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SAUSIS

  Pr  5 12 19 26
  A  6 13 20 27
  T  7 14 21 28
  K 1 8 15 22 29
  Pn 2 9 16 23 30
  Š 3 10 17 24 31
  S 4 11 18 25

1 d.   –  Nau jie ji me tai. Lie tu vos vė lia vos die na.
4 d.   –  Brailio rašto diena (minima nuo 2001 m.).
5 d.   –  Sukanka 70 metų, kai gimė (1945) Banadas 

Urbelionis, armonikininkas, žymiausias LASS 
Varėnos rajono filialo meno saviveiklininkas, 
įvairių meno saviraiškos renginių nugalėtojas 
ir prizininkas.

6 d.   –  Trys karaliai.
13 d. –  Laisvės gynėjų diena.
15 d. –  Sukanka 80 metų, kai gimė (1935) Stasys Ma-

cieža, ilgametis UAB „Liregus“ darbuotojas, 
aktyvus LASS narys, organizacijos visuome-
ninių tarybų narys.

21 d. –  Sukanka 60 metų, kai gimė (1955) Irena Domi-
nauskienė (Šilkinytė), VšĮ LASS respublikinio 
centro biuro administratorė. LASS sistemoje 
dirba nuo 1976 m.

25 d. –  Sukanka 75 metai, kai gimė (1940) Janina Ire-
na Juodzevičienė (Markevičiūtė), literatė, ak-
tyvi LASS narė Panevėžyje.
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         – Sukanka 70 metų, kai gimė (1945) Zina Kola-
lienė (Dubauskaitė), aktyvi LASS narė, buvusi 
ilgametė LASS Panevėžio miesto ir rajono fili-
alo pirmininkė.

26 d. –  Sukanka 25 metai, kai įsteigta (1990) Lietuvos 
aklųjų sporto federacija. – Skaityk str. p. 22.

30 d. –  Su kan ka 75 me tai, kai gi mė (1940) Ire na Be-
ne dik ta Skė ru tė, šach ma ti nin kė, šaš ki nin kė, 
daug kar ti nė įvai rių var žy bų da ly vė, nugalėtoja 
ir pri zi nin kė.
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VASARIS

  Pr  2 9 16 23
  A  3 10 17 24
  T  4 11 18 25
  K  5 12 19 26
  Pn  6 13 20 27
  Š  7 14 21 28
  S 1 8 15 22

2 d.   –  Sukanka 125 metai, kai gimė (1890) Marija  
Stžeminska, gydytoja, pedagogė, Vilniaus 
aklųjų mokyklos steigėja (1928), šios mokyk-
los vedėja (mirė 1937).

14 d. –  Šv. Valentino diena.
16 d. –  Lietuvos Valstybės atkūrimo diena (1918).
17 d. –  Užgavėnės.
20 d. –  Sukanka 75 metai, kai gimė (1940) Edmundas 

Marčiulynas, šaškininkas, daugkartinis įvairių 
varžybų dalyvis, nugalėtojas ir prizininkas.

27 d. –  1928 m. pradėjo veikti pirmoji aklųjų švietimo 
įstaiga Lietuvoje – Kauno aklųjų institutas.
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KOVAS

  Pr  2 9 16 23     30
  A  3 10 17 24     31
  T  4 11 18 25 
  K  5 12 19 26
  Pn  6 13 20 27
  Š  7 14 21 28
  S 1 8 15 22 29 

2 d.   –  Sukanka 50 metų, kai gimė (1965) Ina Sungai-
lienė (Gončerova), dirbanti integruotai Lietu-
vos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centro 
bibliotekoje.

4 d.   –  Šv. Kazimieras – Lietuvos globėjas.
11 d. –  Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo die-

na (1990).
         – Sukanka 90 metų, kai gimė (1925) Kostas 

Bankauskas, ilgametis Lietuvos aklųjų drau-
gijos veikėjas, Kau no tarp ra jo ni nės val dy bos 
pir mi nin kas (mirė 2011).

12 d. –  Pasaulinė glaukomos diena.
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BALANDIS

  Pr  6 13 20 27
  A  7 14 21 28
  T 1 8 15 22 29
  K 2 9 16 23 30
  Pn 3 10 17 24
  Š 4 11 18 25
  S 5 12 19 26

1 d.   –  Sukanka 60 metų, kai gimė (1955) Elena Ko-
žemiako (Ulbinaitė), tiflopedagogė, Brailio raš-
to puoselėtoja.

5–6 d. – Šv. Velykos.
17 d. –  Sukanka 140 metų, kai gimė (1875) Petras 

Avižonis, oftalmologas, Lietuvos aklųjų globė-
jas (mirė 1939).

21 d. –  Sukanka 70 metų, kai gimė (1945) Gedvilė Jo-
naitienė (Tarutaitė), lituanistė, ilgametė Lietu-
vos aklųjų bibliotekos darbuotoja.

25 d. –  Sukanka 90 metų, kai gimė (1925) Elena Liut-
konienė (Dūdaitė), aktyvi LASS narė Ukmer-
gėje, meno saviveiklininkė, puiki mezgėja.

27 d. –  Sukanka 60 metų, kai gimė (1955) Juozas Va-
lentukevičius, istorikas, tiflotyrininkas. – Skai-
tyk str. p. 25.
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GEGUŽĖ

  Pr  4 11 18 25
  A  5 12 19 26
  T  6 13 20 27
  K  7 14 21 28
  Pn 1 8 15 22 29
  Š 2 9 16 23 30
  S 3 10 17 24 31

1 d.   –  Tarptautinė darbo diena. Lietuvos įstojimo 
į Europos Sąjungą (2004) diena.

         – Prieš 50 metų (1965) Lietuvos aklųjų draugija 
penkiuose didžiuosiuose miestuose (Vilniuje, 
Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje) 
įsteigė kultūros namus. Šiuo metu jų veiklą tę-
sia LASS su vietos savivaldybėmis įsteigtos 
viešosios įstaigos.

         – Su kan ka 95 me tai, kai gi mė (1920) Bro nius 
Ibens kas, pe da go gas, ne re gių šach ma ti nin kų 
ug dy to jas (mirė 2013). 

3 d.   –  Motinos diena.
9 d.   –  Sukanka 60 metų, kai gimė (1955) Liudmila 

Reginevič, aktyvi LASS Šalčininkų rajono fili-
alo tarybos narė.

22 d. –  Su kan ka 90 me tų, kai gi mė (1925) Ant a nas 
Balt ra mie jū nas, LAD vei kė jas, tifl o pe da go gas, 
ilgametis Kauno aklųjų mokyklos direktorius 
(mirė 1975).
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23 d. – Sukanka 70 metų, kai gimė (1945) Olė Olšins-
kienė, aktyvi LASS narė, ilgametė LASS Aly-
taus miesto ir rajono filialo tarybos narė.
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BIRŽELIS

  Pr 1 8 15 22 29
  A 2 9 16 23 30
  T 3 10 17 24
  K 4 11 18 25
  Pn 5 12 19 26
  Š 6 13 20 27
  S 7 14 21 28

1 d.   –  Tarptautinė vaikų gynimo diena.
7 d.   –  Tė vo die na.
11 d. –  Sukanka 50 metų, kai gimė (1965) Ona Matu-

sevičiūtė, dainininkė, moterų vokalinio ansam-
blio „Credo“ vadovė.

14 d. –  Ge du lo ir vil ties die na (1941 m. prasidėjo ma-
siniai Lietuvos žmonių trėmimai į Sibirą).

21 d. –  Sukanka 85 me tai, kai gi mė (1930) Va len ti nas 
Vy tau tas To loč ka (pasak V. V. Toločkos, tikra-
sis jo gimtadienis yra gegužės 21 d.), so cia-
li nių moks lų dak ta ras, spau dos dar buo to jas, 
tiflobibliografas, po e tas. – Skaityk str. p. 28.

24 d. –  Ra sos. Jo ni nės.
25 d. –  Prieš 60 me tų (1955) Kau no ak lų jų vidurinė 

mo kyk la iš lei do pir mą ją abi tu rien tų lai dą – 
penkiems moksleiviams buvo įteikti brandos 
atestatai.

         – Su kan ka 75 me tai, kai gi mė (1940) To mas 
Gi nio tis, aktyvus LASS veikėjas, VšĮ Pa ne rių 
biu rų cent ro di rek to rius.
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LIEPA

  Pr  6 13 20 27
  A  7 14 21 28
  T 1 8 15 22 29
  K 2 9 16 23 30
  Pn 3 10 17 24 31
  Š 4 11 18 25
  S 5 12 19 26

6 d.   –  Lie tu vos vals ty bės (Lietuvos karaliaus Min
dau go ka rū na vi mo) die na.

15 d. –  Žal gi rio mū šio die na (1410).
27 d. –  Sukanka 80 metų, kai gimė (1935) Irena Ma-

rija Kažukauskienė (Milvydaitė), aktyvi LASS 
narė, buvusi choro „Vilnius“ dainininkė.
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RUGPJŪTIS

  Pr  3 10 17 24     31
  A  4 11 18 25
  T  5 12 19 26
  K  6 13 20 27
  Pn  7 14 21 28
  Š 1 8 15 22 29
  S 2 9 16 23 30

6 d. –  Sukanka 60 metų, kai gimė (1955) Irena Gailie-
nė (Stočkelytė), psichologė, socialinių moks lų 
dak ta rė.

15 d. –  Žo li nė (Švč. Mer ge lės Ma ri jos ėmi mo į dan-
gų die na).

         – Sukanka 50 metų, kai gimė (1965) Svetlana 
Laima Zemleckienė (Šulc), pedagogė, artis-
tė, neįgaliųjų naujojo teatro įkūrėja ir direktorė 
(nuo 2008 metų). – Skaityk str. p. 32.

         –  Sukanka 70 metų, kai gimė (1945) Jūratė Ka-
razijaitė, filologė, vertėja, ilgametė Lietuvos 
aklųjų bibliotekos darbuotoja, garsinių leidinių 
operatorė.

23 d. –  Juo do jo kas pi no ir Baltijos kelio diena.
25 d. –  Sukanka 60 metų, kai gimė (1955) Angelė 

Daujotienė (Strikulytė), tiflopedagogė, Lietu-
vos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centro direk-
torė. – Skaityk str. p. 35.
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RUGSĖJIS

  Pr  7 14 21 28
  A 1 8 15 22 29
  T 2 9 16 23 30
  K 3 10 17 24
  Pn 4 11 18 25
  Š 5 12 19 26
  S 6 13 20 27

1 d.   –  Mokslo ir žinių diena.
         – Su kan ka 40 me tų, kai (1975) Vil niu je pra dė-

jo veik ti antroji regėjimo neįgaliesiems skirta 
švietimo įstaiga šalyje – Ak lų jų ir sil pna re gių 
mo kyk la. 1976 m. mo kyk lai su teik tas ra šy to jo 
Ant a no Jo ny no var das. Šiuo metu, po 1994 m. 
vasario 1 d. reorganizacijos, ši įstaiga vadinama 
Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centru 
(LASUC). Pirmoji – Kauno aklųjų mokykla – 
tapo Kau no sil pna re gių mo kyk la, dabar – Kau-
no Prano Daunio aklųjų ir silpnaregių ugdymo 
centras (KPDASUC).

3 d.   –  Su kan ka 80 me tų, kai gi mė (1935) Vac lo vas 
Arei ma, spau dos dar buo to jas, ra šy to jas (mirė 
2013). – Skaityk str. p. 37.

8 d.   –  Ši li nė (Švč. Mer ge lės Ma ri jos gi mi mo die na).
16 d. –  Su kan ka 115 me tų, kai gi mė (1900) Pra nas 

Dau nys, Lietuvos kariuomenės savanoris, Lie-
tu vos ak lų jų švie ti mo pra di nin kas, lietuviško-
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sios Brailio rašto abėcėlės kūrėjas, ra šy to jas 
(mirė 1962).

         – Sukanka 80 metų, kai gimė (1935) Stasė Kul-
beckienė, tautodailininkė, ilgametė UAB „Lire-
gus“ darbuotoja bei šios įmonės LASS pirmi-
nės organizacijos pirmininkė.

20 d. –  Sukanka 80 metų, kai gimė (1935) Jonas Ka-
žukauskas, inžinierius, buvęs Lietuvos aklųjų 
bibliotekos darbuotojas, daug prisidėjęs prie 
lietuviškos garsinės skaitmeninės knygos to-
bulinimo, virtualiosios bibliotekos ir sistemos 
ELVIS atsiradimo.

22 d. –  Baltų vienybės diena (1236 m. įvyko Saulės 
mūšis).

         – Sukanka 85 metai, kai gimė (1930) Jonas Si-
maška, LASS veikėjas, daug metų vadovavęs 
organizacijos įmonėms ir įstaigoms.

30 d. –  Su kan ka 60 me tų, kai gi mė (1955) Da nu tė 
Šmi dek (Linkevičiūtė), tifl o pe da go gė, masa-
žuotoja, žy mi spor ti nin kė, parolimpinių žaidy-
nių prizininkė.
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SPALIS

  Pr  5 12 19 26
  A  6 13 20 27
  T  7 14 21 28
  K 1 8 15 22 29
  Pn 2 9 16 23 30
  Š 3 10 17 24 31
  S 4 11 18 25

1 d.   –  Tarptautinė pagyvenusių žmonių diena.
4 d.   –  Tarptautinė mokytojų diena.
8 d.   –  Pasaulinė regėjimo diena. Minima antrąjį spa-

lio ketvirtadienį nuo 1998 m. 
15 d. – Tarp tau ti nė bal to sios laz de lės diena (Ak lų jų 

die na). Lietuvoje minima nuo 1993 m.
25 d. –  Lietuvos Respublikos Kons ti tu ci jos die na.
         – 1991 m. Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjunga 

priimta pilnateise nare į Europos aklųjų sąjun-
gą.

         – Su kan ka 100 me tų, kai gi mė (1915) Bro nius 
Kond ra tas, dailininkas, po e tas, išleidęs 8 eilė-
raščių knygas. Eiles kuria iki šiol. – Skaityk str. 
p. 39. 



16

LAPKRITIS

  Pr  2 9 16 23     30
  A  3 10 17 24
  T  4 11 18 25
  K  5 12 19 26
  Pn  6 13 20 27
  Š  7 14 21 28
  S 1 8 15 22 29

1 d.   –  Visų šventųjų diena.
2 d.   –  Vėlinės – mirusiųjų atminimo diena.
4 d.   –  Sukanka 60 metų, kai gimė (1955) Vladas 

Bagdonas, dainininkas, valstybinio choro „Vil-
nius“ direktorius, operos ir baleto teatro solis-
tas. – Skaityk str. p. 42.

6 d.   –  Su kan ka 85 me tai, kai gi mė (1930) Vy tau tas 
Mer kys, ak ty vus LASS vei kė jas Pa ne vė žy je, 
pir ma sis ne re gys ra di jo mė gė jas trum pa ban-
gi nin kas Lie tu vo je.

13 d. –  Su kan ka 270 me tų, kai gi mė (1745) Va len ti-
nas Ha ju ji, pe da go gas, sistemingo ak lų jų mo-
ky mo pra di nin kas Pran cū zi jo je ir Eu ro po je 
(mirė 1822).

21 d. –  Sukanka 60 metų, kai gimė (1955) Vygantas 
Mockūnas, tiflopedagogas, jaunųjų sportinin-
kų ugdytojas. LASUC dirba nuo 1977 m.

23 d. –  Lie tu vos ka riuomenės die na.
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GRUODIS

  Pr  7 14 21 28
  A 1 8 15 22 29
  T 2 9 16 23 30
  K 3 10 17 24 31
  Pn 4 11 18 25
  Š 5 12 19 26
  S 6 13 20 27

1 d.   –  Prieš 85 metus (1930) prasidėjo pirmasis 
aklųjų surašymas Lietuvoje (su ra šy mas vy ko 
gruo džio 1–15 d.).

         – Sukanka 70 metų, kai gimė (1945) Vidmantas 
Stalgys, matematikas, ilgametis Brailio rašto 
redaktorius, matematikos ir fizikos Brailio žen-
klų standarto sudarytojas. 

3 d.   –  Pa sau li nė neį ga liųjų die na.
4 d.   – Su kan ka 60 me tų, kai gi mė (1955) Vy tau tas 

Ku bi lins kas, muzi kos kū rė jas, at li kė jas, an-
samblių vadovas.

8 d.   –  Su kan ka 120 me tų, kai gi mė (1895) Bro nė 
Bui vy dai tė (slapyvardis Ty rų duk tė), pedago-
gė, ra šy to ja, aktyvi Lietuvos aklųjų draugijos 
narė (mirė 1984).
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9 d.   –  Sukanka 70 metų, kai gimė (1945) Julija Ple-
pienė (Žilionytė), ilgametė Lietuvos aklųjų bib-
liotekos darbuotoja, neregių organizacijų sis-
temoje dirbo daugiau kaip 40 metų.

24 d. –  Kū čios.
25–26 d. – Šv. Ka lė dos.
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MI NĖ TI NOS SU KAK TYS

Sukanka 500 metų, kai gi mė Abe lis Vi lis (ap ie 1515), 
prū sų raš ti jos kū rė jas, ver tė jas, pro tes tan tų dva si nin-
kas (mirė tarp 1583–1593 metų). A. Vi lis yra pir mas 
įžy mus Ma žo sios Lie tu vos ne re gys, pa mi nė tas is to ri-
niuo se šal ti niuo se. Ap ie jo gy ve ni mą ma žai iš li ko duo-
me nų. Ži no ma, kad jis gy ve no Ma žo jo je Lie tu vo je, 
bu vo sil pna re gis, gy ve ni mo pa bai go je vi siš kai ap a ko. 
1561 m., padedamas Pauliaus Mėgoto, iš vo kie čių kal-
bos į prū sų kal bą iš ver tė Mar ty no Liu te rio „Ma žą jį ka te-
kiz mą“. Tai ver tin giau sias ir di džiau sias iki mū sų die nų 
iš li kęs prū sų kal bos rašto pa mink las. A. Vi lis mi ni mas 
dau ge lio bal tų kal bų ty ri nė to jų dar buo se.

Su kan ka 160 me tų, kai gi mė Kris ti na Skre bu tė-
nie nė-Se ko ny tė (1855–1943), liau dies dai nų at li kė ja, 
pa sa ko toja. Ji daž nai va di na ma dai nų ka ra lie ne, nes 
jos dė ka Lie tu vos tau to sa kos ins ti tu te yra iš sau go ta 
dau giau kaip 500 dai nų (dau gu ma su me lo di jo mis) ir 
ki tos smul kes nės tau to sa kos iš Ry tų Lie tu vos re gio no. 
Biog ra fi nių duo me nų iš li ko ne daug. Anks ti li ko naš lai-
tė, 25 me tų iš te kė jo už ūki nin ko ir muzi kan to Skre bu-
tė no, gy ve no Kuk suo se, Ig na li nos ra jo ne. Turėdama 
keturiasdešimt me tų, su si rgo sun kia li ga ir ap a ko. Gar-
sė jo kaip liau dies dai nų at li kė ja ir įvai rių pa sa ko ji mų 
au to rė. Bū da ma se ny vo am žiaus, tau to sa kos rin kė jus 
ste bi no uni ka lia at min ti mi ir iš tver me. Ga lė da vo dai-
nuo ti ir pa sa ko ti iš ti sas va lan das. Jos pa li ki mas – ne iš-
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sen ka mas šal ti nis šių die nų tau to sa kos ty ri nė to jams ir 
folkloro ansambliams.

Prieš 95 me tus (1920) bu vo įkur ta pir mo ji tarp tau-
ti nė ak lų jų or ga ni za ci ja – Pa sau lio ak lų jų es pe ran ti nin-
kų są jun ga. 1931 m. ši or ga ni za ci ja ta po Pa sau lio ak-
lų jų or ga ni za ci jų są jun ga. 1984 m. or ga ni za ci ja buvo 
lik vi duo ta. Jos tra di ci jas ir pa tir tį pe rė mė ir veiklą tę sia 
tais pa čiais me tais įkur ta Pa sau lio ak lų jų są jun ga.

Su kan ka 85 me tai, kai pra dė tos spaus din ti kny-
gos ak lie siems Lie tu vo je. 1930 m. Kau no ak lų jų ins-
ti tu tas įsi gi jo iš Vo kie ti jos Brai lio raš to rai džių rin ki mo 
ma ši ną ir kny gų ti ra ža vi mo įren gi nį (tiglinį presą). Tais 
pa čiais me tais iš leis ta pir mo ji spaus din ta lie tu viš ka 
kny ga Brai lio raš tu – Vik to ri jos Ge ny tės ele men to rius 
ak lie siems „Mū sų švie sa“. Kny ga iš leis ta 20 eg zemp-
lio rių ti ra žu.

 Prieš 25 me tus Lie tu vo je bu vo pra dė ti si ste min gai 
reng ti ne re giai ma sa žuotojai. Iki tol šią pro fe si ją įgy da-
vo tik pa vie niai as me nys, jų bu vo ap ie de šimt. 1990 m. 
ba lan džio 25 d. Lie tu vos Res pub li kos kul tū ros ir švie-
ti mo mi nist ro pa va duo to jas Au ri mas Juo zai tis iš lei do 
įsa ky mą, ku riuo nuo tų pa čių me tų ru dens Vil niaus 
me di ci nos mo kyk lo je įstei gia ma ma sa žo spe cia ly bė ir 
nu ma to ma į ją pri im ti mo ky tis ak luo sius ir sil pna re gius. 
Šiuo me tu ma sa žo stu di jas yra bai gę dau giau kaip 200 
ak lų jų ir sil pna re gių.



STRAIPSNIAI
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LIETUVOS AKLŲJŲ  
SPORTO FEDERACIJAI – 25

2015 m. sau sio mėnesį su kan ka 25 me tai, kai 
įkur ta Lie tu vos ak lų jų spor to fe de ra ci ja (LASF). Stei-
gia mo ji kon fe ren ci ja vy ko Vil niu je 1990 m. sau sio 26 
die ną. Į kon fe ren ci ją su si rin ko ne re gių spor ti nin kų at-
sto vai iš daugelio Lie tu vos vietovių, da ly va vo Lie tu vos 
ak lų jų ir sil pna re gių są jun gos (LASS) va do vai bei at-
sa kin gi dar buo to jai. Stei gia mo jo je kon fe ren ci jo je bu vo 
pat vir tin ti LASF įsta tai ir iš rink tas pir ma sis jos pre zi-
den tas – Juo zas Dzi do li kas bei vykdomasis komitetas. 
Konferencijos dalyviai akcentavo, kad ak lų jų spor ti nis 
ju dė ji mas vyks ta daug de šimt me čių, yra pasiekta gra-
žių pergalių, iki šiol neregių sportą rė mė ir finansavo 
ak lų jų or ga ni za ci ja, bet situacija keičiasi, reikalinga vy-
riausybinių institucijų parama. 

Su si for ma vu sios ak lų jų spor ti nio ug dy mo tra di-
ci jos, struk tū ra, su kaup tas in ven to rius, kai ku riuo se 
mies tuo se įreng tos spor to sa lės, to dėl nau jo ji fe de ra-
ci ja tu ri pe rim ti ir tęs ti ge rą sias tra di ci jas, va do vau ti vi-
sam Lie tu vos ak lų jų ir sil pna re gių spor ti niam gyveni-
mui ir veiklai. 

LASF pir ma sis va do vas tu rė jo at lik ti daug or ga-
ni za ci nių dar bų, už megz ti ry šius su vy riau sy bi nė mis 
ins ti tu ci jo mis ir tarp tau ti nė mis spor to or ga ni za ci jo mis. 
1990 m., ku riant Lie tu vos pa ro lim pi nį ko mi te tą, daug 
pri si dė jo ir nau jo ji neregių sportininkų or ga ni za ci ja. 
LASF yra šio ko mi te to stei gė ja ir na rė. 1991 m. LASF 
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pri i ma ma į Tarp tau ti nę ak lų jų spor to fe de ra ci ją (IB SA). 
Nuo 1992 m. LASF – Tarp tau ti nės Brai lio šach ma tų 
aso cia ci jos (IB CA) na rė. Po J. Dzidoliko net ke tu rias 
ka den ci jas fe de ra ci jai va do va vo Rai mun das Šim kus 
(1992–2008), nuo 2008 m. gruo džio 13 d. or ga ni za ci-
jai va do vau ja Li nas Bal sys.

Šiuo me tu fe de ra ci joje yra 9 ak lų jų ir sil pna re gių  
sporto klu bai: Vil niu je – „Ša rū nas“ ir „Šal ti nis“, Kau ne – 
„Svei ka ta“, „Mes“ ir „Parolimpietis“, Klai pė  do je – „Pa ma-
rys“, Šiau liuo se – „Pe rkū nas“, Pa ne  vė žy je – „Švie sa“, 
Ute no je – „Vy žuo nai tis“. LASF ko or di nuo ja vi sų klu bų 
veik lą, ap rū pi na me to di ne me džia ga, re mia jų spor ti nę 
veiklą.

Lie tu vo je ap ie 700 žmo nių, tu rin čių re gė ji mo su-
tri ki mų, ak ty viai spor tuo ja ir da ly vau ja įvai raus ly gio 
var žy bo se. Po pu lia riau sios šios spor to ša kos: leng vo ji 
at le ti ka, plau ki mas, šach ma tai, šaš kės, aklųjų riedulys 
(gol bo las), ak lų jų stalo ten i sas (šou daunas), dziudo. 
Kas met vyks ta įvai rių spor to ša kų res pub li ki nės var žy-
bos ir čem pio na tai. Ge riau si spor ti nin kai kvie čia mi at-
sto vau ti Lie tu vai Eu ro pos ir pa sau lio čempionatuose, 
įvairiuose tur ny ruo se ir kitose varžybose. Mū sų spor-
ti nin kai ne kar tą ta po Eu ro pos ir pa sau lio čem pio na tų 
nu ga lė to jais ir pri zi nin kais. Garbingai atstovavo šaliai 
parolimpinėse žaidynėse.

Kasmet LASF Lietuvoje or ga ni zuoja vyrų gol bo lo, 
dziu do ir komandinio šoudauno tarptautinius tur ny rus. 
Šiose pasaulinį populiarumą įgijusiose varžybose da-
ly vau ja spor ti nin kai iš įvai rių ša lių, jų skai čius nuolatos 
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di dė ja, ple čia si ge og ra fi ja. Pasitikdami federacijos dvi-
dešimt penkerių metų sukaktį, pabandykime suskai-
čiuoti svarbiausius ir ryškiausius Lie tu vos spor ti nin kų 
laimėjimus. Lietuvos sportininkai da ly va vo septynerio-
se pa ro lim pi nė se žai dy nė se, jose iš ko vojo 26 me da-
lius: 2 auk so, 10 si dab ro ir 14 bron zos me da lių. Į šią 
statistiką įtraukti ir 1988 m. Seulo parolimpinių žaidy-
nių lengvaatlečių Danutės Šmidek ir Vytauto Girniaus 
keturi laimėti medaliai. Vyrų golbolo rinktinė du kartus 
tapo pasaulio ir tris kartus Europos čempionais. Di-
džiausias lengvaatlečių kraitis – čempionatuose pel-
nytas 31 aukso medalis ir per keturiasdešimt sidabro 
bei bronzos medalių. Už Lietuvos vardo garsinimą ir 
aukštus sportinius rezultatus kelios dešimtys regėjimo 
negalią turinčių spor ti nin kų yra ga vę aukštus vy riau sy-
bi nius ir vals ty bi nius ap do va no ji mus.
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JUOZAS VALENTUKEVIČIUS

Gimė 1955 m. balandžio 27 d. Grybaulioje (Varė-
nos raj.). 1975 m. baigė Kauno aklųjų vidurinę mokyk-
lą, 1975–1981 m. studijavo Vilniaus valstybinio uni-
versiteto Istorijos fakultete, įgijo istorijos ir visuome-
nės mokslų dėstytojo diplomą. Dar studijuodamas,  
1978 m. kovo 1 d. pradėjo dirbti Lietuvos aklųjų draugijos 
(LAD) leidykloje Brailio rašto redaktoriumi. Nuo 1979 iki  
1984 m. LAD leidykloje dirbo mokslinės ir visuome-
ninės literatūros redakcijos vedėju, 1984–1990 m. – 
LAD garso įrašų namų direktoriumi. Po šios įstaigos 
reorganizavimo pradėjo dirbti Lietuvos aklųjų biblio-
tekoje (LAB). Nuo 1993 m. vadovauja LAB Tiflotyros 
skyriui, nuo 2009 m. LAB direktorės pavaduotojas tiflo-
tyrai. Dalyvauja įvairiuose projektuose, vadovauja tiflo-
loginės literatūros ir informacijos leidybos projektams. 
Vienas ar su kitais LAB Tiflotyros skyriaus darbuotojais 
yra sudaręs tiflologinės tematikos leidinių, tarp kurių 
išskirtini „Neregių literatų sąvadas“ (2005), „Žymūs pa-
saulio aklieji“ (2006), „Žodžio spalvos“ (I – 2003; II – 2008; 
III – 2012). Nuo 2005 m. iki šiol rengia leidinį „Tiflologi-
nis kalendorius: datos ir žmonės“.

J. Valentukevičius yra jau daugiau kaip 20 metų 
veikiančio Katalikiškojo Prano Daunio fondo vicepre-
zidentas, aklųjų maldos dienų koordinatorius. Daugelį 
metų aktyviai rūpinosi Lietuvos aklųjų švietimo pradi-
ninko Prano Daunio atminties įamžinimu – skulpto-
rių konkurso organizavimu, rėmėjų paminklo statybai 
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paieška, lėšų rinkimu. 2014 m. birželio 5 d. paminklas 
iškilmingai atidengtas Kaune.

Visi darbai, kuriuos nuo pat studijų laikų dirba Juo-
zas, yra susiję su knygų leidyba ir kraštotyriniu darbu. 
Šis žmogus yra tikras Lietuvos aklųjų istorijos metraš-
tininkas, dr. Valentino Vytauto Toločkos pradėtų darbų 
tęsėjas. Nuolat rengia publikacijas apie svarbias aklųjų 
bendruomenei datas ar žymių regos neįgaliųjų reikš-
mingas sukaktis Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjun-
gos (LASS) mėnesiniam žurnalui „Mūsų žodis“, yra pa-
skelbęs straipsnių respublikinėje ir užsienio spaudoje.

Kartu su bendradarbiais parengė ne vieną kilnoja-
mąją parodą. Jos buvo eksponuojamos ne tik įvairiose 
mūsų šalies kultūros ir švietimo įstaigose, bet ir Lietu-
vos Respublikos Seime.

Dirbdamas LAB, kuruoja neregių literatų ir muzikų 
kūrybinę veiklą, skatina ir padrąsina juos kurti, parodyti 
savo kūrybą visuomenei, dalyvauti LAB ir LASS skel-
biamuose kūrybiniuose konkursuose, rūpinasi konkur-
so nugalėtojų kūrinių leidyba ir populiarinimu. Asme-
niškai pažįsta daugumą kuriančių neregių, yra tikras jų 
globėjas, išklausytojas ir patarėjas. Jis aktyviai sklei-
džia informaciją apie Lietuvos neregių kūrybą įvairiuo-
se LAB ir kitų organizacijų renginiuose.

J. Valentukevičius taip pat rūpinasi fizinės ir infor-
macinės aplinkos pritaikymu neregiams, yra parengęs 
keletą metodinių ir informacinių leidinių: „Buitinės aplin-
kos pritaikymas žmonėms su regos negalia“ (2007), 
„Skaitau garsinę knygą: patarimai akliesiems ir silpna-
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regiams“ (2009) ir kt. Juozas yra vienas iš nedauge-
lio sutrikusios regos žmonių, gebančių puikiai komuni-
kuoti raštu visais įmanomais būdais – reginčiųjų raštu, 
Brailio raštu ir elektroniniu būdu (el. paštu). Šis jo uni-
versalumas labai praverčia darbe. Suvokdamas Brailio 
rašto svarbą neregiams, Juozas yra nenuilstantis šio 
rašto patriotas ir populiarintojas. Jis taip pat ir nagin-
gas medžio drožėjas, jo sukurtų darbų yra eksponuota 
parodose.

Rasa Januševičienė
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VA LEN TI NAS VY TAU TAS  
TO LOČ KA

Gi mė 1930 m. birželio 21 d. Vieš to vė nuo se (Plun-
gės raj.). Kaip teigia pats V. V. Toločka, tikroji gimi-
mo diena yra gegužės 21-oji, šeima ir giminės būtent 
tą dieną ir švenčia. V. V. Toločka – socialinių mokslų 
daktaras, ilgametis spau dos dar buo to jas, žy miau sias 
XX a. ak lų jų is to ri jos ty ri nė to jas, tifl o bib liog ra fas, po-
e tas. Šešerių metų būdamas susižeidė vieną akį, re-
gėjimas ėmė silpti. 1940 m. at vy ko mo ky tis į Kau no 
ak lų jų institutą. Greitai išmoko Brailio raštą, buvo ga-
bus ir stropus mokinys. 1945 m. spa lio 12 d. įsto jo į 
Lietuvos aklųjų draugiją (LAD), šiuo metu jis yra vienas 
iš nedaugelio likusių neregių organizacijos veteranų.  
1955 m. bai gė Kau no ak lų jų vi du ri nę mokyklą (Va-
lentinas buvo vienas iš penkių šios mokymo įstaigos 
pirmosios laidos abiturientų). 1956 m. Vil niaus valsty-
biniame universitete pradėjo stu di juoti vokiečių kalbą. 
1971–1976 m. stu di ja vo Šiau lių pe da go gi nia me insti-
tute, ta po dip lo muo tu tifl o pe da go gu. 1992-aisiais ap-
gy nė moks li nę di ser ta ci ją ap ie Lie tu vos ak lų jų švie ti mo 
rai dą iki 1940 metų.

V. V. To loč ka ypač daug nu si pel nęs Lie tu vos ak-
liesiems ir sil pna re giams, nacionalinei neregių organi-
zacijai ir Lietuvai. Per penkiasdešimt darbinės veiklos 
metų jam teko dirbti įvairiausius darbus: verti šepečius, 
pinti baldus, dirbti Brailio rašto korektoriumi, kaupti 
senąsias knygas. Nuo ei li nio dar bi nin ko nukeliavo iki 
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įstai gos va do vo, bet visada širdžiai mieliausias buvo 
darbas su knyga – knygų leidyba, jų sudarymas, rašy-
mas ir redagavimas. 1965 m. Valentinas pa ski ria mas 
LAD lei dyk los direk to riu mi ir vy riau siuo ju re dak to riu mi. 
Daug ini cia ty vos ir sumanumo pa ro dė cent ra lizuo jant 
ak lų jų bib lio te kėles įvairiuose miestuose ir Vil niu je įku-
riant Lietuvos aklųjų draugijos cent ri nę res pub li ki nę 
bib lio te ką. Šiai naujajai įstaigai V. V. Toločka va do va vo 
trejus me tus. 1969 m. jo ini cia ty va bib lio te ko je įku ria-
mas Tifl o ty ros sky rius, kuriame kaupiama ir sistemina-
ma medžiaga apie akluosius ir aklumo problematiką. 
Tais pa čiais me tais V. V. To loč ka pra de da dirb ti LAD 
lei dyk lo je Tifl o lo ginės li te ra tū ros re dak ci jos ve dė ju. Jo 
iniciatyva išleista šimtai tiflologinės tematikos knygų 
Brailio raštu. Lik vi da vus lei dyk lą, nuo 1991 m. lei dy bi nį 
dar bą tę sė LAB, penkiolika metų leido įvairius leidinius 
apie neregius bei pačių neregių kūrybą.

V. V. To loč kos rū pes čiu pra dė ti leis ti Lie tu vos ak-
lų jų is to ri jai svar būs tęs ti niai lei di niai: „Lie tu vos ak lų jų 
drau gi jos met raš tis“ (vė liau LASS met raš tis) nuo 1966, 
„Tifl o lo gi nis ka len do rius“ nuo 1972 m., Lie tu vos ak lų jų 
is to ri jos do ku men tų rin ki nys „Šal ti niai“ ir kt. V. V. To loč-
ka yra iš lei dęs ar parengęs spaudai ne vieną dešimtį 
kny gų, bibliografinių rodyklių. Ypač ver tin ga pažintine 
prasme ak lų jų raš to is to ri jos ap yb rai ža „Skai tan tys 
pirš tai“, išleista 1976 metais. Po metų už šią knygą 
tuo me ti nė LAD jam sky rė tifl o lo gi jos pre mi ją. Šis leidi-
nys šiek tiek papildytas buvo pakartotinai išleistas dar 
du kartus – 1997 ir 2009 metais.
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V. V. To loč ka – ne nu ils tan tis Brai lio raš to ša li nin kas 
ir po pu lia rin to jas. 1966 m. pats parengė pirmąjį Brailio 
rašto elementorių „Vaga“, vėliau Brailio rašto trumpa-
raštį. Šie darbai padėjo plisti Brailio raštui Lietuvoje. Jis 
ir veik lus es pe ran ti nin kas, šia kal ba pa rengė ir iš lei do 
ke le tą kny gų ap ie Lie tu vos ak luo sius, ir ak ty vus žur-
na lis tas, pa rašė šim tus straips nių į įvai rius pe ri odi nius 
lei di nius Lie tu vo je ir už si e ny je, pa ren gė daug straips-
nių ak lu mo tem a ti ka en cik lo pe di niams lei di niams 
bei ži ny nams. Kruopštaus ir ilgo darbo rezultatas –  
2002 m. išleistas „Lietuvos tiflopedagogų sąvadas“, 
kuriame įtrauktos 775 tiflopedagogų pavardės. Sąva-
das apima visą dvidešimtą amžių. 

Iš lie ka mą ją ver tę tu ri dau ge lis V. V. To loč kos su-
da ry tų ar ba re da guo tų bib liog ra fi nių ro dyk lių: „Be at ri čė 
Grin ce vi čiū tė“, „Ant a nas Jo ny nas“, „Ant a nas Ado mai-
tis“, „Juo za pas Kai rys“ ir kt. La bai ver tin ga jo pa reng ta 
bib liog ra fi nė ro dyk lė „Tifl o lo gi nė li tu a ni ka 1888–1982 m.“

V. V. To loč ka – ži no mas po e tas ir ne re gių li te ra tų 
kū ry bos puo se lė to jas. Au to rius yra iš lei dęs penkias po-
e zi jos kny gas, pirmoji – „Gu do be lei žy dint“ – pasirodė 
1990 m. Ke lio li kai jo ei lė raš čių kom po zi to riai su kū rė 
muzi ką (2004 m. biblioteka iš lei do dai nų kom pak ti nę 
plokš te lę pagal Valentino tek stus „Ta vo vei do švie sa“). 
2000-aisiais LAB, pasitikdama gerbiamo bendradarbio 
septyniasdešimtmetį, išleido knygą „Jis mus turtina“, o 
2013-aisiais pradėjo kurti dokumentinį filmą „Laimin-
gas žmogus“.
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1996 m. lie pos 2 d. Lie tu vos Res pub li kos Pre zi-
den tas už nuo pel nus Lie tu vai, jos kul tū rai, moks lui ir 
švie ti mui V. V. To loč ką ap do va no jo Lie tu vos Di džio jo 
Ku ni gaikš čio Ge di mi no or di no pir mo laips nio me da liu.
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SVETLANA LAIMA  
ZEMLECKIENĖ

Gimė 1965 m. rugpjūčio 15 d. Klaipėdoje. Nuo tre-
jų metukų gyveno Šilutės vaikų namuose, o nuo dvy-
likos pas globėją. Mokėsi Šilutės pirmojoje vidurinėje 
mokykloje. Baigusi aštuonias klases, Šiaulių 43-ojo-
je technikos mokykloje įgijo kirpėjos specialybę. Nesu-
laukusi pilnametystės, pradėjo dirbti. 1983 m. įstojo į 
Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatoriją, įgijo liaudies 
teatro režisūros specialybę. Pomėgis teatrui išryškėjo 
dar vaikų namuose, ten ne tik vaidino, bet ir pradėjo 
statyti vaikiškus spektakliukus. 1984 m. persikėlė gy-
venti į Vilnių. Teko dirbti įvairius darbus. Širdžiai mielas 
buvo pedagoginis ir kūrybinis darbas, ypač darbas su 
vaikais. Daugiau kaip dešimt metų dirbo su ikimokykli-
nukais. Siekdama mokslo žinių, Vilniaus pedagoginia-
me institute studijavo ikimokyklinio ugdymo pedagogi-
ką. Tačiau planus ir sumanymus pakoregavo akių liga. 
Nuo dvidešimt šešerių metų pradėjo silpti regėjimas, 
1999 m. įstojo į Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungą 
(LASS). Susipažino su žmonėmis, turinčiais vienokią 
ar kitokią negalią. Pastebėjo, kad šie žmonės nori ir 
gali padėti vieni kitiems. Nuolatos kėlė kvalifikaciją, da-
lyvavo įvairiuose kursuose ir seminaruose. Pradėjusi 
darbą kaip socialinė darbuotoja, netrukus tapo lektore, 
konsultante ir įvairių projektų vykdytoja. Atliekami dar-
bai buvo įdomūs, reikalingi, bet, kaip viename interviu 
apie save pasakoja: „viduje kažkas kirbėjo ir nedavė 
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ramybės. Susilpnėjus regėjimui, nebegalėjau dirbti 
mėgstamo darbo. Noromis nenoromis teko susimąs-
tyti, ką veikti toliau, kokį pasirinkti kelią. Ilgai ši mintis 
kamuote kamavo. Vieną dieną staiga galvoje lyg nu-
švito – neįgaliųjų teatras! Manau sau – visai neblogai!  
Nuo rūpesčių galva apsisuko, kad tokius niekus svai-
čioju.“ Ta mintis kilo apie 2002 metus. Lemtingas suta-
pimas – 2004-aisiais ji pradeda dirbti kultūros ir meno 
terapijos projektų koordinatore Lietuvos žmonių su stu-
buvo pažeidimais acociacijoje. Čia susipažino su judė-
jimo negalią turinčiais žmonėmis, kurie turėjo sukūrę 
teatro trupę „Lašai“. Svetlana taip pat panoro vaidinti. 
Trupėje ji tapo sava. Kaip tik tuo metu Vilniaus krašto 
žmonių su negalia sąjungoje subrendo mintis moky-
tis teatro ir vaidybos pagrindų Mažojoje teatro akade-
mijoje. Buvo priimti šeši studentai, tarp jų ir Svetlana.  
2007 m. parodomas pirmasis neįgaliųjų studentų dip-
lominis spektaklis „Pelninga vieta“ pagal Aleksandro 
Ostrovskio pjesę. Po studijų ir gerai įvertinto spektaklio 
Svetlanai kilo mintis įkurti nuolat veikiantį neįgaliųjų te-
atrą.

Svajonė išsipildė 2008 m. lapkričio 13 dieną. Bū-
tent tą dieną įsteigtas neįgaliųjų teatras „Naujasis te-
atras“. Tai pirmasis tokio pobūdžio nepriklausomas 
teatras Lietuvoje, įsteigtas Socioedukacijos ir kultūros 
centro „Ateik“ iniciatyva, remiant Vilniaus miesto sa-
vivaldybei. Šios įstaigos vadove tapo Svetlana Laima 
Zemleckienė. Direktorei teko didelė atsakomybė orga-
nizuojant naujosios įstaigos veiklą, reikėjo suburti ar-
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tistų trupę. Pagrindinis naujojo teatro tikslas – per kū-
rybą bendrauti su visais visuomenės nariais ir mažinti 
atskirtį visuomenėje. Teatras suvienijo įvairių socia-
linių grupių žmones, čia kuria ir sveikieji, ir neįgalieji.  
2009-ųjų rudenį teatras pakvietė žiūrovus į pirmąjį 
spektaklį – T. Wiliamso „Stiklinį žvėryną“. Iki 2014 metų 
pabaigos pastatyta vienuolika linksmų, rimtų, tragiko-
miškų spektaklių vaikams ir suaugusiems. Teatro di-
rektorė ne tik vadovauja įstaigai, bet dažnai režisuoja 
statomus kūrinius ir vaidina beveik visuose spekta-
kliuose. 2014 metais Vilniaus edukologijos universitete 
Svetlana baigė teatro meno pedagogiką, tapo teatro 
edukologijos magistre.
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AN GE LĖ DAU JO TIE NĖ

Gi mė 1955 m. rugp jū čio 25 d. Dva riš kiuo se (Kėdai-
nių raj.). Pa ne vė žy je bai gė pra di nę mo kyk lą. Sil pstant 
re gė ji mui, 1966 m. at vy ko mo ky tis į Kau no ak lų jų in-
ter na ti nę mo kyk lą, ku rią bai gė 1973 m. Po trejų metų 
(1976 m.) bai gė Vil niaus kul tū ros mo kyk lą. 1982 m. 
Šiau lių pe da go gi nia me ins ti tu te bai gė tifl o pe da go gi kos 
stu di jas ir ta po dip lo muo ta tifl o pe da go ge. 1975–1980 m. 
dir bo Lie tu vos ak lų jų bib lio te ko je, 1980–1987 m. buvo 
LASS Vil niaus tarp ra jo ni nės val dy bos pir mi nin ke, rū-
pinosi Vilniaus krašto aklųjų ir silpnaregių socialiniais, 
buitiniais ir kultūriniais reikalais. Tuo pat metu lygia-
grečiai dirbo ir Vil niaus su au gu siųjų ak lų jų vi du ri nė je 
mo kyk lo je Brai lio raš to mokytoja. Nuo 1987 m. buvo 
išrinkta Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos cent ro 
val dy bos pir mi nin ko pa va duo to ja, rūpinosi visos šalies 
regėjimo neįgaliaisiais.

Nuo 1990 m. sausio 8 d. A. Daujotienė paskiriama 
Vil niaus ak lų jų ir sil pna re gių vidurinės mo kyk los di rek-
to re. 1994 m. re or ga ni za vus mo kyk lą į Lietuvos aklųjų 
ir silpnaregių ugdymo centrą (LASUC), skiriama šios 
įstaigos di rek to re. Jau daugiau kaip dvidešimt me tų jos 
ini cia ty va Lie tu vos ak lų jų ir sil pna re gių ug dy mo cent-
ras dir ba pa gal Va ka rų Eu ro poje pri im tus stan dar tus. 
Ilgainiui LASUC tapo savotišku resursų ir kompeten-
cijų centru, teikiančiu reikalingą medžiagą bei meto-
dinę paramą daugelio šalies švietimo įstaigų specia-
listams, regėjimo negalią turintiems moksleiviams ir 
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jų tėveliams. Šiame centre Brailio raštu spausdinami 
visi Lietuvos moksleiviams reikalingi vadovėliai. Direk-
torė įvai riais ak lų jų ir sil pna re gių ug dy mo klau si mais 
or ga ni zuo ja moks li nes bei praktines kon fe ren ci jas, 
jose skaito pra ne ši mus apie aklųjų ir silpnaregių vaikų 
mokymą bei lavinimą, daug kartų yra dalyvavusi už-
sienio šalių rengtose konferencijose bei seminaruose. 
Aktyvi tiflopedagogė A. Dau jo tie nė pa skel bė ne vieną 
straips nį, aktualų regėjimo negalią turintiesiems, įvai-
riuo se pe ri odi niuo se lei di niuo se. Su bendraautoriais 
parengė ir išleido keletą knygų bei metodinių reko-
mendacijų. 1998 m. Lie tu vos Res pub li kos Pre zi den tas  
Valdas Adamkus už nuopelnus Lietuvos aklųjų švietimo  
srityje A. Dau jo tie nę ap do va no jo pa dė kos raš tu.
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VAC LO VAS AREI MA

Gi mė 1935 m. rug sė jo 3 d. Ba liš kiuo se (Pa kruo jo 
raj.). 1941 m. su si žei dė sprog me ni mis, nu si lpo re gė ji mas, 
vė liau vyresniame amžiuje ap a ko. 1947–1959 m. mo kė si 
Kau no ak lų jų in ter na ti nė je mo kyk lo je. Dalyvavo mokslei-
vių literatų būrelio veikloje. 1959–1964 m. Vil niaus vals-
tybiniame uni ver si te te stu di ja vo is to ri ją. 1964 m. bu vo 
iš rink tas Lietuvos aklųjų draugijos Šiau lių tarp ra jo ni-
nės val dy bos pir mi nin ku, rūpinosi šio krašto aklųjų ir 
silpnaregių socialiniais, buitiniais ir kultūriniais reika-
lais. 1968 m. per si kė lė gy ven ti į Vil nių ir pra dė jo dirb-
ti Lietuvos aklųjų draugijos lei dyk lo je Brailio rašto re-
dak to riu mi. Nuo 1971 m. pradėjo dir bti žur na le „Mū sų 
žo dis“ re dak to riaus pareigose, po poros metų, net 10 
me tų bu vo šio žurnalo vy riau sio jo re dak to riaus pa va-
duo to ju. Pa ra šė daug straips nių įvai riais ak lų jų gy ve-
ni mo ir veik los klau si mais. Jo iniciatyva šiame žurnale 
buvo įvesta nauja rubrika, humoristinis skyrelis „Jono 
neregio nuotykiai“. Humoristinius neregio nutikimus 
dažniausiai ir kurdavo pats Vacys, jie buvo populiarūs 
ir skaitytojų mėgstami.

V. Arei ma žinomas literatas ir daugelio knygų au-
torius. Literatūra domėtis ir eilėraščius kurti pradėjo dar 
mokykloje. Pir ma sis eilėraštis išspausdintas „Moks lei-
vio“ žur na le 1958 metais. Vėliau eilėraščiai ir apsaky-
mai spausdinti įvairiuose periodiniuose leidiniuose ir 
literatų kūrybos almanachuose „Vaivorykštė“, „Žodžio 
spalvos“. Atšventęs penkiasdešimties metų jubiliejų, 
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lyg būtų įgavęs naują kvėpavimą, kurti ir savo kūrybą 
publikuoti pradėjo daug intensyviau. 1987 m. skaityto-
jus pasiekė pir mo ji ei lė raš čių kny ga „Ką kal bė jo šir dis“. 
Antroji – „Kur baigiasi žinojimas“ – išleista 1992 metais. 
2003 m. po e zi jos kny ga „Laiš kai ty lai“ pri pa žin ta tų me-
tų ne re gių li te ra tų kū ry bos kon kur se ge riau sia kny ga. 
Laureato knygą išleido Lietuvos aklųjų biblioteka. 

V. Areima – vienas produktyviausių neregių kū-
rėjų. Po rašytojų Antano Jonyno ir Juozo Marcinkaus, 
pagal išleistų autorinių knygų kiekį, eina Vaclovas Arei-
ma – skaitytojams palikęs 16 originalių knygų. Kol lei-
do sveikata, noriai susitikdavo su skaitytojais, renginių 
metu skaitė savo kūrybą. Šmaikščiais ir humoristiniais 
posmais dažnai pakerėdavo susirinkusiuosius. Jo ei-
lės buvo labai ritmiškos ir melodingos, tad ne vienam 
posmui kom po zi to riai su kū rė muzi ką ir jie vir to dai no-
mis. 2005 m. Lietuvos aklųjų biblioteka, pasitikdama 
autoriaus septyniasdešimtmetį, išleido pagal V. Arei-
mos tekstus kompaktinę plokštelę „Tikėjimas“. 

2011 m. autorius išleido eilėraščių rinkinį „Balsas 
iš tamsos“, kuriame publikuojami keletą dešimtmečių 
poeto kurti eilėraščiai apie neregystę ir neregius, pos-
muose perteikiami neregio vidiniai išgyvenimai ir poty-
riai. Tuo ši knyga unikali. 2012 m. skaitytojus pasiekė 
paskutinė kūrėjo knyga „Nepagautas vėjas“.

V. Areima mirė 2013 m. vasario 2 dieną. Visa savo 
prigimtimi, visa siela ir visu gyvenimu jis buvo kultūros, 
kūrybos ir knygos žmogus. Jo palikimas: penki roma-
nai, devynios poezijos ir dvi apsakymų knygos.
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BRONIUS KONDRATAS

Gi mė 1915 m. spa lio 25 d. Ta li ne, Es ti jo je. Po Pir-
mo jo pa sau li nio ka ro, apie 1920 m., tė vai su šei ma grį žo 
į Lie tu vą ir ap si gy ve no mo ti nos tė viš kė je Ro kiš kio ra-
jone. Gy ve ni mo aplinkybių ver čia mas nuo jau nų die nų 
turėjo atlikti įvairius dirb us. „Čia, – kaip prisimena pats 
Bronius viename interviu, – ilgai ir prakeiktai ganiau, o 
širdis ir mintys šnabždėjo, siek mokslo žinių!“ Dideli po-
kyčiai jo gyvenime įvyko, kai buvo pašauktas tarnauti į 
Lietuvos kariuomenę. Patekęs į Kauną, pamatė kitokį 
gyvenimą, susipažino su žmonėmis, kurie jaunam vai-
kinui padarė didelį įspūdį. Pažintis su poetais Eduardu 
Mieželaičiu, Vladu Mozūriūnu, Jonu Šiožiniu ir kitais 
pažadino ir įkvėpė kūrybingos sielos žmogų naujiems 
darbams. La bai daug mo kė si sa va ran kiš kai. Vi du ri nį 
iš si la vi ni mą įgi jo va ka ri nė je mo kyk lo je. 1938–1939 m. 
Kau ne lan kė li tu a nis ti nes pas kai tas. Pie ši mo ir dai lės 
mo kė si pas gi mi nai tį Justiną Vie no žins kį. Tačiau visus 
planus pakeitė Antrasis pasaulinis karas. Po ka rio me-
tais il gą lai ką va do va vo Ro kiš kio dai lės dar bų ce chui, 
pats dir bo dai lės ir di zai no sri ty je, sukūrė gausybę rek-
laminės informacinės medžiagos, dailės darbų. Dar-
bas buvo širdžiai mielas ir teikė malonumą. 1975 m. 
su si rgo glau ko ma, pra dė jo sil pti re gė ji mas, te ko at si-
sa ky ti dai li nin ko dar bo; vė liau ap a ko. 1988 m. per si kė-
lė gy ven ti į Vil nių, šiuo metu gyvena Grigiškėse.

B. Kond ra tas yra ži no mas po e tas. Po mė gis li te ra-
tū rai pra dė jo ryš kė ti anks ty vo je vai kys tė je. Kaip pats 



40

autorius teigia, pirmąjį eilėraštį sukūrė būdamas dvy-
likos metų. Jo ei lė raš čiai spaus din ti tar pu ka rio žur na-
luo se „Žvaigž du tė“, „Kregž du tė“, „Šal ti nė lis“, „Skau tų 
ai dai“ ir kt. Dažniausiai tuo metu poetas pasirašydavo 
slapyvardžiu Audronytis. Praėjusio amžiaus aš tun ta ja-
me de šimt me ty je, tar si įga vęs ant rą jį kvė pa vi mą, pra-
dė jo ak ty viai dar buo tis po e zi jos ba ruo se. Jo ei lė raš čiai 
pub li kuo ti Ro kiš kio ra jo no pe ri odi ko je, su tri kus re gė ji-
mui – žur na le „Mū sų žo dis“, ne re gių li te ra tų kūrybos 
al ma na chuo se „Pri si me nu dar kark lų kva pą“, „Vai vo-
rykš tė“ ir „Žo džio spal vos“. Lietuvos aklųjų bibliotekos 
darbuotojų paragintas dalyvauja Lietuvos ne re gių li te-
ra tų kū ry bos kon kur suose. Du kar tus ta po šių konkursų 
lau rea tu, skaitytojus pasiekė pirmosios poeto knygos. 
Pir mo ji „Tarp min ties ir ak mens“ iš leis ta 1998 metais.   
Knygos redaktorė poetė Elena Mezginaitė pastebi, kad 
ši poeto knyga – tai „obuoliai iš viso ir vienintelio sodo“. 
Joje gausu išminties, gyvenimo patirties ženklų, daž-
nas sodo, kelio įvaizdis. Prieš skaitytojo akis praplau-
kia vaikystėje, jaunystėje, brandos amžiuje autoriaus 
pamatyti ir išjausti vaizdai. Knygoje gausu ekspresy-
vumo, galima rasti moderniosios poetinės kalbėsenos, 
tačiau pats autorius save laiko „dinozauru“ iš prieškario 
laikų ir visai to nesigėdija. Iš tikrųjų B. Kondrato poezija 
savo dvasia, kalbėsena, intonacijomis bene artimiau-
sia būtent ketvirtajame mūsų amžiaus dešimtmetyje 
susiformavusiai poetinei mokyklai. Pats autorius „vie-
nintelį vaisių iš viso savo gyvenimo sodo“ paėmė jau 
sulaukęs brandaus amžiaus. Antroji knyga – „Tamsoje 
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balta gėlė“  išleista 2001 metais. Po e tas dir ba la bai 
pro duk ty viai ir yra iš lei dęs jau aštuonias po e zi jos kny-
gas. B. Kond ra to kū ry bi nis dar bas ro do, kad am žius 
net ruk do po lė kiui, jo žo džiais ta riant, – ei lė raš čių su-
kur ta tiek, kad už tek tų dar ke liems rin ki niams. Pasitin-
kant poeto gražų ir labai garbingą šimto metų jubiliejų, 
planuojama išleisti poezijos rinktinę. Tikime, ši knyga 
pradžiugins ir patį jubiliatą, ir poezijos mėgėjus.
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VLA DAS BAG DO NAS

Gi mė 1955 m. lapk ri čio 4 d. Gin tau čiuo se (Tel šių 
raj.). Nuo še še rių me tų pra dė jo lan ky ti Gri gai čių pra-
di nę mo kyk lą Plun gės ra jo ne. Baigęs pra di nę mo kyk-
lą, moks lus tę sė Plun gės 3-ojoje vi du ri nė je mokykloje. 
Silpstant re gė ji mui, šeš tą  kla sę pra dė jo lan ky ti Kau no 
ak lų jų mo kyk lo je. Ją sėkmingai bai gė 1973 metais. Dar 
mo ky da ma sis Kau ne, puo se lė jo sva jo nę savo gy ve ni-
mą su si e ti su dai na ir muzi ka. 1974–1978 m. mo kė-
si Klai pė dos Sta sio Šim kaus aukš tes nio jo je muzi kos 
mo kyk lo je. Vėliau Lie tu vos muzi kos aka de mi jo je įgi jo 
dvi spe cia ly bes: 1983 m. cho ro di ri gen to (prof. Po vi lo 
Gy lio kla sė), 1990 m. ope ros dai ni nin ko (prof. Edu ar do 
Ka nia vos kla sė). Iškart po stu di jų sulaukė pripažini-
mo – ta po dvie jų tarp tau ti nių kon kur sų lau rea tu: Lat vi-
jo je (1990), Če ki jo je (1991).

1992 m. prof. Jo nas Alek sa dainininką pa kvie tė 
į ope ros ir ba le to te at rą dirb ti so lis tu. Lie tu vos ak lų-
jų ir sil pna re gių są jun gos (LASS) is to ri jo je tai pir mas 
sil pna re gis so lis tas, dai nuo jan tis šia me te at re. Teatro 
sce no je jis sukūrė per keturiasdešimt vaid me nų.

Dar mo ky da ma sis Lie tu vos muzi kos aka de mi jo-
je, 1981 m. pra dė jo dai nuo ti Lie tu vos ak lų jų draugijos 
(LAD) cho re „Vil nius“. Cho ro me no va do vai, pastebėję 
jaunojo artisto gabumus, jam pa ti kė da vo so li nes pa r-
ti jas. Tokia sėk min ga pra džia tu rė jo di de lės įta kos to-
les niam pro fe sio na laus so lis to kū ry bi niam ke liui. Už 
tai Vladas nuoširdžiai dėkingas choro dirigentui pro-



43

fesoriui Antanui Jozėnui. V. Bag do nas pa si žy mėjo ir 
or ga ni za ci niais su ge bė ji mais. 1995 m. jam bu vo pa-
tikėtos cho ro „Vilnius“ di rek to riaus pareigos. Dirb da-
mas su dė tin go mis kul tū rai eko no mi nė mis są ly go mis, 
di rek to rius si e kė, kad ak lie ji ir sil pna re giai dai ni nin kai 
ga lė tų sėk min gai dirb ti ir in teg ruo tis į vi suo me nę. Cho-
ro steigėjui nebeišgalint finansuoti choro, rūpinosi, kad 
kolektyvas taptų valstybine institucija. 2010 m. pra-
džioje kolektyvas tapo Lietuvos Respublikos kultūros 
ministerijos institucija – koncertine įstaiga Valstybiniu 
choru „Vilnius“. Jam vadovauti paskirtas V. Bagdo-
nas. Kolektyvui atsivėrė naujos galimybės: dalyvauja 
įvairiuose projektuose ir programose, koncertuoja su 
žinomais šalyje solistais, įvairiais orkestrais bei kolek-
tyvais, pasirodo oficialiuose koncertuose, valstybinių 
švenčių renginiuose. Choras daro daug vaizdo ir garso 
įrašų. 2014 m. išleistos net penkios choro kompaktinės 
plokštelės. 

V. Bag do nas – ži no mas vi so je ša ly je dai ni nin kas. 
Bo so pa rti jas at lie ka ne tik te at re, bet ir koncertuoja su 
įžy miais Lie tu vos or kest rais, ku riems dirigavo ar di ri-
guo ja puikūs specialistai: S. Son dec kis, J. Do mar kas, 
G. Rin ke vi čius ir kt. Jo re per tu a re žy miau sių Lie tu vos ir 
pa sau lio kom po zi to rių kū ri niai. Dai ni nin kas su kon cer-
tais lan kė si Vo kie ti jo je, Da ni jo je, Is pa ni jo je, Če ki jo je, 
Len ki jo je, Tai va ny je, Olan di jo je ir daugelyje kitų šalių.

V. Bag do nas dirba ir pe da go gi nį dar bą. Nuo  
1996-ųjų keletą metų Lie tu vos muzi kos ir teatro aka-
de mi jos Cho ro di ri ga vi mo ka ted roje dirbo vo ka lo pe-
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da go gu. Kaip aktyvus šalies pilietis ir savo srities spe-
cialistas 2000–2004 m. Lie tu vos Res pub li kos Sei mo 
sprendimu bu vo de le guo tas į Lie tu vos na cio na li nio ra-
di jo ir tel e vi zi jos ta ry bą.

V. Bagdonas yra aktyvus ir principingas LASS 
narys, daug metų renkamas delegatu į organizacijos 
suvažiavimus. Aktyviai dalyvauja visuomeninių komisi-
jų ir grupių veikloje, organizacijos kultūrinėje veikloje, 
koncertuoja, populiarina neregių kompozitorių kūrybą.
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