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JAV prezidentas Barack 
Obama atsisakė kvietimo 
atvykti į Maskvą dalyvauti 
iškilmėse, skirtose pergalės 
Antrajame pasauliniame kare 
70-osioms metinėms.

Tai pareiškė Nacionalinio 
saugumo tarybos prie Baltųjų 

Vilnius, gruodžio 23 d. 
(ELTA). Energetika, naciona-
linis, socialinis saugumas ir 
mokslo pažanga - yra svarbiau-
si 2014 m. šalies įvykiai, sako 
vyriausioji prezidentės patarėja 
vidaus politikos klausimais 
Virginija Būdienė.

Kalbėdama apie tai, kokius 
šiais metais svarbiausius įvy-
kius išskirtų Prezidentė Dalia 
Grybauskaitė, jos atstovė sakė, 
kad tai siejasi su kiekvieno 
kasdieniu gyvenimu.

„Tai, žinoma, yra posūkis 
energetikos srityje, užtikrinant 
mūsų nepriklausomumą - tai 
susiję su suskystintų dujų ter-
minalu. Nacionalinio saugumo 
užtikrinimas - tai susiję su 
NATO susitikime Velse pa-
didinta sąjungininkų parama 
Lietuvai. Vidinio saugumo 
srityje - tai kovos su korupci-
ja, kur Lietuva pagerino savo 
rezultatą ir korupcijos suvoki-
me indekse tarp ES valstybių 
esame 17-ti, anksčiau buvome 

Vilnius, gruodžio 23 d. 
(ELTA). Prezidentė Dalia 
Grybauskaitė pasirašė 2015 
metų valstybės biudžeto įsta-
tymą. Tai pirmasis valstybės 
biudžetas formuojamas eurais.

Prezidentės teigimu, pa-
tvirtintas kitų metų valstybės 

Honolulu, gruodžio 26 
d. (ELTA). JAV preziden-
tas Barack Obama pažymėjo 
daugiau nei dešimtmetį truku-
sio karo Afganistane pabaigą 
aplankydamas JAV karius 
Havajuose. Pasak B. Obamos, 
dėl pasiaukojamos JAV karei-
vių tarnybos pasaulis po 2001 
m. rugsėjo 11 d. tapo sauges-
nis, rašo „Associated Press”.

Karinėje bazėje Havajuose 
apsilankęs JAV prezidentas 
kariams sakė, kad jų tarnyba 
leis atstatyti Afganistaną. O 
pasaulis tapo saugesnis ir tai-
kesnis - Afganistanas nebebus 
teroristų šaltinis. Kita vertus, 
B. Obama pažymėjo, kad 

Mielieji, laimingų Jums 2015-ųjų metų!

Naujametinis Vilnius.

SVARBIAUSI 2014 METŲ LIETUVOS 
VIDAUS POLITIKOS ĮVYKIAI

žymiai žemiau”, -antradienį 
interviu „Žinių radijui” sakė 
V. Būdienė.

Prezidentės patarėja taip pat 
pažymėjo, kad 2014 m. buvo 
socialinio teisingumo gerinimo 
metai: Lietuva yra tarp 7 spar-
čiausiai augančių ES valstybių, 
buvo pradėtos kompensuoti 
pensijos, padidinta minimali 
mėnesinė alga, mažėjo nedar-
bas, pasirengta euro įvedimui. 
Be kita ko, V. Būdienė akcenta-
vo, kad šiemet Lietuva mokslo 
pasaulyje žengė įsimintinus 
žingsnius - Lietuva, paleisdama 
pirmąjį lietuvišką palydovą 
LituanicaSAT-1, tapo pažangia 
kosmine valstybe ir buvo pa-
statytas Klaipėdos universiteto 
mokslinių jūros tyrimų laivas 
„Mintis”.

„Taigi šitie dalykai - energe-
tika, nacionalinis saugumas, so-
cialinis saugumas ir mokslo pa-
žanga yra bene svarbiausi 2014 
m. įvykę (įvykiai, -ELTA), 
- neabejojo V. Būdienė.

PO JAV MISIJOS AFGANISTANAS TAPO SAUGESNIS 
konfliktai vis dar tęsiasi Irake 
ir Vakarų Afrikoje.

JAV misija Afganistane 
truko 13 metų, o karas kai-
navo 1 trilijoną dolerių. Iki 
2014 m. pabaigos amerikiečiai 
ruošiasi išvesti didžiąją dalį 
savo karių iš Afganistano. JAV 
su partneriais siekia užversti 
kruviną puslapį Afganistano 
istorijoje, kuriam pradžią davė 
„Al Qaeda” teroristų smūgis 
Jungtinėms Valstijoms 2001 
m. rugsėjo 11 d. JAV ir NATO 
planuoja Afganistane palikti tik 
13 500 kareivių, kurie bus atsa-
kingi už Afganistano kariuome-
nės apmokymą ir paramą jai. 
Palyginimui, 2010 m. užsienio 

karių skaičius Afganistane sie-
kė rekordinius 140 000.

Vis dėlto situacija šalyje 
išlieka niūri - 2014 metais 
civilių aukų skaičius siekė 
10 000. Taip pat žuvo 5 000 
Afganistano kareivių, šis skai-
čius išaugo perėmus atsako-
mybę už saugumo situaciją iš 
JAV. Be to, dalį Afganistano 
teritorijos užėmė islamistai. 
Baiminamasi, kad jie gali pa-
sinaudoti saugumo vakuumu, 
kilusiu po JAV pasitraukimo.

Per 13 metų trukusią misiją 
žuvo apie 2 200 amerikiečių 
karių. Afganistano atstatymui 
prireiks 100 milijardų JAV 
dolerių.

JAV PREZIDENTAS ATMETĖ KREMLIAUS KVIETIMĄ  
ATVYKTI Į PERGALĖS METINĖMS SKIRTAS IŠKILMES

rūmų atstovas Marc Stroh, 
praneša „RIA Novosti”.

„Artimiausioje ateityje 
prezidentas neketina lankytis 
Rusijoje”, – pažymėjo M. 
Stroh.

Anksčiau Rusijos pre-
zidento padėjėjas Jurijus 
Ušakovas pranešė, kad B. 
Obama pakviestas į iškilmes 
Maskvoje, skirtas Pergalės 
70-osioms metinėms.

Pasak jo, kvietimai į ren-
ginius išsiuntinėti antihitle-
rinės koalicijos šalių vado-
vams, taip pat kai kurių kitų 
valstybių vadovams.

Rusijos prezidento padė-

jėjas pareiškė, kad derybos 
dėl galimo Vladimiro Putino 
susitikimo su Amerikos va-
dovu kol kas nevedamos.

P a s a k  J .  U š a k o v o , 
Kremlius tikisi, kad ameri-
kiečiai „praregės” ir supras 
Rusijai taikomų sankcijų 
politikos netikslingumą anks-
čiau negu tai įvyko Kubos 
atveju.

Pastarąjį kartą V. Putinas 
ir B. Obama bendravo Azijos 
ir Ramiojo vandenyno eko-
nominio bendradarbiavimo 
šalių viršūnių susitikime, 
kuris įvyko lapkričio 10 d. 
Pekine.                            LRT

LIETUVOS PREZIDENTĖ PASIRAŠĖ 2015 METŲ VALSTYBĖS BIUDŽETĄ
biudžetas yra orientuotas į 
socialinės atskirties mažini-
mą, taip pat jis užtikrina tvarų 
ekonomikos augimą bei svar-
biausių valstybės prioritetų 
įgyvendinimą.

„Socialinis teisingumas ir 
atskirties mažinimas yra vieni 

svarbiausių valstybės įsiparei-
gojimų. Saugesnį gyvenimą 
žmonėms užtikrins didinamos 
pensijos ir keliamos algos 
mažiausiai uždirbantiems. 
Ekonomikos augimas turi būti 
išreikštas ne tik skaičiais, jį 
realiai turi pajusti kiekvienas”.
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Metai kruopščių slaptų 
derybų – tiek jau penki pas-
tarieji Amerikos prezidentai 
nebuvo ėmęsi – ir dar valandos 
pokalbis telefonu. Tada vienu 
metu didžiųjų priešininkių 
prezidentai kreipiasi į savo 
šalis, skelbdami apie istorinį 
suartėjimą. Visi esame ameri-
kiečiai, sako Barack Obama, 
kuriam tai bene didžiausias 
laimėjimas poste.

„Keistis sunku – ir mūsų 
pačių gyvenimuose, ir vals-
tybių gyvenimuose. Dar sun-
kiau, kai ant pečių nešame 
sunkią istorijos naštą. Bet 
šiandien imamės šių poky-
čių, nes tai teisingas dalykas. 
Šiandien Amerika renkasi su-
traukyti praeities pančius, kad 
galėtų siekti geresnės ateities 
Kubos žmonėms, Amerikos 
žmonėms, visam mūsų pus-
rutuliui ir pasauliui”, – sako 
JAV prezidentas B. Obama. 
Jo sprendimas nusipelno pa-
garbos ir Kubos pripažinimo, 
sako Kubos prezidentas Raulis 
Castro, su ginklu rankoje ko-
vojęs prieš Ameriką. 

„Sutarėme atkurti diploma-
tinius santykius. Tai nereiškia, 
kad išspręstas svarbiausias da-
lykas. Ekonominė, komercinė 
ir finansinė blokada, sukėlusi 
milžiniškų žmogiškųjų ir eko-
nominių kančių mūsų šaliai, 
turi baigtis. Nors blokada 
paversta įstatymu, Jungtinių 
Valstijų prezidentas gali pa-
keisti jos taikymą naudodama-
sis vykdomosiomis galiomis”, 
– pareiškė R. Castro.

B. Obama žada tik tai, ką 
gali pats: atkurti diplomatinius 
santykius ir paversti interesų 
pasiuntinybę Havanoje tikra 
ambasada. Išeiviams iš Kubos 
bus lengviau lankytis tėvynėje 
ir pinigais remti joje likusius 
giminaičius.

Vašingtonas persvarstys, ar 
Kuba tikrai remia terorizmą, ir 
jau sausį į Kubą vyks adminis-
tracijos atstovė. Baltieji rūmai 
atsisako atmesti galimybę, kad 
kada nors Kuboje apsilankys 
B. Obama, o Amerikoje – R. 
Castro.

Tačiau kubietiškų cigarų 
dar gali tekti palaukti. Vieno 
prabangaus salono Niujorke 
šeimininkas sako, kad gal 
metus, gal dvejus. Daugiau 
kaip pusę amžiaus galiojantis 
embargas jau tapęs įstatymu, jį 
sušvelninti ar pakeisti gali tik 
Kongresas.

Su juo B. Obama žada 
dirbti, bet jo sprendimą kol kas 
griežtai kritikuoja ir respubli-
konai, ir demokratai.

Iš Kubos kilęs Floridos 
atstovas Senate Marco Rubio 
užsimena, kad neryžtingasis 
B. Obama dar vienam tironui 
suteikė dar vieną nuolaidą, 
užuot gynęs visuotines teises. 
„Tai priespauda užsiimančios 
Kubos vyriausybės pergalė 
ir rimtas smūgis persekio-
jamiems Kubos žmonėms. 
Baltieji rūmai atidavė viską, o 
negavo nieko. Jie negavo jokių 
Kubos režimo įsipareigojimų 
dėl spaudos laisvės, žodžio 
laisvės ar rinkimų”, – sako 
respublikonas M. Rubio.

„Jungtinės Valstijos ką 
tik numetė pagalbos plaus-
tą Kubos režimui. Žlungant 
Venesuelos ekonomikai, Kuba 
netenka pagrindinio rėmėjo, 
bet dabar ją rems Jungtinės 
Valstijos, didžiausia pasaulio 
demokratija”, – sako JAV 
senatorius iš New Jersy demo-
kratas Robertas Menendezas.

Kuboje tik disidentai ne-
patenkinti, kad B. Obama 
stojo į komunistų pusę. Eiliniai 
žmonės nusiteikę viltingai. 
Bet išeivių iš Kubos sostinėje 
Miami – mažojoje Havanoje 
– pasidalijimai. Senoji karta, 
pati bėgusi iš Kubos, kaltina B. 
Obamą dėl išdavystės. Jaunoji 
nori atverti Kubą pokyčiams.

Savo sprendimą adminis-
tracija Vašingtone aiškina taip: 
Berlyno siena jau griuvo, o 
siena tarp Amerikos ir Kubos 
– ne. Ligšiolinė politika esą 
ne tik klaidinga, bet izoliavo 
ne Kubą, o Jungtines Valstijas.

„ P i r m ą k a r t  i š g i r d a u 
Amerikos prezidentą, kalban-
tį apie Kubą kaip įkalintą salą, 
būdamas septyniolikametis 

vaikas. Penkis su puse dešim-
tmečio mūsų politika buvo 
įšaldyta ir neprisidėjo prie 
klestinčios, demokratiškos ir 
stabilios Kubos. Daugiau pa-
saulyje nėra jokių šalių, nuo 
kurių buvome atriboję savo 
gyvenimą taip ilgai kaip nuo 
Kubos”, – sako JAV valstybės 
sekretorius John Kerry.

Atšilimą sveikina ir pasau-
lis, visų pirma Popiežius. Nuo 
jo asmeninių laiškų B. Obamai 
ir R. Castro ir prasidėjo slaptos 
derybos, kuriose tarpininkavo 
Kanada. „Visi esame laimingi 
matydami, kaip dvi valstybės, 
kurios daug metų buvo išsi-
skyrusios, žengia žingsnius 
viena kitos link. To pasiekė 
diplomatai. Jūsų darbas kilnus, 
labai kilnus”, – sako popiežius 
Pranciškus.

R. Castro išlaisvino penke-
rius metus dėl paramos Kubos 
žydų disidentams kalintą ame-
rikietį, kurio suėmimas ir 
buvo tapęs didžiausia kliūtimi 
gerinti santykius. Paleistas ir 
dar vienas Amerikos šnipas, 
apie kurio suėmimą mažai kas 
žinojo.

„Man skaudu matyti, kaip 
su kubiečiais elgiamasi taip 
neteisingai dėl dviejų vy-
riausybių abipusės karingos 
politikos. Penki su puse de-
šimtmečio istorijos mus moko, 
kad toks karingumas žaloja 
sveiką protą. Iš dviejų blogių 
niekada nekils gėsi. Tikrai 
tikiuosi, kad dabar galime 
palikti abipusę karingą poli-
tiką praeityje”, – sako Alanas 
Grossas, išlaisvintasis JAV 
pagalbos darbuotojas.

Jungtinės Valstijos iš kalė-
jimo išleido tris paskutinius iš 
penkių 2001-aisiais įkalintų 
Kubos šnipų, kuriuos Kubos 
propaganda buvo pavertusi 
didvyriais, aprašytais net mo-
kyklų vadovėliuose.

„Aš dabar dar laiminges-
nis, nes jūs visi taip daug 
kovojote, kad mes grįžtume. 
Štai mes čia, ir tai visų jūsų 
dėka”, – sakė vienas iš penkių 
Kubos žvalgybininkų Antonio 
Guerrero.                          LRT

JAV prezidentas Barack Obama paspaudė ranką Kubos prezidentui Raul Castro per Pietų Afrikos 
Respublikos prezidento Nelson Mandela laidotuves 2013 m. gruodžio 10 d. Johannesburge, PAR. AP

ATŠILIMAS AR PATAIKAVIMAS? 
Vyriausybė pritarė Vadovybės apsaugos įstatymo 

pataisoms, kurioms įsigaliojus Lietuvos Respublikos 
Aukščiausiosios Tarybos pirmininko pareigybė būtų pri-
skirta aukščiausiai šalies vadovybei. Lietuvos Respublikos 
Aukščiausioji Taryba (Atkuriamasis Seimas) 1990-1992 m. 
vykdė šalies nepriklausomybės atkūrimo veiklą bei parlamen-
tines ir kitas aukščiausias valstybės funkcijas. Vienintelis jos 
pirmininkas buvo profesorius Vytautas Landsbergis. Anksčiau 
V. Landsbergiui apsaugą iki gyvos galvos numatančias įstaty-
mo pataisas yra teikusi Seimo Pirmininkė Loreta Graužinienė, 
tačiau balandį parlamente tam nepritarė Biudžeto ir finansų 
komitetas, o birželį Seimas šias pataisas grąžino tobulinti 
iniciatoriams. Vidaus reikalų ministras Saulius Skvernelis 
teigė, kad Vyriausybė dar kartą teikdama pataisas Seimui turi 
vilties, jog parlamentas 2015 m. pavasario sesijoje pakeis 
savo nuomonę. Preliminariais skaičiavimais, V. Landsbergio 
apsauga nuo 2015 m. kasmet atsieitų po 272 tūkst. eurų. Šiuo 
metu galiojančiame Vadovybės apsaugos įstatyme vadovybei 
priskiriamos šios pareigybės: Respublikos Prezidentas, Seimo 
Pirmininkas, Ministras Pirmininkas bei asmenys, laikinai ei-
nantys Respublikos Prezidento, Seimo Pirmininko, Ministro 
Pirmininko pareigas.

Valstybės saugumo departamentas (VSD) nepradėjo ir 
neketina pradėti jokių tyrimų po to, kai žiniasklaidoje pasiro-
dė JAV Senato ataskaita, kurioje užsimenama apie Lietuvoje 
galimai veikusius CŽV kalėjimus. Tai paskutiniame Seimo 
2014 m. rudens sesijos posėdyje sakė VSD generalinis di-
rektorius Gediminas Grina. Pasak jo, nacionalinės politinės 
vadovybės veiksmus turėtų vertinti patys politikai, o ne VSD 
direktorius. G. Grina taip pat teigė negalįs komentuoti JAV 
Senato ataskaitoje pateiktų teiginių apie galimai šalims, kuriose 
buvo kalinami terorizmu kaltinami asmenys, skirtus milijonus 
dolerių. Anot G. Grinos, tai turėtų tirti teisėsauga, tai esą ne 
jo kompetencijos klausimas. Dienraštis „Washington Post” 
teigė, jog ataskaitoje minimas „violetinis” centras Lietuvoje 
veikė 2005-2006 metais.

Asmens tapatybės kortelė, išduota piliečiui iki 16 metų 
- galios ne ilgiau kaip 5 metus; nuo 16 iki 75 metų galios 10 
metų, išduota piliečiui nuo 75 metų - 20 metų. Tai numatė 
Seimas, priėmęs Asmens tapatybės kortelės ir paso įstatymą, 
viename teisės akte apibrėždamas asmens tapatybės kortelės ir 
paso paskirtį, nustatydamas šių dokumentų išdavimo, keitimo 
ir galiojimo sąlygas. Iki šiol asmens tapatybės kortelių ir pasų 
išdavimą, keitimą Lietuvos Respublikos piliečiams reglamen-
tavo Asmens tapatybės kortelės ir Paso įstatymai.

Nuo 2015 m. kovo 2 d. įsigaliosiančiame teisės akte įtvir-
tinta, kad asmens tapatybės kortelę ir pasą išduoda ir keičia 
teritorinės policijos įstaigos (galiojančiuose teisės aktuose 
nustatyta, kad asmens tapatybės kortelę ir pasą išduoda, kei-
čia vidaus reikalų ministro įgaliotos institucijos), o Lietuvos 
Respublikos konsuliniame statute nustatytomis sąlygomis 
- Lietuvos Respublikos diplomatinės atstovybės ar konsuli-
nės įstaigos. Nustatyta, kad užsienyje gyvenančių Lietuvos 
Respublikos piliečių pageidavimu jiems gali būti išduodama 
asmens tapatybės kortelė. Naujajame teisės akte nustatyta, kad 
atsiimant naują asmens tapatybės kortelę ar naują pasą galima 
nepateikti keičiamos asmens tapatybės kortelės ar keičiamo 
paso, kai yra pasibaigęs šių dokumentų galiojimo laikas.

Priimtu įstatymu įteisinta galimybė nuo 2016 m. liepos 
1 d. Lietuvos Respublikos konsulinei įstaigai išduoti laikiną 
kelionės dokumentą - laikiną pasą, galiojantį ne ilgiau kaip 1 
metus. Nustatyta, kad laikinas pasas bus išduodamas piliečio 
prašymu, kai jis, būdamas užsienio valstybėje, praranda as-
mens tapatybės kortelę ar pasą, šie dokumentai tampa netin-
kami naudoti, pasibaigia jų galiojimo laikas ar pilietis neturi 
galiojančio kelionės dokumento, bet pageidauja tęsti kelionę. 
Įstatymo pataisas inicijavęs Seimo narys liberalas Remigijus 
Šimašius sako, kad tai puiki žinia - lietuviai asmens tapatybės 
kortelę galės gauti ir užsienyje.

Užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius teigiamai 
vertina 2014 metų Lietuvos diplomatinį darbą. Tačiau užsienio 
politikos ekspertai turi pastabų dėl pernelyg didelio atotrūkio 
tarp diplomatinės retorikos ir vidaus politikos veiksmų, taip pat 
dėl nepralaužtų ledų palaikant santykius su kaimynine Lenkija. 
Lietuvos užsienio reikalų ministerijos vadovas L.Linkevičius, 
apžvelgdamas svarbiausius darbus, išskyrė nenutrūkstantį 
bendradarbiavimą su Rytų partnerėmis, aktyvų Lietuvos 
dalyvavimą globalioje politikoje ir ekonominės diplomatijos 
stiprinimą. „Net ir maža šalis gali pasiekti labai daug, jeigu 
sutelkia valią ir turimą potencialą, sukoncentruoja dėmesį ir 
prioritetinius dalykus”,- pabrėžė jis.          ELTA, LRT, LR URM
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ANTIVALSTYBINĖS  
VEIKLOS PĖDSAKAI

Vasarai pasibaigus Lietuvoje kilo skandalas – Vilniaus 
rusakalbių švietimo įstagų - Sofijos Kovalevskajos mo-
kyklos bei Vasilijaus Kačalovo gimnazijos - moksleiviai 
vasarą dalyvavo Rusijos ambasados organizuotose karinėse 
stovyklose. Nors stovyklos vyko Rusijos kaimyninėje šalyje 
(Kirgizijoje), jos pobūdis, pasižiūrėjus reklaminius filmukus, 
nukelia abejonių: iš jaunimo ruošiami penktosios kolonos 
smogikai, kurie, atėjus valandai „N”, imsis ginklo visose bu-
vusiose sovietinėse respublikose. Tai galima pavadinti atvira 
antivalstybine veikla – juk mokytojas, lydėjęs moksleivius 
į stovyklą, jų tėvai, pagaliau mokyklos vadovai negalėjo 
nesuprasti, kad tokie „mokymai” nukreipti prieš Lietuvos 
Respubliką. Įdomiausia, kad apie tokius „stovyklautojus” 
Valstybės saugumo departamentas (VSD) jau pernai infor-
mavo švietimo ministeriją, deja, ministras atsikirto, kad jo 
įstatymai neįpareigoja sekti, kas vyksta mokyklose, nes jų 
steigėjas yra savivaldybė, taip pat, jis negali atsakyti už tėvų 
pasirinkimą. Na, pilietiškumo lygis telieka ministro sąžinei, 
o tai, kad VSD vis tiek nepaliko šio reikalo „nereikšmingų 
įvykių sąraše”, kelia pagarbą šiai institucijai – neseniai 
buvo atliktos kratos tose mokyklose ir kai kurių pedagogų 
namuose. Generalinė prokuratūra paaiškino, kad „pradėtas 
ikiteisminis tyrimas pagal Baudžiamojo kodekso straipsnį, 
kuriame teigiama: tas, kas taikos metu padėjo kitai valstybei 
ar jos organizacijai veikti prieš Lietuvos Respubliką – jos 
konstitucinę santvarką, suverenitetą, teritorijos vientisumą, 
gynybos ar ekonomikos galią, baudžiamas laisvės atėmimu 
iki septynerių metų.” Savaime suprantama, Rusija apsiputojo 
iš piktumo – vagiui kepurė dega. 

„Dirbant Seimo posėdžių salėje kartais kyla įtarimų, kad 
kai kurie Seimo nariai piktnaudžiauja svaigalais ir pasirodo 
darbe neblaivūs. Toks neatsakingas elgesys priimant svarbius 
visai šaliai sprendimus gali padaryti didelių nuostolių valsty-
bei ir jos reputacijai. Kiti darbuotojai – vairuotojai, gydytojai, 
statybininkai yra baudžiami jeigu pasirodo darbe neblaivūs, o 
parlamentarų iki šiol net patikrinti nebuvo kaip. Darbo kodek-
so nuostatos iki šiol nebuvo perkeltos į Seimo statutą, tačiau 
Seimo nariams jokių išimčių neturi būti. Todėl įregistravau 
pataisą, kad būtų galima tikrinti parlamentarų blaivumą, o 
apsvaigusius pašalinti iš Seimo salės ir nemokėti atlyginimo, 

- teigia Seimo narys Kęstutis Masiulis. - Tikiuosi, kad tokia 
pataisa didins Seimo narių drausmingumą ir pagaliau baigsis 
kai kurių parlamentarų piktnaudžiavimas alkoholiu. Su to-
kiais neįmanoma susišnekėti, ką jau kalbėti, kad jie pasiūlytų 
ką nors naudingo visuomenei”. Pasak K, Masiulio, „neseniai 
Seimo konservatoriai įtarė, kad posėdžių salėje neblaivus 
pasirodė Biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas Bronius 
Bradauskas. K. Masiuliui pasiūlius jam pasitikrinti blaivumą, 
šis iš posėdžių salės pasišalino per žiniasklaidai neprieinamą 
koridorių”. Kai pagaliau žiniasklaida sulaukė progos užkal-
binti B. Bradauską, šis išvadino kolegą „nesveiku”, matyt, 
turėdamas galvoje, kad tik nesveikas gali dirbti blaivas. 

Kas galėtų paneigti, kad ateiti į darbą girtam – sena buvu-

Kalbant apie sovietmetį ir 
ano meto partijos didžiuosius 
veikėjus, dažnai galima išgirsti 
„ir tada jie dirbo Lietuvai”, tiks-
liau – jie patys linkę sakyti „ir 
tada dirbome Lietuvai”. O šio-
mis dienomis, kai Lietuvos soci-
aldemokratų partija iškilmingai 
mini Lietuvos komunistų par-
tijos atsiskyrimą nuo Maskvos 
25-metį, galima suprasti, jog ne 
tik džiaugsmingai pripažįstamos 
sovietinės šaknys, bet ir juntama 
šiokia tokia nostalgija. 

Vargiai galima įvardinti žyg-
darbiu tai, kas buvo neišvengia-
ma. Be to, juk tuose minėjimuo-
se ar konferencijose nekeliamas 
tikslas įvertinti sovietinio re-
žimo nusikaltimus ar kritiškai 
pažiūrėti į Lietuvos komunistų 
partijos (LKP) vykdytą veiklą, 
kuri lėmė Lietuvos valstybin-
gumo praradimą, veikiau vėl 
iškyla tas pats lozungas „ir tada 
kūrėmė Lietuvą”.

Pastaruoju metu daug kal-
bama apie istorinės atminties 
puoselėjimą, jos svarbą ateities 
kartoms ir mūsų valstybės gy-
venimui.

Deja, jaučiamos ir pastangos 
pagražinti, perrašyti istoriją 
LKP naudai. Vienas iš tokių pa-
vyzdžių – jau minėtas LKP mi-
nėjimas. Jaunajai kartai ar tiems, 
kurie turi prastesnę atmintį, gali 
susidaryti įspūdis, kad komunis-
tų partija buvo didžioji Lietuvos 
nepriklausomybės šalininkė.

Tačiau reiktų nepamiršti, 
kad tuometė partijos vadovybė 
siekė išlaikyti savo struktūras 
visoje Lietuvoje, buvo prieš 
nacionalizuoto turto grąžinimą, 
prieš šalies nepriklausomybę ir 
už suverenitetą SSRS sudėtyje 
bei prieš sovietinės armijos 
išvedimą.

Panašu, kad tuose senuose 
sovietiniuose laikuose ir yra 
pastrigusi dalis Lietuvos social-
demokratų partijos narių. Vieni 

METAS PRADĖTI DIRBTI LIETUVAI,  
O NE POSTRINGAUTI

raudoni šernai kupini sovietinių 
rudimentų savo mąstyme, pa-
reiškimuose ir veiksmuose, kiti 
– stokojantys idėjų, strateginio 
požiūrio bei proveržio, labiau 
žiūrintys savo populiarumo, 
bet ne valstybės gerbūvio ir 
intereso.

Apie pirmuosius: Bronius 
Bradauskas, tas pats, kuris drau-
džia rodyti filmus apie sausio 
13-ąją, niekina tremtinius, žavisi 
Baltarusjos ekonomikos mode-
liu. Druskininkų meras Ričardas 
Malinauskas, ne tik įvaldęs dik-
tatūrinį stilių ir visišką savišlovą 
už mokesčių mokėtojų pinigus, 
bet ir pasidėjęs Lenino biustą 
savo namų sekcijoje. Pranas 
Petrošius, Tauragės meras, jau 
Ukrainos okupacijos kontekste 
2014 m. pasirišęs „kolorado” 
juostelę kažką šventė savo sa-
vivaldybėje, kuri tėra pačiam 
sąrašo gale pagal investici-
jas, tenkančias savivaldybėms 
Lietuvoje.

Apie antruosius, kurių 
sekcijose gal irgi visko būtų 
galima pamatyti, bet labiau 
matosi jų pastangos trukdyti 
valstybei. Ryškūs pavyzdžiai: 
A.Skardžiaus komisija – nepa-
grįsti kaltinimai ir keisti knisi-
nėjimaisi dėl suskystintų dujų 
terminalo „Independence”, 
trukdymai jį statyti, siekiant 
sužlugdyti ar bent jau apjuodinti 
šį itin Lietuvai ir jos energeti-
nei nepriklausomybei svarbų 
projektą.

Kitas pavyzdys – Visuome-
nės informavimo įstatymo pa-
taisos dėl informacinio saugu-
mo, prieš kurias balsavo tas 
pats A.Skardžius, B.Vėsaitė 
ir kiti. Beje, ar teko girdėti 
Seimo Užsienio reikalų komi-
teto pareiškimų užsienio poli-
tikos klausimais? Pirmininkas 
B.Juodka nemato prasmės for-
muoti pozicijų, o tų pačių soc-
demų deleguotas ministras 

L.Linkevičius susilaukia aršios 
kritikos iš kolegų A.Salamakino, 
B.Paužos, A.Mockaus dėl politi-
kos Rusijos atžvilgiu.

Ne taip seniai praėjo šios 
Vyriausybės mediumas, o man 
atrodo, kad ši kadencija – jau 
visa amžinybė. Ir čia kyla klau-
simas, o kodėl dalis visuomenės 
taip myli socialdemokratus?

Nes niekas nesikeičia, varo-
ma jau kitų paruošta vaga, nėra 
drąsos suarti naują lauką, kuris 
galbūt atneštų puikų derlių. Kai 
nieko neinicijuoji, tai ir neklysti. 
Bet ar šis štilis naudingas vals-
tybei ir jos piliečiams?

Kur ryžtas dėl kitų energeti-
kos projektų, atominės elektri-
nės, skalūnų dujų, kurių gavyba 
užsiimanti įmonė be ne pačių 
socdemų pagalbos buvo išva-
ryta iš Lietuvos.

Bet jie ir toliau sakys – ir 
tada kūrėme Lietuvą. Vėliau 
turbūt tas pats Skardžius segs 
sau prie krūtinės ordiną, saky-
damas, kad tai jie aršiausi ko-
votojai už Lietuvos energetinę 
nepriklausomybę. Šiandien 
džiaugiasi ekonomikos augi-
mu, nors nuolat kritikavo ir 
tebekritikuoja priimtus spren-
dimus, kurie buvo visiems 
sunkūs, bet reikalingi, kad 
būtų suvaldyta krizė ir pavyktų 
išvengti visiško kracho.

Ir gal dar po 25 metų bus 
mojuojama Lietuvos stojimo 
į ES sutartimi, ant kurios yra 
A.Brazausko parašas, sakant, 
kad tai jie vieninteliai parin-
ko Lietuvai eurointegracinį, 
euroatlantinį kelią. Nors mes 
nepamiršome, kas 2002 m. no-
rėjo surengti referendumą dėl 
stojimo į NATO.

Tad palinkėjimas būtų – ne-
postringauti, kad „ir tada dirbo-
me Lietuvai”, bet imtis darbų 
Valstybei šiandien.

Radvilė Morkūnaitė-
Mikulėnienė, TS-LKD narė

sių kompartijos šulų yda? Beje, B. Bradauskas jau ne pirmą 
kartą sukelia įtarimų – prieš porą metų jis ėmėsi iniciatyvos 
vietoje Seimo pirmininkės pabaigti Seimo posėdį ir nerado 
tam geresnio būdo, kaip, priėjus prie mikrofono, užtraukti 
Tautišką giemę. Keista, kodėl tuomet niekas neįžvelgė to-
kiame šio seimūno poelgyje pasityčiojimo iš valstybingumo 
simbolių? Na, galima suprasti B. Bradausko elektoratą, ku-
riam toks Broniaus poelgis jiems labai mielas širdžiai – toks 
proletariškas, savas, o žinant formuojamą neigiamą požiūrį į 
šią valstybės instituciją – dar ir pagirtinas. Bet kur buvo kiti 
Seimo nariai, ypač mėgstantys demonstruoti savo patriotiš-
kumą gatvių eitynėse?

Kęstutis Šilkūnas

ir seseris Irake ir Sirijoje, ku-
rie ilgai kenčia besitęsiančio 
konflikto pasekmes. Kartu su 
kitomis etninėmis ir religinė-
mis grupėmis patiria brutalų 
persekiojimą. Tegu atneša 
Kalėdos jiems vilties, kaip ir 
daugeliui pabėgėlių, suaugu-
siųjų ir senelių tame regione 
bei visame pasaulyje. Tegu 
Kalėdos pakeičia abejingumą 
artumu, atstūmimą – priėmi-
mu. Kad tie, kuriems reikia, 
gautų humanitarinę pagalbą, 
kad sugrįžtų į savo kraštą. Lai 
Jėzus dovanoja Artimiesiems 
Rytams taiką, paremdamas 
pastangas tų, kurie įsipareigo-
ja dialogui tarp Palestinos ir 
izraeliečių”, – kalbėjo tikin-
tiesiems popiežius.

Taip pat popiežius Pranciškus 
prašė taikos Nigerijoje ir linkėjo 
ramybės šeimoms, kurios ken-
čia nuo Ebolos.                   LRT

POPIEŽIUS PRANCIŠKUS: „TEGUL VIEŠPATS 
PAGELBĖJA KENČIANTIEMS UKRAINOJE”

2014 m. gruodžio 25 d. po-
piežius Pranciškus skelbė jau 
antrą kaip pontifiko žinią „urbi 
et orbi” (miestui ir pasauliui). 

„Mieli broliai ir seserys, 
linksmų Kalėdų”, – pradėjo 
sveikinimą popiežius.

Viešpats tepagelbėja tiems, 

kurie kenčia Ukrainoje, tepade-
da nugalėti neapykantą, – taikos 
Ukrainoje linkėjo popiežius.

„Taip, broliai, Jėzus yra 
kiekvieno žmogaus ir kiekvie-
nos tautos išganymas ir Jo, 
pasaulio išganytojo, prašau, 
kad jis saugotų mūsų brolius 
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JAV lietuvių bendruomenės 
Krašto valdybos Visuomeninių 
reikalų tarybos pirmininkė 
Danelė Vidutienė ir šios tary-
bos narė, buvusi Capitol Hill 
darbuotoja Asta Banionytė ir 
kiti Centrinės ir Rytų Europos 
koalicijos (Central and East 
European Coalition (CEEC)) 
atstovai susitiko su JAV se-
natoriumi Sherrod Brown 
(D-OH). 

Ukra in ieč ių  a t s tovas 
Michael Sawkiw paaiškino, 
kodėl senatorių prašoma pasi-
rašyti Ukrainos laisvės palai-
kymo aktą S.2828. Susitikimo 
metu buvo pabrėžta, kad 
Ukrainai reikia ginklų, kad 
ši šalis kovoja ne tik už savo 

Iš kairės: Ukrainiečių nacionalinės informacijos tarnybos atstovas Michael Sawkiw, Amerikiečių-latvių 
sąjungos atstovė Ausma Tomevics, JAV LB KV atstovė Asta Banionytė, senatorius Sherrod Brown 
(D-OH), Baltarusų-amerikiečių sąjungos atstovė Alice Kipel, JAV LB KV atstovė Diana Vidutienė, 
Estų-amerikiečių sąjungos atstovė Marju Rinka-Abel.           Renee Bouchard, U.S. Senate Photo Studio.

UKRAINOS RĖMĖJAI SUSITIKO 
SU JAV SENATORIUMI

laisvę, bet ir už visą Europą. 
Lietuvos atstovai sakė, kad 
jų šalis yra patyrusi Rusijos 
agresiją, ir teigė suprantantys, 
kad Pabaltijo šalys gali tapti 
kitu Rusijos taikiniu. 

Lietuvos prezidentė Dalia 
Grybauskaitė yra pareiškusi, 
kad būtina sustabdyti teroris-
tinę Rusijos valdžią. Gruodžio 
11 dieną senatorius Sherrod 
Brown kartu su kitais 15 sena-
torių (8 respublikonais ir 8 de-
mokratais) pasirašė Ukrainos 
laisvės palaikymo aktą S.2828, 
jam pritarė ir Atstovų rūmai. 
Dabar laukiama, ar šį doku-
mentą pasirašys prezidentas 
B. Obama. 

JAV LB KV informacija

Tokijas, gruodžio 26 d. 
(ELTA). Japonija, JAV ir Pietų 
Korėja netrukus turėtų susitarti 
dėl keitimosi slapta informaci-
ja apie Šiaurės Korėjos raketų 
ir branduolinę programas, 
penktadienį pranešė Japonijos 
gynybos ministerija.

Japoniją gali pasiekti Šiaurės 
Korėjos vidutinio nuotolio rake-
tos, todėl laiku gaunama žval-
gybos informacija apie Šiaurės 
Korėjos veiksmus yra itin svarbi 
siekiant užtikrinti Japonijos sau-
gumą, rašo „Reuters”.

Japonijos gynybos minis-
terija paskelbė, kad Japonijos, 

Kijevas, gruodžio 27 d. 
(ELTA). Penktadienį Kijevas ir 
prorusiški kovotojai apsikeitė 
šimtais belaisvių, šeštadienį 
žadama mainus tęsti, infor-
muoja BBC.

Penktadienį Ukraina pa-
skelbė, kad 146 į nelaisvę pate-
kę Ukrainos kariai buvo iškeis-
ti į 222 sukilėlius. Ukrainos 
pareigūnai tikisi, kad bus 
paleisti dar keturi kariai. Kiek 
mainais šįkart bus paleista 
sukilėlių, neskelbiama.

Ukrainos prezidento Petro 
Porošenkos atstovas spaudai 
penktadienį pareiškė, kad 
Kijevas tikisi, jog šeštadienį 
bus paleisti dar keturi kariai.

Kaip savo „Facebook” pa-
skyroje rašė Ukrainos vadovo 
atstovas spaudai Sviatoslavas 
Cegolko, „šie kariai tikrai ga-
lės švęsti Naujuosius metus ir 
Kalėdas su savo šeimomis”. 
Ukraina, kurioje vyraujanti reli-
gija - stačiatikybė, Kalėdas šven-
čia sausio 7 dieną. Penktadienį 
įvyko didžiausias pasikeitimas 
belaisviais nuo konflikto pra-
džios balandį. Mainai vyko 
netoli Avidijivkos miesto, maž-
daug 35 km nuo separatistų 
kontroliuojamo Donecko.

Ukraina penktadienį pa-

JAV, P. KORĖJA IR JAPONIJA  
KEISIS SAUGUMO INFORMACIJA APIE  

Š. KORĖJOS BRANDUOLINĘ PROGRAMĄ
JAV ir Pietų Korėjos gynybos 
ministrai dėl keitimosi in-
formacija svarbos sutarė dar 
gegužę. Nuo tada derybos 
šiuo klausimu vyko įvairiais 
lygmenimis. Pasak Gynybos 
ministerijos, derybos pasiekė 
paskutinę fazę ir netrukus bus 
pasirašytas susitarimas.

Dvišalė sutartis jau egzis-
tuoja tarp Seulo ir Vašingtono. 
Nauja sutartis numato, kad 
Pietų Korėja perduotų infor-
maciją JAV, o šios - Japonijai. 
Savo ruožtu Japonija teiktų 
informaciją JAV, kuri ją per-
duotų Pietų Korėjai.

UKRAINA SU PRORUSIŠKAIS KOVOTOJAIS 
APSIKEITĖ ŠIMTAIS BELAISVIŲ

skelbė nutraukianti traukinių 
susisiekimą su Krymu, esą 
taip siekiama užtikrinti eismo 
saugumą.

Apsikeitimas karo belais-
viais yra viena iš 12 punktų tai-
kos protokolo dalis. Paliaubos, 
dėl kurių buvo susitarta rugsė-
jį, taip pat yra viena iš taikos 
susitarimo sąlygų.

Nors tiksliai nežinoma, 
kiek belaisvių turi kariaujan-
čios pusės, Ukrainos kariuo-
menė gruodį paskelbė, kad 
apie 600 ukrainiečių pateko 
į prorusiškų kovotojų rankas.

Be to, Ukrainos kariuome-
nės atstovai penktadienį pra-
nešė, kad sukilėliai šiek tiek 
sustiprino Ukrainos pozicijų 
apšaudymą šalies rytuose, taip 
pažeisdami paliaubas.

Naktį į šeštadienį Ukrainos 
prezidentas Petro Porošenka 
pasitiko Ukrainos karinių oro 
pajėgų lėktuvą su 145 kariais, 
kurie buvo paleisti iš nelais-
vės, informuoja Ukrainos 
prezidento spaudos tarnyba.

Nors tiksliai nežinoma, 
kiek belaisvių turi kariau-
jančios pusės, Ukrainos ka-
riuomenė gruodį skelbė, kad 
apie 600 ukrainiečių pateko 
į prorusiškų kovotojų rankas.
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Mano manymu, artėjan-
čios šventės – Šv. Kalėdos ir 
Naujieji metai – yra metas, 
kai turėtume ne dar labiau 
padidinti savo gyvenimo tem-
pą siekdami užbaigti visus 
pradėtus darbus, surasti ir 
nupirkti artimiesiems kuo ori-
ginalesnių dovanų, o atvirkš-
čiai – stabtelėti ir pamąstyti 
apie save, apie tai, kas esame, 
ką per metus nuveikėme, ką 
planuojame nuveikti ateinan-
čiais metais, kokius tikslus sau 
kelsime. Būtent šiuo laikotar-
piu visus Lietuvos piliečius 
kviečiu šiek tiek laiko skirti 
pamąstymams ir apie savo 
pilietines pareigas, apie pasi-
ruošimą šalies gynybai. 

Pastaruoju metu saugumo 
situacija regione pasikeitė. Jos 
nebepavadinsime labai stabilia 
ir lengvai prognozuojama. Tai 
savotiškai pažadino tiek mūsų 
politikus, tiek ir visuomenę. 
Vis daugiau žmonių domisi 
šalies gynybos klausimais, 
susitarta dėl krašto apsaugos 
finansavimo didinimo, patri-
otiškai nusiteikę žmonės vis 
daugiau diskutuoja ir svarsto, 
kaip galėtų prisidėti prie šalies 
gynybos taikos metu vykstant 
informaciniam karui, kaip 
gintų šalį ginkluotos agresijos 
atveju.

Tokia visuomenės reak-
cija džiugina, tai rodo, kad 
Lietuvoje yra ir bus žmo-
nių, pasirengusių ginti savo 
Tėvynę. Dėl to mes turime 
nepriklausomą valstybę, dėl 
to esame aktyvūs tarptautinės 
bendruomenės nariai.

Kaip kariuomenės vadas, 
karo atveju – šalies ginkluotų-
jų pajėgų vadas, jaučiu pareigą 
pasidalyti su visuomene tam 
tikra informacija bei mintimis 

JONAS ŽUKAS: 
ŠALIES GYNYBA – KIEKVIENO MŪSŲ PAREIGA.  

KAIP JĄ ATLIKSIME?
apie šalies gynybą ir paraginti 
kažkuriuo būdu ir forma prie 
jos prisidėti.
Šalies gynyba galima ne 
vien su ginklu rankose

Kaip žinia, kiekvieno iš 
mūsų teisė ir pareiga ginti savo 
šalį yra įtvirtinta Lietuvos 
Respublikos Konstitucijoje 
ir mūsų šalies įstatymuo-
se. Norėčiau pažymėti, kad 
gynybos nereikėtų suprasti 
vien kaip veiksmų su ginklu 
rankose.

Yra daugybė kitų gynybos 
būdų ir formų, kaip remti 
ginkluotąją šalies gynybą. Juk 
ginkluotosios gynybos metu 
gyvenimas nesustos visiškai 
– reikės ir maisto, ir energi-
jos, ir kuro tiekimo, reikės 
gydyti sužeistuosius, teikti 
priimančiosios šalies paramą 
sąjungininkams ir daug kitų 
paslaugų bei priemonių.

Todėl savo žiniomis ir 
darbais prie valstybės gynimo 
norinčius prisidėti piliečius 
savanorius, atleistus nuo karo 
prievolės, kviesime kreiptis 
į Raudonojo Kryžiaus drau-
giją ir kitas nevyriausybines 
organizacijas, kurios talkins 
valstybės institucijoms teik-
damos pirmąją, psichologinę 
ar medicinos pagalbą, atlikda-
mos gelbėjimo ir kitus darbus.

Norėčiau atkreipti dėme-
sį ir į tai, kad kiekvienas iš 
jūsų prie savo šalies gynybos 
prisidėsite jau vien nekolabo-
ruodamas su agresoriumi ir 
demonstruodamas solidarumą 
su savo šalies ginkluotosiomis 
pajėgomis.

Lygiai taip, kaip ir dabar – 
taikos metu, tikėtina, karinės 
agresijos atveju vyks smarki 
kova informacinėje erdvėje. 
Nuo to, kaip mums seksis 

joje kovoti, priklausys mūsų 
karių moralė, visuomenės 
nusiteikimas, tarptautinės 
bendruomenės, sąjungininkų 
bei partnerių palaikymas ir 
parama, apibendrintai tariant 
– gynybos sėkmė.

Tokio tipo kovoje gali 
ir yra kviečiamas dalyvauti 
kiekvienas Lietuvos pilietis, 
ne tik žiniasklaidos atstovai 
ar informacinių technologijų 
specialistai. Kiekvienas šiais 
laikais galime lengvai fiksuoti, 
kas vyksta aplink mus, ir ta in-
formacija akimirksniu dalytis 
su visu pasauliu. Kiekvienas 
galime gebėti atsirinkti pati-
kimus informacijos šaltinius, 
mąstyti kritiškai, aktyviai 
skleisti kritinį mąstymą ir taip 
prisidėti prie kovos su dezin-
formacija ir propaganda.
Savo ginklus panaudoti 

gynyboje galės ne tik 
kariai

Vienas iš būdų Lietuvos 
piliečiams įgyvendinti savo 
teisę ir pareigą ginti valstybę 
yra telkimasis į ginkluotojo 
pasipriešinimo grupuotes. 
Visi 18 metų sulaukę Lietuvos 
Respublikos piliečiai šalyje 
įvedus karo padėtį, jei neturi 
mobilizacinių užduočių ar 
kitaip įstatymu nėra įpareigoti 
vykdyti tam tikrų užduočių, 
turi teisę vienytis į ginkluoto-
jo pasipriešinimo (partizanų) 
vienetus.

Tokia galimybe ypač kvie-
čiami pasinaudoti asmeninius 
ginklus turintys Lietuvos pi-
liečiai, priklausantys įvai-
raus pobūdžio sukarintoms 
draugijoms, asociacijoms ar 
būreliams.

Ginkluotojo pasipriešini-
mo dalyviams svarbu nepa-
miršti, kad jie turės atitikti 
tarptautinėje humanitarinėje 
teisėje įtvirtintus kombatan-
tų kriterijus: turėti už savo 
pavaldinius atsakingą vadą, 

sutartinį iš toli gerai matomą 
skiriamąjį ženklą, atvirai ne-
šioti ginklus ir savo operacijas 
vykdyti laikantis karo tei-

sės normų bei 
principų.

Apie savo 
apsisprendimą 
ginklu  g in -
ti šalį minėti 
piliečiai turė-
tų informuoti 
a r t im iaus i ą 
karinį dalinį 
arba karo ko-
mendantūrą. 
Čia jiems bus 
s u t e i k i a m a 
visa aktuali 
informacija ir 
išduodamos 
r e ika l i ngos 
a t p a ž i n i m o 
priemonės – 
ženklai ir pa-
žymėjimai.

Karo padė-
ties įstatymas 

numato, kad tokie ginkluotojo 
pasipriešinimo vienetai karo 
atveju yra sudėtinė šalies gin-
kluotųjų pajėgų dalis, pavaldi 
ginkluotųjų pajėgų vadui. 
Taip siekiama sukoncentruoti 
šalies gynybos potencialą 
bendram tikslui pasiekti. Ši 
koncentracija bus įgyvendi-
nama per tikslinius įsakymus 
ir veiksmų koordinavimą su 
kitomis ginkluotųjų pajėgų da-
limis ir NATO sąjungininkais. 
Tik tokiu būdu mes galėsime 
padaryti agresoriui daugiau 
nuostolių ir priversti jį atsisa-
kyti kai kurių savo ketinimų.

Ką daryti prasidėjus 
karui

Neretai stebiu diskusijas 
ir pasvarstymus, koks turėtų 
ir galėtų būti ginkluotajame 
pasipriešinime norinčių daly-
vauti piliečių ir jų organizacijų 
vaidmuo karo atveju, ką reikės 
daryti beginkliams civiliams 
gyventojams, ką rezervo ka-
riams.

Patikėkite, Lietuvos ka-
riuomenė žino, kaip kari-
niai vienetai veiks ginkluo-
tojo šalies užpuolimo atveju. 
Vaidmuo yra numatytas ir 
kitiems ginkluotojo pasiprie-
šinimo dalyviams. Numatyta, 
kaip bus elgiamasi su civiliais 
gyventojais, pabėgėliais, karo 
belaisviais.

Visuomenės susirūpini-
mas, spekuliacijos ir abejonės 
yra suprantamos, tačiau taip 
pat reikėtų suprasti, kad šalies 
gynybos planai yra slapti ir 
negali būti viešinami. Jų at-
skleidimas potencialiam agre-
soriui neabejotinai suteiktų 
papildomą karinį pranašumą, 
tokiu atveju mes netektume ir 
pagrindinio privalumo parti-
zaninėje taktikoje – netikė-
tumo.

Šiandien pakaktų žinoti 
tai, kad esant ginkluotam 
užpuolimui, kai kyla grėsmė 

valstybės suverenumui ar 
teritorijos vientisumui, šalyje 
per žiniasklaidos priemones 
bus skelbiama dalinė arba 
visuotinė mobilizacija, bus 
nurodoma, kokios priemonės 
turi būti vykdomos, ko daryti 
nereikėtų.

Gyventojai šią informaciją 
papildomai gaus trumpaisiais 
pranešimais mobiliuosiuose 
telefonuose ir kitais būdais, 
kuriuos yra numatę už mobi-
lizaciją atsakingi pareigūnai, 
esantys kiekvienoje savival-
dybėje.

Paskelbus visuotinę mo-
bilizaciją, visi Lietuvos ka-
riuomenės personalo rezervo 
karo prievolininkai – 18–55 
metų vyrai ir moterys, įgiję 
pradinį karinį parengtumą, 
bus šaukiami į karo tarnybą 
ir turės atvykti į teritorinį 
karo prievolės ir komplekta-
vimo skyrių (adresai nurodyti 
interneto svetainėje www.
karys.lt/kontaktai). Taip pat 
šiuose skyriuose bus sutei-
kiama informacija ir karinio 
parengtumo neturintiems karo 
prievolininkams.

Paskelbus dalinę mobiliza-
ciją, karo prievolininkai bus 
šaukiami tik tada, jei tai nuro-
doma skelbiant mobilizaciją. 
Patikrinus sveikatą, tinkami 
atlikti tarnybą karo prievoli-
ninkai bus siunčiami į paskirtą 
tarnybos vietą – karinius vie-
netus, kuriuose atnaujins in-
dividualius karinius įgūdžius. 
Neturintys karinio parengtu-
mo karo prievolininkai, esant 
poreikiui, galės būti pašaukti 
atlikti privalomąją pradinę 
karo tarnybą. Apie tai jie bus 
informuoti asmeniškai arba 
per žiniasklaidos priemones.

Paskelbus mobilizaci-
ją, užsienyje gyvenantiems 
Lietuvos piliečiams galios ta 
pati tvarka ir atsakomybė, kaip 
ir gyvenantiems Lietuvoje. 
Svarbu žinoti, kad paskelbus 
mobilizaciją visa jiems reika-
linga informacija taip pat būtų 
teikiama ir užsienio šalyse 
esančiose Lietuvos ambasa-
dose bei konsulatuose.

Ginkluotajame pasiprie-
šinime dalyvauti nusprendę 
žmonės turėtų suvokti, kad 
karo atveju jie veiktų greta 
Lietuvos kariuomenės karių 
profesionalų, kurie yra įgiję 
kovinės patirties pastarojo 
meto NATO karinėse operaci-
jose Irake ir Afganistane.

Šie kariai jau ne kartą įro-
dė, kad geba profesionaliai 
atlikti jiems keliamas užduotis 
ekstremaliomis sąlygomis. 
Jie yra pelnę pripažinimą tarp 
mūsų sąjungininkų, puikiai 
valdo kariuomenės turimą 
ginkluotę, nemažai jų yra 
išmokyti koordinuoti mūsų 
ir sąjungininkų netiesioginę 
ugnį ir paramą iš oro bei kitas 
mūšio sistemas.

Korp! Neo-Lithuania  
Vyriausioji Valdyba,

sveikindama vi sus kor po ran tus
 ir korporantes Šv. Kalėdų ir 
Naujųjų Metų proga, linki 
Jiems geros sveikatos bei 
sėkmės numatytuose 
Jų darbuose. 

Vivat, crescat, floreat 
Korp! Neo-Lithuania
Korp! Neo-Lithuania Vyr. Valdyba

Eduardas Modestas
Daiva Meilienė
Vita Girdvainienė
Algis Augaitis
Vaclovas Mažeika

Lietuvos kariuomenės vadas generolas majoras 
Jonas Vytautas Žukas.                           NATO nuotr.

(Nukelta į 6 psl.)
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Lietuvos Užsienio reikalų 
ministras Linas Linkevičius 
gruodžio 22 d. susitikime su 
Pasaulio lietuvių jaunimo 
sąjungos atstovais aptarė gali-
mybes kaip stiprinti Lietuvos 
institucijų ir užsienyje gyve-
nančių lietuvių bendradarbia-
vimą.

Su L.Linkevičiumi ir už-
sienio reikalų viceministru 
M. Bekešiumi diskutavo 34 
jaunuoliai iš 18 skirtingų ša-
lių, dalyvaujantys Pasaulio 
lietuvių jaunimo organizaci-
jos surengtuose mokymuose 
ir susitikimuose su Lietuvos 
valstybinių institucijų vado-
vais. Renginio tikslas – ska-
tinti aktyvesnį dialogą tarp 
Lietuvos institucijų ir užsie-
nyje gyvenančių lietuvių, o 
taip pat aktyvesnį užsienio 
lietuvių įsitraukimą į Lietuvos 
ekonominį, politinį, socialinį ir 

Paprastai kalbant, jais 
tiesiog reikėtų pasitikėti ir 
stengtis kuo geriau įvykdyti 
jų nurodytas užduotis.
Kaip įgyti karybos žinių 

nelaukiant momento, 
kai jų prireiks

Jei laikote save neabejin-
gais dėl savo krašto saugumo, 
nusiteikusiais patriotiškai, 
pilietiškais, nors ir nesate ka-
riai, karinės agresijos laukti 
sudėjus rankas nevalia. Jei 
esate mobilizacinio amžiaus 
(18–55 m.) ir turite Lietuvos 
Respublikos pilietybę, gin-
kluotajai šalies gynybai re-
komenduoju ruoštis jau dabar 
– taikos metu.

Maloniai kviečiu visus 
rinktis vieną iš siūlomų būdų, 
kaip išmokti karybos pagrin-
dų. Turėdami karinių žinių, 
mobilizacijos atveju galėsite 
visavertiškai prisijungti prie 
reguliariosios kariuomenės 
vienetų, būsite gerokai nau-
dingesni ir saugesni mūšio 
lauke, galėsite geriau pasirū-
pinti savo artimųjų saugumu.

Vienas iš tokių būdų – 
savanoriški trijų mėnesių 
trukmės baziniai kariniai 
mokymai. Jų metu įgyja-
mos pagrindinės karybos 
žinios. Sėkmingai baigusieji 
šiuos mokymus įtraukiami 
į parengtojo rezervo karių 
sąrašus arba gali pretenduoti 
į profesinę karo tarnybą.

Taip pat galima rinktis 
kario savanorio tarnybą. 
Tarnaujantys Krašto apsau-
gos savanorių pajėgose kariai 
savanoriai sudaro aktyvųjį 
Lietuvos kariuomenės re-
zervą ir į tarnybą (įvairius 
mokymus bei pratybas) yra 
kviečiami 20–30 dienų per 
metus. Tai patogus būdas 

suderinti karinę tarnybą su 
civiliniu darbu ar studijomis.

Lietuvoje studijuojan-
tys Lietuvos piliečiai yra 
kviečiami ir į jaunesniųjų 
karininkų vadų mokymus. 
Juos baigę studentai įgyja 
atsargos karininkų laipsnius, 
yra įtraukiami į parengtojo 
rezervo sąrašus.

Be to, ne jaunesni kaip 
11 metų Lietuvos piliečiai 
gali telktis į Lietuvos šaulių 
sąjungos gretas ir taip tapti 
aktyviojo mobilizacinio re-
zervo nariais. Šioje krašto 
apsaugos sistemos remiamo-
je savanoriškoje sukarintoje 
asociacijoje tiek jauniems, 
tiek ir vyresniems patriotiš-
kai nusiteikusiems Lietuvos 
žmonėms sudaromos gali-
mybės įgyti karybos žinių 
ir įvairiais būdais prisidėti 
prie valstybės nacionalinio 
saugumo užtikrinimo: šviesti 
visuomenę valstybės gyny-
bos klausimais, dalyvauti 
informacinės ir kibernetinės 
gynybos veikloje, vykdyti 
pilietinį ir patriotinį ugdy-
mą, kt.

Mano linkėjimai
Gerbiami Lietuvos pilie-

čiai, savo šalies mylėtojai, 
nuoširdžiai sveikinu Jus ir 
Jūsų artimuosius artėjančių 
Šv. Kalėdų ir Naujųjų metų 
proga. Tegul ateinančiais me-
tais Jums nestinga dvasinės 
ramybės, džiaugsmo, sėkmės 
ir vilties. Tikiu, kad jei sau-
gosime ir ginsime Lietuvą 
visi drauge, jei tam ruoši-
mės iš anksto – nelaukdami 
lemtingos dienos, būsime 
neįveikiami.

Generolas majoras Jonas 
Vytautas Žukas, Lietuvos ka-
riuomenės vadas

LR Užsienio reikalų ministras L.Linkevičius pasaulio lietuvių jaunimą ragino aktyviai įsitraukti į 
Lietuvos gyvenimą.                                                                                                            LR URM nuotr.

PASAULIO LIETUVIŲ JAUNIMAS RAGINAMAS AKTYVIAI ĮSITRAUKTI  
Į LIETUVOS GYVENIMĄ

kultūrinį gyvenimą. Pasaulio 
lietuvių jaunimo sąjungos at-
stovai domėjosi ministerijos 
veiklos sritimis, 2015 metų 
ministerijos prioritetinėmis 
veiklos kryptimis, balsavimu 
internetu, Lietuvos diplomati-
nių atstovybių plėtros ir ryšių 
su vietos lietuviais palaikymu. 
Susitikime taip pat aptarti 
jaunimo projektinės veiklos fi-
nansavimo būdai ir galimybės.

Pasaulio lietuvių jaunimo 
sąjunga (PLJS) yra nepri-
klausoma, nepolitinė, sava-
noriškumo pagrindu veikianti 
jaunimo organizacija, kurios 
pagrindinis tikslas – atstovavi-
mas pasaulio lietuvių jaunimo 
interesams. PLJS oficialiai 
įsteigta 1972 m. ir vienija 42 
aktyvias jaunimo sąjungas 
visame pasaulyje.  PLJS 2009 
m. įsteigė atstovybę Lietuvoje.

 LR URM

ŠALIES GYNYBA – KIEKVIENO MŪSŲ PAREIGA.  
KAIP JĄ ATLIKSIME?
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JAV LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS KRAŠTO RINKIMŲ KOMISIJA
LITHUANIAN-AMERICAN COMMUNITY NATIONAL ELECTION COMMITTEE

10 Christopher St Apt 7E, New York, NY 10014, USA
info@rinkimai2015.us | www.rinkimai2015.us

2014 m. gruodžio 15 d.
JAV Lietuvių Bendruomenės nariams

Mieli JAV Lietuvių Bendruomenės nariai,
Tikimės, kad didžiąsias metų šventes švenčiate kartu šeimos, artimų draugų ar bendruomenės 

rate. Linkime Jums džiaugsmo, santarvės, pagarbos ir atjautos vienas kitam.
Norime pranešti, kad 2015-ieji JAV Lietuvių Bendruomenei bus ypatingi metai: gegužės 1 - 

15 dienomis visi kartu rinksime JAV LB tarybą.
JAV Lietuvių Bendruomenė yra didžiausia Amerikos lietuvius ir jų šeimų narius vienijanti 

organizacija, o Taryba - svarbiausias jos padalinys, administruojantis ir puoselėjantis visą orga-
nizacijos veiklą: kultūrinius renginius, švietimą, sporto turnyrus, šokių bei dainų šventes, mokslo 
simpoziumus, archyvus ir t. t. Todėl kviečiame visus, norinčius ženkliai prisidėti prie mūsų visų 
Lietuvių Bendruomenės gerovės, kandidatuoti į Tarybą, o vėliau - aktyviai balsuoti rinkimuose.

Išsamią informaciją apie vyksiančius rinkimus, kandidatus bei balsavimo būdus jau visai netru-
kus rasite interneto svetainėje www.rinkimai2015.us. Dėl papildomos informacijos taip pat galite 
kreiptis į Jūsų apylinkės ir apygardos rinkimų komisijas arba el. paštu info@rinkimai2015.us.

Linksmų šv. Kalėdų ir laimingų 2015-ųjų!
       JAV Lietuvių Bendruomenės
       Krašto Rinkimų komisija

F L O R I D A

Klubo narių metinis su-
sirinkimas. Lietuvių klubo 
metinis ataskaitinis narių su-
sirinkimas šaukiamas 2015 
m. sausio 24 d., šeštadienį, 2 
val. p. p.

Susirinkime padarys pra-
nešimus visi 2014 metų pa-
reigūnai, Revizijos komisija 
ir visų Klubo ribose veikiančių 
padalinių vadovai.

Kviečiame narius gausiai 
dalyvauti šiame susirinkime.

K. Donelaičio jubiliejaus 
minėjimas.

Besibaigiant Kristijono 
Donelaičio jubiliejiniams me-
tams, Lietuvių klubo kultūros 
būrelis (KB) surengė jubilie-
jaus paminėjimą.

Minėjimą pradėjo KB pir-
mininkė Angelė Karnienė, 
trumpai papasakodama apie 
K. Donelaičio asmenybę ir 
biografiją. Ji pabrėžė, kad 
Donelaičio „Metai” išversti į 
daugiau nei 20 pasaulio kalbų 
ir šiais metais UNESCO įtrau-
kė šią K. Donelaičio poemą į 

Europos literatūros šedevrų 
sąrašą.

A. Karnienė minėjo, kad 
„Saulutės” lituanistinės mo-
kyklos mokiniai buvo su-
pažindinti su „Metų” poe-
ma ir Kristijono Donelaičio 
asmenybe, ir pakvietė prie 
mikrofono „Saulutės” mo-
kyklos vedėją Vitą Patašiūtę-
Blough, kuri skaitė trum-
pus įvadus į „Metų” lai-
kus. Jai skaitant, į sceną ėjo 
vaizduojantys metų laukus 
vaikai: Pavasaris – Povilas 
Šniževičius, Vasara – Adria 
Prapuolenis, Ruduo – Nojus 
Arbačiauskas, Žiema Gabija 
Abromavičius. Pabaigoje visi 
mokinukai sudarė „Metų” 
gyvąjį paveikslą. Toliau buvo 
teatralizuoto koncerto DVD 
peržiūrėjimas.

K. Donelaičio jubiliejų 
metų koncertas buvo surengtas 
2014 m. kovo 9 d. Lemonte, Il. 
ir pavadintas „Sveiks, svieteli 
margs”. Rengėjai: Mažosios 
Lietuvos fondas ir draugi-
ja, JAV lietuvių bendruo-
menės kultūros taryba, M. 

K.Čiurlionio meno galerija. 
Koncertas buvo filmuojamas 
ir jo DVD, rengėjų pastan-
gomis, platinamas  lietuvių 
telkiniuose. Klubo kultūros 
būrelis pasirūpino šį DVD 
gauti ir gruodžio 7 d. suren-
gė minėjimą Lietuvių klube. 
Kiekvienam minėjimo daly-
viui buvo išdalinta specialiai 
šiam koncertui paruošta ir 
atspausdinta programa, kuri 
padėjo žiūrovui aiškiai sekti 
veiksmą scenoje.

Koncerto atlikėjai „Žalt-
vykslės” dramos sambūrio 
aktoriai, „Dainavos” meno 
ansamblio dainininkai, šokių 
kolektyvo „Laumė” dalyviai, 
dainininkai, instrumentalistai 
ir visi koncerto „Sveiks, svie-
teli margs” dalyviai įdomiai 
pateikė grožinės lietuvių lite-
ratūros pradininko ir didžiojo 
18-to amžiaus poeto klasiko 
Kristijono Donelaičio gyve-
nimo ir kūrybos akimirkas.

Įspūdingai buvo paminėti 
jubiliejiniai K. Donelaičio 
metai Lietuvių klube!

„Lietuvių žinios”, Nr. 461 inf.
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2014 m. gruodžio 15 d. 
Naujasis Orleanas (Luizianos 
va l s t i j a )  p r i a r t ė jo  p r i e 
Lietuvos, kai ambasadorius 
Ž.Pavilionis atidarė Lietuvos 
Respublikos Garbės konsulatą 
Naujajame Orleane, kuris tapo 
6-uoju LR Garbės konsulatu 
atvėrusiu duris ambasadoriaus 
Ž.Pavilionio kadencijos metu 
(kartu su LR Garbės konsula-
tais Pensilvanijos, Kolorado, 
Aliaskos,  Viskonsino i r 
Vermonto valstijose). Tai jau 
23-iasis LR Garbės konsulatas 
JAV. Artimiausiu metu bus 
atidarytas Garbės konsulatas 
Ričmonde (Virdžinijos vals-
tija), o 2015 pirmoje pusėje ir 
pirmasis Lietuvos Generalinis 
Konsulatas JAV vakarinėje 
pakrantėje (Los Andžele).

Pažymėtina,  kad nuo 
2012 m. Klaipėda ir Naujasis 
Orleanas yra susigiminiavę 
miestai, o džiazas yra neatsie-
jama šių miestų kultūrinio gy-
venimo dalis, suteikianti šiems 
miestams natūralų bendra-
darbiavimo pagrindą. Šiemet 
Klaipėdos ir Naujojo Orleano 
uostai pasirašė memorandumą 
dėl bendradarbiavimo ir keiti-

Tikimasi, kad projektas 
padės siekiant kokybiško už-
sienyje gyvenančių lietuvių 
vaikų ugdymo ir geresnės 
užsieniečių vaikų integracijos 
į Lietuvos švietimo sistemą. 
Projekto vadovės dr. Odetos 
Norkutės teigimu, Lietuvoje 
ilgai nebuvo tokios efektyvios 
metodinės paramos sistemos, 
skirtos užsienio lietuvių ir į 
Lietuvą grįžusių vaikų švie-

LIETUVIŲ RADIJO PROGRAMA girdima antradieniais
9:00-10:00 val. vak. iš WPAT stoties 930 AM banga. 

Interneto svetainė:  WWW,WPAT930AM.COM
Dėl pranešimų ir skelbimų kreiptis į dr. Giedrę Kumpikas,  
82-32 Bell Blvd., Hollis Hills, NY 11427. Tel. (718) 776-1687. 

Fax: (718) 479-8923. E-mail: amberwings@mac.com

LUGIS – ŠVIETIMO MODELIS LITUANISTINIAM UGDYMUI

timui. „Šiame projekte net 
18 ekspertų dirbo, siekdami 
sukurti tokį modelį, kuris ne 
tik užtikrintų lituanistinio ug-
dymo kokybę, bet ir atitiktų 
pažangias, interaktyvias mo-
kymo formas bei šiuolaikinius 
lūkesčius”, – paaiškino tyrėja.

Projekto rengėjai vyko į 
Jungtinę Karalystę, Airiją, 
Norvegiją ir Vokietiją, kur 
susitiko su Lietuvos peda-

gogais ir užsienio lituanisti-
nėse mokyklose dirbančiais 
mokytojais. Šių vizitų metu 
buvo išryškintos esminės pro-
bleminės lituanistinių moky-
klų veiklos sritys ir didžiausi 
poreikiai. Ištyrus ekspertų 
surinktus duomenis, projekto 
organizatoriai parengė švie-
timo modelį, kuris yra viešai 
prieinamas internete: www.lu-
gis.vdu.lt. LUGIS tinklalapyje 
pateikiama mokymo medžiaga 
apima 3 sritis - lietuvių kalbos 
mokymą, krašto pažinimą ir 
pedagoginius-psichologinius 
aspektus. Medžiaga taip pat 
yra padalinta į tris dalis pa-
gal naudojančių mokytojų 
grupes: ji skirta pedagogams, 
dirbantiems su užsieniečių ir 
iš užsienio grįžusiais vaikais 
bei užsienio lituanistinių mo-
kyklų mokytojams. Projekto 

VISIEMS 
mūsų skaitytojams, 

bendradarbiams, rėmėjams ir talkininkams 
linkime laimingų 2015-ųjų metų!

                                               DIRVA

ATIDARYTAS PIRMASIS LIETUVOS 
RESPUBLIKOS GARBĖS KONSULATAS 

NAUJAJAME ORLEANE 
mosi komercine informacija. 
Naujasis Orleanas tai laivinin-
kystės vartai į JAV, kuriuo pre-
kės patenka į Misisipės upės 
baseiną, kuris vidaus laivybos 
keliu apima du trečdalius JAV 
teritorijos. Šis miestas ypač 
svarbus ir dėl gamtinių dujų 
telkinių koncentracijos aplink 
jį (Luizianoje ir Teksase) bei 
suskystintų gamtinių dujų 
eksporto, laivybos keliu.

Iškilmingo LR Garbės 
konsulato atidarymo metu, 
dalyvaujant Naujojo Orleano 
merui M.Landrieu, ambasa-
dorius Ž.Pavilionis pabrėžė, 
kad „jau keletas lietuvių kartų 
laiko Naująjį Orleaną savo 
antraisiais namais bei prisi-
deda prie bendro gerbūvio 
ir vertybių kūrimo”. Pasak 
ambasadoriaus Ž.Pavilionio - 
„likimas būna nenuspėjamas 
ir Lietuva didžiuojasi, kad 
emigrantų iš Lietuvos šei-
ma (Karnofsky) Naujajame 
Orleane vaikystėje priglau-
dė būsimą pasaulinio džiazo 
žvaigždę Louis Armstrong bei 
tuo įrodė, kad mažos tautos 
didele širdimi prisideda prie 
didelių tautų istorijos kūrimo”. 

Garbės konsulatui  vadovaus 
lietuviškų šaknų turinti, bu-
vusi Naujojo Orleano miesto 
Tarybos pirmininkė, politikė ir 
verslininkė Jacquelyn Sophie 
Brechtel Clarkson.

Lietuvos Garbės konsula-
to atidarymo proga Naujojo 
Orleano meras M Landrieu 
savo potvarkiu paskelbė šią 
dieną -  „Lietuvos diena”.

Taip pat ambasadorius 
dalyvavo susitikime su že-
mės ūkio ir maisto pramonės 
atstovais, kuriems Lietuva 
pristatyta kaip viena sparčiau-

siai augančių ekonomikų bei 
akcentuoti tai pagrindžiantys 
ekonominiai rodikliai bei že-
mės ūkio ir maisto pramonės 
potencialas. Susitikime iš-
samiai pristatyti žemės ūkio 
ir maisto produktai, kuriuos 
Lietuva yra pasirengusi eks-
portuoti į JAV. Ambasadorius 
pabrėžė, kad Lietuva domisi 
rinkų plėtimu žemės ūkio 
ir  maisto produktams, daug 
dėmesio skiriama gyvuli-
ninkystės sektoriaus plėtrai. 
Pasak ambasadoriaus, tai ypač 
aktualu atsižvelgiant į JAV 

administracijos sprendimą, ar-
timiausiu metu, išduoti leidimą 
eksportuoti į JAV aukštos ko-
kybės mėsos produktus, todėl 
šioje srityje ieškoma įvairių 
bendradarbiavimo formų, kon-
taktų su potencialiai pirkėjais.

LR Garbės konsulato 
Naujajame Orleane kontakti-
niai duomenys:

LR Garbės konsulė Jac-
quelyn Clarkson. Adresas: 
2448 Chelsea Dr, New Orleans, 
LA 70131. Telefonas: +1 504-
496-7272. El.paštas: jacquelyn-
clarkson@gmail.com

Naujajame Lietuvos Respublikos Garbės konsulate.                                                   Ludo Segers nuotr.

organizatoriai taip pat rengia 
kvalifikacinius seminarus, ku-
rių metu supažindina projekte 
dalyvaujančius mokytojus su-
praktiniais mokymo metodais. 
Numatoma, kad seminarai gali 
būti nuotoliniu būdu transliuo-
jami bei įrašomi ir talpinami į 
sistemą LUGIS.

Tačiau projektą paren-
gę mokslininkai teigia, kad 
LUGIS lygiai taip pat yra 
aktualus ir lietuvių šeimoms, 
kurios gali naudotis tinklala-
pyje pateiktais skaitiniais, už-
duotimis ir kitomis mokymosi 
priemonėmis. LUGIS modelio 
privalumas – galimybė efekty-
viai mokytis grupėse (klasėse, 
mokyklose, draugų grupėse ir t. 
t.). Sistema suteikia galimybes 
grupės nariams mokantis susi-
rašinėti realiuoju laiku (angl. 
instant messaging), keistis 
bylomis, pavyzdžiui, pamokų 
konspektais ar kita papildoma 
medžiaga. Mokytojai gali skirti 
užduotis besimokantiems, o 
pastarieji jas spręsti bei konfi-
dencialiai pateikti mokytojams. 

Projekto mokslininkai išskiria 
galimybę įvairiems naudo-
tojams bendrauti virtualioje 
aplinkoje, susirasti kolegų ir 
specialistų iš kitų pasaulio ša-
lių, turinčių bendrų patirčių ar 
interesų bei gauti konsultacijas.

Tinklalapyje gali skelbtis 
užsienyje veikiantys lituanisti-
niai centrai ir mokyklėlės. Šiuo 
metu projekto duomenų bazėje 
yra sukaupti duomenys apie 
įvairias lituanistinio švietimo 
įstaigas, mokytojus iš įvairių 
pasaulio šalių, ne vien tų, kurios 
dalyvavo projekto veiklose.

Projekto tinklalapis: www.
lugis.vdu.lt

Pro jek to  vykdyto jas : 
Vytauto Didžiojo universi-
tetas.

Projektas finansuojamas iš 
Europos Sąjungos struktūrinių 
fondų.

Partneriai: Vilniaus lietu-
vių namai, Vilniaus Vytauto 
Didžiojo gimnazija, Lietuvių 
kalbos institutas, Šiaulių 
Didždvario gimnazija, Global 
Lithuanian Leaders.

Projekto „Lituanistinis modelis” organizatoriai kviečia nau-
dotis naujai sukurtu ir didelio susidomėjimo sulaukusiu virtualiu 
įrankiu, skirtu lituanistiniam švietimui. Šis įrankis turėtų ne tik 
palengvinti pedagogų darbą, bet yra aktualus ir užsienyje gy-
venančioms šeimoms, kurios gali naudotis tinklalapyje pateikta 
mokymosi medžiaga.
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Lietuvos vyskupų konferencijos pirmininkas Gintaras 
Grušas interviu Jungtinių Valstijų žiniasklaidai sakė, kad Rusija 
kelia grėsmę Baltijos šalims. „Esame fronto linijoje, o Rusija 
savo ketinimus parodė aiškiai. Nors ir jaučiame NATO paramą, 
žinome, kad frontas gali pajudėti pirmyn, jei tarptautinė ben-
druomenė nebus tvirta”, - sakė Vilniaus arkivyskupas interviu 
naujienų agentūrai „Catholic News Service” (CNS). „Vakaruose 
nėra iki galo suprantama, kad čia taip pat vyksta informacinis 
ir propagandinis karas, kuris buvo ir prieš karinius veiksmus 
Ukrainoje. Yra tam tikras įtampos lygis, ir visi supranta, kokia 
situacija tapo pavojinga”, - kalbėjo Lietuvos katalikų bažnyčios 
vadovas. 2011 metų surašymo duomenimis, 77 proc. Lietuvos 
gyventojų išpažįsta Romos katalikų tikėjimą.

Lietuvos Vyriausybė gruodžio 23 dienos posėdyje pritarė 
Užsienio reikalų ministerijos siūlymui įsteigti Lietuvos gene-
ralinį konsulatą Los Andžele. Lietuvos generalinio konsulato 
Los Andžele įsteigimas prisidės prie ekonominių, prekybinių ir 
kultūrinių ryšių plėtros su vienu iš JAV ekonomikos ir kultūros 
centrų, leis efektyviau teikti konsulines paslaugas vakarinėse 
JAV teritorijose bei plėtoti bendradarbiavimą su vietos lietuvių 
bendruomene. Los Andželas yra trečias pasaulyje miestas po 
Niujorko ir Honkongo pagal jame įsteigtų generalinių konsula-
tų skaičių – čia veikia daugiau kaip 60 generalinių konsulatų. 
Daugelis ES valstybių JAV vakarų pakrantėje yra įsteigusios 
konsulatus. Los Andželas – antras pagal dydį ir ekonominę 
svarbą JAV miestas, kuriame įsikūrę informacinių technologijų 
srities įmonių centrai. Neoficialiais duomenimis, vien tik pačiame 
Los Andžele gyvena daugiau nei 10 tūkst. Lietuvos piliečių ir 
lietuvių kilmės amerikiečių. Generalinio konsulato įsteigimas 
leis veiksmingiau teikti konsulinę pagalbą ne tik Kalifornijos 
valstijoje, bet ir kaimyninėse valstijose gyvenantiems asme-
nims. Generalinis konsulatas Los Andžele aptarnaus asmenis, 
gyvenančius Kalifornijos, Oregono, Vašingtono, Arizonos, Jutos, 
Nevados, Aliaskos ir Havajų valstijose.

Lietuvos nuolatinė atstovė Jungtinėse Tautose ambasado-
rė Raimonda Murmokaitė gruodžio 18 dieną įteikė Sutarties dėl 
prekybos ginklais ratifikacinius raštus. R. Murmokaitė pabrėžė, 
kad vieną pagrindinių šios sutarties tikslų – sumažinti žmonių 
patiriamas kančias – padėtų įgyvendinti didesnis prekybos 
ginklais skaidrumas. „Skaidri prekyba ginklais buvo Lietuvos 
prioritetas derybose dėl sutarties, mes ir toliau skirsime tam 
kuo daugiau dėmesio, skatindami viešai skelbti valstybių ginklų 
prekybos ataskaitas ir remdami pilietinės visuomenės iniciatyvas 
šioje srityje”. Įsigaliojus Sutarčiai dėl prekybos ginklais, bus 
draudžiama eksportuoti ginklus, jei jie galėtų būti panaudoti 
genocidui, nusikaltimams žmogiškumui ar karo nusikaltimus. 
Priimdamos sprendimus dėl ginklų eksporto, sutarties šalys taip 
pat turės įvertinti, ar sandoris nepakenks taikai ir saugumui, ar 
ginklai nebus panaudoti vykdant tarptautinės humanitarinės 
teisės ar žmogaus teisių pažeidimus. Sutartis dėl prekybos 
ginklais įsigalios gruodžio 24 dieną. Lietuva tapo 59-ąja sutartį 
ratifikavusia šalimi.

Lietuvos ambasadorius prie NATO Kęstutis Jankauskas 
paskirtas naujuoju Europos Sąjungos stebėjimo misijos Gruzijoje 
vadovu. Gruodžio 19 d. ES Taryba pranešė, kad šis sprendimas 
buvo priimtas ES Tarybos Politiniame ir saugumo komitete. 
K.Jankauskas pakeis misijai iki šiol vadovavusį Toivo Klaar. 
Europos Sąjungos stebėjimo misija Gruzijoje yra neginkluota 
civilinė stebėjimo misija, kuri padeda stabilizuoti situaciją, 
siekiant pilnai laikytis šešių punktų susitarimo tarp Gruzijos ir 
Rusijos, pasirašyto 2008 m. rugpjūčio mėn. Misija, palengvin-
dama dialogą tarp šalių bei per kitas pasitikėjimą skatinančias 
priemones, prisideda prie įtampos mažinimo. Tai pirmoji ES 
BSGP misija, kuriai vadovaus lietuvis.

Gruodžio 22 dieną Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos (JT ST) 
posėdyje Lietuvos nuolatinė atstovė JT ambasadorė Raimonda 
Murmokaitė paragino siekti atsakomybės už Šiaurės Korėjoje 
vykdomus nusikaltimus žmonijai. Ambasadorė R. Murmokaitė 
pabrėžė, kad reikia svarstyti padėties Šiaurės Korėjoje perdavi-
mą Tarptautinio Baudžiamojo Teismo kompetencijai ir tikslinių 
sankcijų taikymą tiems režimo atstovams, kurių veiksmai gali 
būti prilyginti nusikaltimams žmonijai. Lietuvos atstovė taip pat 
paragino Šiaurės Korėją nedelsiant įgyvendinti tyrimų komisijos 
rekomendacijas, o Saugumo Tarybą - nuolat stebėti situaciją ša-
lyje ir rengti reguliarius posėdžius jai aptarti. Gruodžio 22 dieną 
žmogaus teisių padėtis Šiaurės Korėjoje JT Saugumo Taryboje 
svarstyta pirmą kartą, po to, kai 10 JT Saugumo Tarybos narių – 
Lietuva, Prancūzija, Australija, Čilė, Jordanija, Liuksemburgas, 
Jungtinė Karalystė, Pietų Korėja, Ruanda ir Jungtinės Amerikos 
Valstijos – bendru laišku kreipėsi į Saugumo Tarybos pirmininką. 

LR URM

Europos Sąjungos Prezidentas Donald Franciszek Tusk (pareigas pradėjęs eiti nuo 2014 m. gruodžio 
1 d.) ir Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė dalyvavo Europos Vadovų Tarybos su-
sitikime.                                                                            LR Prezidento kanceliarijos nuotrauka / R. Dačkus

Ketvirtadienis, gruodžio 
18 d. (Briuselis). Lietuvos 
Respubl ikos  Prez identė 
Dalia Grybauskaitė dalyvavo 
Europos Vadovų Tarybos susi-
tikime, kuriame aptariama ES 
ekonominė padėtis ir priemo-
nės ES ekonomikos augimui 
bei investicijoms skatinti.

„Lietuvos ekonomika auga 
sparčiai ir stabiliai, tačiau 
bendras ES ekonomikos atsi-
gavimas yra vangus. Europai 
būtinos naujos investicijos, 
kurios paspartintų augimą, 
sustiprintų ES konkurencin-
gumą pasaulinėse rinkose ir 
užtikrintų naujų darbo vietų 
kūrimą” - sakė Prezidentė.

Vadovų susitikime aptaria-
mas Europos Komisijos pa-
siūlymas įkurti naują Europos 

ES EKONOMIKAI BŪTINOS NAUJOS INVESTICIJOS

strateginių investicijų fondą, 
kuris paskatintų privatų verslą 
investuoti į strategiškai ir eko-
nomiškai svarbius ES projek-
tus. Lietuva šiuo metu yra iden-
tifikavusi 24 projektus energeti-
kos, informacinių technologijų, 
transporto ir kitose srityse, ku-
rie galėtų pretenduoti į naujojo 
fondo lėšas. Tai galimybė ne tik 
paspartinti energetinės ir trans-
porto infrastruktūros gerinimą, 
naujų mokslo bei technologijų 
centrų steigimą mūsų šalyje, 
bet ir pritraukti naujų užsienio 
investicijų.

Sėkminga fondo veikla 
taip pat padėtų sukurti per 1,3 
milijono naujų darbo vietų vi-
soje Europoje, galėtų padidinti 
ES BVP augimą 2 procentais 
ir pritrauktų iki 315 milijardų 

eurų investicijų per trejus me-
tus. Auganti ES ekonomika 
paskatintų ir Lietuvos ekono-
mikos augimą.

Efektyviam naujų investici-
jų įsisavinimui būtina pagerinti 
ES investicinę aplinką, dėl to 
EVT aptariamas biurokratinių 
kliūčių verslui mažinimas ir 
ES Energetikos vidaus rinkos ir 
skaitmeninių rinkų sukūrimas. 
Tai pasitarnaus ir Lietuvos 
verslui, kuriam bus sudarytos 
geresnės sąlygos dirbti visuo-
se svarbiausiuose ES rinkos 
sektoriuose. Europos Sąjungos 
valstybės taip pat raginamos 
vykdyti atsakingą finansų poli-
tiką, įgyvendinti būtinas struk-
tūrines reformas ir efektyviai 
išnaudoti jau turimus resursus.

 president.lt

Penktadienis, gruodžio 
19 d. (Briuselis). Briuselyje 
įvykusiame Europos Vadovų 
Tarybos susitikime Lietuvos 
Respublikos Prezidentė Dalia 
Grybauskaitė kartu su kitais 
Europos Sąjungos šalių va-
dovais aptarė aktualius išorės 
politikos klausimus bei padėtį 
Ukrainoje.

ES vadovai išsakė paramą 
darbą pradėjusiai naujajai 
Ukrainos koalicinei vyriau-
sybei. Prezidentės teigimu, 
šiai vyriausybei tenka svarbus 
uždavinys ne tik atkurti taiką 
ir stabilumą, bet ir atsakingai 

ES REMIA REFORMAS UKRAINOJE
įgyvendinti šalies ir žmonių 
gerovei būtinas reformas.
Šalies vadovė pabrėžė, jog 
reformų ir visos valstybės sė-
kmė priklauso nuo Ukrainos 
sugebėjimo išgyvendinti ko-
rupciją.

ES vadovai aptarė eko-
nominę ir finansinę padėtį 
Ukrainoje bei įsipareigojo 
toliau remti reformas šioje ša-
lyje. Gruodžio mėnesį Europos 
Komisija suteikė Ukrainai 
pusės milijardo eurų dydžio 
paramą. Lietuva taip pat teikia 
pagalbą Ukrainai, kurios vertė 
šiemet sudarė daugiau nei 2 

milijonus litų.
Europos valstybių vado-

vai taip pat pagilino Krymo 
ankesijos nepripažinimo po-
litiką, priimdami griežtus 
apribojimus ES investicijoms 
bei verslo plėtojimui šiame 
regione.

Lietuvos vadovės teigimu, 
Europos Sąjunga privalo iš-
laikyti vieningą ir nekintamą 
poziciją agresoriaus atžvilgiu. 
Bet koks sankcijų švelninimas 
ar dialogas su Rusija, įmano-
mas tik įgyvendinus Minsko 
taikos susitarimus ir atkūrus 
Ukrainos teritorinį vientisumą. 

president.lt

Gruodžio pabaigoje Lie-
tuvos kariuomenę pasiekė 
pirmoji priešlėktuvinės gyny-
bos sistemos GROM siunta, 
kurią Lietuva perka iš Lenkijos 
įmonės MESKO S.A.

Sutartį dėl artimojo nuotolio 
nešiojamosios priešlėktuvi-
nės gynybos sistemų GROM 
Lietuvos kariuomenei pirkimo 
Krašto apsaugos ministerija su 
Lenkijos įmone MESKO S.A. 

LIETUVOS KARIUOMENĘ PASIEKĖ PIRMOJI PRIEŠLĖKTUVINĖS GYNYBOS 
SISTEMOS GROM SIUNTA
pasirašė šių metų rugsėjį. Pagal 
ją Lietuvos kariuomenė įsigyja 
sistemos paleidimo įrenginių, 
raketų, priemonių sistemos 
priežiūrai, lauko treniruoklių, 
simuliatorių, taip pat numatytas 
logistinis paketas. Bendra su-
tarties vertė – 34,041 mln. eurų.

GROM sistema perkama iš 
anksčiau suplanuotų ir jau 2014 
metais krašto apsaugai papildo-
mai skirtų 130 mln. litų. Šiais 

metais pirmoji įmoka – apie 4,8 
mln. eurų. Projektą ketinama 
užbaigti iki 2021 metų.

GROM sistema gali būti 
naudojama mažuose taktiniuose 
vienetuose, kurie veikia atskirai 
ar toliau nuo didesnių dalinių. 
Šias funkcijas Lietuvoje vykdo 
Sausumos pajėgų vienetai, todėl 
perkamos sistemos bus skirtos 
šiems Lietuvos kariuomenės pa-
daliniams apginkluoti. LR KAM
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KULTŪROS KRONIKA

K U L T ŪR A

2014 m. Bernardo Brazdžionio literatūros premiją ketina-
ma skirti poetui ir vertėjui Algimantui Mikutai.  Nutarimą dėl 
premijos skyrimo pirmadienį planuoja priimti Kauno miesto 
savivaldybės taryba. Rašytoją A. Mikutą norima pagerbti už 
eilėraščių knygą „Keltininkas”. Premija sudaro 10 tūkst. litų 
(2896,20 euro). 2013 m. B. Brazdžionio premijos laureatu tapo 
poetas Vladas Braziūnas. Ši premija skiriama už lietuvybės, 
gimtosios kalbos, pilietiškumo tradicinų tęsimą ir naują pas-
tarųjų dvejų metų aukšto profesinio lygio grožinės literatūros 
ar literatūrologijos knygą. Nuo 2014 metų premija teikiama 
išskirtinai Kauną garsinantiems kūrėjams.

Lietuvos Kultūros ministerija 
savo garbės ženklą „Nešk savo 
šviesą ir tikėk” skyrė tautinių ma-
žumų veikėjai, rašytojai, vertėjai, 
diplomatei Halinai Kobeckaitei. 
Apdovanojimas jai bus įteiktas pir-
madienį Tautinių bendrijų namuo-
se. Kultūros ministerijos garbės 
ženklas H. Kobeckaitei skirtas už 
svarų indėlį ir ypatingus nuopelnus 
stiprinant kultūrų dialogą, puose-
lėjant tautinę ir religinę santarvę, 
ugdant visuomenėje humanistines 
vertybes. H. Kobeckaitei gruodžio 
20-ąją suėjo 75-eri. Ji 1988– 1994 metais buvo Lietuvos 
karaimų kultūros bendrijos pirmininkė, 1990–1994 metais 
vadovavo Tautybių departamentui prie Vyriausybės, 1994–
1997 metais buvo Lietuvos ambasadorė Estijoje, 1997–2004 
metais – Turkijoje, 2004– 2007 metais ėjo prezidento Valdo 
Adamkaus patarėjos, 2007– 2011 metais – ambasadorės 
Suomijoje pareigas.

Remontuojama prie Kryžių kalno pastatyta koplyčia, ku-
rioje mišias 1993 m. aukojo popiežius Jonas Paulius II. Šiaulių 
rajono taryba koplyčios remontui skyrė 42 tūkst. litų. Kitąmet 
gavus pinigų darbai bus tęsiami. 2011 m. Vyriausybė skyrė 15 
tūkst. litų koplyčiai nugriauti, tačiau rajono gyventojai surinko 
per 2 tūkst. parašų, kad istorinė koplyčia išliktų. Kultūros pa-
veldo departamento vertinimo taryba, atsižvelgusi į gyventojų 
norą ir istorinę šio objekto vertę, pripažino ją nekilnojamojo 
kultūros paveldo vertybe ir įtraukė į kultūros vertybių registrą.

Pasitinkant valstybės atkūrimo šimtmetį 2018-aisiais 
visos seniūnijos raginamos pagerbti kraštiečius 1918 ir 1920 
metų savanorius. Pirmoji atminimo lenta atidengta Pasvalio 
rajone Daujėnuose. Lietuvoje anuomet per 10 tūkst. savanorių 
kovojo su bolševikais, bermontininkais už Lietuvos laisvę. 
Pasak atminimo įamžinimo idėjos autoriaus, šis projektas 
nereikalauja didelių lėšų – apie šešis šimtus litų atminimo 
lentai galėtų rasti pačios seniūnijos, bendruomenės ar iš tų 
vietų kilę žmonės.

Glaudžiai bendradarbiaujant Lietuvos nuolatinei atstovy-
bei prie Jungtinių Tautų biuro ir kitų tarptautinių organizacijų 
Ženevoje, Lietuvos centriniam valstybės archyvui ir JT biuro 
Ženevoje bibliotekai, užbaigtas beveik dvejus metus trukęs 
projektas, kurio metu šios bibliotekos interneto svetainėje pa-
talpinti suskaitmeninti svarbūs archyviniai dokumentai, susiję 
su Lietuvos veikla Tautų Sąjungoje 1920–1940 m.            LRT

Italijos miestuose Romoje 
ir Akviloje gruodžio 16–17 
dienomis surengti jau tradi-
ciniai tarptautinio jaunimo 
muzikos festivalio „Su mu-
zika per Europą” laureatų iš 
Lietuvos koncertai.

„Mūsų jaunieji muzikantai 
– puikus jaunos, veržlios ir 
darbščios mūsų šalies atspin-
dys. Juk niekas kitas taip gerai 
neatstovauja šaliai, kaip mūsų 
menininkai. Tai tikrieji mūsų 
šalies ambasadoriai ir mūsų 
visų žvilgsnis į Lietuvos ir 
Europos ateitį”, – sveikindama 

JAUNIEJI LIETUVOS MUZIKOS TALENTAI SUŽIBĖJO ITALIJOJE

Jaunieji Lietuvos muzikos talentai Italijoje.                                                                          LR URM nuotr.

susirinkusiuosius į koncertą, 
sakė  Lietuvos ambasadorė 
Italijoje Jolanta Balčiūnienė.

Jau ketvirtus metais iš 
eilės rengiamame koncer-
te šį kartą pasirodė Dorotė 
Vdovinskytė (fortepijonas), 
Laura Staponkutė (smuikas) 
ir Deividas Dumčius (violon-
čelė), Lukas Gedvilas (forte-
pijonas) ir Aistė Pilibavičiūtė 
(sopranas).

Koncer tą  o rgan izavo 
Lietuvos ambasada Italijoje 
kartu su VšĮ „Musica Vitale”.

LR URM

Halina Kobeckaitė

Du jauni muzikantai, baigę 
studijas užsienyje, sugalvojo 
padėti Lietuvoje gyvenantiems 
talentingiems jaunuoliams. Jie 
inicijavo konkursą ir festivalį 
„Kalėdinis Vilnius”.

Smuikininkė Dalia Dė-
dinskaitė ir violončelininkas 
Glebas Pyšniakas, baigę stu-
dijas Vienoje, sugalvojo, kad 
talentingiems Lietuvos vaikams 
labiausiai trūksta gerų instru-
mentų. Keliasdešimt tūkstančių 
litų kainuojančių smuikų, ar 
violončelių dažnai tėvai neįgali 
nupirkti. „Jie turi kažkokius 
smuikus, violončeles, bet jie 

AUSTRIJOJE GYVENANTYS LIETUVIAI 
MUZIKANTAI PADEDA KURTI JAUNIESIEMS

nėra sutvarkyti pagal aukš-
tą standartą. Ir kai pradėjo-
me patys tokiais instrumentais 
groti Austrijoje, kilo idėja ir 
į Lietuvą jų atvežti”, – sako 
D. Dėdinskaitė, forumo „Ars 
Lituanica” iniciatorė.

Abu muzikantai Lietuvoje 
surengė forumą „Ars Litua-
nica”. Keturi nugalėtojai 
kaip premijas metams gavo 
Lietuvos ir Vokietijos meistrų 
instrumentus su galimybe 
juos išsipirkti. Taip pat orga-
nizatoriai nugalėtojams įteikė 
naujų stygų komplektus, vedė 
meistriškumo kursus. „Gavau 

ir fotosesiją, gavau koncertų 
filharmonijoje. Dar kas labai 
gerai, kad buvo meistriškumo 
kursai. Tas konkursas – tai 
praktiškai man ant lėkštutės 
buvo padėta visa reikalinga 
informacija ir aš tik atėjau ir 
ją pasiėmiau”, – sako laureatas 
Augustas Gocentas.

Forumo „Ars Lituanica” 
laureatai grojo Vytauto Kasiulio 
dailės muziejuje. Konkurso 
organizatoriai yra ir festiva-
lio rengėjai. Pasak Austrijoje 
gyvenančių D. Dėdinskaitės 
ir G. Pyšniako, jie dažnai su 
kolegomis svarsto, kodėl turi 
rengti programas tik koncertams 
užsienyje.                            LRT

Lietuvos Seimui 2015-uo-
sius paskelbus Mykolo Kleopo 
Oginskio metais, ta proga pla-
nuojama surengti koncertų, 
festivalių, parodų, iškilmingai 
atidaryti restauruotus rūmus, 
pastatyti paminklą. 

Šie sumanymai įtraukti į 
rengiamą M.K.Oginskio 250-
ųjų gimimo metinių minėjimo 
veiksmų planą. Jį patvirtino 
Lietuvos Vyriausybė.

Veiksmų plano projekte nu-
matyta kitąmet Rietave pastatyti 
paminklą, skirtą M.K.Oginskiui 
ir jo palikuonims, ieškoti su ku-
nigaikščių Oginskių gyvenimu 
susijusių archyvinių dokumentų 
ir juos viešinti, sukurti jų doku-
mentinio paveldo interaktyvią 
interneto svetainę, parengti šios 
giminės dailės kolekcijos paro-
dą ir išleisti jos katalogą.

Kitų metų balandį norima 
iškilmingai atidaryti restauruo-
tus Mykolo Oginskio rūmus 
Plungėje. Ta proga ten turėtų 
būti surengta mokslinė kon-
ferencija ir ekspozicija kuni-
gaikščių kultūrinei, švietėjiškai 
veiklai Lietuvoje paminėti.

Pagal planą, Rietave turė-
tų vykti tarptautinis jaunųjų 
atlikėjų konkursas-festivalis 
„Mykolo Kleopo Oginskio 
kūrybos perlai”, Plungėje – X 
tarptautinis Mykolo Oginskio 
festivalis, Valdovų rūmuose – 
Lietuvos kamerinio orkestro ir 
pianistės Mūzos Rubackytės 
koncertas.

M.K.OGINSKIO METUS PAŽYMĖS KONCERTAIS, 
PAMINKLU IR RŪMŲ ATIDARYMU

M.K.Oginskio gimimo me-
tinėms skirti koncertai numatyti 
Paryžiuje ir Flocencijoje.

Be to, norima išleista pro-
ginę monetą, pašto ženklą, 
sukurti televizijos laidą apie 
M.K.Oginskį.

Taip pat norima restauruoti 
kunigaikščių Oginskių dva-
ro sodybos kultūros paveldo 
objektus Rietavo savivaldybėje, 
Rietavo Šv. Arkangelo Mykolo 
bažnyčią.

2014 m. metų birželį Sei-
mas priėmė nutarimą, ku-
riuo 2015-uosius paskelbė 
M.K.Oginskio metais, nes 
bus minimos šio iškilaus vals-
tybės ir visuomenės veikėjo, 
diplomato, kompozitoriaus 
250-osios gimimo metinės. 
Be to, šią sukaktį UNESCO 
ir valstybės narės įtraukė į 
pasaulio kultūrai, švietimui, 

mokslui, istorinei atminčiai 
minimų svarbių sukakčių 
sąrašą.

M.K.Oginskis (1765-1833) 
buvo daugeliu talentų pasižymė-
jusi XVIII-XIX amžių sandūros 
asmenybė: politikas, diploma-
tas, Abiejų Tautų Respublikos 
Seimo narys, Vilniaus uni-
versiteto mokslo tarybos gar-
bės narys, Lietuvos sukilėlių 
Vyriausybės, Lietuvos tautinės 
aukščiausiosios tarybos narys, 
socialinių reformų idėjų puo-
selėtojas, memuarų rašytojas, 
kompozitorius. Jis aktyviai 
dalyvavo politinėje, valstybės 
valdymo, švietimo, socialinių 
reformų, ypač baudžiavos pa-
naikinimo, kultūros prieina-
mumo didinimo ir visuomenės 
kūrybiškumo skatinimo.     LRT

Išleista nauja M. K. Oginskio plokštelė „Atsisveikinimas su Tėvyne”.
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Naktis į šventų Kalėdų 
rytą, gausybės žvaigždučių 
apsupto auksinio mėnulio iš 
juodai mėlyno dangaus ap-
šviesta, puošė žemę. Tvoros 
pyškėjo, dideli medžiai spro-
ginėjo nuo šalčio. Kūdikėlis 
Kris tus  jau  buvo gimęs 
Betliejaus tvartelyje.

Po kalėdinių šv. Mišių 
visa mūsų šeima skubėjo 
namo. Dabar jau sniegą pustė 
šiaurys vėjas, net pro gerai 
užsegiotus paltus, užmaukš-
lintas kepures lindo šaltis, 
veržėsi prie kūno. Namai 
buvo arti bažnyčios, tad, kiek 
galėdami, skubėjome, bet, 
kol grįžome, pajutom šaltį iki 
gyvų kaulų. Visi drebėjome.

Namuose mus sutiko ma-
loni šiluma. Kvepėjo valgiai, 
tarnaitė baigė juos krauti ant 
stalo. Pakabinę kepures ir 
paltus, nusimovę šiltus batus, 
trepsėjome, kad tik greičiau 
sušiltume, glaudėme nugaras, 
dėjome rankas prie šiltos, 
žalsvų koklių krosnies.

Alkį sukeliantys kalėdinių 
pietų kvapai traukte traukė iš 
burnos seiles. Didelė eglu-
tė, apdovanota papuošalais, 
švietė, skleidė malonią dva-
sinę šilumą. Po eglute – daug 
puošniai suvyniotų dovanų.

Sėdome prie šv. Kalėdų 
stalo, apkrauto skanumynais 
– didelis dubuo burokėlių ir 
džiovintų grybų sriubos, ilgas 
samtis, atsirėmęs į jo briauną. 
Šalia indelis su tiršta rūgščia 
grietine, bruknių koše, didelė 
riebi žąsis, prikimšta obuolių, 
troškintų raugintų kopūstų 
dubenėlis, didelis dubuo, 
kupinas bulvių košės, ruginė 
duona, kvepianti kmynais… 
Prie kiekvienos lėkštės – po 
kalėdaitį.

Persižegnoję pasimeldė-
me, laužydami kalėdaičius, 
dalijomės, linkėjome vienas 
kitam sveikatos, šviesios 
ateities, taikos žemėje ir ki-

tais metais vėl visiems kartu 
sėsti prie kalėdinio stalo.

Valgėme, bet mažai kal-
bėjomės, nes buvome išalkę. 
Pavalgę dėkojome Dievui 
už vaišes. Visi, pakilę nuo 
stalo, ėjo į salionėlį pasiklau-
syti radijo. Aš dar likau prie 
stalo – valgiau ir valgiau, 
žąsies kaulelius apgraužiau, 
suvalgęs bulvių košę, pirštu 
lėkštę išgramdžiau. Mama 
barė, kad negražiai valgau, 
bet aš buvau toks alkanas, 
kad negalėjau susivaldyti, 
užmiršau mandagumą…

Maisto ant stalo neliko, 
net duonos trupinius suval-
giau, mama siūlė dar pyra-
gaičių su saldžios kakavos 
stikline, bet aš jau nieko 
nebenoriu. Pradėjo skaudėti 
skrandį, lyg kietas akmuo 
jame vartėsi. Rankomis tri-
nu po krūtine ir staiga nu-
purto šaltis. Žvarbus vėjas 
vėl skverbiasi po apranga, 
lygiai kaip ryte, grįžtant iš 
bažnyčios. 

Pradėjau drebėti, ieškau 
sagų stipriau užsisegti, bet 
vistiek labai šalta, dantys ka-
lena, rankos dreba, o skran-
dyje tas akmuo vis sunkėja, 
graužia vidurius. Keliuosi 
nuo stalo, eisiu prie namiš-
kių, šiltos krosnies.

Dairausi aplink. Nematau 
nei tėvų, nei sesių, nei brolio. 
Nėra šiltos koklinės žalsvos 
krosnies. Matau stalą be 
staltiesės, be tuščių ar kito-
kių lėkščių. Nėra minkštų 
kėdžių, tik medinis suolas. 
Nėra papuoštos eglutės... 

Atsiremiu rankomis į kaž-
ką labai šaltą. Pusiau atsisė-
du, pusiau guliu – tai šaltos 
cemento grindys. Aš į jas 
atsirėmęs rankomis tamsia-
me kampe, prisiglaudęs prie 
pilko mūro sienos. Aplink 
tamsu, tik kitame kambaryje 
pro durų angą matyti silpna 
šviesa. Atsisėdu, drebu nuo 

J a u  p e n k t u s  m e t u s 
Karaliaus Mindaugo profe-
sinio mokymo centre vyko 
tarptautinė mokslinė – prak-
tinė konferencija, skirta pro-
fesoriaus Rimanto Laužacko 
mokslo ir praktikos darbams 
paminėti. Šių metų konferen-
cijos tema: „Sistemoteorinės 
profesinio rengimo kaitos 
dimensijos. Žmogaus dar-
nos ugdymo siekis profesi-
nio rengimo programose”. 
Tarptautinėje konferencijoje 
įžvalgomis dalijosi dvasinin-
kijos, Švietimo ir mokslo mi-
nisterijos, Centro, Šv. Ignaco 
Lojolos kolegijos ir Vytauto 
Didžiojo universiteto prane-
šėjai, svečiai iš Vokietijos, 
Italijos ir Baltarusijos. 

„Švietimas negali apsi-
riboti vien žinių perdavi-
mu. Turime kompleksiškai 
žvelgti į žmogaus, kaip as-
menybės, ugdymą. Linkiu, 
kad konferencija tarnautų 
šiam tikslui”, – sveikinda-
mas dalyvius, teigė Kauno 

arkivyskupas – metropo-
litas Sigitas Tamkevičius. 
Pasak Karaliaus Mindaugo 
profesinio mokymo cen-
tro direktorės dr. Laimutės 
Anužienės, profesorius R. 
Laužackas Centrą įvardijo 
metodologine laboratorija, 
todėl siekiama tęsti jo darbus. 
„Reikia mokėti įvaldyti naują 
įrangą, naujas technologijas, 
tačiau privalai neužmiršti, 
kad esi asmenybė, todėl šioje 
konferencijoje daugiausia 
dėmesio skiriame vertybėms. 
Pasibaigus konferencijai, 
dirbsime toliau. Trys institu-
cijos – Karaliaus Mindaugo 
profesinio mokymo centras, 
Šv. Ignaco kolegija ir Vytauto 
Didžiojo universitetas – ruo-
šia tarptautinį projektą. Jo 
metu bus parengti moduliai, 
kurie bus skirti vertybių 
diegimui visuose švietimo 
sąrangos lygmenyse”,– sakė 
dr. L. Anužienė.

„Įvairiuose tarptautiniuo-
se ir Lietuvos dokumentuose 
nedaug dėmesio skiriama 
vertybėms. Dažniausiai yra 
nurodomi instrumentai, ku-
riais galima siekti verty-
binio ugdymo, į tai šioje 
konferencijoje pažvelgsiu 
giliau”,– mintimis dalijosi 
Vytauto Didžiojo universiteto 
Profesinio rengimo studi-
jų centro vadovas doc. dr. 
Vidmantas Tutlys. 

Vilniaus universiteto do-
centas dr. Darius Kuolys 
sako, kad būtina kalbėti apie 
vertybių puoselėjimą. „Jei 
norime būti laisva visuome-
nė, mes privalome puoselėti 

ŠVENTOS KALĖDOS

KALĖDŲ ŠVENTĖS
Leonas Milčius

Kalėdų šventės. Gera juk tikėti, 
Kad jos stebuklą kiekvienam atneš,
Prigesusi viltis ir vėl pradės spindėti, 
O džiaugsmas kelią į namus suras.

Vieniems jis bus šeimyna susodinta
Prie Kūčių stalo žvakės šviesoje,
Žalia eglutė snaigėm padabinta 
Ir baltas kalėdaitis vaiko rankoje.

Kiti lauks dovanų iš storo maišo,
Brangių svečių ir pobūvio šaunaus,
Tretiems pakaks skambučio, laukto laiško,
Ramybės meto, švento ir šviesaus.

Tačiau svarbiau tą vakarą už viską
Bus žemės žmogų kelianti žinia —
Betliejaus danguje žvaigždė sužibo, 
Dievo Sūnus jau užgimė po ja.
      2014-12-23
      Raudondvaris

šalčio, pilve alkio akmuo 
nepaliaujamai raižo. Nėra 
namiškių, kalėdinio stalo su 
žąsim, bulvių košės dubens. 
Palengva aušta 1944 metų 
Kalėdų rytas mažytėje, tuš-
čioje geležinkelių stotelėje, 
tolimame Bavarijos kaime, 
toli nuo namų.

Pro apšarmojusį stotelės 
langą ilgai žiūri jaunuolis 
iš Lietuvos, vienui vienas, 
be šeimos. Kur jie? Gal ir 
jie, alkani, sušalę, kaip aš, 
sapnavo šventas Kalėdas, 
gausiai apkrautą stalą, kaip 
senais laikais. Gal jie Sibire? 
Ar gyvi? 

Pro langą buvo matyti 
raudonos saulės pakaušis, 
išlindęs virš žvilgančių, baltu 
sniegu dengtų kalno viršūnių. 
Aptrintame lagaminėlyje jau 
nuo vakar duonos nebuvo nė 
trupinio…

Romualdas Jagminas

TARPTAUTINĖJE KONFERENCIJOJE: 
ĮŽVALGOS APIE DARNIOS ASMENYBĖS UGDYMĄ

vertybes. Kitaip neįmanoma 
susikalbėti”, – sakė dr. D. 
Kuolys.

Vertybių ugdymas ypatin-
gai aktualus šiuolaikiniame 
pasaulyje. „Dabartiniam jau-
nimui labai svarbu pasitikėti 
savimi, mokytis kaip pasiek-
ti, kad jis būtų reikalingas, 
galėtų kažką reikšmingo 
nuveikti. Vertybių ugdymas 
šiame kontekste – labai svar-
bus”,– teigė  Centro ir kole-
gijos kapelionas, Latvijos ir 
Lietuvos provincijos jėzui-
tų provincijolas t. Gintaras 
Vitkus.

„Bendrosios kompeten-
cijos ir ugdymas šiuolaiki-
niame pasaulyje susiduria 
su įvairiais iššūkiais. Šios 
konferencijos dalyviai tai 
gerai supranta ir dalijasi ne 
tik įžvalgomis, bet ir ieško 
sprendimo būdų. Tikimės, 
kad po konferencijos at-
liksime studiją ir kursime 
tarptautinį projektą, kuris 
bus svarbus šaliai ir visai 
Europai”, – sakė Šv. Ignaco 
Lojolos kolegijos direktorius 
dr. Aivaras Anužis. 

Ta r p t a u t i n ę  m o k s l i -
nę – praktinę konferenciją 
„Sistemoteorinės profesinio 
rengimo kaitos dimensijos. 
Žmogaus darnos ugdymo sie-
kis profesinio rengimo pro-
gramose” surengė Karaliaus 
Mindaugo profesinio mo-
kymo centras, Šv. Ignaco 
Lojolos kolegija ir Vytauto 
Didžiojo universitetas.

Karaliaus Mindaugo profesinio 
mokymo centro ir Šv. Ignaco Lojolos 
kolegijos informacija
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„DIRVAI” 
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B.Balčiūnas, Annapolis, MD ....50
K.Čeputis, Evanston, IL ............50
B.Pautienis, Richmond H., OH 45
G.Stankunas, Cos Cob, CT .......45
J.Talandis, Santa Monica, CA ..45
I.Vileniškis, Wayland, MA .......45
S.Dimas, Middle Village, NY ..30
S.Lee, Seminole, FL .................25
V.Mažeika, Park Ridge, IL .......22
V.Gelgotas, Willoughby, OH ....20
T.Sperauskas, Glen Cove, NY ..20
T.Zickus, Phoenix, AZ ..............20
J.Kaunas, Euclid, OH ...............15
B.Kronas, Willowbrook, IL ......15
T.Kasiuba, Brooklyn, NY .........10

Visiems aukotojams
nuoširdžiai dėkojame

T T T
„Dirvai”
Linksmų Šv. Kalėdų
ir laimingų Naujųjų Metų!
Nuoširdžiai,

Stacy Lee
Seminole, FL

T T T
Sveikinu visą štabą.
Linkiu nepavargti ir 
tęsti šį svarbų 
mums, lietuviams, darbą.
         Ačiū!

Baniutė Kronienė
Willowbrook, IL

DĖMESIO „DIRVOS” 
RĖMĖJAMS!

Primename „Dirvos” rė-
mėjams, kad „Dirvos” leidėja 
„Vilties” draugija turi atleidi-
mą nuo federalinių mokesčių 
Nr. 34-0745990, kuris rėmė-
jams suteikia teisę nurašyti 
savo aukas, palikimus bei kitą 
finansinę paramą „Dirvai” nuo 
federalinių pajamų mokesčių. 
Tikime, kad „Dirvos” rėmėjai 
padidins savo paramą.

Dėkinga „Vilties” d-jos 
valdyba

Pirmadienis, gruodžio 
22 d. (Vilnius). Pratęsdami 
kalėdinę tradiciją, Lietuvos 
skautų ir ateitininkų orga-
nizaci jų  a ts tovai  į te ikė 
Betliejaus taikos ugnį Lietuvos 
Respublikos Prezidentei Daliai 
Grybauskaitei.

„Keliaudama per pasaulį, 
iš rankų į rankas, simbolinė 
žvakės liepsnelė atneša tai-
kos, gerumo ir vilties žinią. 
Tegul jos šviesa pasklinda po 
Lietuvos miestus ir mieste-
lius, sutelkia bendruomenes, 
sušildo ir suteikia dvasinės 
stiprybės”, - sakė Prezidentė.

Pri imdama Betl iejaus 
ugnelę, simbolizuojančią 
žmonijos vienybę, draugystę 
ir taiką, Prezidentė padėkojo 
skautų ir ateitininkų organi-
zacijų nariams, kurių dėka 
simbolinė taikos ugnis pasie-
kė Lietuvą jau aštuonioliktą 

BETLIEJAUS TAIKOS UGNIS ATKELIAVO Į LIETUVOS PREZIDENTŪRĄ

LR Prezidento kanceliarijos nuotr. / R. Dačkus

kartą. Atkeliavusi iš Lenkijos, 
Betliejaus ugnis toliau pratęs 
kelionę į Latviją ir Estiją.

Šiais metais dėl įvairiuose 
pasaulio vietose vykstančių 
karinių konfliktų akcijos or-

ganizatoriai kviečia žmones 
susivienyti ir bendromis pa-
stangomis stiprinti taiką.

Kiekvienais metais Lietuvių 
Fondas skiria paramą įvairiems 
projektams, kurie puoselėja ir 
plėtoja lietuvių švietimą, kul-
tūrą, ir veiklą išeivijoje bei, 
gyvenant toli nuo tėvynės, pa-
deda išsaugoti lietuvių kalbą 
bei tradicijas. Žinia, didžiausias 
dėmesys skirstant paramą yra 
nukreiptas į lituanistinį švietimą, 
tačiau be LF paramos, vargu, 
ar galėtų išsilaikyti lietuviški 
centrai, jaunimo stovyklavietės. 
Skirdamas paramą LF neužmirš-
ta ir žiniasklaidos: laikraščių, 
žurnalų ir radijo, remia tokius 
didelius renginius kaip Dainų 
ar Šokių šventės, Teatro festi-
valius išeivijoje. Suprasdamas 
mažesnių bendruomenių, kurių 
išgalės yra ribotos, reikmes 
Lietuvių Fondas stengiasi, kiek 
leidžia galimybės, paremti ir 
jas. Dažnai tik LF paramos 

dėka mažesniuose lietuviškuose 
telkiniuose įmanoma surengti 
kultūrinius renginius. Lietuvių 
Fondas taip pat skiria stipendijas 
lietuvių kilmės studentams. Tai 
vis projektai, kurie įgyvendina-
mi JAV.

LF neužmiršta ir išeivijos 
lietuvių, gyvenančių kitose 
šalyse, bei remia kai kuriuos 
projektus Lietuvoje. Be to, 
po Lietuvių Fondo skėčiu yra 
įsikūrę eilė fondelių, kurie pa-
gal jų steigėjų nuorodas, labai 
dažnai tiesiogiai remia įvairius 
projektus Lietuvoje ir JAV. Su 
specialios paskirties fondasi ir 
jų remiamomis sritimis galite 
susipažinti čia.

Lietuvių Fondas veikia ir 
lėšas skirsto laikydamasis JAV 
Internal Revenue Code paragra-
fo 501(c) (3). Skirstant išmokas 
vadovaujamasi paramos ir sti-

pendijų pirmenybės gairėmis, 
kurios yra patvirtintos LF direk-
torių tarybos ir paskelbtos LF 
internetinėje svetainėje www.
lietuviufondas.org. LF Pelno 
skirstymo komitetas (PSK) 
paramą skirsto specialaus posė-
džio metu. Komitetą sudaro LF 
tarybos nariai ir JAV Lietuvių 
Bendruomenės pasiūlyti at-
stovai. LF taryba balsavimu 
galutinai patvirtina skirstymus.

Lietuvių Fondo taryba 2014 
metais projektų paramai ir sti-
pendijoms patvirtino 600,448 
dol. sumą. 2014 m. projektų 
paramai ir stipendijoms iš viso 
skirta 480, 668 dol. (444,823 
dol. buvo paskirta posėdžiuose, 
35,845 dol. – tiesiogiai iš spe-
cialių fondų). Pagal specialios 
paskirties fondų steigėjų nuro-
dymus stipendijoms (tiesiogiai 
mokslo įstaigoms) bus išmokėta 

LIETUVIŲ FONDO  
2014 M. PELNO SKIRSTYMO KOMITETO PRANEŠIMAS

2014 m. LF Pelno skirstymo komitetas. Pirmoje eilėje iš kairės: Vytautas Narutis (PSK pirmininkas), 
Rasa Dooling, Robertas Selenis, Dalia Anysas, Juozas Kapačinskas. Antroje eilėje iš kairės: Virgus 
Volertas, Saulius Čyvas, Arvydas Tamulis.                                                                    LF archyvo nuotr.

25,148 dol., projektų paramai – 
10,697 dol.

2014 m. Pelno skirstymo 
komiteto posėdis įvyko š. m. 
gegužės 17 d. Šiais metais buvo 
pateiktos 95 paraiškos, kuriomis 
prašoma bendra paramos suma 
siekė 1, 241,718 dol.

PSK, nuodugniai apsvarstęs 
visas paraiškas, nutarė paremti 
64 projektus. Projektams buvo 
išdalinta 329,813 dol. Jūsų 
dėmesiui – keletas projektų, 
kuriems skirta didesnė suma:

1. JAV LB Švietimo tary-
bai ir lituanistinėms moky-
kloms (106,735 dol.); 2. Trims 
Lituanistikos tyrimo ir studijų 
centro projektams (22,500 dol.); 
3. Studentų mainų Lietuvoje 
programai (LISS) (20,000 dol.); 
4. JAV LB Kultūros tarybai ir 
JAV LB apylinkių renginiams 
(12,500 dol.); 5. Pasaulio lie-
tuvių centrui Lemonte (12,000 
dol.); 6. Laikraščiui „Draugas” 
(12,000 dol.); 7. X Šiaurės 
Amerikos lietuvių dainų šventei 
Čikagoje (10,000 dol.).

LF informacija

Gruodžio 22 d. užsienio 
lietuviai iš 15 šalių lankėsi 
Vilniuje, kur likus vos ke-
lioms dienoms iki Kalėdų 
susitiko su ministru pirmi-
ninku, Krašto apsaugos, 
Teisingumo, Užsienio reika-
lų bei Socialinės apsaugos ir 
darbo ministrais.

Susitikimų su Vyriausybės 
atstovais metu aptarti inter-
netinio balsavimo, informa-
cinio saugumo, dvigubos pi-
lietybės, regionų stiprinimo, 
reemigracijos ir kiti užsieny-
je gyvenantiems lietuviams 
aktualūs klausimai.

Šių susitikimų iniciatorė 
– Pasaulio lietuvių jaunimo 
sąjunga – siekia, kad būtų 
vystomas aktyvesnis dialogas 

ATĖJO LAIKAS ATIDUOTI DUOKLĘ  
LIETUVAI

tarp Lietuvos valstybinių 
institucijų ir užsienyje gyve-
nančių lietuvių, stiprinamas 
tarpusavio bendradarbiavi-
mas, aktyvesnis užsienio lie-
tuvių įsitraukimas į Lietuvos 
ekonominį, politinį, socialinį 
ir kultūrinį gyvenimą.

„Šiandien esant įtemp-
tai geopolitinei situacijai 
privalome būti kaip niekad 
vieningi, dirbti išvien ir ginti 
Lietuvos interesus, kad ir kur 
begyventume. Atėjo laikas 
po pasaulį išsibarsčiusiems 
lietuviams duoti Lietuvai 
tai, ką gali – užsienyje įgytus 
kontaktus, žinias ir patirtį”, 
– pabrėžė PLJS atstovy-
bės Lietuvoje vadovė Ieva 
Davydenko.                   delfi.lt
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Mon. – Fri.: 8 am to 6 pm             866 E. 200th St.
Sat.: 8 am to 4 pm                Cleveland, OH 44119

Kauno „Žalgirio” arenoje 
vykusiame renginyje, skirtame 
pagerbti 50-metį švenčiantį 
Arvydą Sabonį, legendiniam 
krepšininkui, dabartiniam 
Lietuvos krepšinio federaci-
jos (LKF) prezidentui buvo 
įteiktas pirmasis naujas Kūno 
kultūros ir sporto departamen-
to apdovanojimas – Sporto 
garbės žvaigždė.

JAV studentų (NCAA) 
krepšinio lygos čempionate 
gruodžio 15 d. „Gonzaga 
Bulldogs” komanda, kuriai 
atstovauja Domantas Sabonis 
(legendinio Lietuvos krepši-
ninko Arvydo Sabonio sūnus), 
svečiuose 94:54 (40:16, 54:38) 
sutriuškino „Southern Texas 
Tigers” ekipą.

Tarp paskelbtų 2014 metų 
geriausių Lietuvos boksininkų 
laureatų pateko šalies moterų 
bokso istoriją perrašiusi Vaida 
Valskytė, Europos Sąjungos 
(ES) vicečempionas Eimantas 
Stanionis ir sparčiai tobu-
lėjantis sunkiasvoris Tadas 
Tamašauskas.

Dvyliktą kartą 2014 m. 
paskelbtame Tarptautinės fut-
bolo federacijų asociacijos 
(FIFA) pasaulio rinktinių reitin-
ge 355 įskaitinius taškus turinti 
Lietuvos nacionalinė rinktinė iš 
95-os vietos pakilo į 92-ą.

Lenkijoje vykusiame pa-
saulio jaunimo (iki 19 metų) 
tarptautinių šaškių čempiona-
te Lietuvos atstovas Artūras 
Tunkevičius (treneris Edvardas 
Bužinskis) iškovojo aukso me-
dalį. Vilnietis surinko 14 taškų 
iš 18 galimų. Antrąją vietą 
užėmė olandas Martinas Van 
Ijzendoornas (14 tšk.), tre-
čias liko mongolas Suchbatas 
Cogtbataras (12 tšk.). Šiaulietis 
Domantas Norkus (10 tšk.) 
ir vilnietis Anris Plaksis (10 
tšk.) tarp 28 dalyvių užėmė 
atitinkamai 10-ą ir 11-ą vietas.  
Merginų grupėje sidabrą iško-
vojo Lietuvos atstovė šiaulietė 
Milda Jocaitė (trenerė Sandra 
Laurutienė). Nugalėjo Rusijos 
atstovė Nurgujam Azarova. LRT

Plaukikė Rūta Meilutytė 
taps 2017 metais Kaune vyk-
siančių Tarptautinių vaikų 
žaidynių ambasadore, praneše 
Kauno savivaldybė.

„Tai, kad R. Meilutytė bus 
Kaune vyksiančių Tarptautinių 
vaikų žaidynių ambasadore, 
yra labai simboliška. Nes 
būtent šiose žaidynėse, 2010 
metais vykusiose Bahreine, 
pirmą kartą sužibo plaukikės 
žvaigždė”, – pranešime spau-
dai cituojamas Kauno meras 
Andrius Kupčinskas.

Garsiausia Lietuvos plau-
kikė, kuriai tuo metu buvo 
13 metų, Bahreine vykusiose 
žaidynėse aplenkė daugelį 
vyresnių varžovių ir iškovojo 
pirmąsias vietas plaukdama 
50 m ir 100 m krūtine, antrąją 
vietą – 50 m laisvuoju stiliumi 
ir trečią vietą kombinuotoje 

Nuo naujųjų 2015 metų už 
draudžiamų preparatų vartoji-
mą sportininkai bus baudžiami 
griežčiau. Sankcijos bus tai-
komos net už bendravimą su 
diskvalifikuotais asmenimis.

Pasak antidopingo agentū-
rų, kova su draudžiamų prepa-
ratų vartojimu vyksta nuolat 
ir įgauna vis naujas formas. 
Pagal atnaujintą Pasaulinį anti-
dopingo kodeksą nuo 2015-ųjų 
įvedama nauja taisyklė, kuria 
siekiama riboti dopingu rankas 
susitepusių žmonių bendra-
vimą su sportininkais. Už šį 
pažeidimą atletams gresia net 
diskvalifikacija.

„Sportininkams draudžia-
ma turėti sportinių santykių 
su diskvalifikuotais asmenimis 
– diskvalifikuotais treneriais, 
sportininkais, medicininiu 
personalu, asmenimis, kurie 
savo darbinėje veikloje pa-
darė pažeidimų, kurie galėtų 
būti pritaikyti antidopingo 
taisyklių pažeidimui, taigi su 
tokiais asmenimis sportininkui 
draudžiama turėti santykių”, 
– teigia Lietuvos antidopin-
go agentūros direktorė Ieva 
Lukošiūtė-Stanikūnienė.

Atbaidyti nuo draudžiamų 
preparatų sportininkus turėtų 
ir griežtinamos sankcijos už jų 
vartojimą. Jeigu anksčiau daž-
niausiai buvo taikoma dvejų 
metų diskvalifikacija, tai nuo 
sausio 1-osios – ji dvigubai 
didesnė.

Lietuvoje paskutinis ofici-
aliai paskelbtas teigiamas do-
pingo testas užfiksuotas prieš 
Londono olimpines žaidynes. 
Artėjant Rio de Žaneiro žaidy-
nėms, mūsų olimpinės rinkti-
nės kandidatų sąraše esantys 
sportininkai bus stebimi dar 
akyliau.

„Pirma sankcija už drau-
džiamų preparatų vartojimą 
ar bandymą vartoti pailgėja 
iki ketverių metų. Tačiau ji 

Lietuvos plaukikė Rūta Meilutytė ir Kauno meras Andrius Kupčinskas.                                     delfi.lt

2017 M. TARPTAUTINIŲ VAIKŲ ŽAIDYNIŲ KAUNE AMBASADORĖ – RŪTA MEILUTYTĖ 
estafetėje 4x100 m su Kauno 
rinktine.

Galutinį sprendimą Kaunui 
suteikti teisę rengti vaikų 
olimpinėmis žaidynėmis va-
dinamas prestižines varžybas 
Tarptautinių vaikų žaidynių or-
ganizacinis komitetas priėmė 
gruodžio mėnesio pradžioje.

Nuo 1968 metų rengia-
mos Tarptautinės vaikų žai-
dynės pastaraisiais metais 
vyko Atėnuose (Graikija), San 
Franciske (JAV), Reikjavike 
( I s l and i j a )  a r  Bankoke 
(Tailandas), teigiama Kauno 
savivaldybės pranešime.

Planuojama, jog į Kauną 
2017 metais kautis dėl meda-
lių iš viso atvyks daugiau nei 
2 tūkst. dalyvių. Iki 16 metų 
amžiaus sportininkai paprastai 
varžosi 6–10 skirtingų sporto 
šakų varžybose.                 LRT

PRASIDEDA DAR GRIEŽTESNĖ KOVA  
SU DOPINGO VARTOJIMU

gali būti sumažinta, jeigu nėra 
sportininko kaltės, jeigu nėra 
didelės kaltės, [tai įvyko dėl] 
neapdairumo, jeigu sportinin-
kas bendradarbiauja ir teikia 
pagalbą, atskleidžiant antido-
pingo taisyklių pažeidimus, 
sankcija gali būti sumažinta 
iki dviejų metų ar dar ma-
žiau”, – tvirtina I. Lukošiūtė-
Stanikūnienė.

Kai kuriais atvejais spor-
tininkams nuobaudos mažės. 
Jeigu per dešimt metų asmuo 
bus pagautas antrą kartą, jis 
nebus diskvalifikuojamas kaip 
anksčiau visam gyvenimui, 
o bausmė bus skaičiuoja-
ma pagal sudėtingą formulę. 
Diskvalifikacija iki gyvos 
galvos laukia po trečio nu-
sižengimo, bet kai kuriais 
atvejais ji gali būti sumažinta 
iki aštuonerių metų.

Pasak Lietuvos antido-
pingo agentūros direktorės, 
teigiamų dopingo testų per 
didžiausius sporto renginius 
pasaulyje mažėja, nes labai 
sugriežtintas priešvaržybinis 
sportininkų tikrinimas. Tam 
padėjo ir specialiai sukurta 
ADAMS sistema. Aukšto 
meistriškumo sportininkai 
internete turi nurodyti vieną 
valandą per dieną, kada, iš 
anksto neįspėję, pas juos į 
nurodytą vietą gali atvykti 
antidopingo agentūrų spe-
cialistai.

Jeigu sportininko nurody-
toje vietoje nėra, jam gresia 
įspėjimas. Šiam pažeidimus 
pasikartojus tris kartus per 
metus – diskvalifikacija.

Nepaisant visų priemonių, 
sporto pasaulyje neišvengia-
ma dopingo skandalų. Prieš 
dvi savaites dokumentiniame 
filme viena Rusijos sporti-
ninkė teigia, kad šioje šalyje 
draudžiamus preparatus var-
tojančių sportininkų gali būti 
net 99 procentai.                LRT


