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Nuo pro jek to pra džios bent kar tą 
fi nan si ne pa ra ma pa si nau do jo 
apie 1200 aukš tų jų mo kyk lų stu
den tų. Sva jū nas Bir gio las – vie
nas jų.

– Esa te silp na re gis iš pri
gim ties?

– Taip. Ma tau tik de ši ne aki mi. 
Man nus ta ty tas 10 pro cen tų dar
bin gu mas.

– Jū sų vai kys tė...
– Pri si me nu sa ve tri me tį, kai 

gim ta ja me Jur bar ke lan kiau dar
že lį „Ąžuo liu kas“ ir pra dė jau ne
šio ti aki nu kus. 

Ma no bend raam žiai ne la bai 
sup ra to šios prob le mos, ne re tai ir 
pa si ty čio da vo. Šios vai kys tės pa
mo kos iš mo kė ma ne atei ty je veng
ti ne ma lo nių konf ik tiš kų si tua ci
jų, sten giau si išaug ti drau giš ku 
ir kul tū rin gu žmo gu mi.

– Iš ko su lauk da vo te dau
giau sia pa guo dos?

– Dar že ly je ma ne pui kiai supra
to, pa lai kė ir mo kė jo už jaus ti gru
pės auk lė to ja, mo kyk lo je – mo ky
to jai. Na muo se – mo čiu tė bei ma
no te ta Jo lan ta su vy ru Ma riu mi.

– Jū sų ge riau sias drau gas?
– Ar ti miau sias man žmo gus ir 

ge riau sias drau gas bu vo ir iki šiol 
iš li ko mo čiu tė – tė tės ma ma, su
p ran tan ti ir pa lai kan ti įvai riau
sio se si tua ci jo se. Ji ma ne augi no, 
apsk ri tai la bai daug pa dė jo, rū
pi na si ir re mia. Ji ma ne auk lė jo, 
my li ir sten gia si, kad ma no gy
ve ni mas su sik los ty tų taip, kaip 
sva jo ju.

– Ka da pra si dė jo jū sų mu zi
ki nis ke lias?

– Ma no mu zi ki nis ke lias pra si
dė jo tuo met, kai sa vo mo čiu tės, 

mu zi kos mo ky to jos, pa de da mas 
pra mo kau gro ti akor deo nu, vė liau 
– var go nais. Ji nu lė mė vi są ma
no mu zi ki nį ke lią. Jei ne mo čiu
tės pas tan gos, tik rai ne bū čiau pri
si jau ki nęs tiek daug mu zi kos inst
ru men tų, ku riais lais va lai kiu mu
zi kuo ju.

Vė liau, šeš to ką, su ar mo ni ka ir 
ban do ni ja su pa žin di no ka pe los 
„Pa sa gė lė“ va do vė Auš ra Mas tei
kai tėMi čiu lė. Sep tin to kas pra dė
jau lan ky ti mu zi kos mo kyk lą. Jau
čiuo si itin dė kin gas mo ky to jui Al
gir dui Mar cin ke vi čiui, pa dė ju siam 
įveik ti ir pa mil ti sak so fo ną. Ne  
s ve ti mas man ir sin te za to rius.

– Ko kiuo se ko lek ty vuo se te
ko mu zi kuo ti?

– 2014aisiais, kai bai giau mu
zi kos mo kyk lą, bu vau pak vies tas 
į Jur bar ko kul tū ros cent ro ka pe
lą „San ta ka“, ku riai va do vau ja 
Pet ras Po ja vis. 

Kiek vė lė liau įsi lie jau į Jur bar
ko ra jo no Erž vil ko ban do ni nin kų 
ka pe lą, va do vau ja mą Gin ta rės 
Stir bie nės. La bai dė kin gas li ki
mui, kad ma no gy ve ni mas taip 
klos to si. Su „San ta kos“ ir „Ban
do ni jos“ ko lek ty vais te ko lan ky
tis Veng ri jo je, Bel gi jo je, Vo kie ti
jo je, Mol do vo je, Len ki jo je, Ru si jo
je... Ne beį si vaiz duo ju sa vo mu zi
ki nio to bu lė ji mo be šių ko lek ty vų 
mu zi kan tų, ku rie tiek daug jau 
yra pa dė ję sie kiant mu zi kos aukš
tu mų, be ku rių apskri tai neį si
vaiz duo ju sa vo atei ties.

– Ko dėl pa si rin ko te stu di jas 
Vy tau to Di džio jo uni ver si te
te (to liau – VDU)?

– Stu di jas VDU pa si rin kau to
dėl, kad Kau nas, ku ria me yra ši 
aukš to ji mo kyk la, ar čiau siai na
mų, Jur bar ko. Esu pu čia mų jų kla
sės sak so fo no spe cia ly bės ba ka

lau ras, šį rug sė jį pra dė jau ir ma
gist ro stu di jas. Spe cia ly bė la bai 
pa tin ka. 

Dė kin gas esu kam ba rio bend
rabu ty je, kur so drau gams, dės ty
to jams, ypač spe cia ly bės da ly ko. 
Ne ma žai ži nių su tei kė do cen tas 
Vid man tas Ki jaus kas, dės tęs pe
da go gi nę prak ti ką. Jis bu vo ir yra 
di de lis pa gal bi nin kas, į ku rį ga
liu krei ptis įvai riau siais man rū
pi mais klau si mais. 

Dės ty to jas Li nas Kle baus kas – 
šil tas, sup ra tin gas žmo gus, iš jo 
pe rė miau di de lį ži nių ba ga žą, taip 
pat pa de da to bu lė ti spe cia ly bės 
sri ty je ir da bar. 

Be ga lo dė kin gas vi siems VDU 
Mu zi kos aka de mi jos dar buo to
jams, ku rie pri rei kus vi sa da iš
tie sia pa gal bos ran ką. Man čia 
mo ky tis ge ra.

– Ko kiuo se ko lek ty vuo se da
bar mu zi kuo ja te?

– Da ly vau ju uni ver si te to ka me
ri nia me an samb ly je, ku rio va do
vas – L.Kle baus kas. Dar gro ju pu
čia mų jų or kest re, ku riam va do
vau ja Gied rius Vaz nys, gie du baž
ny ti nia me cho re, va do vau ja ma
me Ro lan do Dau gė los. Šil ta, ma
lo nu bend rau ti su šių ko lek ty vų 
va do vais ir na riais.

– Ko kias prob le mas te ko nu
ga lė ti stu di juo jant aukš to jo je 
mo kyk lo je?

– Te ko, kaip ir ki tiems mu zi kos 
spe cia ly bių stu den tams, kant riai 
ir mo ty vuo tai dirb ti no rint pa siek
ti už sib rėž tą tiks lą. 

Ka dan gi gy ve ni mas ir stu di jos 

iš ma nęs pa rei ka lau ja dau giau 
pas tan gų nei iš ki tų stu den tų, kai 
ku riais at ve jais rei kė jo bū ti darbš
tes niam už ki tus no rint pa siek ti 
tų pa čių re zul ta tų. 

Vi suo met kil da vęs po rei kis, kad 
mu zi ki niai kū ri niai bū tų pa ra šy
ti di džio sio mis spaus din ti nė mis 
rai dė mis. At sis kai ty mai raš tu bū
da vę sun kiau si, pra šy da vau, kad 
dės ty to jai pa teik tų tes tus, ku rių 
šrif tą ga lė čiau pa si di din ti. 

Ne leng vai įvei kiau ang lų kal
bą. O spe cia ly bė man – ir ma lo
nu mas, ir ho bis, ir gy ve ni mo pa
g rin das. Kas dien tad gro ju bent 
po 5 va lan das.

– Ar svar bi stu di juo jant mū
sų pro jek to tei kia ma pa ra ma?

– Pro jek to pa ra ma nau do juo si 
nuo pat pir mo jo kur so. So cia li nė 
sti pen di ja, tiks li nė iš mo ka, ku
rias tei kia fon das – di de lė pas
pirtis stu di juo jant. 

Džiau giuo si, kad galiu ja nau

do tis siek da mas sa vo sva jo nės. 
Šios iš mo kos praverčia ir as me ni
nėms reik mėms: bui čiai, ge ro vei, 
to bu lė ji mui. Tai sva ri pa rama pa
den giant stu di jų pro ce se at si ran
dan čias pa pil do mas iš lai das. 

Uni ver si te to dar buo to jai, išk lausę 
pro jek to mo ky mus, skir tus dirban
tiems su spe cia lių jų po rei kių stu
den tais, ge ba kuo kva li fi kuo čiau ir 
iš mo nin giau mums, stu dentams, 
tu rin tiems ne ga lią, pa dė ti. 

Be je, fon das yra nu pir kęs ir per
da vęs ma no uni ver si te tui 7 vnt. 
ek ra no prog ra mi nės įran gos, skir
tos ne re giams ir silp na re giams. 
Vi sa tai pa dė jo ir pa de da man 
siek ti tiks lo – aukš to jo moks lo.

– Jū sų sva jo nė...
– No rė čiau, kad ma no svei ka ta 

ne pab lo gė tų. Sva jo ju sėk min gai 
baig ti At li ki mo me no stu di jų prog
ra mos sak so fo no spe cia ly bės ma
gist ran tū rą ir įsi dar bin ti pu čia
mų jų or kest re.

ES fondų lėšos − studentams, turintiems negalią
Vals ty bi nis stu di jų fon das (to liau – Fon das), 
vyk dy da mas pro jek tą „Stu di jų priei na mu mo 
di di ni mas“ (to liau – Pro jek tas), bend rai fi nan
suo ja mą Euro pos Są jun gos struk tū ri nių fon dų 
lė šo mis ir skir tą stu den tams, tu rin tiems ne ga lią, 
yra ne vie no šim to sėk mės is to ri jų liu di nin kas. 

Tai – vie nas iš dau ge lio įro dy
mų, jog ne ga lia nė ra kli ūtis 
siek ti aukš tų tiks lų. Ji su tei kia 
išs kir ti nės stip ry bės, išug do 
va lią. Pro jek to part ne rio VDU 
Mu zi kos aka de mi jos bend ruo
me nei tai ypač gra žus ir 
išs kir ti nis pa vyz dys, S.Bir gio las 
ver ti na mas ir ger bia mas. Kai 
Sva jū nas li po į sce ną at siim ti 
ba ka lau ro dip lo mo jo mo čiu tei 
brau kiant džiaugs mo aša rą, o 
de ka nas doc. dr. Sau lius Ge ru lis 

svei kin da mas spau dė jam 
ran ką, pil na su si rin ku sių jų sa lė 
pa ly dė jo vai ki ną aud rin goms 
ova ci jo mis ir svei ki ni mo 
šūks niais. Taip moks lo ko le gos 
stu den tai įver ti no vai ki no 
pas tan gas ir dar bą įvei kiant 
gy ve ni mo su teik tus sun ku mus, 
nu ga lint silp ny bes, sa ve pa tį. 
Fon do pro jek to ko lek ty vas lin ki 
Sva jū nui džiaugs min gos 
ke lio nės į jo už sib rėž tą gy ve ni
mo tiks lą.

Svajūnosėkmėsistorija

Fon do 2015–2021 m. vyk do mo pro jek to funk ci jos: tiks li nių iš mo kų ir so cia li nių sti pen di jų tei
ki mas stu den tams, tu rin tiems ne ga lią; mo ky mai, skir ti aukš tų jų mo kyk lų dar buo to jams, dir
ban tiems su tu rin čiais spe cia lių jų po rei kių; įran gos, skir tos mi nė tiems stu den tams, pir ki
mas ir per da vi mas jų mo ky mo įs tai goms; in for ma ci jos apie pro jek tą sklai da.
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