
L I E T U V O S  K U R Č I Ų J Ų  D R A U G I J O S  M Ė N R A Š T I S

Skulptoriaus Š. Juodvalkio  
medaus karalystė 

Nr. 8 (419)
2021 m. rugpjūtis

Kaina 
1 Eur 

Smurtui  
sakome „ne"!

R. Vilimienė: 
girdintis vaikas 
nėra jūsų 
asmeninis 
vertėjas



KAS GALI GAUTI GALIMYBIŲ PASĄ? Nuo rug-
pjūčio 16 d. galimybių pasas bus išduodamas 
ir asmenims, kurie persirgo COVID-19 liga, bet 
į gydytojus dėl ligos nesikreipė, jei jiems atli-
kus antikūnų tyrimus bus gautas teigiamas re-
zultatas. Galimybių pasas asmeniui, turinčiam 
teigiamą antikūnų kiekį, galios 60 dienų nuo 
testo atlikimo datos. Nuo šiol galimybių pasai 
bus generuojami tik gavus neigiamą SARS-
CoV-2 PGR tyrimo rezultatą ir galios 48 va-
landas. Tyrimas SARS-CoV-2 PGR mokamas, 
išimtis taikoma tik asmenims, kurie dėl kon-
traindikacijų negali skiepytis, nėščiosioms. 
Ir toliau galimybių pasą gaus asmenys, kurie 
yra pasiskiepiję pilna skiepijimosi schema ir 
persirgę Covid-19 liga, kai tai patvirtinta PGR 
tyrimo ar antigeno testo rezultatais. Registrų 
centras primena, kad nuo šiol galimybių paso 
QR kodą norintiems juo naudotis asmenims 
reikalinga atnaujinti kas 60 dienų. Praėjus 
nustatytiems persirgimo ar laboratorinių tyri-
mų galiojimo terminams, tikrinant galimybių 
paso QR kodą, jis bus negaliojantis. Šiuo metu 
nėra nustatytas galimybių paso galiojimo ter-
minas po vakcinacijos, tad galiojimas – neri-
botas, tik reikalingas periodinis paties gali-
mybių paso atnaujinimas. Vietoj galimybių 
paso galima naudoti: ES skaitmeninį Covid 
sertifikatą (vakcinacijos ir persirgimo dalis), 
vakcinacijos išrašą, dokumentą, įrodantį, kad 
persirgta COVID-19 liga, neigiamo PGR testo 
ar teigiamą antikūnų rezultato išrašą. Šiuos 
dokumentus negalintiems prisijungti prie e. 
sveikatos sistemos gali išduoti sveikatos prie-
žiūros įstaiga. Galima naudoti telefone arba 
atspausdintus. Tačiau rekomenduojama turė-
ti galimybių pasą, jį patikrinti labai paprasta – 
užtenka nuskenuoti QR kodą. Galimybių pasą 
galima atsisiųsti apsilankius puslapyje gpa-
sas.lt ir patvirtinus savo tapatybę e. parašu 

arba e. bankininkyste. Tokių priemonių netu-
rintiems galimybių pasas išduodamas Regist-
rų centro klientų aptarnavimo padaliniuose. 
Jis bus išduodamas asmenims nuo 16 metų.

KUR NEBEREIKĖS GALIMYBIŲ PASO? Veik los, 
prieinamos be galimybių paso, nuo rugsėjo 13 
d.: prekyba turgavietėse, parduotuvėse, kurių 
prekybos plotas neviršija 1500 kv. m.; smul-
kaus remonto paslaugų užsakymas, kai kon-
taktas tarp abiejų šalių trunka ne ilgiau nei 15 
min.; laidojimo paslaugos ir laidojimo reikme-
nų parduotuvės; muziejų ir parodų lankymas; 
bibliotekų, asmens sveikatos priežiūros, so-
cialinės, psichologinės pagalbos, teisinės pa-
slaugos; ligoninėse ir  globos įstaigose gyve-
nančių terminalinės būklės asmenų, nepilna-
mečių iki 14 metų bei nėščiųjų lankymas; ve-
terinarijos paslaugos; keleivių vežimo vietiniu 
(miesto ir priemiesčio) transportu ir taksi pa-
slaugos; veikla, susijusi su vaiko teisių apsau-
ga; asmeninės pagalbos teikimas asmenims 
su negalia; pagalba smurtą artimoje aplinkoje 
patyrusiems asmenims; pagalba nukentėju-
siems nuo prekybos žmonėmis asmenims; 
atvirose erdvėse teikiamos paslaugos, finan-
sinės paslaugos, kai teikiamas pensijų ar kitų 
socialinių išmokų išmokėjimas ir pristatymas; 
ikimokyklinis, priešmokyklinis, pradinis, pa-
grindinis, vidurinis ugdymas, pirminis profe-
sinis mokymas, neformalusis vaikų švietimas. 
Tačiau daugelyje išvardytų vietų yra dar taiko-
ma papildomų išlygų ar apribojimų.

VERTIMO Į LGK P ROVERŽIS. 
Remiantis sveikatos minist ro 
Arūno Dulkio (nuotr.) į sa-
ky  mu, nuo 2021 m. lapkričio 
1 d. visos asmens sveika tos 
priežiūros įstaigos privalo už-
tikrinti l ietuvių gestų kalbos 

(LGK) vertimo paslaugų prieina  mu mą: užsaky-
ti LGK vertimo paslaugas elek t ro  niniu paštu ar 
telefonu; nuotolinio ryšio priemonėmis – vaiz-
do ir garso ryšių priemonėmis, kurios gali būti 
naudojamos teikiant LGK vertimo paslaugas 
nuotoliniu būdu; sudaryti sąlygas pacientui 
pasikviesti LGK vertėją; jei asmuo nemoka LGK, 
sudaryti galimybę bendrauti su pacientu raštu. 
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LKD ĮMONIŲ PADĖČIAI APTARTI – PASITARIMAI IR RV POSĖDŽIAI. LKD 
prezidentas Kęstutis Vaišnora ir viceprezidentas Mykolas Balaišis susi-
tiko su kurčiųjų įmonių vadovais. Daugiausia dėmesio buvo skirta šian -
dieninei bendrovių padėčiai aptarti. Netrukus metai, kai UAB „Vikada“ 
atsisakė socialinės įmonės statuso, tačiau jos padėtis nerimo nekelia, 
ji laikosi stabiliai. Kaip informavo vadovė Gina Ramanauskienė, nors 
ir teko atleisti keletą darbuotojų, tačiau įmonėje ir toliau prioritetas 
yra darbo vietų išsaugojimas klausos negalią turintiems asmenims. Di-
džiausias iššūkis šiuo metu, kad dėl augančių metalo žaliavų kainų ėmė 
strigti iešmų gamyba, todėl įmonė priversta susitelkti į siuvimo veiklą, 
didinti jo apimtis, ieškoti papildomų užsakymų. UAB „Atropa“ socialinės 
įmonės statusą išlaikė, bet buvo priversta atleisti dalį darbuotojų, situ-
acija įmonėje sudėtinga, nes dėl karantino apribojimų krito užsakymų 
skaičius, situaciją sunkina ir didelės skolos biudžetui, brangstančios du-
jos ir elektra. Direktorė Dalia Kučinskienė ne slepia, kad kyla rizikų dėl 
įmonės ateities. UAB „Neveresta“ yra ne socialinė įmonė, šiuo metu ji sti-
prina savo materialinę bazę, planuoja didinti patalpų nuomos apimtis. 
LKD sieja geresnes įmonės perspektyvas su naujo direktoriaus Martyno 
Lankučio atėjimu. UAB „Elkada“ ką tik neteko socialinės įmonės statu-
so, skolos biudžetui didėja, užsakymų skaičius netenkina. Šios įmonės 
padėtis liepos 13 d. pasitarime sukėlė LKD vadovams daugiausiai galvos 
skausmo, pagrinde dėl to buvo apsispręsta kitądien, liepos 14 d., rengti 
neeilinį Respublikinės valdybos posėdį, vėliau dar vieną, galų gale vykti į 
bendrovę aiškintis padėtį vietoje.

„ELKADA“ TURI NAUJĄ LAIKINĄJĄ VADOVĘ. 
Ilgametis „Elkados“ direktorius Gytis Gan-
tarskis paliko pareigas ir išėjo į pensiją. Prie 
įmonės vairo šiuo nelengvu laikotarpiu stojo 
laikinoji vadovė Izolda Rakauskaitė. Prieš tai 
laikinoji vadovė bendrovėje beveik dvejus me-
tus ėjo vyriausiosios finansininkės pa reigas. 
Direktorė turi aukštąjį universitetinį inžinierės 
išsilavinimą, prieš tai 10 metų vyriausiąja bu-
haltere dirbo statybos įmonėje. I. Rakauskaitė 

darbe akcentuoja kolektyvizmą ir ketina pasinaudoti jo privalumais tiek 
generuodama naujas idėjas, tiek pritraukdama ES struktūrinių fondų 
lėšas į įmonę per numatomus įgyvendinti projektus. Taip pat žada dau-
giau dėmesio skirti bendrovės patalpų nuomos plėtrai, intensyviai ieš-
koti naujų užsakovų, gerinti darbuotojų, ypač neįgaliųjų, darbo sąlygas, 
kai tik taps įmanoma, susigrąžinti socialinės įmonės statusą.
„8 KAMBARYS“ KONCERTAS. Klaipė dos kurčiųjų jaunimo organizacija 
(KLKJO) kurčiųjų bendruomenę rug  pjūčio 21 d. pakvietė dalyvauti 
Klaipėdos Elinge vykusiame repo grupės „8 Kambarys“ koncerte. Im-
provizuotas grupės kūrinių vertimas į LGK patikėtas Klaipėdos kurčiųjų 
jaunimo komandai, o pats koncertas klausos negalią turintiems asme-
nims, užsiregistravusiems iš anksto nurodytu adresu, buvo nemoka-
mas. Kokia savijauta būti viešo pasirodymo didelei auditorijai dalimi, 
kaip sekėsi suvaldyti scenoje užplūdusias emocijas, ar daug prakaito 
išlieta repeticijose, kitame laikraščio leidinyje žada papasakoti viena iš 
KLKJO komandos vertėjų Kristina Rimkienė.

INFORMACIJA UŽŠIFRUOTA KRYŽIAŽODYJE. LKD viešųjų ryšių ko-
manda praneša, kad iki rudens sustabdyti visi filmavimai ir naujienų 
gestų kalba nebus. Išsprendusieji kryžiažodį, sužinos kodėl. Tereikia 
įrašyti teisingus atsakymus ir iš tamsiuose langeliuose esančių rai-
džių sudėti žodį. Kviečiame pabandyti, užduotis įveikiama!
LIETUVĖMS – PASAULIO Č EMPIO NA
TO BRONZA. Pa saulio k určiųjų m o- 
terų paplūdimio tinklinio čem     pio    na  - 
te Lenkijoje Lietu  vos at sto vės Bi rutė 
Aleknavičiū tė ir Ingrida Milkintaitė 
(treneris Paulius Matulis) pasidabino 
bronzos medaliais. Lietuvos kurčiųjų 
sporto komiteto prezidentas Edvinas 
Kriūnas bei komandą lydėjęs ir ja rūpi-
nęsis Lietuvos kurčiųjų sporto komiteto generalinis sekretorius Marius Min-
kevičius negaili pagyrų moterims ir jų strategui. Neseniai grįžusios į kovos 
areną po motinystės atostogų, lietuvaitės sugebėjo ne tik per trumpiausią 
laiką susigrąžinti gerą sportinę formą, nepalūžti po ne itin sėkmingai susi-
klosčiusios čempionato pradžios, bet ir mažajame finale įtikinamai pasiprie-
šinti renginio šeimininkėms aikštelėje ir daugybės aistruolių spaudimui už 
jos ribų. Čempio nate, kuriame varžėsi 12 komandų iš 9 valstybių, pirmą ir 
antrą vietas tarpusavyje pasidalino Ukrainos paplūdimio tinklininkės.

PAGAVOS VASAROS RENGI
NIAI. Tėvų bendrijos 2021 
metų vasaroje išsiteko ir po -
ilsis, ir mokymai. Liepos ir 
rugpjūčio sandūroje asocia-
cija surengė tradicinę šei-
mų vasaros poilsio stovyklą 
prie jūros „Bėgant iš tylos 
pasaulio... 2021“. Prieš sto-
vyklą jaunimas Šventojoje, 

poilsio komplekse „Energetikas”, tobulino socialinius įgūdžius, gerino 
darbo komandoje gebėjimus, susipažino su kurčiųjų organizacijomis, 
konsultavosi savanorystės organizacijose klausimais. Įgytas žinias jau-
nuoliai sėkmingai pritaikė savanoriaudami netrukus vykusioje stovyk loje 
„Bėgant iš tylos pasaulio“. Ir vos porai savaičių praėjus PAGAVA vėl ra gino  
savo narius dalyvauti turistinėje 2 dienų išvykoje plaustais. Žygis vyko 
Varėnos apskrityje su iš anksto suplanuotomis nakvynėmis palapinėse, 
bendra vakariene gryname ore ir žaidimais. O artėjant rudeniui PAGAVA 
organizavo mokymus. Rugpjūčio 21-22 d. juos surengė šeimoms, kad jos 
galėtų įgyti naujų žinių, susipažinti, dalintis patirtimi. Vaikai tuo metu taip 
pat nenuobodžiavo, leido laiką pagal jiems paruoštą atskirą užimtumo 
programą. Rugpjūčio 26 d. mokymai, pavadinti „Klausos sutrikimą turin-
čių vaikų ugdymas“, buvo skirti kitai tikslinei grupei: mokytojams ir švieti-
mo specialistams. Pagrindinis jų tikslas – siekti klausos sutrikimą turinčių 
vaikų gerovės ir kokybiško lavinimo bendrojo ugdymo įstaigose. 

„8 Kambarys" atlikėjai.
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Pykstu – vadinasi, esu blogas. Vaikas 
pyksta, verkia, šaukia, kelia triukšmą. Kaip 
reaguoja mama ar tėtis? Išsigąsta, sutrinka, 
ypač jei aplinkui žmonės. Vaikui sako: „Baik! 
Liaukis verkęs, tuoj eisi į kampą!“ Vaikas tai 
priima kaip „aš esu blogas“. „Sulūžo žaislas – 
kaltas aš.“ „Jei pykstu, jei mano nuotaika blo-
ga, tai esu blogas.“ Ir užsidaro savyje,  nustoja 
pasakojęsis tėvams.

Iš tikrųjų, į vaiko problemas reikia žiūrėti 
rimtai. Nusivesti vaiką toliau, kur nėra žmo-
nių, ir išsiaiškinti, kas atsitiko, išklausyti vai-
ką. Bendravimas turi vykti, kai vaiko ir tėvų 
akys yra maždaug tame pačiame lygyje, kal-
bėtis atsitūpus, ne iš stipresniojo, suaugusio-
jo pozicijų žvelgti į savo mažylį, bet kaip į lygų 
sau. Vaikui svarbu žinoti, kad mama ir tėtis jį 
supranta, kad jis drąsiai gali pasipasakoti. Pa-
rodykite vaikui, kad stengiatės kartu išspręsti 
problemą. Vaikas žinos, kad galima ir saugu 
pasipasakoti tėvams, ir augs stiprus viduje. 

Ar skųstis yra negerai? Atžala tėvams pasa-
koja, kad kitas vaikas blogai elgiasi, negražiai 
kalba. Dažnai tėvai sako: „Negerai yra skųsti, 
kitiems vaikams nemalonu, nepatinka.“ Nerei-
kia drausti vaikams pasipasakoti apie tai, kas 

jam nepatinka. Mokykite vaiką kalbėtis atvirai 
apie viską. Jei vaikas mokykloje skriaudžia-
mas, neignoruokite, nenutylėkite, būtinai pa-
sakykite mokytojui. Jeigu ignoruosite jo bėdas 
ir rūpesčius, ateityje ir jis gali, matydamas ne-
teisybę, likti abejingas: „Tegul jie ten aiškinasi 
be manęs, geriau patylėsiu.“ Gali nutikti, kad 
jis  ateityje tylės ir matydamas vagystę, smur-
tą. Nuo mažens vaiką mokykite, kad privalo 
ginti silpnesnį, nebijoti pakovoti už tiesą. 

Kasdien privalome rasti laiko pabend rau-
ti su savo vaiku valandą ar bent pusvalandį. 
Grįžusį iš darželio, mokyklos ar būrelio vaiką 
paklausinėkite, kaip praėjo diena, kaip jau-
čiasi, kaip jis elgėsi su kitais ir kiti su juo. Ste-
bėkite jo jausmus. Būtina parodyti vaikui, kad 
rūpi jo išgyvenimai.

Kur veda siekis būti visų mylimam? Tėtis 
ir mama sako, kad jų vaikas geras, švelnus, 
nesiginčija, klauso, viską daro, kaip iš jo tiki-
masi. Be to, dažnai jam ir kartoja: „Būk ge-
ras, klausyk, būk ramus, švelnus, nuoširdus.“ 
Vaikas tai priima, kaip: „Reikia būti geram, 
paklusniam, klausyti visų: ir tėvų, giminių, ir 
klasės draugų, mokytojų, sesių ir brolių.“ Vai-
kas pripranta visiems patikti ir įtikti. O kur jis 

pats? Vaiko tarsi nėra. Jis patiki, kad jei bus 
geras, tai visi juo žavėsis, jis visiems patiks. Iš 
tikrųjų, tai gali būti jokia meilė ar draugystė, 
tiesiog naudojimasis. Pvz., klasės draugas 
paprašo nusirašyti namų darbus. Vaikas nori 
įtikti ir leidžia nusirašyti. Jis nori būti geras 
visiems ir nemoka pasakyti „ne“. Tad, jei vai-
kas sako: „Aš tikrai nenoriu to daryti“, o jūs jį 
verčiate, tai nėra gera išeitis. Neverskite pa-
tarnauti, daryti per prievartą to, ko jis nenori. 
Tokiu atveju dera kreiptis: „Galiu paklausti, 
kodėl tu nenori daryti to ar ano?“ Vaikystėje 
pripratęs visiems būti geras, užaugęs toks 
žmogus gali taip ir neįprasti turėti savo nuo-
monės, jo savivertė liks žema. Ar tikrai verta 
būti visiems geru? Tėvų pareiga išmokyti vai-
kus aiškiai formuluoti savo norus, būti sąži-
ningiems ne tik su kitais, bet ir savimi.

Taigi, laikas išvadoms. Išklausykite savo 
vaikus, bendraukite, daug bendraukite, klaus-
kite, klausinėkite apie viską. Išmokykite vaiką 
kalbėti apie savo jausmus: ne tik džiaugsmą, 
bet ir liūdesį, širdgėlą, pažeminimą, kaltę – 
taip pat. Mokykite pasakyti „ne“. 
Gerbkite savo vaiką, jo jausmus ir  
taip išmokysite gerbti kitą žmogų.

Lektorės aptarė tokias temas, kaip kur-
čiųjų kultūra, kurtumas, kurtystė, kurčiųjų 
istorija, audizmas ir jo rūšys. Lektorės prista-
tė kurtystės (angl. „Deafhood") terminą, kurį 
pirmasis pradėjo vartoti kurčias anglų moks-
lininkas Paddy Ladd, o lietuvišką šio termino 
atitikmenį pasiūlė lingvistas Mantrimas Da-
nielius. Lietuviško gesto šiam terminui kol kas 
dar nėra, todėl vartojamas tarptautinis. 

Audizmo sąvoką pirmasis 1975 m. pavar-
tojo kurčias amerikiečių mokslininkas Tomas 
L. Humphriesas. 1981 m. šis terminas plačiai 
išplito, yra kurčiųjų diskriminacijos atitikmuo. 
Audizmas yra įsitikinimas, kad girdintysis yra 
geresnis už kurčiąjį, ir visi negirdintieji vertina-
mi neigiamai. Audistai gali būti ir girdintieji, ir 
kurtieji. Audizmas turi tris lygmenis: yra indivi-
dualus, institucinis ir ideologinis (metafizinis). 

Individualus lygmuo – kai teigiama, kad 
girdintysis yra viršesnis už kurčiąjį. Institucinis 
lygmuo – girdintysis turi daugiau galimybių nei 
kurčiasis. Ideologinis lygmuo – asmens tapa-
tybė siejama su sakytine kalba. 

Išskiriama keletas audizmo rūšių. Kalbinis 
audizmas – kai draudžiama vartoti gestų kalbą; 
nesąmoningas audizmas – tai audizmo rūšis, 
ribojanti kurčiųjų kultūrą ir pasididžiavimą tuo, 
kad esi kurčiasis. Šiuo atveju formuojama nuo-
monė, kad kurtieji turi prisitaikyti prie girdintie-
siems komfortabilios (patogios) aplinkos.

Audizmas dar skirstomas į aktyvųjį ir pasyvų-
jį. Pirmu atveju asmuo sąmoningai propaguo -
ja audizmą, antru – pritaria audizmo i  dėjoms, ta-
čiau nieko nežino apie kurčiųjų bendruomenę.

Vaikai – ateitis, kurią kuriame šiandien 
Per darbo praktiką yra tekę girdėti įvairių tėvų nuomonių. Vieni įsitikinę, kad tik jie 
žino, kas geriausiai yra jų vaikui ir kaip jį auklėti. Kiti, priešingai, nuolat abejoja dėl 
savo sprendimų ir guodžiasi, kad trūksta žinių, kaip auklėti vaiką. Dažniausiai suta
riama dėl vieno: svarbiausia yra meilė. Jei vaikas jaučiasi mylimas ir saugus, tokioje 
šeimoje augti jam gera. Tačiau ir besąlyginė meilė neapsaugo nuo auklėjimo klaidų. 
Siūlau apžvelgti keletą situacijų.   

Ada Zabulionytė ir 
Ieva Aužbikavičienė.

Rūta MACKANIENĖ

LGKVC Metodinio skyriaus inf.

Kurtystė ir audizmas
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PSICHOLOGAS PATARIA / MES IR VISUOMENĖ 

LGKVC metodinio skyriaus vyriausioji specialistė Ieva AUŽBIKAVIČIENĖ 
ir dabar jau buvusi darbuotoja Ada ZABULIONYTĖ liepą Neįgaliųjų rei-
kalų departamento darbuotojams, LGKVC teritorinių skyrių vedėjams 
bei visiems besidomintiems lietuvių gestų kalba nuotoliniu būdu skaitė 
pranešimą „Kurtystė – audizmas“.

Psichologė Rūta Mackanienė.
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Problema galimai egzistavo jau 
daug metų, bet paaštrėjo per 
pandemiją, o užčiuopti ją padėjo 
kurtiesiems skirta programėlė 
BPC 112. Kai aplikacija pradėjo 
veikti, greitai buvo įvestas pir
masis karantinas, o iš Bendrojo 
pagalbos centro netrukus į LKD 
atskriejo žinia, kad didžiausią 
skambučių dalį sudaro kreipimai
si iš smurtą artimoje aplinkoje 
patiriančių kurčių moterų. 

PARTNERIS. LKD viceprezidentas My-
kolas Balaišis, atsakingas už šios veiklos 
koordinavimą, pasakojo: „Nedelsėme nė 
minutės. Dar pernai parengėme projektą 
2021-iesiems, užsitikrinome Neįgaliųjų rei-
kalų departamento palaikymą ir finansavi-
mą. Tuometė projektų koordinatorė Donata 
Lukošienė Draugijai surado partnerį – Mote-
rų informacijos centrą. Ši įstaiga vykdo ESFA 
finansuojamą projektą „Smurtas artimoje 
aplinkoje...“ bei koordinuoja specializuotų 
kompleksinės pagalbos centrų (SKPC), dir-
bančių mums aktualioje srityje ir veikian-
čių visose šalies savivaldybėse, veiklą, tad 
mums labiausiai ir tiko kaip partneris.“ 

Kad partneriai geriau pažintų vienas kito 

poreikius, gegužės 10 d. LKD organizavo pir-
mąjį susitikimą su Moterų informacijos cent ro 
ir specializuotų kompleksinės pagal bos cent-
rų atstovais ir papasakojo apie bendravi mo 
su kurčiais asmenimis specifiką: paaiškino, 
kaip užmegzti pasitikėjimu grįstą ryšį, supa-
žin dino su kurčiųjų kultūra, lietuvių gestų 
kal bos ypatumais.  Pasak M. Balaišio, buvo 
aki vaizdu, kad tokios informacijos specialis-
tams reikėjo, jie turėjo daug klausimų. Ren-
ginio dalyviai atskleidė, kad iš tikrųjų kur-
čios moterys  lankėsi ne vienos savivaldybės 
SKPC, o bendravimas su jomis nebuvo labai 
sklandus: teko susirašinėti.

VEIKSMŲ PLANAS. Smurto problemai 
spręsti LKD šiuo metu rengia veiksmų planą. 

Rugpjūčio pabaigoje planuojamame susitiki-
me su partneriu plano projektas bus drauge 
vertinamas ir pagal poreikius tikslinamas. Rug-
sėjo 23 d. galutinis dokumento variantas bus 
pristatytas planuojamoje surengti konferen-
cijoje ir nuo tada prasidės konkretus darbas. 
Numatoma, kad plane numatyta pagalba ap-
ims smurto prevencijos priemones, individu-
alios pagalbos smurto aukoms priemones, 
informacijos prieinamumo smurto tema di-
dinimą, viešosios nuomonės nepakantumo 
smurtui formavimo priemones ir kt. Plane nu-
matytos ir atitinkamos veiklos, padėsiančios 
partneriui MIC tinkamiau pasiruošti darbui su 
klausos negalią turinčiais asmenimis. 

DARBUOTOJŲ APMOKYMAS. Kitas nu-
matomas žingsnis: paruošti kurčiųjų reabili-
tacijos centrų darbuotojus bendradarbiauti 
su specializuotos kompleksinės pagalbos 
centrais ir kartu teikti pagalbą artimoje ap-
linkoje smurtą patyrusiems asmenims.

VAIZDO FILMUKAI APIE SMURTO AP
RAIŠKAS. Kol planas rengiamas, Draugija 
taip pat nesėdi rankų sudėjusi: savo inter-
neto svetainėje lkd.lt deda partnerio MIC 
vaizdo filmukus su vertimu į gestų kalbą ir 
juose supažindina, kas yra smurtas, kaip jį 
atpažinti, kokios jo rūšys, kur kreiptis pagal-
bos ir kt. 

Nuo šiol informacijos šia tema skaityto-
jai ras ir „Akiračio“ puslapiuose. Turime su-
si telkti visi, kad smurto ratas kuo greičiau 
būtų suardytas. 

Viena iš trijų moterų Lietuvoje 
patiria smurtą šeimoje, tačiau  
net 60 procentų nukentėjusiųjų 
nesikreipia pagalbos.

Smurtą įsivaizduojame kaip šiurkščią 
prievartą, fizinės jėgos panaudojimą prieš 
asmenį, sukeliantį fizinį skausmą ar ribojantį 
nukentėjusiojo laisvę. Tačiau toks smurto su-
vokimas  nėra visiškai teisingas ir tikslus. Tad 
kas yra smurtas?

Smurtas artimoje aplinkoje yra esamo ar 
buvusio partnerio, sutuoktinio, globėjo ar kito 
artimo asmens sisteminė prievarta, kurios 
tikslas – įbauginti ir kontroliuoti kitą asmenį. 
Paprastai smurtą patiria silpnesni, priklauso-
mi šeimos nariai: vaikai, seneliai ir moterys.

Kontroliuojant moterį siekiama, kad par-
tnerė taptų pavaldi ir priklausoma nuo vyro: 
ji atribojama nuo palaikymą galinčių suteikti 

žmonių, iš moters atimami pinigai ir kitos prie-
monės, galinčios užtikrinti nepriklausomybę ir 
gebėjimą ištrūkti iš smurtinių santykių.

Smurtas artimoje aplinkoje dažnai yra 
nematomas, neigiamas ar pateisinamas, o 
smurto žymės ne visada akivaizdžiai pastebi-
mos, nes smurtas, kai moteris yra sužalojama, 
pasireiškia tik kraštutiniais atvejais. Tačiau 
smurtas – tai ne tik fizinis kito žmogaus suža-
lojimas. Jis gali pasireikšti įvairiomis formo-
mis: fiziniu, psichologiniu, ekonominiu, sek-
sualiniu smurtu ar nepriežiūra.

2019 metais Lietuvoje atliktas tyrimas pa-
rodė, kad net 76 proc. gyventojų mano, jog, „jei 
nori, moteris visada gali nutraukti santykius ar 
išsiskirti su smurtaujančiu vyru.“ Tai yra vienas 
labiausiai paplitusių mitų apie smurtą artimo-
je aplinkoje. Tačiau patyrus smurtą imti iškart 
ir išsiskirti būna labai sunku, kadangi smurti-
nius santykius nutraukusios ar smurtautoją 

norinčios palikti moterys susiduria su daugy-
be kliūčių. Dažniausiai sprendimas pasilikti su 
smurtaujančiu vyru priimamas dėl to, kad vie-
nu metu iškyla daugiau nei viena kliūtis, pavyz-
džiui: baimė dėl savo gyvybės; baimė prarasti 
vaikus; meilė smurtaujančiam vyrui; tikėjimas, 
kad vyras ilgainiui pasikeis ir nustos smurtauti; 
paramos ir pagalbos trūkumas iš artimųjų (šei-
mos, giminaičių) ar draugų; gėdos jausmas.

„Akiračio“ inf.

Parengta pagal  
LKD ir Moterų informacijos centro inf.

Smurtui artimoje aplinkoje sakome „NE“! 

Kas yra smurtas?

MES IR VISUOMENĖ

Asociatyvi nuotrauka. 
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Vasara – kvalifikacijos tobulinimo metas. 
Liepos 12–15 d. Lietuvos mokinių neforma-
liojo švietimo centras (LMNŠC) per 40 šalies 
ugdymo įstaigų atstovų sudarė unikalią gali-
mybę pakeliauti po Estiją ir Suomiją bei susi-
pažinti su edukacinių erdvių kūrimo naujovė-
mis. Tarp jų buvo ir šių eilučių autorė. 

Delegacija apsilankė dviejų valstybių 
gamtos edukacijos centruose, vertinguose 
gamtos objektuose, susipažino su parkais, 
pažintiniais takais, muziejais, jau turinčiais 
edukacinių erdvių kūrimo patirties ar sie-
kiančiais proveržio šioje srityje. Kelionės pa-
baigoje aptarti rezultatai. Išvykoje sėkmingai 
populiarinta lietuvių gestų kalba: delegacija 

išmoko ir drauge imitavo dainą „Išėjo tėvelis į 
mišką“, turėjo gestų pamokėlių.

Svečiams visuomet atviros durys. Liepos 
19–23 d. Panevėžyje lankėsi svečių iš Lenkijos 
Olštyno akademijos. Atsisveikinimo vakaronė 
buvo surengta PKNPM. Į ją atvyko ir nema-
žas būrys įvairių miesto organizacijų atstovų, 
aktyvių panevėžiečių. Susirinkusiems buvo 
aprodytos mokyklos teritorijoje įrengtos edu-
kacinės erdvės, mokykla. Vėliau svečiai mokėsi 
šokti lietuviškus šokius, dainuoti lietuviškai ir 
gestų kalba. Tai jau antra lenkiškai kalbančių 
svečių delegacija mokykloje šią vasarą. Liepos 
7 d. viešėjo 50 asmenų grupė iš Šalčininkų.

Iniciatyva – puoselėti ir plėsti eduka

cines erdves. Liepą mokykla dalyvavo gra-
žiausiai tvarkomos aplinkos konkurse. Šiuo 
metu nekantriai laukiame apžiūros rezulta-
tų. Analogiškame konkurse PKNPM dalyva-
vo 2018 m. ir Panevėžio miesto savivaldybės 
buvo apdovanota už gražiausiai tvarkomą 
aplinką ir miesto gražinimą. 

Edukacines erdves puoselėjame nuo 2013-
ųjų. Pirmiausiai buvo įkurtas Vitaminų s odas, 
o 2018 m. jis praturtintas naujais vaismedžiais 
ir vaiskrūmiais.  2016 m. pasodinti ja poniško 
stiliaus gėlynai – Sraigių sodas ir Žaliasis kal-
nas, kurie tapo mėgstamomis aktyvaus poil-
sio ir žaidimų  vietomis. Gėlynuose pasodinta 
per 200 dekoratyvinių augalų, derančių prie 
įvairaus dydžio akmenų ir improvizuoto skruz-
dėlyno. Čia „teka“ akmeninis upelis, apgyven-
dintos 3 akmeninės sraigės. 2019 m. įrengta 
lauko klasė bei laužavietė, 2020 m. atnaujinti 
takeliai, pastatytas knygų namelis, 2021 m. 
įkurdintas vabzdžių viešbutis. Taip pat yra 
įrengtos treniruoklių, futbolo, krepšinio aikš-
telės, Kurčiųjų parkas. 

Danutė KRIŠČIŪNIENĖ

Panevėžio pedagogų vasara
Kol mokiniai atostogauja, Panevėžio kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pa
grindinės mokyklos (PKNPM) pedagogų kolektyvas vykdo suplanuo
tas veiklas, turtina save naujomis žiniomis, priima svečius ir kartu 
pramogauja. Taip pat spėjo sudalyvauti konkurse.  

Vilniaus krikščionių gimnazija, kurioje 
Jorė mokėsi nuo paruošiamosios klasės iki 
baigė pradinę mokyklą, pranešė, kad negali 
užtikrinti klausos negalią turinčiai mokinei 
reikiamų galimybių tęsti ugdymąsi jų mo-
kykloje ir dėl to toliau mokytis jos nepriims. 
Šeima apie mokyklos sprendimą sužinojo, 
kai jau visose ugdymo įstaigose buvo suda-
ryti mokinių sąrašai, ir tiesiog liko ant ledo. 

Be abejo, rūpestingi tėvai rankų nenulei-
džia, ieško savo dukrai kitos mokyklos. Ta-
čiau kalbinti specialistai neslepia: sulaukti 

tokio akibrokšto iš krikščioniškos mokyklos 
ypač netikėta.

Apie Maziukų šeimai tekusį išbandymą pa-
rašė lrt.lt portalas. Žiniasklaidai atsiųstame 
ŠMSM atsakyme teigiama, kad ministerija 
„netoleruoja neetiško elgesio ir visada pasi-
sako už tai, kad tokios situacijos būtų spren-
džiamos jautriai, atsižvelgiant pirmiausia 
į vaiko individualius interesus.“ Tėvai esą 
turėtų kreiptis į mokyklos steigėją (savival-
dybę) dėl galimybių sudaryti sąlygas vaikui 
mokytis bendrojo lavinimo mokykloje. Atsa-

kyme taip pat informuojama, kad nuo 2024 
m. rudens bendrojo ugdymo mokyklos ne-
galės atsisakyti priimti mokinio su negalia. 

Tačiau už lango 2021-ųjų rugpjūčio pa-
baiga ir planuojami sprendimai – tik po 3 
metų. O ministerijos  atsakymas, nors ir 
padrąsinantis, bet konkrečios pagalbos ne-
žadantis. Tad ką daryti klausos negalią tu-
rinčios mergaitės šeimai, pasirinkusiai eiti 
integracijos keliu?

Įtraukusis ugdymas: pažadai ir realybė Nijolė KRASNIAUSKIENĖ

   (Bus daugiau)

Jorė ir jos tėveliai Vaida bei Eimantas Maziukai liepą turėjo tapti pa
grindinės „Akiračio“ temos herojais. Kochlearinių implantų naudotojos 
Jorės ugdymosi patirtis unikali: ji vienintelė šalyje mokėsi bendrojo 
lavinimo mokykloje per pamokas naudodamasi gestų kalbos vertėjo 
paslaugomis. Turėjome ne tik klausimų tėvams apie jų pasirinkimą, 
dukrelei tenkančius ugdymosi iššūkius, bet ketinome ir pačios Jorės pa
klausinėti apie santykius ir bendravimą su bendraamžiais, klasės mo
kytoja, kurčiaisiais. Tačiau neseniai paaiškėjo, kad pokalbį teks atidėti.

UGDYMAS

Panevėžio kurčiųjų mokytojai šiųmetes atostogas leido turiningai: keliavo, pramogavo ir puoselėjo mokyklos edukacines erdves.

Asociatyvi nuotrauka. 
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 „Tylioji pasaka“ kvietė ieškoti nuotykių
Liepos 26–31 dienomis kurčiųjų 
bendruomenės vaikai sugužėjo  
į Prienų r. esančią kaimo turizmo 
sodybą „Krakila“. Čia vyko Lietu
vos kurčiųjų draugijos ir Lietu
vos kurčiųjų jaunimo asociacijos 
vaikų vasaros stovykla „Tylioji 
pasaka“. 

Kaip gimsta stovyklos šūkis  
ir programa? 

Į šį klausimą pagrindinė stovyklos vado-
vė Veronika Michailova atsakė taip: „Šūkis 
yra siejamas su stovyklaviete. Kai atvykau 
apžiūrėti sodybos, pamačiau, kad čia do-
minuoja gamta. Pernai stovyklavietė buvo 
įmantresnė, įspūdingesnė. O čia viskas pa-
prasta: mediniai namai, gamta, net lovos 
medinės. Todėl prie tokios aplinkos nelabai 
derėjo, pvz., sporto tema, o pirma mintis, 
šovusi į galvą, buvo – nuotykiai. Šūkis dar 
nebuvo tiksliai suformuluotas, bet jau buvo 
galima numatyti veiklas. Tad eiliškumas 
toks: pirmiau surandama ir rezervuojama 
sodyba, tada, atsižvelgiant į dominuojančią 
aplinką, sugalvojamas šūkis ir tik po to yra 
kuriama stovyklos programa.“ 

LKJA veiklos koordinatorė Veronika prie 
stovyklos organizavimo vairo šiemet stojo 
antrąkart. Tik šįkart jautėsi tvirtesnė, labiau 
pasitikinti savimi: „Šių metų patirtis – vi-
siškai kitokia. Pernai dirbau naudodamasi 
komandos pagalba, nes daugelio dalykų tie-
siog nemokėjau. Tačiau labiau patyrusiems 
draugams talkinant įgijau pagrindus ir šiais 
metais gebėjau veikti savarankiškai. Žinoma, 
stovykloje buvo ir stebėtoja Erika Jočytė, bet 
ji mane ragino viską daryti, kiek pajėgiau, 
pačiai. Padėjo ir įprotis vesti užrašus. Užraši-
nėje esu pasižymėjusi visas kolegų pastabas 
ir, vadovaudamasi patarimais, sugebėjau įgy-
vendinti savo planus. Sulaukiau komentarų 
iš šalies, kad ženkliai patobulėjau. 

Šiek tiek pokyčių 
„Visuomet trūko didesnės savanorių ko-

mandos, bet mūsų galimybės, deja, buvo 
ribotos. Vis dėlto pernai į projektą pavyko 
įtraukti šeštą narį – stebėtoją, kuris iš šalies 

vertintų situaciją ir suteiktų reikiamą pagal-
bą ne tik organizaciniais klausimais, bet ir 
kilus nenumatytų konfliktų. Vakarais stebė-
tojas sušaukia komandą prie stalo aptarti 
dienos patirtis bei skatina išlieti susikaupu-
sias emocijas, kad kitą dieną išvengtume tų 
pačių sudėtingų situacijų bei pagerintume 
abipusę komunikaciją. Apskritai stebėtojas 
kontroliuoja veiklas, rūpinasi, kad viskas 
vyktų pagal planą“, – apie savo funkcijas 
stovykloje pasakojo stebėtoja Erika Jočytė.  

Pašnekovė užsiminė, kad šiais metais į 
stovyklą neplanuotai atvyko ir trys metais 
jaunesni, nei įprastai, dalyviai – 9 metų vai-
kai. „Visą stovyklos laiką jauniausius dalyvius 
atidžiai stebėjome ir įsitikinome, kad, nepai-
sant jų amžiaus, vaikai geba komunikuoti su 
kitais“, – komentavo E. Jočytė. Erika neabe-
joja, kad kitąmet stovyklos dalyvių amžių bus 
galima koreguoti.

Stovykla kasmet trunka 5 dienas, bet 
šiais metais viską gerai apsvarsčius ir supla-
navus vaikams buvo galima pasiūlyti poilsį 
diena ilgiau. Tad dalyviai namo išsiskirstė 
šeštą dieną.  

Veiklas rengė ir stovyklos svečiai
Kaip ir kasmet, organizatoriai vaikus 

džiugino įvairiomis veiklomis. Svečias To-
mas Kuzminskas (orientacininkas) organiza-
vo vaikams orientacinius žaidimus bei kvie-
tė visus į 7 km žygį. Nors stovyklautojams 
labiau patinka fizinė veikla, čia netrūko ir 
protinių bei meninių užsiėmimų, to, kas ska-
tina veikti komandoje: stalo žaidimų, lobių 
paieškos, putų šou ir kt.  

„Šiais metais daugiau orientavomės į 

užduotis, kurios reikalauja mąstymo. Pan-
demija labai paveikė visų mūsų mąstymą 
ir vaikams loginės bei mąstymo užduotys 
iš pradžių nelabai patiko, tačiau turiu pasi-
džiaugti, kad vis dėlto jie įveikė visus iššū-
kius“, – taip apie dalyvių aktyvumą atsiliepė 
organizatorė V. Michailova. 

Ketvirtą stovyklos dieną pabendrauti 
su vaikais užsuko LKD prezidentas Kęstutis 
Vaišnora ir viceprezidentas Mykolas Balaišis.

 
Neišdildomi įspūdžiai

Viešnagės dieną vaikus radome labai užsi-
ėmusius: vyko varžytuvės tarp komandų. Dalis 
vaikų stebėjo veiklas iš šalies, tad priėjome pa-
klausti, kaip jie vertina šiųmetę stovyklą.

 „Labai patiko įvairios nuotykių užduotys, 
briedžių medžioklė, stalo žaidimai. „Tyliojoje 
pasakoje“ esu jau trečią kartą. Netrukus man 
sukaks 18 metų, tad, deja, šie metai stovyklo-
je – paskutiniai“, – įspūdžiais dalinosi nuoty-
kių ieškotoja Solveiga iš Vilniaus. „O man pa-
tiko komandinis darbas žaidime „Šokoladi nė 
upė“, žygis ir kiti aktyvūs užsiėmimai. Visko 
buvo tiek daug, kad kartais atrodė, jog trūksta 
poilsio. Tačiau organizatorių idėjos ir užduo-
tys buvo labai įdomios. Ketinu grįžti ir kitais 
metais, – džiugesio neslėpė 13-metė Marija iš 
Klaipėdos, o pasiteiravus, ar pakako 6 stovyk-
los dienų, nusišypsojo ir sakė: – Per mažai!“  
Marija tvirtino, kad dvi savaites stovyklauti 
būtų puiku, o Solveiga mielai stovyklautų ir 
mėnesį. 

Idėjas įgyvendino stebėtoja E. Jočytė, pa-
grindinė vadovė V. Michailova ir savanorės: 
Gabrielė Valaitytė, Šarūnė Tilvikaitė, Simo-
na Šekurovaitė bei Ada Zabulionytė.

Vaida LUKOŠIŪTĖ

JAUNIMAS

LK
JA

 a
rc

hy
vo

 n
uo

tr.

Stovyklautojai turėjo tiek užsiėmimų, kad mielai būtų pasilikę dar kelioms dienoms.

„Tyliosios pasakos 2021" dalyviai. 
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Jau kartą buvai „Akiračio“ redakcijos sve
čias, bet nuo to laiko daug vandens nutekė
jo. Neabejoju, kad per tuos metus daug kas 
pasikeitė.  

Esu tikras vilnietis. Gimiau, augau ir gy-
venu Vilniuje: lankiau kurčiųjų darželį Anta-
kalnyje, paskui – Lietuvos kurčiųjų ir nepri-
girdinčiųjų ugdymo centrą, jame baigiau 12 
klasių, tuomet įstojau į Vilniaus dailės aka-
demiją. Mokslus baigiau 2009 metais ir tada 
prasidėjo tikrasis gyvenimas: darbas staty-
bų sektoriuje, bitininkystė. Ir, jei dar lieka 
laiko, skiriu jį skulptorystei. 

Baigęs mokyklą nebuvau tikras, ką norė-
čiau veikti ateityje. Galvoje sukosi trys vari-
antai: bitininkystė, skulptoriaus amatas arba 
tapyba. Mano tėvai manyje įžvelgė skulpto-
riaus potencialą. Pasak jų, turiu skulptoriaus 
rankas, o dėstytojas manė, kad tapyba yra 
mano pašaukimas. Mokykloje man iš tiesų 
vienu metu patiko tapyba, bet tai ne tas pats, 
kas skulptūra: tapyboje dominuoja rutina, 
o skulptorystė suteikia galimybę išbandyti 
įvairias formas, medžiagas, įgyvendinti skir-
tingas idėjas. Todėl pasirinkau skulptūros 
studijas ir jas sėkmingai baigiau. Nors laiko 
kūrybai šiuo metu neturiu, bet skulptūra iš-
lieka svarbia mano gyvenimo dalimi, neno-
rėčiau jos atsisakyti. Viliuosi ateityje suderinti 
kūrybą su bitininkyste ir kitais darbais. 

Dvi tavo skulptūros šiuo metu eksponuoja
mos Druskininkų miško muziejuje „Girios 
aidas“. Kokią žinutę jos neša lankytojams? 

Ir „Senas kaulas“, ir „Tylos varpas“ paga-

mintos iš medžio. Tačiau skulptūra „Tylos var-
pas“ – man ypatinga, tai buvo mano baigia-
masis bakalauro darbas. Prie jo dirbau dau-
giau nei pusę metų ir įleidau savo, kurčio 
žmogaus, dvasią. Tai ne šiaip varpas, tai – de-
formuotas, neskambantis varpas. Idėją pa-
sufleravo Bernardinų bažnyčioje kabantis 
varpas. Aš jį imitavau kitaip: pakabintas 
varpas savo gaudesiu kviečia girdinčius ti-
kinčiuosius į maldos valandą, o kurtieji to 
skambesio negirdi, tad mano varpas yra 
nukritęs ir deformuotas. O nukritęs, nutolęs 
ir nebefunkcionuojančia šerdimi varpas – it 
kurčias žmogus, gyvenantis visiškoje tyloje. 
Ateityje planuoju šias skulptūras parsigaben-
ti į savo namų kiemą. Beje, eksponuojamos 
ne dvi skulptūros, jų yra daugiau, bet šios 
dvi – įspūdingesnės.  

Laikas bitininkystės temai. Kada prasidėjo 
tavo, kaip bitininko, kelias? Ir kas buvo iki 
bičių? 

2005 metais susiejau savo likimą su bitė-
mis. Tuomet dar mokiausi mokykloje. Mano 
tėvai pradėjo auginti bites 2000-aisiais, savo 
kiemo miškelyje. Tuo metu avilių buvo ne-
daug, gal 5. Tačiau šis skaičius vis augo, 2005 
m. jų jau buvo 15. Beveik nuo pat pradžių 
padėjau tėvams prižiūrėti bites, o prieš kele-
rius metus ėmiausi šios veiklos pats. Negaliu 
tiksliai prisiminti, kada buvo mano savaran-
kiško darbo startas, gal apie 2016-uosius. Iki 
tol buvau savo tėvų pameistrys ir iš jų mo-
kiausi amato paslapčių. Galima sakyti, kad 
„paveldėjau“ bitininkystę, tėvai man davė 

pagrindus, sudėjo į mane daug žinių, kant-
rybės ir laiko.

Abu tėvai studijavo veterinariją. Baigęs 
mokslus, tėtis susiejo savo ateitį su bitėmis 
(dirba iki šiol, yra Lietuvos bitininkų sąjungos 
valdybos narys – aut. past.), o mama pasu-
ko šiek tiek kita kryptimi, bet ji taip pat pri-
sideda prie darbo su bitėmis. Kaip ir sakiau, 
namo kieme esantis avilių skaičius vis augo, 
tad nuolat mačiau tėvus, dirbančius prie jų, 
nepajutau, kaip įsitraukiau ir pats. Turėjau iš-
kęsti nemažai įgėlimų, kol tapau jiems atspa-
rus. (Juokiasi.) Didžiausias skaičius, berods, 
24 įgėlimai. Jeigu mano tėvai nebūtų susieję 
savo gyvenimo su bitėmis, vargu ar šiandien 
ir aš būčiau bitininkas. 

Na, o iš pradžių dirbau įvairius statybos 
darbus Vokietijoje ir Anglijoje. Paskui grįžau 
į Lietuvą ir supratau, kad noriu būti bitinin-
kas. Aš ir dabar dirbu statybų srityje, kaip 
minėjau, bitininkystei skiriu visą savo laisvą 

Skulptoriaus Š. Juodvalkio medaus karalystė
„Būna dienų, kai jaučiuosi apsunkęs, pavargęs. Tačiau grįžtu 
namo, lyžteliu medaus arba paskanauju bičių duonelės, pienelio 
ar žiedadulkių ir iškart atgaunu jėgas. Nemėgstu sėdėti be dar
bo, man patinka nuolat kažką veikti ar dirbti“, – atvirauja apie 
savo prigimtį bitininkas Šarūnas JUODVALKIS. 

MŪSŲ ŽMONĖS

Vaida LUKOŠIŪTĖ

Svečiuose pas bitininką Nemenčinėje. Tarptautiniame bitininkų suvažiavime Slovėnijoje.

Šie dideli rėmeliai laikomi avilio apačioje.
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laiką. Džiaugiuosi, kad yra galimybė lanks-
čiai derinti darbo valandas ir bitininkystę, 
todėl spėju visur. Šiandien turiu 110 avilių. 

Bitininkystė reikalauja daug žinių. Neužten
ka tik medų išsukti ir techninius darbus nu
dirbti, reikia ir bitutėmis pasirūpinti, kad jos 
būtų sveikos. Iš kur semiesi informacijos?

Geriausias mokytojas yra mano tėtis. 
Skaitau ir literatūrą: žurnalą „Lietuvos biti-
ninkas“ bei įvairias seno leidimo knygas. Jos 
man labiau patinka už šiuolaikines knygas, 
nes aiškiau yra išdėstyta informacija. Daly-
vauju ir kasmetėse Lietuvos bitininkų šven-
tėse, kuriose, beje, kol kas esu vienintelis 
kurčias dalyvis. Kartą su tėvais, 2003 m., esu 
buvęs ir Tarptautiniame bitininkų asociaci-
jos („Apimondia“) suvažiavime Slovėnijoje. 
O tėtis žinių parveža iš dar toliau. Jis yra da-
lyvavęs sąskrydžiuose Pietų Korėjoje, Kana-
doje, Prancūzijoje bei Šveicarijoje. Man labai 
patinka tokie renginiai, ten galima pasisemti 
įvairiausių gamybos idėjų. 

Mano šeima palaiko tiesioginius ryšius 
ir su atskirais bitininkais. 2014 m. vykome 
paviešėti pas bitininką Pjerą į Prancūziją, jis 
pakvietė mus į savo įmonės bitininkų šventę. 
Tokiose išvykose ir atsiskleidžia, kokie dideli 
yra kultūriniai skirtumai, kokia bitininkystės 
įvairovė, sužinojau, kiek daug galima išgauti 
iš medaus produktų, kad yra ne tik medus, 
duonelė, žiedadulkės, pikis ar vaškas. O kur 
dar medaus produktais praturtinti skanės-
tai: saldainiai, pyragai. Beje, nepaminėjau, 
jog Pjeras laiko net 1200 bičių šeimų. Tai 10 
kartų daugiau nei mano turimas ūkis. Tačiau 
tokiam skaičiui jau reikalinga samdyti darbi-
ninkų, vienam verstis būtų sunku. Aš ateityje 
norėčiau auginti apie 200 bičių šeimų. 

Ar bitininkai turi darbo ištisus metus? 
Taip. Šaltuoju laikotarpiu atlieku techni-

nius darbus: iš rėmelių pašalinu jau pasenu-
sius korius, sutvarkau deformuotus rėmelius. 
Yra ir kitų darbų, kuriuos reikia tuo metu nu-
dirbti: surinkti kitus bičių produktus: duonelę, 
žiedadulkes, pikį. Pavasarį jau pradedu ruoš-

tis vasarai ir įlydau vaško lakštus į rėmelius. 
Kai pražysta pirmos gėlės, jau darbuojuosi 
bityne. Prieš prasidedant medonešiui reikia 
tinkamai paruošti avilius ir, kuomet prade-
da kauptis medus – didinti korpusų skaičių. 
Vasarą surenku medaus „prisirpusius“ avilių 
rėmelius ir suku medų, rudenį paruošiu bičių 
šeimas žiemoti: jas gydau, maitinu ir kitaip 
jomis pasirūpinu. Gal bus įdomu žinoti, kad 
žiemodamos bitės susispaudžia į kamuoliu-
ką, kurio centre šildosi motinėlė. Imliausi 
darbo mėnesiai bitininkui yra birželis, liepa, 
rugpjūtis ir rugsėjis. Šis laikotarpis reikalauja 
didžiausių energijos ir laiko sąnaudų. 

Kai atvykau į bityną fotografuoti, ieškojai 
motinėlės. Neįsivaizduoju, kaip galima to
kiame bičių „katile“ plika akimi pamatyti 
ropojančią motinėlę! Įdomu, ir kodėl aviliai 
yra skirtingų spalvų? 

Motinėles reikia žymėti skirtingomis 
spalvomis, kad būtų lengva atpažinti: jos žy-
mimos skirtingai pagal metus, pvz., 2021 m. 
balta, 2022 – geltona spalva ir pan. Iš viso yra 
5 spalvų žymėjimai. Avilyje yra 3 rūšių bitės: 
darbininkės (neša medų), tranai (vyriškos 
lyties bitės, apvaisinančios bičių motiną) ir 
bičių motinėlė. Visų jų forma yra skirtinga, 
be to, skirtinga ir jų elgsena, todėl pamatyti 
motinėlę ne taip ir sunku. Svarbiausia ieš-
kant žiūrėti ne į spalvą – tada visos bitės iš ti-

krųjų atrodo vienodos –  bet į formą ir elgesį. 
Dažniausiai motinėlė aptinkama ant korių 
su perais (bičių peras – vaškinė ląstelė, ku-
riose bičių kūdikiai yra skirtingose augimo 
stadijose) ar kiaušinėliais. 

O aviliai yra skirtingų spalvų, kad bitės 
surastų savo namus, mažiau klaidžiotų. Ant 
vienos paletės yra laikomi du aviliai, tad, jei-
gu abu būtų mėlyni, bitė ilgiau klaidžiotų. 
Avilių spalvos yra pasirenkamos ne atsitik-
tinai, bitės geriausiai atpažįsta šias spalvas: 
baltą, mėlyną ir geltoną. Kanadoje yra balti 
aviliai. Skirtingi yra ne tik aviliai, bet ir bičių 
rūšys pasaulyje, skiriasi ir medaus skoniai. 

Žinau, kad mėgsti keliauti. Dalį Amerikos že
myno išnaršei vienas. Iš kur tiek drąsos? 

Baigęs darbus Anglijoje, prieš grįždamas 
į Lietuvą ir pasinerdamas į bitininkystę, lan-
kiausi Brazilijoje, Argentinoje, Urugvajuje, 
Paragvajuje, Čilėje, kur pabuvojau garsiojoje 
Velykų saloje, taip pat Niujorke. Kelionė truko 
tris mėnesius. Keliavau vienas, bet palaikiau 
ryšius su kurčiaisiais. Gyvendamas Anglijoje 
susiradau draugų iš Brazilijos. Anksčiau buvau 
juos pasikvietęs į Lietuvą ir surengiau turą po 
Baltijos šalis, mainais jie pakvietė mane į Bra-
ziliją. Tačiau Brazilijoje nepanorau ilgai užsibū-
ti, mane viliojo unikalios vietos, todėl ir pasi-
leidau į pažintinę kelionę po Ameriką. Draugai 
brazilai padėjo susirasti nakvynę, įspėdavo 
apie tykančius pavojus. Esu nemažai aplankęs 
ir Europos šalių, o ateityje norėčiau nuskristi į 
Japoniją, nuvykti į Šveicariją, pamatyti Norve-
giją. Bepasakodamas apie keliones, prisimi-
niau, kad per vienas atostogas kartu su narų 
grupe esu nardęs Egipto Raudonojoje jūroje 
bei kitąkart šiaurinėje Ramiojo vandenyno da-
lyje (Meksikoje) prie Socorro salos. 

Kelionės žavi atradimais. Būdamas Čilėje 
turėjau galimybę susipažinti su bitininkų kul-
tūra. Lietuvoje taip pat daug naujo sužinau, 
bet tai ne tas pats, kaip įgyti visai kitokios pa-
tirties. Štai viešėdamas pas Pjerą Prancūzijo-
je vaikščiojau po jo įmonę žavėdamasis. Biti-
ninkystė yra ta sritis, kur kaskart gali sužinoti, 
išmokti bei atrasti kažką naujo. 

Tarptautiniame bitininkų suvažiavime Slovėnijoje. Improvizacija „Akmenų bokštas" (Lenkija). Jėgų suteikia ne tik bitės, bet ir kalnai, kelionės. Šarūnas mėgsta aktyvų laisvalaikį. 

Skulptūra „Tylos varpas".
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Nors vaikystėje Raselė patyrė nemažų psi-
chologinių traumų ir vėliau nuolat kartojo 
„niekada nedirbsianti su kurčiaisiais“, bet, kaip 
teigia pati, universitetas ir studijos, gilinimasis 
į CODA padėtį bei kelionė į pačios savęs paži-
nimą lėmė esminį pokytį ir šiandien kurčiųjų 
sistemoje pašnekovė jaučiasi giliai įleidusi šak-
nis. Nuo 2015 m. dirba Kauno kurčiųjų ir nepri-
girdinčiųjų ugdymo centre socialine pedagoge 
bei gestų kalbos vertėja. Prieš tai 7 metus dir-
bo tuomečiame Kauno kurčių ir neprigirdinčių 
vaikų reabilitacijos ir ugdymo centre „Lingua”, 
kuriame integruotai ugdomus klausos negalią 
turinčius vaikus mokė lietuvių gestų kalbos. 

Papasakokite apie savo vaikystę. Ar jautėte, 
kad augate kitokioje šeimoje? 

Mama tarp giminaičių buvo vienintelė gi-
musi kurčia, o seneliai, tetos ir dėdės yra gir-
dintys. Tėčio giminėje 4 broliai buvo kurti. Visi 
mano pusbroliai ir pusseserės esame girdintys 
ir vaikystėje tarpusavyje daug bendravome. 
O šiaip, tenka pripažinti, vaikystė buvo labai, 
labai klaiki. Žinoma, tai supratau tik vėliau, 
studijuodama, tuomet atrodė, kad taip ir turi 
būti. Užaugau patyčių aplinkoje. Neseniai per 
televiziją girdėjau, kad kurčiuosius vadina 
„beždžionėmis“. Tai aš taip ir užaugau: nuolat 
girdėdama, kad esu „beždžionės vaikas“. Ypač 
užgauliojimų buvo daug paauglystėje, kai mo-
kiausi 4–8 klasėje. Tai buvo metas, kai aš tikrai 
gėdijausi savo tėvų. Su jais gatvėje nešnekė-

jau, nes žinojau, kad, jeigu mane kas pamatys 
kalbančią gestais, susilauksiu patyčių. 

Dabar jau galiu apie tai kalbėti. Kiek save 
prisimenu vaikystėje, visąlaik buvau kurčių-
jų bendruomenėje, nes mano tėtis a. a. Vin-
cas Kirvaitis buvo garsus kurčias šaškininkas 
ir jis visą Sovietų sąjungą yra išmaišęs važi-
nėdamas į varžybas. Jis mane veždavosi į 
klubus, į visas treniruotes Vilniuje, tad užau-
gau tarp kurčiųjų. Bet paauglystės laikotarpį 
turiu „išmesti“, tuomet buvo visiškas kurčių-
jų atmetimas. O universitete ir vėl atradau 
save ir iš visų savo kompleksų išlipau.

Tik suaugusi supratau, kokios psichologi-
nės stiprybės reikia CODA. Patyčių, neigiamo 
požiūrio, tik užslėpta forma, patyriau ne tik 
iš vaikų. Sovietiniais laikais, kai aš mokiausi, 
bendraklasių tėvai dalyvaudavo klasės su-
sirinkimuose, o mano tėvai ne – pedagogai 
sakydavo, kad mano tėvams nereikia eiti į 
mokyklą. Tad, iš tikrųjų, mano tėvai nežinojo, 
kaip aš mokausi. Šiandien džiaugiuosi, kad 
gerais pažymiais baigiau mokyklą, universi-
tetą, buvau geras vaikas. (Juokiasi.) Bet tiesa 
tokia: mokykla visiškai nebendradarbiavo su 
mano kurčiais tėvais.

 
O kaip CODA vaikai išmoksta kalbėti? Kokia 
jūsų pirmoji kalba?

Kalbėti pradėjau turbūt tik 4-5 metų. 
Pirmąjį atvejį, kai prabilau, labai gerai prisi-
menu. Tėvai nusivedė mane pas draugus, jų 

šeimoje taip pat augo girdintys vaikai. Man 
liepė eiti į kiemą pažaisti su jais. Tuo laiku aš 
bendravau tik gestų kalba, žodinės kalbos 
beveik nevartojau. Prisimenu, sėdėjau ant 
karuselės, o jie vis tyčiojosi: esą, pažiūrėk, ji 
šiokia ir tokia, kurčia, nekalba. Visokių epite-
tų prisiklausiau. Ir tąkart pratrūkau, šaukiau: 
„Viską girdžiu, ką jūs kalbat!“ Ir nuo tada pra-
dėjau kalbėti. Dar prisimenu, kai teta abejo-
davo: „Gal ji kurčia?“ Iš tiesų, nekalbėjau, 
nes, matyt, tam nebuvo poreikio. Bent taip 
aš prisimenu. Tad mano pirmoji kalba buvo 
tikrai gestų kalba, kuria bendravau šeimoje, 
o lietuvių kalba man buvo antroji kalba. 

Kaip manote, ar ir dabar CODA patiria paty
čių, ar tai jau praeitis?

Kai buvau mokinė, buvau silpna, nemo-
kėjau apsiginti. Šiuolaikiniai vaikai gal stip-
resni, visuomenė labiau išsilavinusi: televizi-
joje dirba gestų kalbos vertėjai, yra daugiau 
informacijos apie kurčiuosius. Bet, manyčiau, 
padėtis ne daug ką geresnė ir dabar. Girdintys 
kurčių tėvų vaikai susiduria su tomis pačio-
mis problemomis, bendraamžių patyčiomis.

Kai susitikome, minėjote, kad studijų me
tais rašėte darbą CODA tema.

R. Vilimienė: kurčiųjų šeimoje gimęs girdintis 
vaikas nėra jūsų asmeninis vertėjas
Šis interviu – nuoširdi ir atvira Rasos VILIMIENĖS akistata su savi
mi: ką patyrė sovietmečiu kurčiųjų šeimoje augusi girdinti mergaitė 
ir kodėl tokia trumpa buvo jos vaikystė. Pašnekovė,  remdamasi 
dabartine savo profesine patirtimi, dalinasi svarstymais apie kitų 
CODA vaikystę šiais laikais. Ir konstatuoja: gerų pokyčių nedaug. 
Kviečiame kartu su R. Vilimiene pasivaikščioti jos patirties keliais.  

Vaida LUKOŠIŪTĖ

GESTŲ KALBA

R. Vilimienė visada šalia savo mokinių: veda tarptautinio projekto pirmąjį virtualų susitikimą. Atlydėjo grupelę jaunuolių į Švietimo, mokslo ir sporto ministeriją.
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Socialinė pedagogė Rasa Vilimienė.
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Iš tiesų, apie CODA ilgai nieko nežinojau. Tačiau, kai studijavau Vy-
tauto Didžiojo universitete socialinį darbą ir atėjo laikas r ašyti kursinį 
darbą, panorau rinktis temą apie kurčiuosius. Atsitiktinai susitikau su 
k určiųjų sistemoje vadovaujantį darbą dirbančia moterimi ir ji man pa-
siūlė CODA temą bei pasikalbėti apie tai su vienu kompetentingu kur-
čiuoju. Jis buvo  pirmasis, kuris man suteikė informacijos apie CODA. 
Bet literatūros lietuvių kalba šia tema iki šiol nėra. Savo darbą paren-
giau remdamasi užsienio literatūra ir kokybiniu tyrimu, kurį atlikau ap-
klausdama lietuvius kurčius tėvus, auginančius girdinčius vaikus. 

Mano apie 2000 m. atlikta apklausa nustebino: pasirodo, kurti 
tėvai, susilaukę girdinčių vaikų, jautė baimę, nes susidūrė su naujais 
iššūkiais: kaip bendrauti su girdinčiu vaiku (gestų ar žodine kalba), 
ypač paauglystės metais, jo ugdymo įstaigos pedagogais. 

Rinkdama informaciją darbui, sužinojau, kad CODA organizacija 
Amerikoje susibūrė todėl, kad suaugusieji CODA dalintųsi savo patir-
timi. Pvz., anksčiau kurti tėvai savo girdinčius vaikus nuo mažų die-
nų paversdavo vertėjais, socialiniais darbuotojais. Tokios priežastys 
ir mane buvo atgrasiusios jaunystėje dirbti kurčiųjų sistemoje. Ma-
nau, kad didžiulė kurčių tėvų klaida manyti, jog, jei turi girdintį vai-
ką, tai turi ir nemokamą vertėją namie. Suprantama, ėjau ir verčiau, 
nes nežinojau, kad galiu ir atsisakyti versti, tuo metu man atrodė, 
kad privalau, nes anais laikais gestų kalbos vertėjų nebuvo daug. 
Tačiau labai nustembu, kai išgirstu, kad ir dabar kurti tėvai  kartais 
savo vaikus paverčia vertėjais. 

Dar man dirbant LKD, buvome paviešinę švedų filmuką apie CODA. 
Jo pagrindinė mintis, kad negalima iš vaiko atimti vaikystės reika
laujant iš jo versti ne tik tėvams, bet ir, pvz., darželio ar mokyklos 
darbuotojams. Ar nemanote, kad labai trūksta švietimo šia tema? 

Gera mintis yra įkurti CODA organizaciją. Būtų naudinga sukvies-
ti CODA ir jų tėvus, kad jie išgirstų mūsų patirtis ir nekartotų mano 
minėtų klaidų. Galbūt vaikai užaugs nepraradę vaikystės. O kol kas 
vaikų vertėjavimo problema tebelieka aktuali. Pažįstu kurčiųjų šei-
mą, kurioje vyresnysis girdintis vaikas yra tarpininkas tarp pedago-
gų ir kurčių tėvų. Vėl tarpininku yra vaikas! Dabar gestų kalbos ver-
tėjai prieinami visą laiką, tereikia noro. Tačiau nemaža dalis kurčiųjų 
džiaugiasi, kad turi girdintį vaiką ir jis yra pajėgus spręsti jų proble-
mas. Nors taip tikrai neturi būti. Manau, kad kitąsyk vaikai ir nutolsta 
nuo savo tėvų, nes nuo mažens yra verčiami dirbti. Jie – ne vertėjai, 
jie yra vaikai ir turi turėti savo vaikystę. Kai jie užaugs, patys supras, 
kada gali padėti, ir pasisiūlys tai padaryti. Ši problema aktuali ir gir-
dinčių tėvų šeimose, kuriose auga ne vienas kurčias ar neprigirdintis 
vaikas. Labai dažnai girdintys tėvai nesimoko vaiko gimtosios gestų 
kalbos, o neprigirdinčius vaikus paverčia vertėjais bendraudami su 
kurčiaisiais. Neprigirdinčius vaikus mokau: „Verskite tik tuo atveju, 
nesvarbu, kur tai būtų – mokykloje ar namie – jei patys to norite.“ 

Yra toks įsitikinimas: muzikantų šeimoje gimsta muzikantas, siuvė

jų šeimoje – siuvėjas ir pan. O kurčiųjų šeimoje gimęs girdintysis sies 
gyvenimą su kurčiųjų bendruomene? 

Arba socialinis darbuotojas, arba gestų kalbos vertėjas? (Šypso-
si.) Na, nežinau. Esame trys giminystės ryšiais susietos šeimos, kurių 
tėvai kurti, bet kurčiųjų sistemoje dirbu tik aš viena. Tačiau ir aš pati 
geriau išmokau gestų kalbą tik pradėjusi dirbti kurčiųjų sistemoje. 
Manau, jūsų minėtas stereotipas neegzistuoja. Viduje turi atrasti, ar 
turi tam pašaukimą. 

Aldona Stase ir Petrai Gailiai,

Žmogus – kaip medis, kurio šakose  
gyvena paukščiai ir žvaigždės.

Žmogus – kaip saulė, kurios atokaitoje  
skleidžiasi žiedai ir bunda žemė.

Jūs nežinote, kiek palydėjote paukščių,  
nepajutote, kiek išdalijote žvaigždžių.

Juk jau 50 metų esate kartu.
Didelė ir marga Jūsų gyvenimo puokštė.

Leiskite į ją įdėti ir mūsų pagarbos bei nuoširdumo gėlę.

Klaipėdos kurčiųjų reabilitacijos centro darbuotojai, 
 senjorų p/o „Ramybė“ nariai  ir visa kurčiųjų bendruomenė

GESTŲ KALBA

Atlydėjo grupelę jaunuolių į Švietimo, mokslo ir sporto ministeriją. Gaminti plakatą festivaliui „Nerk į teatrą" kartu su mokytoja Rasa smagiau. Be socialinės pedagogės iniciatyvų neapsiėjo ir mokyklos dailės pleneras.

Rugsėjo 20 d., pirmadienis.  Kurčiųjų istorijos puoselėjimas.

Rugsėjo 21 d., antradienis.  Tvari kurčiųjų lyderystė.

Rugsėjo 22 d., trečiadienis.  Gestų kalbos visiems   
 besimokantiems kurtiesiems. 

Rugsėjo 23 d., ketvirtadienis.  Mes palaikome žmogaus teises!

Rugsėjo 24 d., penktadienis.  Persipinančios kurčiųjų  
 bendruomenės.

Rugsėjo 25 d., šeštadienis.  Kurčiųjų kultūra ir menai.  

Rugsėjo 26 d., sekmadienis.  Žmogaus teisės krizės metu.

2021 m. Tarptautinės kurčių žmonių savaitės 
 programa
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Pedagogė amžininkų  
prisiminimuose

„Mokytoją Stelmošenko gerai prisimenu. 
Tik ji buvo žymiai vyresnė už mane. Žiūrėjau 
į ją pagarbiai. Paprašydavau ir visada gauda-
vau gerų patarimų. Ji buvo ne tik puiki moky-
toja, bet ir labai mylėjo savo mokinius", – pri-
simena profesinę karjerą baigusi mokytoja 
Vi lija Starkevičienė.

„Man, pradedančiam dirbti su kurčiaisiais, 
didelė parama buvo jau dirbusių mokytojų 
J. Glembockio ir M. Stelmošenko patirtis. Jie 
mielai leisdavo lankyti ir stebėti pamokas, 
dalijosi darbo patirtimi“, – tai a. a. Simono 
Ku liekonio (Juozapo Jatauto) atsiminimai iš 
M. Pošytės knygos „200 metų Vilniuje“. 

„Mokytoja iš savo darbo patirties parašė 
nemaža darbų – „Garsų ir sakytinės kalbos mo-
kymas kurčiųjų mokykloje“. Jos darbo patirti-
mi vadovaudamiesi, dirba mokytojai J. Šna-
ras, G. Ruzgienė. Mokytoja juos konsultuoja, 
aiškina, padeda pasiruošti pamokoms“, – tai 
citata iš a. a. B. Jauniškio apybraižos „Visą gy-
venimą“.

Darbo pradžia ir studijos Lenkijoje
M. Stelmošenko gimė 1896 m. lapkričio 

28 d., Baltarusijoje, Zasulės kaime, valstie-
čių šeimoje. Jos tėvas Vasilijus vertėsi žemės 
ūkio darbais, tačiau turėjo vos 3 ha žemės 
sklypelį, tad sukaupdavo tik kapeikas. Dėl to 
tėvai negalėjo padėti vaikams siekti mokslo. 
Mergaitė būtų taip ir likusi kaimo moterėlė, 
jei ne vyresnysis brolis, kuris įkalbėjo sesę ir 

jaunesnį brolį mokytis. Marija, kaip ir brolis, 
išvyko iš Zasulės kaimo į Borisovo mokyto-
jų seminariją. Vieni kitiems padėdami, 1918 
metais visi trys baigė mokytojų seminariją ir 
išėjo į Baltarusijos kaimus mokytojauti.

Padirbėjusi gimtinėje, M. Stelmošenko iš-
vyko į Lenkiją, kur 1921–1928 m. dirbo masi-
nėje mokykloje su I–VII klasių mokiniais. Kaip 
prisiminė savo rankraštyje, klasės buvo per-
pildytos: jose būdavo net po 60-70 mokinių. 
Tokiomis sąlygomis dirbti buvo labai sunku, 
tačiau mergina jautė pašaukimą savo dar-
bui, tad 1928 m. įstojo į Varšuvoje atsidariusį 
Specialiosios pedagogikos institutą. Jame 
mokytojai buvo ruošiami dirbti su aklaisiais, 
kurčiaisiais ir protiškai atsilikusiais vaikais. 
Po metų, jau bebaigiant institutą, Marija tu-
rėjo atlikti mėnesio trukmės praktiką, kurios 
tikslas – susipažinti su specialiųjų poreikių 
vaikais. Ji galėjo pasirinkti bet kurią specia-
liąją mokyklą. Marija pasirinko dirbti su kur-
čiaisiais. Jaunutei pedagogei daug padėjo 
patyręs, vyresnio amžiaus specialistas, kurio 
pavardė, deja, taip ir liko nežinoma. Netrukus 
mokytoja gavo darbo vietą Lodzės specialio-
joje mokykloje Nr. 97. 

Pasiprašė perkeliama į Vilnių 
Šioje mokykloje ji išdirbo neilgai, vos 

metus. Mergina norėjo būti arčiau savo šei-
mos, o Baltarusijos Stolpcų apskritis buvo 
toli nuo Varšuvos, kur ji dirbo. Jai, mylinčiai 
dukrai, teko nuolat važinėti ilgus atstumus 
tarp darbovietės ir gimtinės, todėl pasiprašė 
perkeliama į Vilnių, kuris buvo arčiau namų. 
1931 m. rugsėjo 1 d. ji pradėjo dirbti specia-
liojoje mokykloje kurtiesiems Nr.3 (mano-
ma, jog jos dabartinis adresas – Vytauto  g. 
27).  Naujoji mokytoja gavo 12 kurčiųjų klasę. 
Drausmę palaikyti M. Stelmošenko nebuvo 
sunku, tačiau vaikų mokymas buvo sudėtin-
gas. Tais pačiais metais į šią mokyklą pasky-
rimą iš Specialiosios pedagogikos instituto 
Varšuvoje gavo ir atvyko dirbti Jonas Glem-
bockis. Taip susitiko du vieni žymiausių Lie-
tuvos kurčiųjų pedagogų, kurie petys petin 
dirbo daugybę metų. 

Savo atsiminimuose M. Stelmošenko ra-

šė: „Buržuaziniais laikais kurčiųjų mokymu 
rūpinosi tik labdaringos draugijos. Nebuvo 
internato, nebuvo atskiros mokyklos. Vaikai 
ateidavo iš namų, kurčiųjų klasės buvo prie 
masinių mokyklų, kur girdintieji labai skriau-
dė mano kurčiuosius. Mane su kurčiaisiais 
mokiniais kėlė iš vienos mokyklos į kitą. Aš 
pabuvojau 7 mokyklose, pradedant mokykla 
Moniuškos gatvėje.“

1939 m., Vilnių grąžinus Lietuvai, moky-
klai vadovauti pradėjo S. Paukštytė-Grinevi-
čienė, kuri mokė M. Stelmošenko ir kitus pe-
dagogus lietuvių kalbos. Marija buvo sulen-
kėjusi gudė, tačiau neblogai pramoko lietu-
viškai. Taip atsirado galimybė ir kurtiesiems 
mokinukams pradėti mokytis lietuvių kalba.

Karui baigiantis sugrąžino  
kurčiuosius į klases

Prasidėjus Antrajam pasauliniam karui 
kurčiųjų mokymas buvo nutrauktas, jam 
baigiantis M. Stelmošenko buvo pirmoji, 
kuri ėmėsi iniciatyvos atnaujinti kurčių vaikų 
mokymą. Deja, Vilniaus miestas buvo nunio-
kotas, nebuvo transporto, paštas neregulia-
rus, todėl sunku buvo surinkti kurčiuosius. 

M. Stelmošenko nepasidavė sunkumams, 
ji ant stulpų klijavo skelbimus, nurodydama 
adresą, kur gali mokytis kurtieji. Turgaus 
dienomis miesto turgavietėse klausinėda-
vo žmonių apie kurčius vaikus. Ir jai pavyko: 
pirmoji pokario kurčiųjų laida, susirinkusi 
1944-aisiais, buvo gausi – net 26 mokiniai. 

Parengė Ramunė BUIKAUSKIENĖ

KURČIŲJŲ ISTORIJA

Marija Stelmošenko.

M. Stelmošenko dalijasi prisiminimais su kraštoty ri-
ninkėmis, vadovaujamomis S. Vaiciukaitės.

Kurčiųjų mokytoja Marija Stelmošenko 
sunkumų nebijojo
Tyrinėjant Vilniaus kurčiųjų mokyklos prieškario ir pokario kūrimo is
toriją stebina ir žavi tuo metu su kurčiaisiais dirbusių pedagogų entu
ziazmas ir pasišventimas mokytojo profesijai. Iš pirmųjų to laikmečio 
pedagogų ypač išsiskiria mokytoja Marija STELMOŠENKO. 
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Rengė programas ir vadovėlius
Mokyklai reikėjo patalpų, kur visi šie vaikai galėtų patogiai mo-

kytis. 1945 m. spalio 15 d. LTSR švietimo ministerija Konarskio g. 33 
paskyrė mokyklai patalpas, tačiau jų būklė buvo toli gražu ne patogi. 
Namas buvo be langų, be durų, sugadinta krosnimi, be grindų. Ta-
čiau mokytoja nepasidavė, nusprendė – išsilaikysime ir įsikursime! 
„Reikėjo medžiagų, įrankių remontui, todėl rinkome kiekvieną smul-
kmeną“, – jau būdama garbingo amžiaus mokytoja, savo atsimini-
muose rašė M. Stelmošenko.  

1947 m. mokinių skaičius stipriai išaugo, į darbą įsitraukė nauji 
mokytojai. Pamokos vyko pagal pačių pedagogų sudarytą progra-
mą, mokytojai parengė ir vadovėlius kurtiesiems. Čia daugiausiai 
prisidėjo M. Stelmošenko ir J. Glembockis, jie savo patirtimi dalijo-
si su jaunais mokytojais. 1950 m., remiantis RTFSR programomis, 
buvo sudarytos naujos kurčiųjų mokyklų programos. Gerėjo moky-
mo sąlygos, M. Stelmošenko pagaliau galėjo lengviau atsikvėpti. 

Dar vienas diplomas ir nusipelniusios mokytojos 
vardas

1956 m. mokytoja baigė Maskvos pedagoginio instituto Defektolo-
gijos fakultetą. 1960 m. jai buvo suteiktas Lietuvos TSR nusipelniusios 
mokytojos vardas. Tačiau ji neapsiribojo vien mokytojos darbu: akty-
viai dalyvavo pedagoginėje ir periodinėje spaudoje, yra parašiusi daug 
straipsnių pedagoginėmis ir kitokiomis temomis. Parengė keletą vado-
vėlių kurčiųjų mokykloms: „Skaitinius“ II klasei (su S. Kuliekoniu, 1965), 
„Skaitinius“ III klasei (su S. Kuliekoniu, 1949), elementorių parengiama-
jai klasei „Žvaigždutė“ (su B. Jauniškiu ir P. Mintaučkiene, 1967). 

„Stengiausi mažinti vaikų begalinį gestikuliavimą. Mokydama 
garsus, nesinaudojau zondais. Stengiausi išgauti garsą natūraliu pa-
mėgdžiojimo būdu. Ribotai naudojausi rankų abėcėle. Vengiau lūpų 
ir veido grimasų. Per vienus metus su mokiniais išėjau visą abėcėlę. 
Mokiniai pakankamai aiškiai tarė garsus, žodžius, sakinius. Mokyklo-
je apsilankiusius žmones vadovai būtinai atvesdavo į mano klasę. 
Svečiai suprasdavo mokinių kalbą. Visiems patiko, kad mokiniai no-
riai klausinėdavo atvykusiųjų“, – rašė rankraštyje M. Stelmošenko.

Paskutinis darbo etapas – Filaretų g. 36
M. Stelmošenko dar kelerius metus dirbo naujoje, Filaretų g. 36 

pastatytoje mokykloje. Įdomu, jog per visą savo pedagoginio dar-
bo laiką moteris dirbo net su penkiais kurčiųjų mokyklos vadovais. 
1965-aisiais, išdirbusi su kurčiaisiais 34 metus, mokytoja M. Stelmo-
šenko iškilmingai buvo išleista į pensiją Vilniuje. Tačiau ji buvo nenu-
ilstanti moteris, neatsiribojo nuo visuomenės, nuolat rašė į spaudą 
pedagoginėmis ir visuomeninėmis temomis. 

M. Stelmošenko mirė 1986 m. gegužės 15 dieną, Vilniuje, būda-
ma 92 metų. Manoma, palaidota gimtinėje. 

„ <...> Dirbdama su kurčiaisiais, neieškojo įmantrumo ir trumpa-

laikių sensacijų, tačiau pasiekdavo gerų rezultatų. Pirmaisiais pokario 
metais, trūkstant surdopedagogų, vadovavo metodiniam būreliui, 
geranoriškai padėdavo pedagogams, rašė vadovėlius, skaitydavo 
pranešimus. Tai buvo didelės kultūros ir aukštos moralės žmogus, ir 
aukojamasis kitiems buvo jos gyvenimo būtinybė“, – apie M. Stelmo-
šenko savo knygoje „200 metų Vilniuje“ parašė Milda Pošytė.

Mokytojo Glembockio išleidžiamoji klasė. Iš kairės - J. Glembockis, M. Stelmošenko. 
Centre direktorius J. Hynekas. 1935 m.,  Vytauto g. 27, Vilniuje.

Pirmieji mokytojos M. Stelmošenko mokiniai.

M. Stelmošenko su savo klase naujoje mokykloje, Filaretų g. 36.

Mokinių atsisveikinimas su mylima mokytoja M. Stelmošenko 1965 m.
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Didžioji dauguma dalyvių tąkart liko na-
kvoti stovyklavietėje. Beje, palapinę čia teko 
statyti tik vieną: šių eilučių autoriui, projekto 
vadovui, su sūnumi. Visi kiti stovyklautojai 
apsistojo nameliuose. Stovyklavietėje dar yra 
pavėsinė, stalas, taip pat šaldytuvas, šašlyki-
nė, įrengta garinė pirtis, yra karšto vandens 
kubilas, žodžiu, viskas, ko reikia turiningam 
poilsiui. Tarp žygeivių, kaip paaiškėjo, popu-
liariausia buvo garinė pirtis, ji tapo pagalba 
įsitempusiems raumenims ir nuo irklavimo 

pavargusiems kūnams pailsinti. Dalyviai mė-
gavosi karštu malonumu, bendravo, dalijosi 
įspūdžiais ir kelionės patirtimi. 

Antroji renginio diena prasidėjo rytine 
mankšta, o paskui vyko kolektyviniai žaidimai: 
„Kryžiukai ir nuliukai", „Vardų dvyniai" ir „Su-
gedęs telefonas". Netrūko nei juoko, nei sma-
gių nutikimų. Varžytuvių nugalėtojams įteikti 
prizai. Tą pačią dieną baidarių žygis vyko to-
liau. Plaukėme iki Jundiškių kaimo. Vakarop 
tapo akivaizdu: užteko porą dienų pamojuoti 

irklais, kad sustiprėtų raumenys ir apsirūpin-
tume geros savijautos porcija. Visiems, pasie-
kusiems finišą (o pasiekė visi dalyviai), „Gesto“ 
klubo organizatoriai įteikė po fanerinį medalį. 
Jis visada primins 2021-ųjų vasarą. 

Labiausiai džiugina, kad pavyko klausos 
negalios bičiulius atplėšti nuo kasdieninių 
rūpesčių, padėti sustiprinti sveikatą ir tarpu-
savio ryšius.

Ši veikla vykdyta įgyvendinant Vilniaus 
kurčiųjų sporto klubo „Gestas" Sporto rė-
mimo fondo iš dalies finansuojamą projektą 
„Sporto renginių organizavimas žmonėms 
su klausos negalia". Projektas skirtas ska-
tinti neįgaliųjų aktyvumą ir integraciją per 
sportą, organizuoti renginius, didinti užim-
tumą ir stiprinti kurčiųjų bendruomenes. 
Projektą administ-
ruoja Švietimo mai-
nų paramos fondas.

Baidarių žygis Verknės upe Algirdas PAZDRAZDIS

SPORTAS  / KURČIŲJŲ KULTŪRA 

ŠILTAS SUTIKIMAS. Susitikimas prasidėjo 
Raseinių neįgaliųjų užimtumo ir paslaugų 
centre. Kaip redakcijai rašė G. Eidukevičie-
nė, svečių laukė ne vien kurtieji, bet ir šio 
centro darbuotojai, direktorė Asta Stanai-
tienė, centro jaunimo grupė ,,Aitvaras“ su 
vadove  Irma Beliajeviene, atvyko žiūrovų iš 
Utenos. Centro darbuotoja Vika Masalskienė 
sutiko būti renginio vedėja, tad viskas nuo 
pat pradžių iki pabaigos vyko sklandžiai ir 
pagal iš anksto suderintą planą. Žiūrovų su-
sirinko tiek, kad salėje pritrūko kėdžių, teko 
papildomų atnešti net iš kabinetų. 
SAVIVEIKLININKŲ PASIRODYMAS. Panevėžie-

čiai atvyko ne tuščiomis. Visus apdalino spalvo-
tais programos, kurią sudarė net devyni pasiro-
dymai, bukletais. „Visą valandą žiūrovus links-
minome scenos etiudais ir miniatiūromis, eilė-
raščiais ir imituojamosiomis dainomis, magiją 
kūrėme iliuzionistų pasirodymais, – vėliau in-
formuos V. Glušokas. – Savo pasirodymą sky-
rėme Pasaulio kurčiųjų federacijos 70-mečiui 
ir Panevėžio kurčiųjų kultūros centro 25 metų 
sukakčiai. Kartu su šeimininkais peržiūrėjome 
ir mūsų parengtą vaizdo filmuką, kuriame už-
fiksuotos įsimintinos pernykštės popietės su 
raseiniškiais akimirkos Panevėžyje. Taip pat 
pasidalinome  savo džiaugsmu: mūsų centro 
iliuzionistas Michailas Chovanskis pripažintas 
tarptautinio lygio magu, jis linksmino žiūrovus 
ir tądien. Renginyje vertė dvi Lietuvių gestų 
kalbos vertimo centro vertėjos, tad mūsų pa-
sisakymai buvo suprantami ir renginyje daly-
vavusiems neįgaliesiems.“
KELIONĖ PO LANKYTINUS OBJEKTUS. G. Ei-
dukevičienė patikino, kad auditorijai labai 

Raseinius ir Panevėžį sujungė draugystės tiltas

Liepos 2425 d. Vilniaus kurčiųjų sporto klubas „Gestas" surengė 
baidarių žygį Verknės upe. Devyniolika vilniečių susirinko Pikeliony
se. Pirmos dienos kelionė prasidėjo nuo Vydžionių kaimo. Visą laiką 
baidarininkų neapleido gera nuotaika, kerėjo palei upės krantus be
sikeičiantis peizažas. Įveikę 20 km atstumą, keliautojai gana saugiai 
sugrįžo į stovyklavietę Pikelionių kaime.

Liepos pradžioje Viliaus Glušoko vadovaujamą Panevėžio kurčiųjų 
kultūros centrą pasiekė kvietimas. Raseinių pirminės organizacijos 
pirmininkė Genovaitė Eidukevičienė bendruomenės vardu kvietė 
liepos 23 d. apsilankyti ant Dubysos kranto įsikūrusiame mieste ir 
kartu su šeimininkais įgyvendinti vienos dienos kultūrinę programą. 
Panevėžiečiai iš karto priėmė kvietimą. 
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Kelionė baidarėmis – bendruomenės ryšiams ir sveikatai stiprinti, geros nuotaikos pasisemti.

RN
UP

C 
/ V

. M
as

al
sk

ie
nė

s n
uo

tr.Susitikimo akimirkos.

14



2021 m. RUGPJŪTIS 15

patiko panevėžiečių mimų ir magų pasirodymas, susirinkusieji savi-
veiklininkus apipylė katutėmis. Po to iniciatyvą perėmė šeimininkai. 
„Mes, raseiniškiai, kartu su mūsų bičiule Irena Perminiene ir vertėjo-
mis iš Kauno panevėžiečius palydėjome į Raseinių krašto muziejų. Ten 
gidė aprodė ekspoziciją. Svečiai susidomėję išklausė pasakojimą, ap-
žiūrėjo eksponatus. Nusifotografavome prie stendo, kuriame surašyti 
Raseiniams nusipelniusių asmenų vardai. Beje, tarp jų yra ir miesto 
garbės pilietės I. Perminienės vardas. Po to visi nuvykome į Jūkainių 
rekreacinį  draustinį. Tai nuostabaus grožio vieta“, – rašė redakcijai Ra-
seinių p/o pirmininkė. 
VAIŠĖS. Šeimininkai pasistengė, kad netrūktų ne tik gerų įspūdžių 
akims ir sielai, bet pasirūpino ir popietės dalyvių skrandžiais. Suradę 
dailią pavėsinę ant stalo iš krepšelių traukė vaišes:  šašlykų ir visokių 
saldžių skanėstų. Po sočių pietų dar užteko laiko apsilankyti už trijų 
kilometrų nuo draustinio esančioje LKD narių Reginos (Mockaitytės) ir 
Artūro Janonių 16 ha dirbamos žemės turinčioje, ne kartą pavyzdine 
pripažintoje sodyboje, ten drauge pasimėgauti kavos puodeliu. „Idea-
liai viskas tvarkinga ir gražu“, – komentavo žavėdamasis V. Glušo-
kas, – o juk sodyba nuo 2014 m. skaičiuoja antrą šimtmetį!“ 

„Atsidėkodami už puikų priėmimą, – tęsė V. Glušokas, – palikome 
šeimininkams lauktuvių: saldumynų ir braškių pintinę, pačių keptos 
duonos, kad visi metai jiems būtų turiningi, sotūs ir sėkmingi! Kartu 
prisiminėme ir šiemet balandį pirmininkės G. Eidukevičienės pami-
nėtą garbingą asmeninę sukaktį.“

KITAS SUSITIKIMAS PANEVĖŽYJE. Dabar jau atsakomojo kvietimo 
laukia raseiniškiai, nes PKKC vadovas dar viešnagės metu užsiminė, 
kad netrukus Panevėžyje „vyks didelis renginys“, į kurį būtinai kvies 
ir savo bičiulius iš Raseinių. Dviejų miestų kurčiųjų bendradarbiavi-
mas ir suartėjimas prasidėjo prieš metus. Abi šalys puoselėja lūkes-
čius, kad draugystė ateityje tik stiprės.

Parengta pagal V. GLUŠOKO ir G. EIDUKEVIČIENĖS inf.

Nuotykių mėgėjams parengtos užduotys gal ir nebuvo pačios su-
dėtingiausios, bet dėmesingumo reikalavo. Pvz., neužteko rasti Telšių 
simbolį mešką, buvo būtina, kad padarytoje nuotraukoje ji būtų su 
akiniais. Arba, tarkime, dalyviai fotografavo pagal žemėlapį priva-
lomus rasti punktus, bet nepadarė juose asmenukių. Jei komandos 
nuotraukos nurodytoje vietoje nėra, taškų buvo skirta mažiau. Buvo 
komandų, kurios rėmėsi internete sklandančiais skaičiais, bet nepaly-
gino jų su Žemaitijos turizmo informacijos centro skelbiama šviežiau-
sia informacija. Taip įsivėlė į atsakymus klaidų: iš tikrųjų, šiuo metu 
Telšių viešosiose erdvėse jau yra 50 meškutės simbolių! 

Žodžiu, nuotykių lenktynės pareikalavo ne tik greičio, bet ir orien-
tacijos, gebėjimo rinkti informaciją, įsigilinimo į užduotis. Tačiau, 
akivaizdu, kad „įkandamos“ buvo visiems dalyviams, nepriklausomai 
nuo amžiaus. Tarp lenktynininkų buvo ir vaikų, ir net 75-erių metų 
senjoras.

Iš viso varžėsi 10 komandų. Nugalėtojomis tapo „Kuršėnų“ ir „Sau-

lutės“ komandos, antra vieta atiteko „Trijų miestų jungtinei“ bei Jovi-
tos komandoms. Treti buvo „Baltieji“ ir Navikų komanda. Tačiau be 
apdovanojimų tądien neliko nė vienas dalyvis. Skyrėsi tik dovanų dy-
dis: nuo didžiausio glėbio malonių siurprizų pasirodžiusiems geriau-
siai iki vis mažėjančių glėbelių už jų besirikiuojantiems.

Renginį organizavo  LKD savanorės Aurelija Bartkevičiūtė, Nata-
lija Gudeikienė ir Laima Piečienė. Redakcijos kalbinta Aurelija sakė, 
kad jau nuo pernai svarstė jungtis prie LKD savanorių komandos, o 
šiemet išdrįso. Ir, nors darbo buvo tikrai nemažai: sudaryti lenktynių 
trasą, sugalvoti ir pateikti dalyviams užduotis, rasti rėmėjų, konsul-
tantų ir kt., džiaugiasi, kad pasitikrino organizacinius gebėjimus ir 
nenusivylė. Savo jėgomis patikėjusi moteris norėtų LKD savanorys-
tės projekte dalyvauti ir ateityje.

Renginio rėmėjai: AB „Žemaitijos pienas“, spaustuvė „Spaudos 
lankas", VšĮ „Soneima", svečių namai ir kavinė „Lavender Inn, „Mon" 
parduotuvė, Žemaitijos turizmo informacijos centras.   

Nuotykių lenktynės Telšiuose

„Akiračio" inf.

 KURČIŲJŲ KULTŪRA / LAISVALAIKIS

Liepos 17 d. Telšiuose surengtos orientacinės nuotykių lenktynės, į kurias išban
dyti jėgų susirinko 50 entuziastų iš visos Lietuvos. 11 val. prasidėjęs renginys 
truko visą dieną ir baigėsi apdovanojimų ceremonija tik vakare. 
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Susitikimo akimirkos.

Savanorės Aurelija, Natalija ir Laima.Prie būrio lenktynininkų miesto centre prisijungė ir Telšių meška. Mažieji dalyviai „matuojasi" meškutės akinius.
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Panevėžio stovykloje – drauge vaikai ir senjorai

LAISVALAIKIS
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stovyklą. Idėja pasidalinau su miesto kurčiųjų sporto klubo vadovu Ar-
tūru Juknevičiumi, jis iš karto sutiko prisidėti. Pradėjome burti darbo 
grupę ir mūsų susirinko šeši: šių eilučių autorė, A. Juknevičius, Kristina 
Kudirkienė, Lijana Čiplienė, Dalia Kuprinskienė ir Ramūnas Kabelis.

Stovyklai sodybą rezervavome dar balandžio mėnesį, bet ne-
rimavome, ar tikrai galėsime įgyvendinti sumanymą, nes juk labai 
ilgai tęsėsi karantinas, tiesiogines veiklas stabdė Vyriausybės reika-
lavimai. Džiaugiamės, kad galiausiai viskas pavyko. Birželio 24-27 
dienomis vykusioje stovykloje dalyvavo 50 įvairaus amžiaus kurčių-
jų: nuo vaikų iki senjorų. Kultūrinį užimtumą organizavome mes, rea-
bilitacijos centro atstovai, o sportines veiklas – sporto klubas „Vėjas". 

 Žalioje girioje prie Lėvens upės, 12 km už Panevėžio, subūrėme 
4 komandas: geltoną, raudoną, mėlyną ir žalią. Visos jos išsirinko 
po kapitoną, kuris ir buvo atsakingas už savo komandą. Protų mū-
šis, meniniai pasirodymai, sporto estafetės, baidarių žygis, žygis per 
mišką, „1 minutės" užduotys. Užteko laiko ir maudynėms upėje, 
pirčiai vakarais, kino filmams vaikams, vaikų ir suaugusiųjų vakaro 
žaidimams. Stovykloje atšventėme Jonines. Pagerbėme mūsų bū-
ryje buvusią varduvininkę Janę, užkūrėme laužą, šokome, žaidėme 
tradicinius Joninių žaidimus. 

Skirstėmės pailsėję ir labai susidraugavę. Jei kas ir kėsinosi į gerą 
nuotaiką, tai tik uodai. Stovyklos metu jų buvo tikrai daug. Tačiau v isus 
blogus potyrius nusvėrė maloni bendrystė ir smagūs užsiėmimai.

Otilija Kolodenskytė-Di Fazio

Šiemet pagaliau įgyvendinta sena svajonė: suburti panevėžiečius draugėn ir kartu smagiai leisti laiką gamtoje. 


