės?“ – linksmai
sako Larisa, ir supranti, kokie jai malonūs tie
kasdieniai rūpesčiai. Ir tęsia, kad dar prieš
gimstant mergaitėms šeima norėjo įsigyti
erdvesnį būstą, bet namų kainos pasirodė
esančios nerealiai aukštos, todėl juodu apsvarstė ir nusprendė statytis patys, įsigijo
sklypą, parengė projektą.
Kokie bebūtų užsiėmę, Larisa ir Kazimieras sugeba suteikti atokvėpį vienas kitam.
Štai vyras gal jau ir pasiduotų, atidėtų kūno
kultūros bakalauro diplomo gynimą kuriam
laikui, tačiau Larisa, jau turinti tokį pat dip
lomą, ragina baigti studijas, taip pat rasti
jėgų po karantino sugrįžti į treniruotes, nes
juk prieš akis – 2022 m. kurčiųjų olimpinės
žaidynės, o Lietuvos olimpinėje rinktinėje – ir
Dauskurto pavardė. Kazimierui taip pat rūpi
Larisos sveikata ir gera savijauta. „Rūpinkis
savimi“, – dažnai kartoja vyras, – skirk laiko
sau, aš prižiūrėsiu vaikus.“

Sportas visada bus antroji meilė

„Manęs klausė, ar grįšiu į didįjį sportą.
Bandžiau, – atvirauja jauna mama, – bet
mano kūnas sako „ne“. Tai praeitas etapas ir
gręžiotis nenoriu. Aš tiek patyriau, tiek mačiau svečių šalių, daug pramogavau, nieko
sau neatsakiau, bet dabar to visai nesiilgiu.
Man patinka būti mama, jau seniai apie tai
svajojau. Na, taip, pavargstu, kartais nusimenu, supykstu, bet mažylių apkabinimai ir bučiniai sugrąžina jėgas. Turiu su jais tvirtą ryšį
ir labai tai branginu. Šiandien savo vaikuose
matau gyvenimo tikslą. Kurčiųjų bendruomenę taip pat noriu paraginti nebijoti kurti šeimas ir susilaukti vaikų. Mūsų šauni kurčiųjų
bendruomenė neturi sunykti“, – ragina Larisa.
O paskui, kad nebūtų jokių dviprasmybių, priduria, kad sudie tarė tik didžiajam
sportui, bet ne sportui apskritai. Dėl geros
savijautos į sporto salę ji būtinai grįš. „Nenoriu apsileidusio vyro, drybsančio ant sofos su dideliu pilvu, o jis, manau, žmonos,
celiulito pažeistu kūnu. Turime prisižiūrėti,
palaikyti formą. Sportas visada bus mūsų
gyvenimo dalis. Labai linkėčiau ir savo visiems vaikams tapti sportininkais“, – dalinasi lūkesčiais daugiavaikė motina.
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GESTŲ KALBA

Ar lietuvių gestų kalba skurdi?
Socialiniuose tinkluose vis dažniau lietuvių gestų kalba (LGK)
lyginama su užsienio gestų kalbomis ir neretai pastebima,
kad mūsų gestų kalboje trūksta žodžius ar sąvokas apibrė
žiančių gestų. Ar tai reiškia, jog lietuvių gestų kalba skurdi?
LKNUC Metodinių priemonių rengimo ir gestotyros skyrius
nutarė šį klausimą išnagrinėti plačiau ir pakvietė gestakalbių
bendruomenę „Facebook“ socialiniame tinkle stebėti tiesioginį skyriaus darbuotojų Monikos Kumžaitės bei Nijolės Pi
vorienės pokalbį su keturiais pašnekovais: Aleksu JASIŪNU,
Mantrimu DANIELIUMI, Ramūnu McRAE bei Ieva PEČIULYTESILAEVA.
Rasa BUIKAUSKAITĖ-KURZENKOVĖ
Pašnekovai pasirinkti neatsitiktinai. Gegužės 4 d. minėjome 26 metų lietuvių gestų kalbos pripažinimo sukaktį, o šie keturi
asmenys tam tikrais laikotarpiais padarė
stiprų poveikį LGK raidai. Aleksas Jasiūnas
buvo pirmųjų gestų kalbos žodynų iniciatorius, Mantrimas Danielius – LGK gramatikos
tyrimų pradininkas ir internetinio žodyno
kūrėjas, Ramūnas McRae – pirmas kurčias
gestų kalbos dėstytojas, o Ieva PečiulytėSilaeva šiuo metu „kremta“ VU kalbotyros
magistro studijas ir domisi visai nauja sritimi: vaikų gestų kalba. Kas, jei ne jie, geriausiai galėtų apibendrinti LGK pokyčius nuo
1995 m. ir atsakyti į klausimą, ar LGK yra
skurdi?
Išties pašnekovai nuotoliniame renginy
je savo patirtimi puikiai papildė vienas kitą.
A. Jasiūnas pasakojo apie iššūkius, su kuriais susidūrė LKD dar iki 1995 m., apie ankstyvąsias pastangas mokyti gestų kalbos,
penkerius metus trukusį pirmojo gestų kalbos žodyno rengimą, siekį sunorminti LGK,
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kuri kiekviename Lietuvos regione stipriai
skyrėsi, bei kelią iki didžiojo 1995 m. laimėjimo: gestų kalbos pripažinimo kurčiųjų gimtąja kalba.
M. Danielius, į kurčiųjų sistemą atėjęs
tam, kad padėtų rengti pirmuosius gestų
kalbos žodynus, čia pasiliko keliems dešimtmečiams ir paliko didžiulį pėdsaką LGK
istorijoje. Jis pasakojo apie tai, kaip studijų
metu gautas kalbotyros žinias ir užsienio patirtį pritaikė lietuvių gestų kalbos tyrimams,
apie internetinio LGK žodyno viziją ir apie
šio tūkstantmečio pradžioje kilusį savotišką „karą“ kurčiųjų bendruomenėje: vyresni
kurtieji prieš jaunąją kartą, kalkinis gestų
kalbos variantas prieš gestų kalbą.
Ramūnas McRae buvo M. Danieliaus
auk
lėtinis paskutinėse mokyklos klasėse.
„Aš buvau padauža, jis irgi buvo padauža, tai
gerai suėjome“, – pokalbio metu juokavo Ramūnas. Domėjęsis gestų kalba ir jos gramatika, M. Danielius įkvėpė tokį poreikį ir savo
auklėtiniams, tad nenuostabu,

Svečius kalbino N. Pivorienė ir M. Kumžaitė.

kad šios laidos abiturientai buvo pirmi kurtieji Lietuvoje, įstoję į universitetą, o pats
Ramūnas McRae, M. Danieliaus skatinamas
ir palaikomas, tapo pirmu kurčiu dėstytoju
Vilniaus kolegijoje.
R. McRae kalbėjo ne tik apie savo gyvenimo istoriją, tačiau ir apie kurčių vertėjų
darbo svarbą, taip pat lygino gestų kalbos
vertėjų rengimo bei darbo skirtumus Lietuvoje ir Australijoje. Taip pat apžvelgė, kokia
yra Australijos gestų kalbos politika, jos privalumus ir trūkumus. Lygindamas Lietuvos
ir Australijos situacijas, R. McRae leido suvokti, kokiame taške šiuo metu yra lietuvių
gestų kalbos raida, ir nubrėžė perspektyvas,
kaip toliau ji galėtų vystytis.
O štai pastaroji pašnekovė I. PečiulytėSilaeva tarp kitų renginio kalbėtojų buvo
tarsi lietuvių gestų kalbos ateities simbolis.
Ji iškėlė nemažai problemų Lietuvos kurčių
vaikų ugdyme. Visų pirma, tai didelis kurčių
vaikų gestų kalbos tyrimų trūkumas Lietuvoje, dėl kurio kartais lieka nepastebėti ir vaikų
kalbos raidos sutrikimai. Pašnekovė dalinosi ir savo, kurčių vaikų mamos, patirtimi.
Jos pačios dukra, sulaukusi vienų metų, jau
gebėjo pavartoti per 30 skirtingų gestų. Taip
pat pašnekovė apžvelgė ikimokyklinio ir mokyklinio amžiaus kurčių vaikų ugdymo gestų
kalba situaciją.
Moteris prisiminė savo patirtį rengiant
internetinį LGK žodyną: „Jei ne darbas su
žodynu, nebūčiau pradėjusi giliau domėtis
lietuvių gestų kalba“, – atskleidė Ieva. Anot
jos, gestų kalbos pripažinimas įstatymais
bus reikšmingas tik tuomet, jei pasikeis visuomenės požiūris: kai lietuvių gestų kalba
taps gerbiama ir lygiaverte lietuvių kalbai
girdinčiųjų akyse.
Į klausimą, ar lietuvių gestų kalba yra
skurdi, visi pašnekovai sutartinai atsakė, jog
nėra. A. Jasiūnas teigė, kad yra nemažai gestų kalbos posakių, kurių lietuvių kalba net
neįmanoma aprašyti. M. Danielius retoriškai
klausė: „Ar gestakalbiai susiduria su problemomis bandydami išreikšti savo mintis ir
jausmus?“, o R. McRae ir I. Pečiulytė-Silaeva
pabrėžė, kad gestų kalbos grožis – tai jos vizualinė raiška ir proformos, kurių panaudojimo galimybės – beribės.

UGDYMAS

Profesinis mokymas LKNUC

Kai 2019 m. LKNUC lankėsi tuometis ŠMSM
viceministras A. Plikšnys ir pamatė, kokia pažangi technologijų pamokose naudojama
įranga ir priemonės, iš karto pasiūlė vykdyti
profesinį mokymą pačioje mokykloje ir derinti jį su viduriniu mokymu. 2020 m., pradėjusi
vadovauti LKNUC, netrukau įsitikinti, kad iš tikrųjų profesiniam mokymui čia visko pakanka,
tad palaikiau idėją ir stengiausi, kad ji būtų kuo
greičiau realizuota. Atlikta mokinių apklausa,
įsivertinti intelektualiniai ištekliai ir turima materialinė bazė – visos trys „imtys“ taip pat rodė
„už“ profesinį mokymą. Ir štai 2021 m. kovą
Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo
centrui suteikta licencija vykdyti formalųjį profesinį mokymą Nr. 005042 ir suteikta teisė vykdyti Baldžiaus modulinę profesinio mokymo
programą (valstybinis kodas P320722204) ir
Keramiko modulinę profesinio mokymo prog
ramą (valstybinis kodas P42021401).

Kodėl būtent šios profesijos?

Visų pirma, atsižvelgėme į savo galimybes, turimą materialinę bazę ir intelektualinius išteklius. Neturėjome jokio papildomo
finansavimo įrangai įsigyti, tačiau dar 20182020 m. vykdyto ES investicinio projekto
lėšomis buvo ženkliai atnaujintos ugdymo
erdvės. Technologijų pamokoms įsigytos lazerinės staklės, kurios kaip magnetas traukia
mokinius, suremontuota keramikos klasė.
Keramikos būrelis mokykloje visuomet buvo
tarp populiariausiųjų. Šie kriterijai ir sąlygojo profesijų pasirinkimą. Be abejo, stebime ir
rinką. Šiuo metu baldžiaus profesijos specia
listai itin paklausūs, o keramika – tai atgaiva
meniškai sielai ir galimybė saviraiškai.
Būsimos keramikos profesijos mokytojos
Ritos Nausėdienės nuomone, „keramika – malonus, raminantis ir itin kūrybiškas darbas su
moliu. Tai tarsi žaidimas formomis ir spalvomis, leidžiantis tapti unikalaus darbo kūrėju.

Pasirinkę keramiko profesiją, gali dirbti kolektyve arba individualiai, o originalūs rankų
darbo kūriniai yra visų mėgstami ir perkami“.
Baldžiaus profesijos subtilybių centre
mokys mokytojas Vidmantas Burkauskas.
Jo vadovaujami mokiniai išmoks gaminti nestandartinius baldus iš įvairaus storio
lakštinės ir masyviosios medienos. Mokysis
projektuoti baldus įvairiomis kompiuterinėmis programomis. Gebės teisingai parinkti
baldų furnitūrą ir komponentus tinkamam
estetiniam vaizdui sukurti. „Mokėjimas
teisingai surinkti, sumontuoti ir renovuoti
baldų konstrukcijas leidžia tobulinti gebėjimus ir įgūdžius, būtinus kiekvieno žmogaus
gyvenime“, – tokią baldžiaus įgūdžių naudą
regi technologijų specialybės mokytojas.
Nesitikime, kad vos atsiradus šiai profesinio mokymo galimybei sulauksime daug
dėmesio. Visgi kurčiųjų ir neprigirdinčių mokinių skaičius Lietuvoje mažėja, o į vidurinę
mokyklą ateina dar mažiau. Siūlomos profesijos yra tik III ir IV gimnazijos klasių mokiniams (11 ir 12 klasių), turint omenyje, kad
kasmet turime dažniausiai tik po vieną paralelės klasę, tikimybė, kad susidarys grupė,
nėra didelė. Tačiau tai – galimybė! Norime
savo mokiniams jų suteikti kuo įvairesnių ir
pakloti tvirtesnį pamatą jų profesiniam keliui. Ne visų laukia plačiai atvertos aukštųjų
mokyklų durys, o profesijos ant pečių nešioti nereikia. Bet koks mokėjimas įgalina.

Priėmimas 2021 metais

2021 – 2022 mokslo metais planuojame
priimti mokytis baldžiaus ir keramiko profesijų, kuriose mokymas trunka 3 metus. 2 metus mokiniai galės derinti vidurinį ir profesinį
mokymą, o norintieji įgyti visą kvalifikaciją
turės dar 1 metus mokytis LKNUC tik profesijos dalykų. Šiuo metu laukiame Švietimo,
mokslo ir sporto ministerijos kvotų paskirsty-

LKNUC archyvo nuotr.

Dar prieš 20 metų tuometinis Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdin
čiųjų reabilitacinio ir profesinio mokymo centro (kurtiesiems
dar žinoma kaip amatų mokykla) vadovas E. Endrijaitis puoselėjo
sumanymą paraleliai profesiniam mokymui sudaryti galimybę
mokiniams įgyti ir vidurinį išsilavinimą. Dėl įvairių kliūčių tam
nebuvo lemta išsipildyti. Kurtieji mokiniai, norėję įgyti dar ir
vidurinį išsilavinimą, stojo į vakarinę suaugusiųjų mokyklą ir ją
baigdavo. Šiandien, po 20 metų, ši galimybė pagaliau tapo realy
be. Tik vietoj to, kad vidurinis mokslas ateitų į profesinę mokyklą,
Svetlana BENIUŠIENĖ
profesijos pasibeldė į gimnazistų duris.

Štai ką geba pagaminti LKNUC mokiniai jau dabar, dar
profesiniam mokymui neprasidėjus.

mo, tik tuomet žinosime, ar galėsime šiemet
surinkti profesinio mokymo grupes. Be abejo,
svarbu žinoti ir paklausą, kiek mokinių norėtų
studijuoti. Tad jau dabar kviečiame būsimus
vienuoliktokus kreiptis į centro administraciją ir pareikšti savo norą mokytis profesijos.
Vasaros viduryje paaiškės, ar profesijų galėsime mokyti jau šiemet nuo rudens.
Kita alternatyva gimnazistams – pernai
ŠMSM pasiūlytas modulinis profesijų mokymasis, kuomet sudaroma galimybė pasimokyti vienos ar kitos profesijos modulių pilnai
profesijos neįgyjant. Kitaip tariant, „pačiupinėti, pasimatuoti“ pasirinktos profesijos rūbą.
Jei netenkins, mokiniui neprivalu išeiti visos
programos, o jei profesija patiks – bus sudarytos galimybės ateityje baigti likusius modulius
pagal patvirtintą programą.
Šiek tiek painu, tiek mokiniams, tiek ir
mums. Juk pirmi metai, kai pradedame profesinį mokymą. Tačiau kviečiame mokinius
kreiptis, domėtis. LKNUC specialistai pasiruošę konsultuoti ir padėti.

2021 m. GEGUŽĖ

13

UGDYMAS

Projektas „Kūrybingumo galia“ apjungė tris šalis
Kauno kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centro ugdytinius su Rygos (Latvija) ir Hradec Kralove
(Čekija) kurčiųjų mokyklų bendraamžiais suartino
2018 m. rudenį – 2021 m. pavasarį kartu vykdytas
ERASMUS+ projektas „Kūrybingumo galia” („The
Power of Creativity“). Buvo užsibrėžta ugdyti 5-10
klasių mokinių kūrybiškumą, saviraišką bei sociali
nes ir emocines kompetencijas.
Rasa VILIMIENĖ
TARPTAUTINIAI SUSITIKIMAI. Ugdytiniai per pamokas ir po pamokų dalyvavo įvairiose edukacinėse ir kūrybinėse veiklose, renginiuose:
Tėvų, Bendruomenės dienose. Tačiau labiausiai visi laukė tarptautinių
susitikimų. Jų iš viso buvo trys: „Kūrybingumas kurčiųjų kultūroje“,
„Kūrybingumas ir projekto metodas“, „Kūrybingumas sprendžiant
įvairias kasdienio gyvenimo problemas“. Čekijos, Latvijos ir Lietuvos
kurčiųjų mokyklų mokiniai 2019 m. sausį susitiko ir kartu mokėsi Kaune, birželį – Hradec Kralove (Čekija). 2020 m. pavasarį suplanuotas
tarptautinis susitikimas Rygoje dėl COVID-19 pandemijos buvo atidėtas, o situacijai nepagerėjus vyko nuotoliniu būdu 2020 m. pabaigoje.
Susirinkę draugėn mokiniai dalyvavo paskaitose, kūrybinėse dirbtuvėse, susipažino su lankomo miesto ir šalies kultūriniu paveldu, regiono ir šalies kurčiųjų organizacijų veiklomis. Vaikams didelį įspūdį
paliko ekskursijos po Kauną, Vilnių, Hradec Kralove, Prahą, jas vedė
vietos kurti gidai.
NAMŲ DARBAI. Prieš kiekvieną susitikimą teko atlikti namų darbus. Mokiniai rinko informaciją ir parengė pristatymus apie pasaulyje ir Europoje žinomus savo šalies kurčiųjų bendruomenės atstovus,
nusipelniusias meno, sporto, politikos pasaulio asmenybes. Antrojo
susitikimo metu pristatė per dvejus metus savo mokykloje inicijuotas
ir įgyvendintas veiklas, renginius. Trečiajame susitikime supažindino
su savo šalies Kūčių ir Kalėdų tradicijomis bei valgiais.
PASKAITOS IR SEMINARAI. Tarptautinius mokymus vedė kurčių
ir girdinčių lektorių komandos. Vaikai mokėsi tarptautinės gestų kalbos, buvo supažindinti su kurčiųjų poezija, VV, imitaciniu dainavimu,
šokiu, fotografija, pantomima. Ugdytiniams įsiminė apsilankymas
Vilniaus kolegijos Pedagogikos fakultete, LKD. Draugijoje jie klausėsi paskaitos apie lyderystę ir žinomus kurčius menininkus, politikos
formuotojus, dizainerius, aktorius. Čekijos kurčiųjų jaunimo organizacijos lyderiai vedė mokymus apie projektų rengimą ir valdymą. Psichologės paskaitoje mokiniai sužinojo, kaip išsikelti gyvenimo tikslus
ir priimti sprendimus, planuoti laiką. Nuotolinio susitikimo metu susipažino su filmų istorija, su šiuolaikinėmis informacinėmis jų rengimo
technologijomis, taip pat sudarė pagrindinių kasdieniame gyvenime
kylančių iššūkių sąrašą.

MENINĖ KŪRYBA. Mokiniai ir patys aktyviai veikė: iš čekų, latvių ir
lietuvių sudarytos mišrios komandos rengė pantomimos vaidinimus,
mokėsi paruošti galimus kurčiųjų jaunimo organizacijos metinės veiklos planus, planavo tarptautines jaunimo mainų veiklas, projektus.
Tačiau buvo pernelyg sudėtinga organizuoti mišrių komandų veiklą
per nuotolį, tad ugdytiniai dirbo savo klasėse, diskutavo užduotomis
temomis, o su veiklos rezultatais visus supažindino trumpais filmukais ir stendiniais pranešimais. Kauniečiai pasirinko filmukuose kalbėti apie alkoholio žalą jaunimui, mokyklos taisyklių laužymą, patyčių
problemas. Meninės kūrybos dirbtuvėse gimė keramikos, stiklo, odos,
tapybos ant medžio, floristikos (Advento vainikai) darbai, buvo gaminami atspaudai, siuvamos ir dekoruojamos veido kaukės.
Projektą užbaigė 2021 m. vasario 18 d. nuotolinė konferencija, kurioje mokslininkų ir praktikų komandos iš Čekijos, Latvijos ir Lietuvos
skaitė pranešimus apie kurčių mokinių kūrybingumo ugdymą. Konferencija vyko anglų kalba ir tarptautine gestų kalba su vertimu į LGK
ir lietuvių kalbą. Konferencijos vaizdo įrašas bus įdėtas į „Erasmus+“
rezultatų platformą bei KKNUC interneto svetainę.

Projektinis mainų susitikimas Hradec Kralove.

Sustabdyta meninės veiklos akimirka.
Rasos Vilimienės nuotr.

Vaikai savo kūrybingumą išbandė Kauno kolegijos auditorijoje.

Nuotolinių mainų bei veiklų susitikimų kadrai.
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Rasos Rusovičiūtės archyviniai koliažai

Iš sėklų išauginti augaliukai, daiktai ir žaislai, pagaminti iš antrinių žaliavų – projekto „Mums rūpi Žemė“ rezultatas.

Mums rūpi Žemė

Sukurti plakatą ekologine (aplinkosaugine, atsakingo vartojimo,
rūšiavimo) tema, pagaminti naudojimui tinkamą daiktą iš antrinių žaliavų, išauginti iš sėklos augalą, pvz., citrinmedį, rinkti panaudotas baterijas, kamštelius ir sagas – tai vis ekologinio projekto užduotys. Ant
rines žaliavas rinko ne tik mokiniai, bet ir mokytojai, centro darbuotojai, taip prisidėdami prie pasirinktos klasės rezultatų ir padėdami jiems
laimėti prizų. Aktyviausios, geriausių rezultatų pasiekusios klasės ir
darželio grupės dalyvavo konkurse ir buvo apdovanotos prizais.
Ypatinga situacija koregavo daugelio planus, ne išimtis – ir projektas: jis truko ilgiau nei buvo planuota. 2020 metų pavasarį vyko nuotolinis mokymasis, tad nuotoliniu būdu vyko ir konkursas. Konkurse dalyvavo pradinių klasių mokiniai ir darželio ugdytiniai. Jie fotografavo

savo piešinius, darbelius, išaugintus augaliukus ir siuntė nuotraukas.
Visos nuotraukos buvo sudėtos į LKNUC „Facebook“ puslapį, o visi šios
didelės grupės nariai galėjo balsuoti ir taip lemti nugalėtojus. Rugsėjo
1 dieną buvo apdovanoti visi nuotolinio konkurso nugalėtojai.
Projektas buvo tęsiamas ir po to, kadangi ne visos suplanuotos
veiklos dėl nuotolinio mokymosi iki tol galėjo vykti, vaikai toliau augino, rūšiavo, rinko. Ir štai atėjo suplanuota projekto baigiamoji diena. Tą
dieną ugdytiniai gamino kūrybinį darbelį iš surinktų kamštelių, klijavo
didžiulius sparnus iš senų žurnalų ir naudoto spalvoto popieriaus. Kiti
gamino inkilėlius paukšteliams, mokėsi teisingai rūšiuoti atliekas, ieškojo informacijos apie rūšiavimą ir aplinkosaugą internete, sportavo,
panaudodami sportinę įrangą, pagamintą iš jau panaudotų plastikinių buteliukų, žaidė šaškėmis iš kamštelių ir kt. Netradicinių veiklų
mokiniai buvo labai pasiilgę, tad visi buvo aktyvūs ir kūrybingi.
Paskelbus konkurso rezultatus paaiškėjo, kad iš viso buvo surinkta
net 30 kg panaudotų įvairiaspalvių kamštelių. Pirmąją vietą laimėjo
II gimnazijos klasės mokiniai, surinkę 11 kg kamštelių! Baterijų visos
klasės bendrai surinko per 3 kg. Savo kūrybiškumu ypač nustebino II
gimnazijos klasės gimnazistai, kurie kiekvienai pradinukų klasei pagamino po skirtingą žaidimą iš antrinių žaliavų. Pradinukams
tai suteikė daug džiaugsmo.

Šiandien „Akiratyje“ svečiuojasi „Motosign“ klubo
prezidentas Raimundas JANKUS ir narė Eglutė
ROŽAITĖ. Bendri žygiai, atributika, herbas ir pagal
ba vienas kitam – tokią kurčių baikerių bendrystę
puoselėja klubo nariai. Pašnekovai dar pasakojo
apie klubo veiklas, ką mano apie didelį greitį ir ko
kiam motociklo modeliui teikia pirmenybę.
Raimundas JANKUS. Klubą pradėjome kurti 2017 m. Dvejus metus
po to mūsų veiklą stebėjo ir vertino Lietuvos baikerių susivienijimas
(MC). Dalyvavome visuose jų susirinkimuose, šventėse, paskaitose. Ir
galų gale 2019 m. Lietuvos baikeriai pripažino mūsų klubą, patvirtino
logotipą. „Motosign” išvertus į lietuvių kalbą reiškia „Motociklai ir gestų
kalba“. Iš viso turime 15 narių iš visos Lietuvos, iš kitų klubų mus išskiria
gestų kalba.
Svarbiausias mūsų tikslas – keliauti būriu, būti šeima. Kartu mes
rengiame šventes, atidarome važiavimo sezoną, kuriame ateities planus, keliaujame ne tik po Lietuvą, bet ir Europą, svečiuojamės pas kitų
šalių kurčius baikerius. Tarp klubo narių turime ir 3 merginas.
Dalyvaujame Europos kurčių baikerių judėjime „DBE-Deaf Biker
Europe“. Kas metai vyksta jo susirinkimai, kuriuose dalyvauti gali tik
nacionalinių klubų prezidentai ir viceprezidentai. Susirinkę apta-

Pagal „Motosign“ klubo inf.

„Motosign” archyvo nuotr.

Plieno žirgus pasibalnoję

„Motosign” klubo prezidentas Raimundas Jankus.

Asmeninio albumo nuotr.

LKNUC ekologinis projektas „Mums rūpi Žemė“
prasidėjo dar 2019-2020 mokslo metais, o baigėsi
2021 m. balandį. Renginį globojo gamtos ir tiksliųjų
mokslų mokytojų metodinė grupė. Idėja apjungti
visus mokyklos mokinius, darželio auklėtinius, pe
dagogus ir darbuotojus bendrai iniciatyvai pasiteisi
no, buvo sugalvota daug įvairių veiklų.

Inga ŠILAIKIENĖ
Biologijos mokytoja metodininkė

Klubo narė Eglutė Rožaitė.

riame, kurioje šalyje kitąmet bus surengta Europos kurčių baikerių
šventė, sprendžiame iškilusias problemas. „Motosign“ taip pat palaiko ryšius su Rusijos kurčiais motociklininkais, netrukus pradėsime oficialų bendradarbiavimą su Amerikos kurčių baikerių klubais.
Šalies keliuose „neskraidome“, paisome leistino greičio, neretai
renkamės nemagistralinius kelius, kad važiuodami pasigrožėtume
gamta, ir siekiame pažinti gimtąjį kraštą. Kai pasiilgstame greičio,
važiuojame į atokias aikšteles, kad niekam nesukeltume pavojaus,
kai kurie prasilekiame Vokietijos keliais, ten yra kelių su juostomis,

2021 m. GEGUŽĖ
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„Degantis duslintuvas" – šis intriguojantis triukas žiūrovus taip sužavėjo, kad net prašė pakartoti pasirodymą.
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→ skirtomis didelio greičio mėgėjams. Kurti motociklininkai yra labai

patikimi vairuotojai. Dar nėra buvę tragiškų įvykių.
Esu prezidentas nuo klubo įsteigimo dienos. Būti juo – reiškia
būti aktyviam. Labai mėgstu organizuoti įvairias pramogas. Be motociklininkų varžybų, sugalvojame ir kitokių išbandymų dalyviams,
pvz., ekskavatoriumi sutraiškyti automobilių laužyne seną mašiną,
rengiame pasivažinėjimus keturračiais, pasiplaukiojimus baidarėmis, driftus (liet. šonaslydis) triračiais, deklamuojame pačių kūrybos
eilėraščius apie motociklus gestų kalba. Kas metai surengiame po
tokį renginį. Didelę šventę planuojame 2024 m., kai mūsų šalyje viešės Europos kurčiųjų motociklininkų klubų nariai.
Susibūrė Europos kurti baikeriai.
Eglutė ROŽAITĖ. „Motosign“ klubo veikloje dalyvauja ir moterys.
Girdintieji turi ir vien moterų motociklininkių klubų.
Negalėčiau pasakyti, kokiam motociklo modeliui kurtieji teikia
pirmenybę. Pvz., vieniems patinka „enduro“ tipo motociklai, tinkantys važiuoti bekele, kitiems prie širdies klasikiniai arba krosiniai,
dar kitiems sportiniai (vadinamosios „britvos“). Čia taip pat, kaip
vieniems patinka „Ford“ arba BMW automobiliai. Aš svajoju įsigyti
„street“ modelio (skirtas važiuoti miesto gatvėmis) motociklą. Ap
skritai motociklams jaučiu didelę aistrą. (Šypsosi.)
Noriu pasakyti, kad iš pradžių priėmėme į klubą visus, kurie domėjosi motociklais. Dabar tapome reiklesni. Naujais nariais tapti negalės vien sudalyvavę mūsų šventėje. Kiekvienas narys turės prisidėti prie švenčių rengimo, dalyvauti susirinkimuose, o ne vien naudosis
tuo, ką kiti sugalvoja ir įgyvendina. Suprantama, bus būtina turėti
Dar vienas įspūdingas pasirodymas.
motociklo vairuotojo teises.

Baikerių šventėje – LKD prezidentas K. Vaišnora su R. Jankumi.

Klubo nariai mėgsta keliaudami grožėtis gamta.
„Motosign” archyvo nuotr.
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