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Penktadienis,  sausio 
20 d. (Vilnius). Lietuvos 
Respublikos Prezidentė Dalia 
Grybauskaitė pasveikino 
Donaldą Trampą, pradėjus eiti 
Jungtinių Amerikos Valstijų 
Prezidento pareigas.

Pasak šalies vadovės, 
Lietuvos žmonės vertina nuo-
seklią Jungtinių Amerikos 
Valstijų paramą Lietuvos lais-
vei, nepriklausomybei ir vals-
tybingumui. Tai tvirtas pama-
tas abiejų šalių draugystei ir 
bendradarbiavimui.

L ie tuva  i r  Jung t inės 
Amerikos Valstijos, Prezidentės 
teigimu, yra artimiausios sąjun-
gininkės, nes jas sieja tikėjimas 
demokratija ir žmogaus teisė-
mis bei pasirengimas spręsti 
šių dienų saugumo, terorizmo, 

Susitarimą dėl JAV gin-
kluotųjų pajėgų s ta tuso 
Lietuvos teritorijoje sausio 17 
d. Krašto apsaugos ministeri-
joje pasirašė krašto apsaugos 
ministras Raimundas Karoblis 
ir JAV ambasadorė Lietuvoje 
Anne Hall.

„Leiskite visus pasveikinti 
su, sakyčiau, istorine diena 
JAV ir Lietuvos strateginei 
partnerystei, kurią saugumo ir 
gynybos srityje patvirtiname 
šia sutartimi. Esame suintere-
suoti nuolatiniu JAV karinių 
pajėgų ir ginkluotės buvimu 
Lietuvoje, tai - vienas svarbių 
šalies saugumo elementų” , 
– sakė krašto apsaugos minis-
tras R. Karoblis. Pasak jo, ši 
sutartis numato esmines tokio 
buvimo sąlygas ir dar kartą 
patvirtina JAV gynybinius įsi-
pareigojimus Lietuvai. Lietuva 
savo ruožtu suteiks JAV visas 
reikiamas sąlygas šiems įsipa-
reigojimas vykdyti.

„Bendradarbiavimo sutar-
tis, kurią šiandien pasirašome, 
– tai daugiau nei dokumentas, 
kuria nustatomas JAV karių 
buvimo Lietuvoje statusas. Ji 
dar kartą patvirtina mūsų abie-
jų šalių įsipareigojimą dirbti 
kartu stiprinant NATO aljansą, 
didinant Europos saugumą ir 
kovojant su globalinėmis sau-
gumo grėsmėmis”, – teigė JAV 
ambasadorė Lietuvoje A. Hall.

Ši sutartis yra pirmasis 
tokio pobūdžio dvišalis JAV 
ir Lietuvos susitarimas, kuris 
detaliai apibrėžia JAV ginkluo-
tųjų pajėgų statusą Lietuvoje. 
Pasirašyta sutartis papildo 
1951 m. Šiaurės Atlanto su-
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tarties šalių susitarimą dėl jų 
karinių pajėgų statuso (angl. 
NATO SOFA), kurį Lietuvos 
Respublikos Seimas ratifikavo 
2004 metais.

Pasikeitus saugumo situa-
cijai regione ir Europoje 2014 
m. pavasarį, JAV ir Lietuvos 
gynybinis bendradarbiavimas 
tapo gerokai intensyvesnis, o 
JAV karinio buvimo ir veiklos 
apimtys išaugo. JAV pirmo-
sios atsiuntė oro gynybos 
pastiprinimą – papildomus 
oro naikintuvus bei pajėgas 
tęstiniam buvimui į Baltijos 
valstybes. JAV kariai daly-
vauja Lietuvos Respublikoje 
rengiamose karinėse praty-
bose ir kituose karinio ben-
dradarbiavimo renginiuose, 
įgyvendinant NATO pareng-
ties veiksmų planą, (angl. 
NATO Readiness Action Plan, 
RAP), parengtą Velso susiti-
kimo metu 2014 m. rugsėjo 
5 d., į Lietuvos Respubliką 
JAV siunčia rotuojamas pajė-
gas pagal operaciją „Atlanto 
Ryžtas”, įgyvendina Europos 
saugumo užtikinimo inicia-
tyvą (European Reassurance 
Initative) ir vykdo kitas sau-
gumo užtikrinimo priemones.

Dėl šių priežasčių abiems 
pusėms atsirado poreikis turėti 
detalesnį teisinį JAV pajėgų 
statuso apibrėžimą. Naujoji 
sutartis supaprastins proce-
dūras ir palengvins JAV karių 
ir ginkluotosioms pajėgoms 
priskirtų asmenų atvykimą ir 
buvimą Lietuvoje, palengvins 
sąlygas bendroms pratyboms 
ir kitiems projektams vykdyti.

Naujoji Lietuvos ir JAV 

sutartis įsigalios po to, kai 
ji bus ratifikuota Lietuvos 
Respublikos Seime.

JAV tokius susitarimus JAV 
sudaro su visomis šalimis, su 
kuriomis vykdo intensyvų ir 
glaudų bendradarbiavimą gy-
nybos srityje. Šiuo metu JAV 
yra sudariusi daugiau kaip 100 
sutarčių su įvairiomis valsty-
bėmis, iš kurių maždaug pusė 
yra NATO ir Partnerystės tai-
kos labui (angl. PfP) valstybės. 
Tokio pobūdžio sutartis su JAV 
pasirašė ir Estija bei Latvija.

Papildoma informacija 
apie JAV ir Lietuvos 
sutarties nuostatas
Susitarimu numatomas pa-

tekimas į Lietuvos Respublikos 
teritoriją bus visiškai kontro-
liuojamas: JAV kariai turės 
turėti galiojantį tapatybę nu-
statantį dokumentą ir kelionės 
įsakymą, išduotą atitinkamų 
JAV institucijų.

JAV kariams, civiliam kom-
ponentui ir rangovams suteikia-
ma teisė naudotis tik sutartais 
karinės infrastruktūros objek-
tais ir zonomis, tačiau visiškai 
gerbiant Lietuvos suverenitetą 
ir teisės aktų reikalavimus.

Sutartose karinėse terito-
rijose JAV karinės pajėgos, 
civilis komponentas ir rangovai 
gali vykdyti statybos darbus, 
abipusiškai nustatyta tvarka 
konsultuodamiesi su LR ins-
titucijomis, siekiant, kad tokie 
projektai atitiktų abiejų Šalių 
reikalavimus. Taip sudaromos 
sąlygos JAV toliau investuoti į 
karinę infrastruktūrą.

Susitarimu Lietuva pirmi-

LIETUVOS PREZIDENTĖ 
PASVEIKINO PAREIGAS 

PRADĖJUSĮ EITI JAV PREZIDENTĄ
ekonominius ir politinius iššū-
kius. Anot šalies vadovės, esa-
me pasiruošę kartu ginti mūsų 
piliečių laisvę ir interesus bei 
plėtoti bendrus projektus, kurie 
užtikrins mūsų žmonių gerovę.

Savo sveikinimo laiške 
Prezidentė pareiškė, jog ti-
kisi, kad artimiausiu metu 
atsiras galimybė susitikti su 
Prezidentu Trampu ir kartu 
aptarti Jungtinių Amerikos 
Valstijų ir Lietuvos ryšius bei 
transatlantinio bendradarbia-
vimo gaires, taip pratęsiant 
išskirtinę abiejų šalių draugys-
tės istoriją.

Šalies vadovė D. Trampui 
palinkėjo sėkmės atsakingame 
darbe, o šaliai ‒ dar didesnio 
klestėjimo.

Prezidentės spaudos tarnyba Sutartį dėl JAV ginkluotųjų pajėgų statuso Lietuvos teritorijoje sausio 17 d. Krašto apsaugos minis-
terijoje pasirašė LR krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis ir JAV ambasadorė Lietuvoje 
Anne Hall.                                                                                                    LR KAM / Alfredo Pliadžio nuotr.

(Nukelta į 2 psl.)

Sausio 22 d. JAV preziden-
tas Donaldas Trampas (Donald 
Trump) apsilankė Centrinės 
žvalgybos agentūros (CŽA) 
būstinėje ir pareiškė paramą 
jos pareigūnams. 

JAV prezidentas susilaukė 
kritikos už tai, kad kalbėdamas 
prie žuvusiems CŽA agentams 
pagerbti skirtos atminimo sienos 
dar kartą užsipuolė žiniasklaidą. 
Tačiau D. Trampas neužsiminė 
apie anksčiau žvalgybos agen-
tūroms pareikštą kritiką. Jos 
tvirtino, kad Rusija kišosi į JAV 
prezidento rinkimus.

„Nėra jokio kito žmogaus, 
kuris labiau nei Donaldas 
Trampas pasitikėtų žvalgybos 
bendruomene ir CŽA”, – sakė 
JAV prezidentas D. Trampas 
bei kaltino žiniasklaidą bandy-
mu kurstyti nesantaiką.

JAV PREZIDENTAS PAREIŠKĖ 
PASITIKĖJIMĄ JAV ŽVALGYBA

Po susitikimo su CŽA vado-
vybe D. Trampas teigė, kad JAV 
pastangos kovoti su terorizmu 
buvo „prislopintos”. Jis pažy-
mėjo, kad terorizmo grėsmė 
pasiekė „nematytą blogio lygį”.

JAV prezidentas taip pat ap-
kaltino žiniasklaidą pateikus ne-
teisingus duomenis apie tai, kiek 
žmonių stebėjo jo inauguraciją 
Vašingtone. Nors aukščiausi 
CŽA vadovai tylomis sutiko 
tokius D. Trampo teiginius, 
tačiau pasigirdo pritariamieji 
šūksniai iš 400 darbuotojų, 
klausiusių prezidento kalbos, 
bet buvęs CŽA direktorius 
Johnas Brennanas tikino nuliū-
dęs bei pasipiktinęs tuo, kad D. 
Trampas aukštino save stovė-
damas priešais žuvusių CŽA 
agentų atminimo sieną ir dėl to 
turėtų jausti gėdą.           ELTA

JAV prezidentas Donaldas Trampas (Donald Trump) apsilankė 
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nę baudžiamąją jurisdikciją 
perduoda JAV, tačiau visais 
ypatingais svarbos Lietuvos 
Respublikai atvejais bet kada 
gali ją atsiimti.

JAV pajėgos atleidžiamos 
nuo mokestinių prievolių, ta-
čiau tai nieko naujo, šiuo metu 
taip pat taikomas atleidimas 
nuo mokesčių oficialioms rei-
kmėms pagal LR teisės aktus. 
Nauja tai, kad suteikiamas 
atleidimas nuo mokesčių im-
portuojant daiktus asmeninėms 
reikmės JAV kariams, civiliam 
komponentui, išlaikytiniams ir 
rangovams, abipusiškai sutarta 
tvarka. Nesuteiktas atleidimas 
nuo mokesčių įsigyjant prekes 
asmeninėms reikmės Lietuvos 
Respublikoje.

Lietuvos piliečiams, pa-
samdytiems JAV pusės bus 
užtikrintos Lietuvoje taikomos 
socialinės garantijos – t.y. so-
cialinio draudimo įmokos bus 
mokamos.

LR KAM
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JAV prezidentas Donaldas 
Trampas (Donald Trump), 
sausio 20 d. perėmęs val-
džią, paskelbė pareiškimą, 
kad bus laikomasi principo 
„pirmiausiai Amerika”, ryž-
tingai užsimojo prieš savo 
pirmtako palikimą, praėjus 
vos kelioms valandoms po 
inauguracijos. 

D.Trampas nedelsdamas 
ėmėsi vykdyti kai kuriuos 
savo pažadus. Pirmuoju savo 
įsaku, pasirašytu Baltųjų 
rūmų Ovaliniame kabinete, 
D.Trampas nurodė atšaukti 
sveikatos apsaugos sistemos 
reformą, inicijuotą jo pirm-
tako prezidento Baracko 
Obamos (Barack Obama) ir 
žinomą kaip „Obamacare”. 
Šiuo įsaku valstybės tar-
nyboms nurodoma taikyti 
visas įmanomas išimtis, kad 
būtų apribota Prieinamos 
sveikatos apsaugos įstatymo 
„ekonominė ir reguliavimo 
našta”. Šis žingsnis gali būti 
įžanga į visišką reformos 
atšaukimą.

Šimtai tūkstančių žmo-
nių stovėjo lietingą die-
ną Nacionaliniame mole 
Vašingtone, stebėdami, kaip 
70-metis respublikonas mi-
lijardierius prisaikdinamas 
prezidentu, ir klausėsi jo 
griežto tono populistinės 
kalbos, raginančios imtis 
veiksmų. D.Trampas pažadė-
jo sutelkti dėmesį į tuos šalies 
gyventojus, kurie jautėsi ap-
leisti ir išduoti politikos elito. 
Jis tikino, kad „užmiršti mūsų 
šalies vyrai ir moterys nebe-
bus užmiršti”. „Nuo pat šios 
dienos mūsų šalį valdys nauja 
vizija”, – pridūrė D.Trampas, 
žadėdamas padaryti galą lig-
šiolinei Vašingtono politikai. 
„Nuo šios akimirkos, pirmoje 
vietoje bus tik Amerika”, – 
sakė jis. 

Baigiantis ceremonijų ir 
ritualų dienai, D.Trampas ir 
naujoji pirmoji šalies ponia 

Melania, vilkinti stulbinamą 
dramblio kaulo spalvos su-
knelę apnuogintais pečiais, 
išėjo šokio per vieną iš sos-
tinėje surengtų virtinės tvis-
kančių inauguracijos poky-
lių. Pora lėtai šoko susiglau-
dusi pagal Franko Sinatros 
dainą „My Way”. Vėliau 
prie jų prisidėjo viceprezi-
dentas Mike’as Pence’as, 
jo žmona Karen ir abiejų 
šeimų vaikai. „Ką gi, mes 
tai padarėme, – D.Trampas 
sakė džiūgaujantiems šali-
ninkams. – Mes laimėjome. 
Ir šiandien buvo nuostabi 
diena.” „Tai buvo judėjimas. 
Ir dabar prasideda darbas”, – 
pabrėžė jis. Atvykęs į kitą ba-
lių, D.Trampas atkartojo savo 
kampanijos pažadą padėti 
sukurti daugybę darbo vietų 
JAV pramonėje. „Mumis dau-
giau nebebus naudojamasi. 
Padarysime, kad šios didžio-
sios kompanijos plūstelėtų 
atgal”, – dar kartą pažadėjo 
D.Trampas. „Neketiname 
jūsų nuvilti. Atminkite šūkį: 
padarykime Ameriką vėl 
didžią... Didesnę negu kada 
nors anksčiau – tai įvyks”, – 
tikino jis. 

Savo inauguracinėje kal-
boje D.Trampas žadėjo, kad 
jo prezidentavimas žymės 
naujo politinio laikmečio pra-
džią. „Perkeliame valdžią iš 
Vašingtono Kolumbijos apy-
gardoje ir grąžiname ją jums 
– tautai”, – pareiškė jis. Kiek 
anksčiau D.Trampas, padėjęs 
kairę ranką ant dviejų Biblijų 
– savosios ir naudotos pre-
zidento Abrahamo Lincolno 
– ištarė 35 žodžių priesaiką, 
kurią duodavo kiekvienas 
JAV prezidentas, pradedant 
George’u Washingtonu. 

Sausio 20 d. buvo prisaik-
dinti pirmieji du D.Trampo 
administracijos nariai, kai jų 
kandidatūroms pritarė Senatas. 
Jie abu yra dimisijos generolai: 
gynybos sekretorius Jamesas 

Mattisas ir krašto saugumo 
sekretorius Johnas Kelly.

Artimiausiomis savaitė-
mis Baltieji rūmai planuoja 
kasdien skelbti po keletą 
naujų prezidentinių įsakų, 
panaikinsiančių didelę dalį 
B.Obamos politinio paliki-
mo. D.Trampas taip pat paža-
dėjo iš naujo apsvarstyti ilga-
mečius aljansus su Europa ir 
Azija. „Sustiprinsime senuo-
sius aljansus ir užmegsime 
naujų, taip pat suvienysime 
civilizuotąjį pasaulį prieš 
radikalųjį islamo terorizmą, 
ir visiškai nušluosime jį nuo 
žemės paviršiaus”, – pareiš-
kė jis.

LRT, ELTA, lrytas.lt
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Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų 
kolegija išnagrinėjusi bylą nustatė, kad Lietuvos kariuomenė, 
vykdydama taktinės atakos pirštinių viešąjį pirkimą ir šio pirkimo 
laimėtoju pripažindama UAB „Nota Bene”, pažeidė konkurso 
sąlygas bei viešųjų pirkimų principus, rašoma pranešime spaudai. 
Teismas pripažino, jog Lietuvos kariuomenė neteisingai įvertino 
ieškovės prekių kainų pasiūlymą ir jos pasiūlymą atmetė, kaip ne-
atitinkantį konkurso sąlygų, tokiu būdu tiekėjoms buvo sudarytos 
nevienodos sąlygos konkuruoti dėl šios pirkimo dalies.

Nors naujasis Seimas atsisakė automobilių nuomos biudžeto 
lėšomis, naujieji parlamentarai maksimaliai išnaudoja parlamen-
tinei veiklai numatytas išlaidas. Atsiskaitydami už parlamentinei 
veiklai skiriamas lėšas per pirmuosius kadencijos mėnesius – pusę 
lapkričio ir gruodį, centas į centą visą sumą, t. y. 1217,85 euro išnau-
dojo apie 30 Seimo narių naujokų iš 82, per 20 jų išleido maždaug 
po tūkstantį eurų, rodo Etikos ir procedūrų komisijos paskelbtos 
išlaidų suvestinės nuo kadencijos pradžios. Iš viso parlamentinei 
veiklai numatytų lėšų nepalietė trys naujieji Seimo nariai: konser-
vatoriai Ingrida Šimonytė ir Gabrielius Landsbergis, socialdemo-
kratas Linas Linkevičius. Parlamentarui per mėnesį šioms išlaidos 
skiriama vieno vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio suma, šiuo 
metu ji siekia netoli 800 eurų.

Seimo narė Greta Kildišienė, kuri atsisakė parlamentarės man-
dato, sausio 20 d. viešame pareiškime atsiprašė kolegų ir rinkėjų. 
G. Kildišienė atsidūrė dėmesio centre dėl jos motinos automobi-
lio išperkamosios nuomos sutarties su R. Karbauskio valdomu 
„Agrokoncernu”. Premjeras Saulius Skvernelis ir pirmoji Seimo 
pirmoji vicepirmininkė Rima Baškienė teigė, kad G. Kildišienė 
atsisakyti mandato turėtų ir dėl naujai paaiškėjusių aplinkybių 
apie galimą lėšų pasisavinimą iš darbovietės 2005 metais. Seimo 
pirmininkas Viktoras Pranckietis sako, kad sprendimas trauktis iš 
Seimo šioje situacijoje yra teisingas.

Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos (VTEK) pirminin-
kas Romas Valentukevičius sausio 20 d. pranešė, jog atsistatydins 
iš užimamų pareigų. Jis sako, kad apie savo sprendimą Seimo 
vadovą Viktorą Pranckietį sausio 24 d. informuos raštu. Viktoras 
Pranckietis sausio 19 d. pareiškė, kad R. Valentukevičius sumen-
kino tarnybos autoritetą, nes komentuodamas Seimo narėsGretos 
Kildišienės veiksmus dėl automobilio nuomos tikino, kad parla-
mentarė jokių pažeidimų nepadarė, nors komisija jos veiksmų net 
nebuvo svarsčiusi.

Lietuvos Finansų ministerija paskelbė nušalintojo Valstybinės 
mokesčių inspekcijos (VMI) vadovo Dainoro Bradausko tarnybi-
nių pažeidimų tyrimo išvadas. Taip pat paviešino pokalbius, kurie 
užkirsto kelią D. Bradauskui likti savo pareigose. Jis, kalbėdamasis 
su koncerno „MG Baltic” viceprezidentu Raimundu Kurlianskiu, 
šiam rodė itin didelį palankumą. Pokalbių metu, be kitų temų, 
R. Kurlianskis su D. Bradausku kalbėjo apie vienos iš „Vilniaus 
prekybos” įmonių restruktūrizaciją. Aptarinėjo, kokias išvadas 
turėtų pateikti VMI. Už tai buvo žadama politinė parama, minimos 
konkrečių politikų pavardės. D. Bradauskas į R. Kurlianskio pra-
šymus reagavo. VMI vadovas net pasiūlė pačiam R. Kurlianskiui 
surašyti, kokių išvadų reikia.Pokalbis įrašytas Specialiųjų tyrimų 
tarnybos (STT). Ji pernai pavasarį sulaikė R. Kurlianskį bene 
garsiausioje pastarųjų metų korupcijos byloje, kai iš jo 90 tūkst. 
eurų grynaisiais paėmė buvęs Liberalų sąjūdžio vadovas ir Seimo 
narys Eligijus Masiulis.

„Iki šiol įvyko tik vienas susirinkimas Seimo restorane. 
Susirinkome, sumuštinių, mišrainės suvalgėme ir išsiskirstėme. O 
juk dirbant valdančiojoje koalicijoje reikėtų nuolat tartis”, – sako 
socialdemokratų senbuvis Algimantas Salamakinas. Jo manymu, 
socdemai turėtų netylėti ir dėl Gretos Kildišienės skandalo ir pa-
viešinti bent jau pareiškimą su savo pozicija. Kai kurie opozicijos 
atstovai mano, kad socialdemokratams vertėtų trauktis iš koalicijos, 
tačiau socdemų vadas Algirdas Butkevičius išvadų daryti neskuba, 
nors, jei abejonės nebus išsklaidytos, žada su „valstiečiais” kalbėtis 
rimtai.

Keturi Lietuvos universitetai: Vilniaus universitetas, 
Gedimino technikos, Kauno technologijos ir Sveikatos mokslų 
universitetai kuria atskirą asociaciją. Esą sutarti visiems valsty-
biniams universitetams nepavyksta, nes jų tikslai skirtingi – vieni 
nori vystytis, kiti – tik išlikti. Iki vasaros vyriausybė prašė pačių 
universitetų apsispręsti, kaip ir kurie universitetai jungsis, kad 
valstybinių universitetų šalyje liktų bent perpus mažiau.

Kelios Seimo kadencijos nesiryžta įteisinti parlamentarų atos-
togų, nors Konstitucinis teismas dar prieš dešimtmetį yra paskelbęs, 
kad Seimas privalo priimti jų darbo sąlygas nustatantį įstatymą. 
Nepaisant to, kai kurie Seimo nariai per neeilinius posėdžius net 
neslepia atostogaujantys užsienyje. Etikos komisija jų bausti negali, 
nes poilsiaujantys neretai yra gavę Seimo valdybos pritarimą. LRT
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LIETUVA
Lietuva, 1991-ųjų sausio 13- ta, 2017-ųjų sausio 13 –ta. 

Tarp šių datų – ištisi 26-eri Laisvės metai. Bet juk tai trečdalis 
žmogaus gyvenimo! Kaip greitai jie prabėgo! O ar žinote, 
kodėl? Todėl, kad Laisvė neprailgsta! Ne taip, kaip vergovė, 
kuriai, rodos, nėra pabaigos. Tačiau bet kokia vergovė pa-
smerkta, kai viršų paima laisvės troškimas. Laisvė – aukščiau-
sias žmogiškosios prigimties idealas. Ji verta neįkainojamų 
aukų. Nepriklausomybės kovų savanoriai, Birželio 23-iosios 
sukilėliai, pokario partizanai, tremtiniai ir politiniai kaliniai, 
disidentai, Sausio 13-osios žuvusieji – tai mūsų tautos aukos 
ant Laisvės aukuro. Jų atminimui – nuoširdi mūsų malda: 

„Amžinąjį atilsį duok mirusiems, Viešpatie! Ir amžinoji šviesa 
jiems tešviečia!...”

Laisvės gynėjų diena – ir liūdna, ir kartu džiuginanti 
šventė, nes jų auka buvo prasminga: Laisvė nugalėjo. Lietuva 
skaičiuoja 27-uosius atkurtos Nepriklausomybės metus. 
Deja, pavojus prarasti šią Dievo dovaną niekur neišnyko: 
virš Lietuvos vėl kybo tos pačios Kremliaus rankos pakeltas 
vėzdas. Toji ranka tik ir laukia, kada prarasime budrumą, kada 
suabejosime Laisvės verte ir pasirinktu Lietuvos keliu, kada 
susvyruos mūsų ryžtas gintis. Niekada nenusivilkime Laisve, 
nes tik ji suteikia galimybes ištaisyti klaidas suklydus ir kurti 
dar gražesnę ateitį mums ir mūsų vaikams!

PRISIEKĖ JAV PREZIDENTAS
Tokio rinkimų vajaus JAV nėra buvę – kaltinimai, 

įžeidinėjimai, rusų žvalgybos kišimasis, skandalingi 
pareiškimai... Net nesitiki, kad tai vyko JAV... Deja, bet 
objektyvios informacijos, kas iš tikrųjų vyksta, negalėjo  
pateikti nei žiniasklaidos priemonės, nei politologai, nei 
įvairaus rango politikai. Aišku tik viena – prieštaringes-
nio kandidato už Donaldą Trampą  (Donald Trump) nėra 
buvę. Finalas buvo nei netikėtas, nei lauktas: rinkimus 
laimėjo respublikonas D. Trampas, įveikęs demokratę 
Hilari Klinton (Hillary Clinton). Sausio 20 d. jis prisiekė 
ir pakeitė JAV prezidento poste dvi kadencijas išbuvusį 
Baraką Obamą (Barack Obama). 

Kaip jau minėta, informacija apie D. Trampą tokia 
prieštaringa, kad pasiklausę gali pagalvoti, jog jis – 
Kremliaus statytinis (ypač po teiginių, kad V.Putinas padė-
jo jam laimėti rinkimus). Tai būtų visiškas absurdas, nors 
gali būti, kad Kremlius ir tikisi su naujuoju JAV prezidentu 
pajudinti iš mirties taško abiejų šalių santykių politinius 
procesus, kurie buvo įstrigę JAV prezidentu būnant B. 
Obamai. Tačiau tai nereiškia, kad D.Trampas šoks pagal 
Kremliaus dūdelę – vien naujojo prezidento renkama ko-
manda turėtų kelti nerimą V.Putinui ir jo kompanijai. Na, 
o visai neseniai pasirodė žinia apie D.Trampo ketinimus 
atšaukti sankcijas Kremliui mainais į gerų santykių atkū-
rimą – pasak politikos apžvalgininko Audriaus Bačiulio, 

„norėtųsi pamatyti Rusijos reakciją į D.Trampo pasiūlymą 
iš esmės ir labai smarkiai sumažinti jos branduolinį arsena-
lą, kurį V.Putinas taip brangiai ir sunkiai modernizavo visą 
pastarąjį dešimtmetį, kurdamas ir priimdamas ginkluotėn 
visiškai naujus strateginių sausumos ir laivyno balistinių 

raketų bei aviacinių ir laivyno sparnuotųjų raketų kom-
pleksus, mainais „į sankcijų peržiūrėjimą”. Ir tas esminis 
Rusijos branduolinio arsenalo sumažinimas būtų tik dalis 
to, ką Maskva turėtų padaryti mainais į sankcijų reviziją. 
Nes „Jars”, „Rubezh”, „Bulava”, „Kalibr” - tai ne vien 
Rusijos branduolinio arsenalo, be kurio ji negali vadintis 

„didžiąja valstybe”, ateitis, bet ir Rusijos bei asmeniškai 
V.Putino viešųjų ryšių pamatas.”

Kaip matote, ne toks jau naudingas Kremliui būtų toks 
naujojo JAV prezidento „geranoriškumas” sankcijų atžvil-
giu. O kaip dėl D.Trampo ir JAV specialiųjų tarnybų ginčo? 

- paklausite. Juk informacija, kad rusai kišosi į rinkimus, 
įsilauždami į demokratų partijos serverius, ne iš lubų traukta, 
tad kodėl žvalgybininkais nepasitiki naujasis prezidentas? 
Todėl, kad perspėti apie priešininkų veiklą, kai ji jau akivaizdi 
– „post factum”: žvalgyba tam ir reikalinga, kad užbėgtų už 
akių priešininko kėslams.

Nerimą sukėlė ir D. Trampo prieštaringi pareiškimai dėl 
NATO, deja, bet žiniasklaidoje plačiau nepaaiškinama, ką 
turėjo galvoje naujai išrinktas JAV prezidentas, nepalankiai 
vertindamas aljansą. Pasirodo, jis neneigia organizacijos 
kaip tokios (atvirkščiai, sakė, jog NATO jam labai svarbus), 
tačiau atkreipė dėmesį, kad aljansas buvo sudarytas labai 
seniai ir dėl kitokių grėsmių, kad ne visos aljanso narės 
gynybai skiria įsipareigotus resursus, taip pat NATO neko-
voja su terorizmu. 

Žodžiu, artimiausiu metu matysime daug įdomių ir reikš-
mingų pasaulio politinio gyvenimo įvykių, nes sausio 20 d. 
prisiekė naujasis JAV prezidentas, kuriam pasitikėjimą pa-
reiškė ir nemažai mūsų tautiečių, gyvenančių JAV ir turinčių 
šios šalies pilietybę. 

Kęstutis Šilkūnas

Sunku ir pačiam patikėti, 
kad Sausio 13–osios nakčiai 
jau 26-eri metai, kurią dažnai 
pavadiname kruvinąją arba 
išbandymų naktimi. Manau, 
kad galima būtų pavadinti ir 
mūsų vienybės, ryžto, garbės 
naktimi, kuri leido išbrėkšti 
visai kitam rytui. Laikas, lyg 
upės vanduo - daug ką nuneša, 
sumaišo. Ir tai, kas vieniems 
atrodė ir atrodo nepaprastai 
svarbu, tragiška, didvyriška, 
dabar kitiems  gali atrodyti tik 
kaip tolima, dabarčiai nelabai 
svarbi istorija.

Bet nevalia Sausio 13-osios 
nakties pamiršti, nes tuo metu 
sprendėsi laisvos Lietuvos 
valstybės, lietuvių tautos liki-
mas. To meto dienos ir naktys, 
mano žmonių karta šimtme-
čiams lėmė Lietuvos ateitį, 
netgi garbę. Taip, išsaugoti 
Kovo 11-osios Aktu paskelbtą 
Lietuvos nepriklausomos vals-
tybės atstatymą,  buvo mūsų 
visų pati švenčiausia pareiga, 
kuri gali pareikalauti ypatingos 
tvirtybės, drąsos ir netgi aukų. 
Deja, jų nepavyko išvengti. Tad 
Sausio 13-osios naktis tapo ir  
skausmo naktimi. 

1991 m. sausio 12-oji buvo 
sekmadienis, bet AT, kaip ir 
prieš tai beveik dvi savaites,  
posėdžiaudavo  iki vėlaus va-
karo, pačių išnaktų. Net keletą 
kartų buvo išklausyta AT pir-
mininko Vytauto Landsbergio 
informacija apie politinę pa-
dėtį, svarstomas įstatymas dėl 
nepaprastosios padėties teisinio 
režimo ir su tuo susiję  kai kurie 
Laikinojo Pagrindinio įstatymo 

PRISIMENANT 1991 M. SAUSIO 13-ĄJĄ
Lietuvos Nepriklausomybės akto signataras Leonas Milčius

pakeitimai. 
Tačiau daugiausia laiko 

buvo skiriama politinei padė-
čiai svarstyti, nuolat gaunamai 
informacijai aptarti. Atrodė, 
kad ne tik valandos, bet ir 
minutės buvo sklidinos blogos 
nuojautos. Apie susiklosčiusią 
nepaprastai rimtą padėtį buvo 
galima spręsti ne tik iš Lietuvos 
atstovo Maskvoje E. Bičkausko 
perduodamos informacijos, 
bet ir iš daugelio kitų faktų: 
JAV Kongresas nutraukė dis-
kusiją dėl Persijos įlankos ir 
ėmė  svarstyti Lietuvos klau-
simą. Maskva nutarė pasiųsti į 
Lietuvą tris Rusijos Federacinė 
Tarybos narius ir išsiaiškinti 
padėtį vietoje. 

AT vienas po kito kalbė-
jo atvykę svečiai iš Rusijos. 
Deputatai įdėmiai ir su dė-
kingumu išklausė Leningrado 
tarybos deputato J. Nesterovo, 
svečio iš Zelenogrado mums 
palankias kalbas. Labai šil-
tai buvo sutikta žinia, kad 
Borisas Jelcinas aštriai kriti-
kuoja M.Gorbačiovą dėl labai 
pavojingos politikos Baltijos 
šalių atžvilgiu. Gal todėl kai 
kurie mūsiškiai deputatai manė, 
kad padėtis stabilizavosi, tad 
nereikia labai bijoti ir gąsdinti  
žmonių.   Galbūt naiviai galvo-
jome, jog  kol dirbs Maskvos 
komisija, gal nieko blogo ne-
įvyks. Pervargę nuo įtampos, 
neramaus laukimo, AT vado-
vybei pasiūlius, apie 23 val. 
vakaro išvažiavome į viešbutį 
pailsėti. Tik ilsėtis teko labai 
trumpai. Telefonu paskambino 
deputatas Petras Poškus, kuris 

pasisiūlė  su savo „Niva”, 
kiek tik tilpsime, nuvežti į 
Rūmus, nes vėl šaukiamas AT 
posėdis.  Taip ir važiavome 
vienoje mašinoje: Klemas Inta, 
Mečislovas Treinys, Kęstutis 
Grinius, aš, Benas Rupeika ir 
kiti deputatai. Jau netoli AT 
rūmų išgirdome tankų ir kul-
kosvaidžių šaudymus prie TV 
bokšto. Be žodžių buvo aišku, 
kad politinė padėtis yra pati 
kritiškiausia, lemiama.

Žinojau – kas bebūtų visi 
privalome laikytis ir dirbti 
savo darbą. Maniau, kad kaip 
sausio 8 d. kartu su žmonėmis 
sulaikėme „jedinstvenininkus”, 
taip ir dabar turėtume išsi-
laikyti. Smurtas prieš teisėtą 
parlamentą būtų pasmerktas 
visur ir visada.

Šiandien galiu pasakyti, kad 
jokio pastato sienos nėra tokios 
tvirtos, kaip yra tvirta gyvų 
žmonių siena. Naktį jų buvo 
tūkstančiai, labai rimtų, labai 
tvirtų ir labai gražių. Tyliai, lyg 
ir nejučiomis iškilo barikados, 
pirmojo aukšto AT langai iš 
lauko pusės buvo uždengti iš 
statybų atneštais ištisais plie-
ninės armatūros tinklais. Visur 
buvo gerų ir sumanių žmonių, 
iš kažkur atsirasdavo reikalinga 
technika, medžiagų.

Visose prieigose prie AT 
ištisai stovėjo daugybė įvairių 
mašinų, autobusų, atrodo, vien 
per juos būtų sunku prisibrauti.  
Jeigu kada nors būtų kuria-
mas kino filmas apie Sausio 
13-osios dienos įvykius, nema-
nau, kad kokiomis nors dekora-
cijomis ar statistais būtų galima 
atkurti tikrąjį tų dienų vaizdą. 
Jis buvo didis ne tiek skaičiumi, 
kiek nuo įtampos, virpančios 
pakilusios tautos dvasia. 

Kiek buvo mūsų gynėjų? 
10 ar 20 tūkstančių, o gal 
dar daugiau? Sunku pasakyti, 
jų buvo labai daug. Įvairaus 
amžius, vyrų ir moterų, labai 
jaunų, tikriausiai studentų ir 
moksleivių. Buvo atvažiavę 
ištisomis šeimomis. Prie AT bu-
dėjo ir mano sūnus Mindaugas, 
o prie TV bokšto sesuo Ona 
Krušinskienė su kitais gimi-
naičiais. 

Kol vyrai ir jaunimas statė 
barikadas, vyresnieji ir mote-
rys meldėsi šv. Mišių metu, 
kurias jaunas kunigas Robertas 
Grigas aukojo prie atidary-
tų langų AT pirmųjų rūmų 
antrajame aukšte. Daugiau 
niekada neteko girdėti, kad 
žmonės taip nuoširdžiai prašytų 
Švenčiausios Mergelės Marijos 
– Paslaptingosios Rožės užtari-
mo ir pagalbos gelbėti Lietuvą. 
Rūmų viduje, tarp smėlio mai-
šų ir beveik tūkstančių gynėjų, 
atsirado vietos kryžiui ir šven-
tiesiems paveikslams. 

Tada svarbiausia buvo 
(Nukelta į 4 psl.
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išlaikyti nuolat dirbančią AT. 
Paprasčiausia, tai buvo svarbu 
ne tik teisiškai, politiškai, bet 
ir morališkai. Man visą laiką 
teko dirbti balsų skaičiavimo 
komisijoje. Tad sėdėjau vir-
šuje, nuolat skaičiavau salėje 
esančius AT deputatus, tikri-
nau ar yra kvorumas, kad AT 
sprendimai pagal Laikinąjį 
Pagrindinį Įstatymą būtų pripa-
žinti teisėtais. Nors AT deputatų 
skaičius nuolat keisdavosi, bet 
reikalingas kvorumas visą laiką 
buvo, dažniausiai tarp 80 ir 95 
deputatų. 

Šiandien, vertinant tų dienų 
įvykius, sunkų tą naktį ką nors 
išskirti. Viskas buvo svarbu, 
skaudžiai neįprasta ir nepro-
gnozuojama. Įvykiai diktavo 
veiksmus. Jaudinantys momen-
tai keitė vienas kitą – dujokau-
kių išdalijimas, kunigo Roberto 
Grigo visuotinos atgailos žodis, 
nežinia dėl premjero Alberto 
Šimėno, pranešimai apie aukas 
prie TV bokšto, apie žmo-
nių susitelkimą Sitkūnuose, 
Juragiuose, Kaune, apie čia 
nutrūkusį, čia vėl atsiradusį ra-
dijo ryšį. Kiekviena žinia buvo 
jaudinanti ir svarbi. Iš lauko 
sklido  drąsinantys žodžiai, už-
degantys dainų posmai, kiaurai 
sienų persismelkė jausmas – 
mes visi esame ir būsime kartu. 

Kartą, einant pro salės 
duris, vienas Japonijos žurna-
listas paprašė atsakyti į keletą 
klausimų. Vėliau sužinojau, 
kad tai buvo Koichi Imaeda. 
Jis klausė, ką mes darysime, 
jei AT bus uždegta, nes čia taip 
kvepia benzinu. Atsakiau, kad 
jei ir sudegsime, mūsų spren-
dimai dėl Nepriklausomybės 
nesudegs. 

Po aštuonerių metų jis prisi-
pažino manęs, kad aš tada bu-
vau labai svarbus, nes sėdėjau 
aukščiausiai visų ir visą laiką 
kažką rašiau. Gal ir nuvyliau, 
pasakęs, kad visai ne, aš buvau 
tik eilinis deputatas, kuriam 
tuo metu pagal eilę teko dirbti 
balsų skaičiuotoju. O šiandien 
galvoju, kad jis buvo teisus, nes 
argi tada buvo nereikšmingų, 
eilinių? Visi deputatai, visi  
gynėjai, tą naktį, kaip ir Kovo 
11-ąją, buvo vienodai svarbūs 
ir reikalingi.  Ir viduje, ir išorė-
je, Vilniuje ir Sitkūnuose, visi 
buvome vieno likimo, vienos 
atsakomybės.

Jau kitą dieną žiūrėjome 
pirmuosius filmuotus sovie-
tinės karo mašinos  agresijos 

prieš nepriklausomą valstybę 
vaizdus, matėme sužeistuosius, 
žuvusius, kai kurių jų paskuti-
nių akimirkų konvulsijas. Kas 
gali būti šiurpiau? Lyg ir patys 
buvome pasiruošę mirčiai, bet 
ji buvo baisesnė negu įsivaiz-
davome. 

Kartais paklausia, ar elg-
čiausi šiandien taip pat, kaip ir 
tą 1991 metų sausio 13-osios 
naktį?  Tikrai taip, nes Lietuva 
— tai mūsų senoliai, mes, mūsų 
vaikai  ir vaikaičiai, mūsų drau-
gai ir kaimynai, mūsų žemė ir 
mūsų dangus, mūsų kalba ir 
mūsų istorija, mūsų džiaugs-
mas ir mūsų skausmas. Tad 
ar galima klausti: Ar ginčiau 
save? Be abejo, vėl visi besi-
gintume kartu, nes Lietuva - tai 
mes visi ir nėra jai svarbesnių 
ar bereikšmių.

Gerai suprantu tuos, ku-
riuos šiandien daug kas žei-
džia. Daugelio Aukščiausiosios 
Tarybos, televizijos bokšto, 
Sitkūnų, Juragių ir kitų svar-
biausių valstybinių objektų 
gynėjų dabartis, net ir po tiek 
metų gal ir nėra tokia graži, 
turtinga, apie kurią svajojo, ku-
riai aukojosi. Bet aš tikiu savo 
krašto, savo tautos ateitimi. Ir 
tai, ką mes jau šiandien turime, 
kad esame saugesni, pasaulyje 
žinomi, gerbiami ir pripažinti 
yra labai daug.  Ir visa tai yra 
todėl, kad tada, 1991 m. sausio 
13-osios naktį bei vėliau, bu-
vome tvirti, vieningi, turėjome 
patį šviesiausią, švenčiausią 
tikslą  - laisvą nepriklausomą 
Lietuvos valstybę.

Suprantu, kad niekas nesu-
skaičiavo visų AT ir TV bokšto 
gynėjų, visiems nepadėkojo, 
neatlygino medaliais, padėkos 
raštais ar kaip kitaip. Yra tūks-
tančiai žmonių, kuriems teko 
vienintelis apdovanojimas: jų 
pačių rami sąžinė — aš tada 
ten buvau, kai Lietuvai ma-
nęs labiausiai reikėjo. Šiems 
žmonėms, neįvardintiems di-
dvyriams, ir noriu labiausiai 
padėkoti.

Sausio 13-oji naktis ir man 
labai giliai įsirėžė į protą, į 
širdį, į atmintį. Sunku buvo 
tuos jausmus užslėptus išlai-
kyti, tad bandžiau perkelti į 
eilėraščius. Tokių eilėraščių 
susidarė gražus pluoštelis, tad 
visus surinkęs, išleidau knygelę 
„Sausio naktis”, kurią skyriau 
mokykloms, jaunimui, kad 
jie žinotų ne tik faktus, doku-
mentus, matytų nuotraukas 
ir filmuotus vaizdus, bet nors 
kiek suprastų ir mūsų tuo metu 
širdyse, protuose buvusius 
jausmus, išgyvenimus.

PRISIMENANT 1991 M. 
SAUSIO 13-ĄJĄ

(Atkelta iš 3 psl.)

„Savanoris – tai ne tik žo-
dis, bet ir turinys. Savanoriai 
– Lietuvos kariuomenės ver-
tybių ir tradicijų tęsėjai. Jie 
– vienas iš kertinių akmenų 
savo krašto gynyboje”, – sakė 
26-ąsias Krašto apsaugos sa-
vanorių pajėgų įkūrimo me-
tines minint krašto apsaugos 
ministras Raimundas Karoblis.

„Saugi ateitis priklauso nuo 
daugelio faktorių, taip pat ir 
nuo Krašto apsaugos pajėgų 
dydžio, pajėgumo, kovinės 
dvasios, mūsų drąsos. Kviečiu 
kiekvieną pilietį tapti drąses-
niu, tapti supratingesniu, tapti 
kariu savanoriu, atsisakyti 
mažos dalies savo komforto, 
dėl savo šeimos, artimųjų ir vi-
sos Lietuvos, – sveikindamas 
karius sakė Krašto apsaugos 
pajėgų vadas vadas pulkinin-
kas Arturas Jasinskas.

Ministras R. Karoblis ats-
kirai padėkojo ir savanorių 
šeimos nariams ir darbda-
viams bei paragino juos ir 
toliau visokeriopai remti sa-
vanorių pasiryžimą tarnauti 
Krašto apsaugos savanorių 
pajėgose.

Sausio 17 d. Nepriklauso-
mybės aikštėje vyko iškil-
minga karių rikiuotė, kurios 
metu Savanorių pajėgoms 
buvo įteikta naujai pasiūta 
kovinė vėliava. Senoji KASP 
vėliava tarnavo nuo 1991 metų 
lapkričio 23-iosios, kuomet 
tuometinis Aukščiausiosios 
Tarybos Pirmininko pava-
duotojas Kazimieras Motieka 
Lietuvos kariuomenės dieną ją 
įteikė Savanoriškosios krašto 
apsaugos tarnybos (SKAT) 
štabo viršininkui Jonui Gečui. 
Nauja KASP vėliava yra iden-
tiška senajai, bet išausta iš 
tvirtesnių medžiagų.

Tradiciškai renginyje buvo 
apdovanota geriausia KASP 
kuopa, parodžiusi geriausius 
kovinio rengimo ir karių sava-
norių lankomumo rezultatus. 

„SAVANORIŲ PAJĖGOS – VIENAS IŠ KERTINIŲ 
AKMENŲ KRAŠTO GYNYBOJE”

Žemaičių apygardos 3-io-
sios rinktinės 302 pėstininkų 
kuopai įteiktas pereinamasis 
geriausios kuopos apdovano-
jimas – atkurtas istorinis XIV 
a. kalavijas.

Taip pat renginio metu 
Lietuvos kariuomenės kūrėjų 
savanorių medaliu (po mir-
ties) apdovanotas pulkinin-
kas Jonas Semaška – LIEPA. 
Apdovanojimas įteiktas par-
tizano sūnui dimisijos virši-
lai Alvydui Semaškai. Jonas 
Semaška – Liepa kovoje su 
sovietų ginkluotosiomis pajė-
gomis žuvo už Tėvynės laisvę 
1947 m. sausio 21 d.

Savanorius taip pat pasveiki-
no Seimo Pirmininkas Viktoras 
Pranckietis, pirmasis atkur-
tos nepriklausomos Lietuvos 
vadovas, Aukščiausiosios 
Tarybos-Atkuriamojo Sei-
mo Pirmininkas Vytautas 
Landsbergis, Lietuvos kariuo-
menės Jungtinio štabo viršinin-
kas generolas majoras Vitalijus 
Vaikšnoras.

Renginio metu buvo per-
duotos gėlės, kurios visų su-
sirinkusių vardu padedamos 
prie Sausio 13-osios memori-
alo, prie paminklinio akmens 
savanorio Artūro Sakalausko 
žuvimo vietoje ir prie pa-
minklo „Kariams – Lietuvos 
kariuomenės kūrėjams sava-
noriams”.

Iškilmingoje rikiuotė-
je kartu dalyvavo Estijos ir 
Latvijos savanoriai, taip pat 
atvyko Jungtinių Amerikos 
Valstijų Pensilvanijos naciona-
linės gvardijos atstovai, grojo 
Krašto apsaugos savanorių 
pajėgų orkestras.

Vėliau Vilniaus įgulos ka-
rininkų ramovėje Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos Savanorių 
pajėgų vadai pasirašė kasme-
tinį savanorių pajėgų bendra-
darbiavimo planą, numatantį 
bendrą karių dalyvavimą kovi-
nio rengimo, veiklos ir sporto 

renginiuose.
2017 m. sausio 17 d. pra-

dėta nauja tradicija Savanorių 
pajėgų įkūrimo metinių proga 
– diena su uniforma.

1991-ųjų metų sausio 17 
dieną, po Sovietų Sąjungos 
bandymo ginkluota jėga nu-
versti teisėtą Lietuvos vy-
r iausybę ,  Aukščiaus io j i 
Taryba priėmė Įstatymą dėl 
Savanoriškosios krašto ap-
saugos tarnybos (SKAT) įkū-
rimo. Remiantis šiuo įstaty-
mu oficialiai pradėjo veikti 
Savanoriškoji krašto apsaugos 
tarnyba (SKAT, 1998 m. reor-
ganizuota į KASP). Įstatymas 
įteisino ir juridiškai legaliza-
vo jau veikiančias savanorių 
formuotes, sudarė prielaidas 
paskirti vadovybę, formuoti 
dalinius. Įkūrus Savanoriškąją 
krašto apsaugos tarnybą, buvo 
išspręstas vienas esminis už-
davinys – į valstybės gynimą 
oficialiai buvo įtraukta visuo-
menė, kuri valstybę jau gynė 
remdamasi įstatymu.

Krašto apsaugos savano-
rių pajėgas sudaro štabas ir 
šešios rinktinės, apimančios 
visą Lietuvos teritoriją. Šiuo 
metu KASP tarnauja daugiau 
nei 4600 karių savanorių ir 
daugiau nei 500 profesinės 
karo tarnybos karių, ku-
rie yra rengiami Lietuvos 
Respublikos sausumos te-
ritorijos karinei apsaugai 
ir gynybai, tarptautinėms 
operacijoms, treniruojami 
kolektyvinei sąveikai su re-
guliariosiomis pajėgomis, 
rengiasi šalies gynybai terito-
riniu pagrindu, taip pat teikia 
pagalbą kitoms valstybės ir 
savivaldybių institucijoms.

Stiprinant šalies gynybinius 
pajėgumus 2016-2017 m. stei-
giamos naujos kuopas. 2016 
m. savanorių pajėgos pasipil-
dė kuopomis Šalčininkuose, 
Biržuose ir Kalvarijoje, o 2017 
m. – Klaipėdoje.      LR KAM

Ramovėje buvo atidaryta autentiškų Valstybinių simbolių, KASP/SKAT ženklų, plakatų, fotografijų 
ir kitų darbų paroda, surinkta iš įvairių Lietuvos savanorių kuopų.                                 LR KAM nuotr.
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Sausio 20 d. Danijoje į 
JAV vadovaujamos koalici-
jos operaciją Irake „Įgimtas 
ryžtas” (angl. Operation 
Inherent Resolve, OIR) išly-
dėtas Danijos kontingentas, 
kurio sudėtyje yra priskirta 
ir Lietuvos kariuomenės ins-
truktorių grupė. Lietuvos ka-
riai tarnybą operacijos rajone 
pradeda vasario pirmą savaitę.

Šešių Lietuvos kariuome-
nės instruktorių grupė priskir-
ta Danijos karių kontingen-
tui, kuriame taip pat tarnaus 
Latvijos ir Estijos kariai.

Lietuvos kariai nuo vasario 
pradžios kartu su sąjunginin-
kais treniruos Irako saugumo 
pajėgų karius, vykdys jų karinį 
rengimą ir mokymą, taip pat 
užtikrins saugumą mokymo 
vietoje. Kaip ir kitose šiuo 
metu vykstančiose operacijo-
se, Lietuvos kariai dalyvau-
siantys operacijos Irake metu 
kovinių užduočių nevykdys.

Prieš išvykdami į opera-
cijos rajoną Irake Lietuvos 
kariai beveik pusę metų da-
lyvavo įvairiuose kursuose, 
treniravosi tiek Lietuvoje, tiek 
ir Danijoje.

Lietuvos kariai į tarptau-
tinę operaciją Irake siunčia-
mi pagal 2016 m. birželio 
29 d. Lietuvos Respublikos 

LIETUVOS KARIAI DALYVAUS JAV VADOVAUJAMOS KOALICIJOS OPERACIJOJE IRAKE
Seimo nutarimą, 
kuriame numa-
tyta į JAV vado-
vaujamos koa-
licijos operaciją 
„Įgimtas ryžtas” 
siųsti iki 30 ka-
rių ir valstybės 
tarnautojų.

Dalyvavimas 
t a r p t a u t i n ė s e 
operacijose yra 
svarbi Lietuvos 
tarptautinių įsi-
pareigojimų tarp-
tautiniam sau-
gumui išraiška, 
taip pat priemonė 
stiprinti ES ben-
drąją saugumo ir 
gynybos politiką, 
NATO kolekty-
vinę gynybą bei 
karinį bendradar-
biavimą.

Tarptautinė operacija Irake 
bus septintoji Lietuvos kariuo-
menės šiuo metu vykdoma 
operacija. Šiuo metu per 30 
Lietuvos karių dalyvauja šešio-
se NATO, Europos Sąjungos ir 
Jungtinių Tautų tarptautinėse 
operacijose. Septyni kariai 
dalyvauja ES vykdomose 
operacijose: mokymo misijoje 
Malyje (EUTM Mali), karinėje 
operacijoje Viduržemio jūros 

Danijos kontingentas, kurio sudėtyje yra priskirta ir Lietuvos kariuomenės instruktorių grupė. LR KAM / Giedriaus Premenecko nuotr.

regiono pietų centrinėje dalyje 
„Sophia” (EUNAVFOR MED 
operacija SOPHIA) ir karinėje 
jūrų operacijoje „Atalanta” 
(EU NAVFOR ATALANTA). 
NATO vadovaujamoje ope-
racijoje Afganistane „Tvirta 
parama” dalyvauja 21 karys 
ir NATO taikos palaikymo 
pajėgų misijoje Kosove – 1 
karys. Keturi Lietuvos kariai 
dalyvauja JT taikos palaikymo 
misijoje Malyje „Minusma”.

Apie koalicijos operaciją 
Irake „Įgimtas ryžtas”
JAV vadovaujamos koalici-

jos pajėgų operacijos „Įgimtas 
ryžtas” pagrindiniai tikslai 
– ISIL/Daesh teroristinės or-
ganizacijos veiklos stabdy-
mas Irake ir Sirijoje, ir Irako 
ginkluotųjų pajėgų apmoky-
mas ir rengimas. Operacija 
prasidėjo 2014 m. spalį, po 
Irako Vyriausybės kreipimosi 
į tarptautinę bendruomenę dėl 

pagalbos užkertant kelią suka-
rintų teroristinių organizacijų 
veiklai šalyje. Dalis NATO ir 
ES valstybių skiria karines oro 
pajėgas, karinius instruktorius, 
kitus karinius pajėgumus į šią 
koalicijos pajėgų operaciją. 
Šiuo metu karinius pajėgumus 
operacijai teikia daugiau nei 
20 šalių. Karinę, humanitarinę 
ir kitokio pobūdžio paramą 
šiuo metu teikia per 60 vals-
tybių.                       LR KAM

Sausio 19 d. oficialios cere-
monijos metu į Lietuvą iš savo 
nuolatinės dislokacijos vietos 
Oberviechtache, Bavarijoje, 
išlydėti Vokietijos kariuome-
nės 122-asis mechanizuotojo 
pėstininkų bataliono kariai. Jie 
sudarys pagrindą nuo šių metų 
sausio pabaigos Lietuvoje dislo-
kuojamo NATO priešakinių pa-
jėgų bataliono. Ateinančius šešis 
mėnesius šio bataliono kariai 
bus dislokuoti Rukloje. Vėliau 
prie jų prisijungs Belgijos, 
Nyderlandų ir Norvegijos kariai.

Oficiali 122-ojo mechani-
zuotojo pėstininkų bataliono 
išlydėtuvių ceremonija buvo 
surengta Oberviechtach mies-
telio stadione, karius išlydėjo 
Vokietijos kariuomenės sausu-
mos pajėgų štabo viršininko pa-
vaduotojas generolas leitenantas 
Carsten Jacobsen.

Į LIETUVĄ ATVYKSTA VOKIETIJOS KARIAI

Pirmieji iš maždaug 450 
karių bataliono karių iš savo 
nuolatinės dislokacijos atvyks 
į Lietuvą kartu su bataliono 
vadu pulkininku leitenantu 
Christopher Huber (Christopher 
Huber) sausio pabaigoje. Tai bus 
nedidelė vokiečių karių grupė, ji 
koordinuos kitų tarptautinio ba-
taliono vienetų atvykimą. Visas 
personalas kartu su technika į 
Lietuvą atvyks vėliau keliais 
etapais.

Pagrindinis sąjungininkų 
pajėgų karių ir karinės techni-
kos judėjimas prasidės vasario 
mėnesį. Planuojama, kad visi 
NATO priešakinių pajėgų bata-
liono padaliniai į Lietuvą atvyks 
ir pasieks operacinį pajėgumą 
iki šių metų birželio vidurio.

Tarptautinis batalionas 
įsikurs Rukloje ir treniruo-
sis su Lietuvos kariuomenės 

Mechanizuotosios pėstininkų 
brigados „Geležinis Vilkas” 
kariais.

2017-2018 metų laikotarpiui 
batalione tarnaus Vokietijos, 
Norvegijos, Nyderlandų, Belgi-
jos, Liuksemburgo, Kroatijos ir 
Prancūzijos kariai. Lietuvoje 
bus dislokuota iš viso apie 1200 
NATO priešakinių pajėgų ba-
taliono karių, o esant poreikiui 
arba tam tikram laikotarpiui 
(pvz. pratyboms) bus siunčia-
mas pastiprinimas.

Lietuvoje dislokuojama 
NATO bataliono kovinė gru-
pė bus sudaryta iš tankais ir 
pėstininkų kovos mašinomis 
aprūpintų manevrinių vienetų, 
taip pat sunkiosios artilerijos, 
žvalgybos, inžinerijos ir kitų 
paramos vienetų. Skirtingais 
laikotarpiais, Lietuvoje bus 
dislokuota dešimtys tankų ir šar-
vuotos technikos bei keli šimtai 
ratinės karinės technikos - tankų 
„Leopard 2”, šarvuočių CV90, 
„Boxer”, „Fennek” ir kitų.

Lietuva atvykstančiam 
NATO priešakinių pajėgų ba-
talionui suteiks priimančiosios 
šalies paramą.

Dėl agresyvių Rusijos veiks-
mų Ukrainoje ir pasikeitusios 
saugumo situacijos, Varšuvos 
NATO viršūnių susitikime vals-
tybių vadovai priėmė sprendimą 
nuo 2017 m. trijose Baltijos 
valstybėse ir Lenkijoje susti-
printi sąjungininkų buvimą.

LR KAM

Bundeswehr.de

Sausio 16 d. LR krašto ap-
saugos ministras Raimundas 
Karoblis susitikęs su Pran-
cūz i jos  ambasador iumi 
Philippe Jeantaud aptarė ak-
tualius regioninio saugumo 
klausimus, Lietuvos pasiren-
gimą priimti NATO priešakinių 
pajėgų batalioną, galimybes 
stiprinti ES saugumo ir gyny-
bos priemones.

Ambasadorius Ph. Jeantaud 
patvirtino savo šalies pasi-
ryžimą reikšmingai prisidėti 
prie Baltijos šalių saugumo 
dalyvaujant NATO gynybą sti-
prinančiose iniciatyvose – nuo 
šių metų Prancūzijos pajėgos 
prisijungs prie NATO priešaki-
nių pajėgų bataliono Estijoje, 
o 2018 m. atvyks į Lietuvą. 
„Ketiname reikšmingai pri-
sidėti prie NATO priešakinių 
pajėgų buvimo Baltijos šalyse, 
mūsų apsisprendimas yra labai 
tvirtas”, – teigė ambasadorius 
Ph. Jeantaud.

Ministras R. Karoblis pa-
dėkojo Prancūzijai už dalyva-
vimą Baltijos šalių NATO oro 
policijos misijoje ir reikšmin-
gą indėlį stiprinant Lietuvos 
saugumą.

„Esame labai dėkingi 

PRANCŪZIJA REIKŠMINGAI PRISIDĖS 
PRIE SAUGUMO REGIONE STIPRINIMO

Prancūzijai už aktyvų indėlį 
stiprinant Baltijos šalių saugu-
mą ir gynybą – tai tikro solida-
rumo ženklas, ypač žinant, kad 
saugumo situacija Prancūzijoje 
taip pat yra sudėtinga”, – sakė 
ministras R. Karoblis. Jis taip 
pat akcentavo, kad NATO 
viršūnių susitikime Varšuvoje 
priimti sprendimai buvo pir-
mieji žingsniai, o dabar reikia 
nemažai pastangų siekiant 
šiuos sprendimus įgyvendinti. 
„Lietuva tai daro visų pirma 
didindama gynybos biudžetą 
ir stiprindama savo gynybi-
nius pajėgumus”, – sakė R. 
Karoblis.

Sus i t ik imo metu  ap -
tarti ir galimi 2017 metais 
Europos laukiantys iššūkiai. 
Prancūzijos ambasadorius ak-
centavo, kad ne tik NATO, 
bet ir Europos Sąjungai būtina 
imtis papildomų saugumą sti-
prinančių priemonių. Jų svarbą 
Prancūzija patvirtino 2015 m. 
pabaigoje, kai po teroristinių 
išpuolių Paryžiuje aktyvavo 
ES Lisabonos sutarties 42.7 
straipsnį ir juo remiantis pa-
prašė paramos iš ES šalių narių 
Prancūzijos vykdomoms misi-
joms ir operacijoms. LR KAM
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Pernai rudenį sukako 25 
metai, kai Lietuva atnaujino 
diplomatinius santykius su 
Lenkija. Jei kas galėtų ir švęsti, 
anot politologų, tai verslinin-
kai, prekybininkai, mokslo ir 
meno atstovai. Politiniu lygiu 
buvo bendradarbiaujama su 
pertrūkiais. Šalių užsienio 
reikalų ministrų susitikime 
viltasi stiprinti politinį bendra-
darbiavimą ir spręsti tautinių 
mažumų problemas. Po ilgos 
pertraukos susitikę Lietuvos ir 
Lenkijos užsienio reikalų mi-
nistrai pripažįsta, kad glaudus 
Lietuvos ir Lenkijos bendra-
darbiavimas būtinas – grėsmės 
iš Rusijos verčia drauge kurti 
bendrus karinius sąjungininkų 
batalionus, stiprinti gynybą ir 
saugumą regione. Svarbūs ir 
bendri transporto bei energe-
tikos projektai.

Sukurta bendrų įmonių, 
turistų srautai vis intensyviau 
keliauja abiem kryptimis.

LIETUVA IR LENKIJA STIPRINS BENDRADARBIAVIMĄ

„Lietuva vis labiau matoma 
Lenkijos scenoje, koncertų 
scenose. Puikus pavyzdys yra 
istorikų bendradarbiavimas ir 
apvalūs stalai. Paskelbtas naci-
onalinės ekspedicijos Nemunu 
perkėlimas į Vyslą. Tai manau, 
kad birželio–liepos mėnesiais 
bus puiki proga atverti bendrus 
Lietuvos–Lenkijos istorijos 
puslapius”, – tikisi Lietuvos 
ambasadorius  Lenki joje 
Šarūnas Adomavičius.

Abi šalys supranta, kad 
spręsti įsisenėjusias tautinių 
mažumų problemas irgi teks. 
Tai – lenkiškų pavardžių rašy-
ba originalo kalba, sustiprintas 
lietuvių kalbos mokymas.

Mūsų tautiečiai, gyvenan-
tys Seinuose ir Punske, nepa-
tenkinti lietuviškų mokyklų 
finansavimu, trūksta vadovė-
lių, reikalinga didesnė parama 
kultūros centrams bei leidybai.

Dėl geopolitinės situacijos, 
girdimi abiejų pusių raginimai 

Lietuvos užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius (dešinėje) ir Lenkijos užsienio reikalų minis-
tras Witoldas Waszczykowskis.                                                                                         LR URM nuotr.

prisiminti bendrą istoriją ir ge-
rinti šalių politinius santykius.

„Man svarbiausia, kad po 
mūsų susitikimo įvyktų tai, 
ką sutarėme. Kad po daugelio 
metų pertraukos vėl pradėtų 
veikti švietimo ir kultūros 
komisija, ekspertai kalbėtųsi 
saugumo ir gynybos klausi-
mais. Visa tai galima spręsti 
tik turint bendradarbiavimo 
atmosferą, kurios šiek tiek trū-
ko ir dabar ją reikia atkurti”, – 
sako Lietuvos užsienio reikalų 
ministras Linas Linkevičius.

„Gerbiama redaktore, ne 
iš karto misija įmanoma, nes 
nesu pakviestas, bet pakvie-
tus atvyksiu”, – į klausimą, 
kada galima tikėtis jo vizito 
Lietuvoje, atsako Lenkijos 
užsienio reikalų ministras 
Witoldas Waszczykowskis.

Pasak L. Linkevičiaus, bū-
tina atkurti šalių parlamentinės 
asamblėjos veiklą ir vyriausy-
bių bendradarbiavimo tarybą.

Sausio 13-osios bylą nagri-
nėjančiam Vilniaus apygardos 
teismui pavyko įteikti šau-
kimą buvusiam Sovietų są-
jungos prezidentui Michailui 
Gorbačiovui.

Liudytoju šaukiamam M. 
Gorbačiovui buvo išsiųsti trys 
šaukimai – du pernai išsiuntė 
teismas, o dar vienas išsiųstas 
per Teisingumo ministeriją. 
Teismas elektroniniu ir įpras-
tiniu paštu informavo liudytoją 
apie kvietimą dalyvauti byloje.

Pasak te isė jos  A.  K. 
Macevičienės, M. Gorbačiovui 
įteiktas šaukimas įprastiniu 
paštu į M. Gorbačiovo fondą. 
Teismui grįžo pranešimas apie 
jo įteikimą. Teismui adresuo-
tame rašte yra M.Gorbačiovo 
parašas.

Daugiau jokių dokumentų 
teismas negavo – neinfor-
muojama, ar liudytojas žada 
atvykti į procesą Lietuvoje, ar 
sutinka būti apklaustas vaizdo 
konferenciją.

M. Gorbačiovą pasiekė 
šaukimas, kurį teismas išsiun-

M. GORBAČIOVAS NEDALYVAUS  
SAUSIO 13-OSIOS BYLOS PROCESE

tė į Maskvoje, Leningrado 
prospekte, esantį fondą. Kito 
adreso, kuriuo galėtų rasti 
liudytoją, teismas neturi.

Šiame šaukime nurodytos 
visos suplanuotos posėdžių 
datos. Teismas nurodė, kad 
sutinka surengti vaizdo konfe-
renciją šio liudytojo apklausai.

„Lietuvoje jau yra elek-
troninės bylos, ypač civili-
nės. Rengiamos vaizdo kon-
ferencijos, galime naudotis 
„Facebooku” ir skypu. XXI 
amžiuje visuotinės elektroni-
kos amžiuje kodėl nesutikti 
atsakyti į klausimus vaizdo 
konferencijoje?” – svarstė 
teisėja.

Šaukime taip pat paprašyta, 
kad 85 metų M. Gorbačiovas 
nurodytų asmenį, su kuriuo 
galima būtų palaikyti ryšį dėl 
nuotolinės apklausos. Vilniaus 
apygardos teismas buvusiam 
politikui pranešė, kad jo pavar-
dę per posėdžius minėjo kiti 
liudytojai, todėl jo prašoma 
papasakoti, ką jis žino apie 
Sausio įvykių aplinkybes.

Dar vienas šaukimas buvo 
išsiųstas elektroniniu paš-
tu, trečias – per Teisingumo 
ministeriją. Sausio 6 dieną 
Lietuvos ministerija Rusijos 
teisingumo ministerijai iš-
siuntė dokumentus, kuriais 
M.Gorbačiovas kviečiamas 
liudyti.

Nepaisant to, kad gavo 
Vilniaus apygardos teismo šau-
kimą liudyti Sausio 13-osios 
byloje, buvęs Sovietų sąjun-
gos prezidentas Michailas 
Gorbačiovas teigia neketinąs 
jokiu statusu dalyvauti pro-
cese. 

„Prie to,  ką anksčiau 
esu sakęs, neturiu ką pri-
dėti”, – Rusijos naujienų 
agentūrai „Interfax” sakė M. 
Gorbačiovas.

„Todėl jokiu atveju neke-
tinu dalyvauti teismo procese 
Vilniuje”, – pabrėžė jis.

Vilniaus apygardos teismas 
buvusiam politikui pranešė, 
kad jo pavardę per posėdžius 
minėjo kiti liudytojai, todėl 
jo prašoma papasakoti, ką jis 
žino apie Sausio įvykių aplin-
kybes.                              LRT

Sausio 17-18 d. NATO būs-
tinėje Briuselyje vyko pirmoji 
iš trijų šių metų NATO karinio 
komiteto konferencijų, kurioje 
NATO šalių kariuomenių va-
dai ir organizacijos vadovybė 
aptarė aktualius Aljanso  ir 
tarptautinio saugumo klausi-
mus. 

„Diskusijos buvo aktyvios 
ir naudingos. Aptarėme daug, 
tame tarpe ir tiesiogiai su 
Lietuvos saugumu susijusių, 
klausimų. Vasarį vyksiančia-
me NATO gynybos ministrų 
susitikime šie klausimai, kartu 
su NATO karinio komiteto 
patarimais, bus toliau svars-
tomi politiniame lygmenyje”, 
– sakė Lietuvos kariuomenės 
vadas generolas leitenantas 
Jonas Vytautas Žukas.

Pirmoji konferencijos die-
na buvo skirta aptarti NATO 
vadovavimo struktūros funk-
cionalumą, sustiprintą NATO 
gynybos ir atgrasymo lai-
kyseną, Aljanso adaptaci-
ją, stabilumo projektavimo 
iniciatyvos (angl. Projecting 
Stability Initiative) įgyven-
dinimą, karinį bendradarbia-
vimą su Viduržemio jūros 
dialogo ir Sąveikos platfor-
mos partneriais (Japonija ir 
Pietų Korėja) bei peržiūrėti 
operacijos „Tvirta parama” 

NATO VADOVYBĖ IR ŠALIŲ 
KARIUOMENIŲ VADAI BRIUSELYJE 

APTARĖ AKTUALIUS SAUGUMO 
KLAUSIMUS 

Afganistane perspektyvas.
Konferencijos paraštėse tą-

dien įvyko ir JAV kariuomenės 
Europoje vadavietės vado ge-
nerolo Curtis M. Scaparrotti, 
kuris yra ir vyriausiasis NATO 
pajėgų Europoje vadas, susiti-
kimas su Baltijos šalių kariuo-
menių vadais.

„Atvirai pasikalbėjome 
apie saugumo situaciją mūsų 
regione, Aljanso bei JAV pla-
nus Baltijos regiono gyny-
bai, pasirengimą priešakinių 
NATO pajėgų dislokavimui”, 
– po susitikimo sakė gen. ltn. 
J. V. Žukas.

Antrąją konferencijos die-
ną NATO vadovybė ir šalių 
kariuomenių vadai bendra-
vo su partneriais iš Gruzijos 
ir Ukrainos. Buvo aptartas 
Gruzijos gynybos sistemos 
reformos statusas ir pasiekimai 
bei tolimesnis NATO-Gruzijos 
bendradarbiavimo paketo įgy-
vendinimas. Ukrainai skirtos 
sesijos metu buvo aptarta 
saugumo situacija Ukrainoje 
ir aplink ją, šalies saugumo ir 
gynybos sektoriaus reformos.

Konferencijos pabaigoje 
daug dėmesio buvo skirta 
Rusijai, jos keliamoms grės-
mėms Aljansui ir galimam 
Rusijos ir NATO dialogui 
aptarti.                               LRT

Vienoje sausio 18 dieną 
Rusijos judėjimui už rinkėjų 
teisių gynimą „Golos” buvo 
įteiktas 22 ESBO delegacijų, 
tarp jų ir Lietuvos, įsteigtas 
Demokratijos gynėjų apdova-
nojimas (Democracy Defender 
Award).

Atsiimdamas apdovanoji-
mą, „Golos” atstovas Jurijus 
Gurmanas kalbėjo: „Rusijos 
Konstitucijoje parašyta, kad 
žmogaus ir piliečio teisės bei 
laisvės turi būti laikoma aukš-
čiausia vertybe mūsų valstybėje. 
Būtent šios teisės ir laisvės 
turi būti esminiu valstybinės 
valdžios organų veiklos pa-
grindu, įstatymų turinio ir jų 
taikymo prasme, įteisinta teisė-
tvarkos sistemoje. Šie Rusijos 
Konstitucijos žodžiai yra mūsų 
nacionalinė idėja. Tačiau, deja, 
kol kas žodžiai ne visada atsi-
spindi realybėje”.

„Golos” atstovo apdova-
nojimo ceremonijoje dalyvavo 
ir Ukrainos nevyriausybinių 
organizacijų „SOS Maidan” ir 
„Center for Civil Liberties” ats-
tovė Oleksandra Matviychuk, 
kuriai Demokratijos gynėjų 
apdovanojimas buvo suteiktas 
praėjusiais metais. Ji pasveikino 
„Golos” su pelnytu įvertinimu ir 

UŽ RINKĖJŲ TEISIŲ GYNIMĄ „GOLOS” 
ĮTEIKTAS DEMOKRATIJOS GYNĖJŲ 

APDOVANOJIMAS
kvietė tęsti pilietinei visuomenei 
taip reikalingą veiklą.

„Golos” (iš rusų kalbos – 
„balsas”) – tai 2000 m. Rusijoje 
įsteigta organizacija, kuri siekia 
stiprinti pilietinę visuomenę, 
gindama rinkimines šalies pilie-
čių teises. „Golos” atlieka visų 
Rusijoje vykstančių rinkimų 
ir referendumų monitoringą ir 
pristato savo nepriklausomas 
išvadas bei rezultatus. 2012 m. 
Norvegijos Helsinkio komite-
tas suteikė „Golos” Andrejaus 
Sacharovo laisvės apdovanoji-
mą. „Golos” taip pat buvo pir-
moji organizacija, kurią Rusijos 
valdžia 2013 m. įtraukė į vadi-
namąjį „užsienio agentų” sąrašą.

Prieš apdovanojimo įteikimo 
ceremoniją Švedijos ambasadoje 
įvyko diskusija „Žmogaus teisių, 
pagrindinių laisvių ir nepriklau-
somų balsų apsaugojimas kylan-
čio autoritarinio populizmo aki-
vaizdoje”. Diskusijoje dalyvavo 
vyriausiasis „The Economist” 
redaktorius Edward Lucas (JK), 
Strasbūro universiteto dėstytojas 
Deghanas Irakas (Turkija), orga-
nizacijos „Subjective Values” 
įkūrėjas Balintas Josa (Vengrija), 
ją vedė Briuselio „Human Rights 
Watch” direktorė Lotte Leicht. 
                                    LR URM



7. DIRVA . 2017 m. sausio 24 d. . 
ŽI N I O S  I Š L I E T U V I ŠK ŲJ Ų T E L K I N I Ų

Šių metų sausio 15 d., se-
kmadienį, Klivlande, Ohajaus 
valst., Šv. Kazimiero parapijo-
je įvyko ypatinga dviejų dalių 
šventė –parapijos klebono 
kunigo Josepho Bacevice 40 
metų kunigystės sukakties 
minėjimas (jis buvo įšven-
tintas 1977 m. sausio 15 d.). 
Nors kiekvieną sekmadienį 
yra aukojamos 8:00, 10:00 ir 
12:00 val. r. mišios, šią įsi-
mintiną dieną vienintelės šio 
sekmadienio šv. Mišios buvo 
skirtos parapijos klebono ku-
nigo Josepho Bacevice keturių 
dešimtmečių kunigystės keliui 
pažymėti. Jas aukojo pats 
sukaktuvininkas, padedamas 
kunigo Francis P. Walsh, jo bu-
vusio patarėjo.  Muzikinę mi-
šių dalį giesmėmis praturtino 

parapijos choras,  vadovauja-
mas muzikės Romos Bandza. 
Kadangi šventovėje dalyvavo 
ir tik angliškai kalbantys pa-
rapijiečiai, šventės apeigos 
vyko anglų ir lietuvių kalba, 
įskaitant ir giesmes. Savo 
pamoksle kunigas Frances P. 
Walsh kalbėjo pasiremdamas 
Jono Krikštytojo raštais, o 
pats sukaktuvininkas klebonas 
kunigas Joseph Bacevice, atsi-
stojęs altoriaus priekyje, pen-
kiolika minučių nuoširdžiai 
dalinosi prisiminimais apie 
nueitą kelią ir tėvų įtaką be-
siekiant tikslo, dėkojo visiems 
susirinkusiems, primindamas, 
kad su Dievo pagalba pasiekti 
galima daug. Kai kurios jo 
mintys klausytojus pralinks-
mino. Baigdamas jis vėl pa-

dėkojo šventės 
dalyviams ir 
pakvietė juos į 
parapijos salę 
vėlyviems pus-
ryčiams. 11:19 
val. r. Klebonas 
kunigas Joseph 
Bacevice, lydi-
mas tautiniais 
rūbais pasipuo-
šusių seserų 
Ritos ir Renės 
Kižyčių, įžen-
gęs į salę, buvo 
pasodintas prie 
garbės stalo, 
prie kurio sė-
dėjo jo broliai, 
svainė, anūkas 

Klivlando lietuvių kultūros 
dokumentinio centro globoja-
ma ir vyr. skaučių židiniečių 
iniciatyva Klivlando oro uoste 
kaip karalaitė pasipuošė per 
šventes lietuviška Kalėdų eglu-

Sukaktuvininkas klebonas kunigas Joseph Bacevice pradeda įsimintinos dienos šv. Mišias.  
                                                                                                                                  A.V. Matulionio nuotr. 

PASIEKIMŲ TURTINGAS GYVENIMAS

ir jo buvęs minėtas kunigas 
patarėjas. 

Pagrindiniam šventės kal-
bėtojui Kęstučiui Civinskui 
pakvietus, sveikinimo žodį 
tarė Klivlando miesto ta-
rybos narys ir šio rajono 
atstovas Michael Polensek, 
kuris pasveikinęs visus su 
jam jau įprastu „labas” per-
skaitė tik įžanginį Klivlando 
miesto proklamacijos sakinį, 
išryškino kunigo Josepho 
Bacevice įtaką ir svarbą lie-
tuvių parapijai ir šiam rajonui 
ir  prašė visų gerbti ir remti 
savo dvasinį vadovą. Po jo 

trumpai kalbėjo LR genera-
linė garbės konsulė Ingrida 
Bublienė, kuri taip pat pabrė-
žė paramos būtinumą. Po to 
parapijos klebonui Josephui 
Bacevice buvo įteiktas 1,500 
dol. čekis – parapijos dovana. 
Sveikinimams ir kalboms 
pasibaigus, susirinkuseji 
sukaktuvininkui  sugiedo-
jo „Ilgiausių metų”. Prieš 
pradedant vaišes, klebonas 
sukalbėjo maldą ir palaimino 
maistą, kuris buvo šiltas, ska-
nus, kava karšta, o pyragai ir 
kiti skanėstai gausūs, įskai-
tant ir visų mėgiamą „napo-

leoną”. Besivaišinantiems 
patarnavo savanoriai, kurie 
ir pagamino maistą. Pagal 
spausdintą programą, šventės 
rėmėjų sąraše įvardinta sep-
tyniolika organizacijų. Būtų 
gražu ir parapijai gyvybiškai 
naudinga, jei visos mūsų 
bendruomenės, organizaci-
jos susiburtų vienam tikslui 
– parapijos išlaikymui, o 
parapijiečiai gausiau daly-
vautų bažnyčios gyvenime ir 
dosniau remtų parapiją finan-
siškai. Ar tai tik svajonė, ar 
įgyvendinama tikrovė?

Algirdas V. MatulionisIš kairės: seserys Rita ir Renė Kižytės, pasipuo-
šusios tautiniais drabužiais.     A.V.Matulionio nuotr.  

KLIVLANDO ORO UOSTE ŽIBĖJO 
LIETUVIŠKA KALĖDŲ EGLUTĖ

tė. Visi papuošalai pagaminti 
iš tikrų šiaudų pagal seną lie-
tuvišką tradiciją. Ornamentus 
daryti mokė Andrius Dunduras, 
Amanda Muliolienė ir Virginija 
Juodišiūtė. Taip pat kai kurie 

ornamentai buvo pagaminti 
D. Astro. Kitataučiai negalėjo 
atsigrožėti pirmą kartą maty-
dami tokią eglutę. Džiaugiamės 
ir mes, kad Lietuva buvo ne 
kartą paminėta praeivių Kalėdų 
švenčių proga.

LR generalinė garbės kon-
sulė Ingrida Bublienė

Rūtos Degutienės, suorgani-
zavo reprezentacinį stalą, kurį 
puošė tautodailės darbai bei 
įvairūs lietuviški skanėstai. 
Maistas buvo paruostas Editos 
Kulzaitienės. Įdomiai apie 
lietuviškas tradicijas pasakojo 
Linas Johansonas. 

Įvairių tautų madų par-
odoje lietuviškus drabužius 
demonstravo Renė Kižys, 
Madelina Kaunas, Gabrielė 
Baltrūnaitė, Edita Kulzaitienė 
ir Rūta Degutienė.

LR generalinė garbės kon-
sulė Ingrida BublienėKlivlando oro uoste lietuviška Kalėdų eglutė.             Dan Hanson  nuotr.

Prie lietuviško stalo (iš kairės): Edita Kulzaitienė ir Rūta Degutienė. 
                                                                               Dan Hanson nuotr.

MADRIDE SURENGTAS 
TARPTAUTINIS 

PAGARBOS BĖGIMAS 
„GYVYBĖS IR MIRTIES 

KELIU”
Sausio 14 d. Madride antrą 

kartą surengtas tarptautinis 
pagarbos bėgimas „Gyvybės ir 
Mirties keliu”, skirtas Sausio 
13-ąją žuvusiems Lietuvos 
laisvės gynėjams atminti.

Lietuvos ambasada bėgi-
mą organizavo didžiausia-
me Madrido savivaldybėje 
esančiame viešajame Casa de 
Campo parke. Dalyviai bėgo 
devynis kilometrus, atitin-
kančius šio bėgimo Vilniuje 
distanciją nuo Antakalnio 
kapinių iki Televizijos bokš-
to. Startas bėgikams duotas 
tuo pat metu kaip ir Vilniuje. 
Renginio svečiams taip pat 
buvo suteikta galimybė nueiti 
4,5 km solidarumo ratą ir 
taip pagerbti Sausio 13-osios 
aukų atminimą. Šiais metais 
į renginį gausiai susirinko 
lietuvių bendruomenės na-
riai, Estijos, Norvegijos, 
Vengrijos, Vokietijos am-
basadų atstovai bei vietos 
sportininkai. Finišavę bėgi-
kai buvo apdovanoti šių metų 
bėgimo „Gyvybės ir Mirties 
keliu” medaliais. 

LR URM

KALĖDINIAME TAUTYBIŲ POBŪVYJE – 
LIETUVIŠKŲ TRADICIJŲ PRISTATYMAS

Kalėdiniame tautybių pobū-
vyje, kurį rengia „International 
C o m m u n i t y  C o u n c i l -
Worldwide Intercultural 
Network”, Lietuvių namai, 
vadovaujami energingos 
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Atsirado šiokie tokie rūbai 
ir Vytui, nors jis dabar atrodo 
labai banditiškai. Ypač tos jo 
apiplyšusios kelnes.

Šis žmogus, atrodo, iš karto 
lyg ir bijojo, kad mes nelik-
tume nakvoti, bet mes toliau 
nebegalėjome eiti. Po vidur-
nakčio nuėjome gulti į daržinę. 
Miegojome iki 5 valandos 
ryto. Vėl tik apie tris valandas. 
Rytą jis parodė mums artimes-
nį kelią į Oyslettą.

Visa tolimesnė kelionė 
vyko gana gerai. Laimingai 
praėjome Oyslettą, Grong, 
Formofoss. Dviejose vie-
tose praėjome pro pat nosį 
mūsų kuopos komandoms, 
Formofoss pro rusų belaisvių 
stovyklą ir juos vis dar tebe-
saugojančius vokiečius. Apie 
pietus pasiekėme Sandnes. 
Čia sutikome puikius žmones. 
Gavome pavalgyti, nakvynę 
kambaryje, apsitvarkėme. Vėl 
esame patenkinti norvegais .

Dabar labai smarkiai lyja, 

toliau eiti negalime. Šiandien 
turėtume nueiti apie 45 kilo-
metrus. Jei vidurdienį nustos 
lyti, bus viskas tvarkoj, nes 
per 10 valandų tą kelionę tikrai 
atliksime.

Dieve, padėk mums toliau 
tęsti mūsų kelionę!

Gegužės 13, 
sekmadienis

Viena naktis jau praleista 
Švedijoje - Gaddėde. Sieną 
peržengėme vakar 7 v. v. ties 
Kvelien. Kelionė nuo Sandnes 
vyko be jokių susitrukdymų. 
Pasirodo, kad mes Sandnes 
sutikome Grongo lensmaną. 
Jis paskambino norvegų poli-
cijai Namsos, kuri atsakė, kad 
mes netrukdomi galime tęsti 
kelionę. „Jokiu būdu negrįžti 
pas vokiečius!” - atsakė polici-
ja. Lensmanas parūpino mums 
nakvynę ir valgyti. Pavalgę 
ketvirtadienį miegojome iki 
10 valandos vakaro ir po vaka-
rienės iki pat ryto. Lensmanas 
mums patarė palaukti, kol 

pravažiuos iš Nordli vokiečių 
policija, nes ji galinti mus 
sulaikyti. Penktadienį iš ryto 
lijo smarkus lietus, todėl ke-
lionės tęsti negalėjome. Mūsu 
„viešbučio” šeimininkas susi-
skambino su Grong’u. Iš ten 
pranešė, kad popiet, apie 3-4 
valandą, važiuoja autobusas, 
kuris mus paims.

Taip ir buvo. Autobusu 
nuvažiavome iki Mortenslund, 
24 kilometrai už Sandnes. Į 
Mortenslund’ą buvo pranešta, 
kad mes atvykstame. Čia iš 
vienos moters gavome duonos, 
sūrio, konservų ir rūkalų, ku-
riuos jai buvo davęs vokiečių 
žandaras. Matėme žandarus, 
važiuojančius autovežimais, 
papuoštais baltomis vėliavo-
mis. Žandarai ant rankovių 
taip pat turėjo baltus raiščius. 
Jiems nė į galvą neatėjo, kad 
mes esame pabėgėliai.

Autobuso šoferis perdavė 
mus pašto vežėjui. Įmetę ku-
prinę į pašto roges, žygiavome 
vėl pėsti toliau. Lietus apstojo 
lijęs. Sustojome Siberien, 
bet nakvoti čia negalėjome, 
nes vieninteliame name buvo 
apsistoję daug sniego kasė-
jų. Tą pačią dieną turėjome 
pasiekti Sandmoen, už 15 
kilometrų nuo Siberien. Tai 
buvo sunkiausia kelio dalis, 
kurią atlikome per 5 valandas. 
Pradėjome kilti į kalnus siauru 
ir vingiuotu keliu. Pakilome 
net už žemesniųjų debesų. 
Pradėjo snigti ir pustyti. 
Smarkus vėjas. Laimė, kad į 
nugarą. Ir jokių sodybų pake-

liui. Tik vienas namelis Gosen. 
Jau apie vidurnaktį pasiekėme 
Sandmoen. Apšilę ir paval-
gę, kritom į minkštas lovas. 
Rytą, šeštadienį, išvykome 
toliau. Apie 11 valandą, rodos. 
Už poros valandų pasiekėme 
Nordli. Čia atsisveikinome su 
paštininku, nes jis nuvažiavo 
kitu keliu į Švedijos pasienį, 
kuriuo dar 31 kilometras, o 
mes pasukome trumpesniu 
keliu, kuriuo tik apie 15 kilo-
metrų. Vėl per sniegus. Pakely 
susikūrėm lauželį, pavalgėm 
pietus, sušilom rankas.

Kvelien į vieną namą pa-
saukė kažkoks berniukstis 
ir liepė kalbėtis su kažkuo 
telefonu. Atsakiau, kad temo-
kame tik vokiškai ir angliškai. 
Tuojau prisistatė dar daugiau 
žmonių, vienas kalbąs vo-
kiškai. Pasirodo, čia esanti 
norvegų pasienio policija, 
kuri saugo, kad į Švediją ne-
praspruktų norvegų naciai. 
Patikrino mūsų dokumentus, 
paskambino, kiek supratau, 
Nordli policijai ir pasakė, kad 
viskas tvarkoj. Davė gerai 
pavalgyti, davė palydovą, 
kuris nuvedė mus iki sienos 
ir perdavė švedų kareiviams. 
Lygiai 7 v. v. pasikėlė vienas 
barjeras, ir mes pagaliau atsi-
dūrėme Švedijoje.

Visko tikėjaus, bet tokio 
priėmimo tikrai ne. Jokio 
klausinėjimo, kas mes esa-
me, iš kur bėgame ir kodėl. 
Švedai kareiviai tučtuojau 
pavaišino cigaretėmis, ta-
baku, pavalgydino. Bet kuo 

pavalgydino! Mėsa vienuose 
taukuose, sviesto gabalas, ka-
kao. Dalykai, kurių mes ne tik 
kad seniai nesame valgę, bet 
net ir matę.

Ir koks nuoširdumas! Deja, 
negalėjome pas juos per naktį 
pasilikti. Už kokios valan-
dos turėjome žygiuoti toliau. 
Gavome du palydovus. Dėl 
formos su šautuvais. Keletą 
kilometrų paėjus, patiko mus 
vežimas. Mus susodino į ve-
žimą, kareiviai sumetė savo 
šautuvus. Po kiek laiko mus 
pasitiko muitinės policininkas. 
Kareiviai grįžo atgal, kaip su 
draugais atsisveikinę. Dar 
kartą įvažiavome į Norvegiją, 
o po trejeto kilometrų galutinai 
peržengėme Švedijos sieną. 
Muitines įstaigoje mus lydėjęs 
policininkas surašė mūsų as-
mens žinias, patikrino daiktus. 
Iš manęs paėmė tik mano topo-
grafinį žemėlapį, o iš Pauliaus 
- Norvegijos žemėlapį. Su vie-
nu kariškiu, kalbančiu vokiš-
kai, pasikalbėjome apie mus 
laukiančią ateitį. Pasirodo, kad 
gandai, jog lietuviai turį grįžti 
Lietuvon, yra visai nepagrįsti. 
Kas nenori, tas negrįžta.

Apie vidurnaktį išvažia-
vome automobiliu toliau - į 
Greddede. Čia iš automo-
bilio patekome tiesiai į pir-
tį. Nusiprausėme (sesuo pa-
dėjo...), gavome Švedijos 
Raudonojo Kryžiaus baltinius 
ir mėlynas darbo kelnes ir 
įėjome į miegamajį, kur mūsų 
laukė skani vakarienė.

TREMTIES PRISIMINIMAI
Perskaitęs „Dirvoje” straipsnį „Tremties prisiminimai”, 

pagalvojau, kad ir mano prisiminimai apie paskutines die-
nas Lietuvoje ir kelionę iš Norvegijos į Švediją 1945 metais 
galėtų būti įdomūs ir „Dirvos” skaitytojams.

Nuo 1946 kovo iki 1950 rugsėjo gyvenau Čikagoje ir nuo 
1946 rugsėjo iki 1950 rugpjūčio pabaigos buvau vienas iš 
„Draugo” redaktorių. 1950 rugsėjo 11 buvau pašaukts iš „US 
Army Reserve” į aktyvią tarnybą ir atleistas 1952 birželio 
13 d., penktadienį, nebegrįžau į Čikagą, bet persikėliau į 
Niujorką, kur išgyvenau iki 2016 liepos pabaigos. Dabar 
gyvenu Jorke, Pensilvanijoje (York, Pennsylvania).

Su pagarba, Jurgis Savaitis

(Bus daugiau)

(Tęsinys, pradžia „Dirvos” sausio 10 d. numeryje)

2017 m. balandžio 21-
2 2  d i e n o m i s  L i e t u v o s 
Respublikos generalinis kon-
sulatas Čikagoje bendradar-
biaudamas su Kolorado lie-
tuvių bendruomenės Valdyba 
rengia išvykstamąją misiją į 
Denverį, Kolorado valstiją. 

Konsulinės paslaugos bus 
teikiamos š.m. balandžio 
21-22 d. šiuo adresu: 4189 W 
97th Ct., Westminster, CO 
80031.

Konsulinės misijos metu 
bus priimami prašymai dėl 

Minint Sausio 13-ąją – 
Laisvės gynėjų dieną – ge-
neralinio konsulato Čikagoje 
priimamajame ir darbuotojų 
kabinetuose degė atminimo 
žvakutės, vidurdienį trum-
pam stabtelėta, susimąstyta 
apie milžinišką auką, kuri 
paaukota vardan to, kad visi 
mes šiandien būtume lais-
vi, kad patys kurtume savo 
Valstybės ateitį. Žuvusiųjų 
atminimas pagerbtas tylos 
minute.

Tradiciškai prisijungdami 
prie akcijos „Neužmirštuolė”, 
konsulato darbuotojai vėl 
atlapuose segėjo neužmirš-
tuolės žiedus bei dalino juos 
konsulate apsilankiusiems 
tautiečiams. Neužmirštuolės 
žiedas sausio 13 d. segimas 
prie drabužio yra ne tik at-
minties ir pagarbos mūsų tau-
tos didvyriams simbolis, bet 
kartu ir puiki proga priminti 
ar papasakoti aplinkiniams 
apie Lietuvą, jos istoriją, 
pakviesti diskusijai apie šių 
dienų geopolitinius iššūkius. 
Tad generalinis konsulas 
Čikagoje Marijus Gudynas 
šią dieną visuose susitiki-
muose dalyvavo švarko atlape 

ČIKAGOJE PAMINĖTA  
LAISVĖS GYNĖJŲ DIENA

segėdamas neužmirštuolės 
žiedą. Dalyvaudamas Čikagos 
miesto mero organizuotuose 
Martino Liuterio Kingo pa-
gerbimui skirtuose maldos 
pusryčiuose M. Gudynas apie 
Sausio 13-osios reikšmę ir šių 
dienų geopolitinius iššūkius 
kalbėjosi su miesto meru 
Rahm Emanuel, senatoriumi 
Richard Durbin, Čikagoje 
reziduojančiais diplomatais, 
miesto institucijų, organizaci-
jų bei religinių bendruomenių 
lyderiais. Tą patį vakarą segė-
damas neužmirštuolę atlape 
Lietuvos diplomatas dalyvavo 
kolegos Indijos generalinio 
konsulo išleistuvių renginyje. 

Gražia tradicija taip pat 
jau tapo Čikagoje rengti 
bėgimą „Gyvybės ir mirties 
keliu” Mičigano ežero pa-
krante ir tokiu būdu pagerbti 
už Lietuvos laisvę žuvu-
sius. Nuoširdžiai dėkojame 
organizatoriams: Lietuvos 
šaulių sąjungai išeivijoje, 
Čikagos lietuvių bėgimo 
klubui, Čikagos skautų vie-
tininkijai, o taip pat visiems 
gausiai dalyvavusiems.

LR generalinio konsulato 
Čikagoje informacija 

LR generalinis konsulas M. Gudynas su senatoriumi R. Durbin.                                 M. Gudyno nuotr.

DENVERYJE, KOLORADO VALSTIJOJE,  
BUS TEIKIAMOS KONSULINĖS PASLAUGOS

pasų ir asmens tapatybės kor-
telių keitimo ir išdavimo, 
asmens grįžimo pažymėjimų, 
užsienyje registruotų civilinės 
būklės aktų (vaikų gimimo, 
santuokos, ištuokos) įtraukimo 
į apskaitą Lietuvoje, gyvena-
mosios vietos deklaravimo, 
Lietuvos Respublikos piliety-
bės, konsulinės registracijos. 
Taip pat Lietuvos Respublikos 
piliečiams bus atliekami nota-
riniai veiksmai.

Užsiregistruoti konsulinių 
paslaugų gavimui ir dėl išsa-

mesnės informacijos prašome 
rašyti į Lietuvos Respublikos 
generalinį konsulatą Čikagoje 
el. paštu kons.cikaga@urm.lt 
arba skambinti tel. (312) 397 
0382. Išankstinė registracija 
būtina.

Detalią informaciją apie 
konsulines paslaugas, do-
kumentų sąrašus ir išsamią 
informaciją, kurią būtina ži-
noti kreipiantis dėl konsuli-
nių paslaugų, rasite Lietuvos 
Respublikos generalinio kon-
sulato Čikagoje internetinėje 
svetainėje http://chicago.mfa.
lt
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KULTŪROS KRONIKA

Vasario 7 – 28 dienomis 
Kinijoje koncertuos vienas 
populiariausių Lietuvoje akor-
deonistų Martynas Levickis. 
Solo koncertus muzikantas 
surengs 15-oje miestų, išsi-
mėčiusių per dešimt skirtingų 
Kinijos provincijų: Harbine, 
Henanyje, Hohhote, Handane, 
Taijuane, Veifange, Yantai, 
Veihai, Cingdao, Šenjange, 

AKORDEONISTAS MARTYNAS LEVICKIS 
KONCERTUOS KINIJOJE

Renginio skelbimas.                                                                                                    Organizatorių nuotr.

Daliane,  Nandzinge, Čangžou, 
Čongčinge ir Dziasinge.

Anksčiau M.Levickis 
yra koncertavęs Honkonge, 
Singapūre, Korėjoje. Šių 
metų spalį taip pat planuo-
jamas dar vienas muzikinis 
turas Korėjoje, prasidėsian-
tis garsiajame Seulo menų 
centre.

Pasak Lietuvos kultūros 

atašė Kinijoje, M.Levickio 
koncertų turą Kinijoje orga-
nizuoja „Shanghai Baohong 
Cul ture  Communicat ion 
Co.”. Ši gastrolių organiza-
vimo kompanija taip pat dirba 
su pianistais Brian Crain, 
Richard Uttley ir  Yaron 
Kohlberg, daininku Vitu, 
Italijos baleto grupe ir kt. 

LR KM

Sausio 27-29 dienomis 
Valstybinis pučiamųjų instru-
mentų orkestras „Trimitas” 
(vadovas D. Staponkus, vyr. 
dirigentas U. Vaiginis) su mer-
ginų choreografine grupe (cho-
reografė L. Bernatavičienė) 
vyksta į didžiausią ir populia-
riausią Europoje pučiamųjų or-
kestrų festivalį „Musikparade 
2017”.

KĮ VPIO „Trimitas” su-
rengs savo pasirodymus 
sausio 27 dieną Dortmundo 
Westfalenhalle salėje, sau-
sio 28 dieną Kelno Lanxess 
arenoje ir sausio 29 dieną 
Hamburgo Braclaycard are-
noje. Orkestras pristatys 
naujai paruoštą muzikinę 
programą su marširavimo 
elementais bei sukurtomis 
šokių kompozicijomis, kurias 
parengė choreografė Lilija 
Bernatavičienė.

Festivalis „Musikparade 
2017” šiemet suburė aukš-
čiausio lygio muzikinį pro-
fesionalumą pristatančius 

VOKIETIJOJE – VALSTYBINIO PUČIAMŲJŲ INSTRUMENTŲ 
ORKESTRO „TRIMITAS” KONCERTAS

reprezentacinius kolekty-
vus iš Didžiosios Britanijos, 
Vokiet i jos ,  Prancūzi jos , 
Olandijos, Lenkijos, Čekijos, 
Italijos, Ukrainos, Moldovos.

Orkestro „Trimitas” kolek-
tyvas džiaugiasi ir didžiuoja-
si daugelį metų trunkančiu 
bendradarbiavimu, o tai tik 

Valstybinis pučiamųjų instrumentų orkestras „Trimitas” (vadovas 
D. Staponkus, vyr. dirigentas U. Vaiginis) su merginų choreografine 
grupe (choreografė L. Bernatavičienė).                       LR KM nuotr.

patvirtina faktą, kad orkestro 
veikla sulaukia aukščiausių 
Vokietijos publikos įvertini-
mų. Planuojama, kad orkes-
tro „Trimitas” pasirodymus 
Vokietijoje stebės apie 40 000 
žiūrovų.

Lietuvos Respublikos kul-
tūros atašė Rita Valiukonytė

Lietuvos šiuolaikiniam menui, 
su kuriuo pažintį kuratorė pra-
dėjo dar 2015 metais kelionių į 
Vilnių metu.

Renginys prasidėjo italų kū-
rėjų Zaelia Bishop ir Emanuele 
Napolitano trumpametražio 
filmo „Chasing Boundaries. 
Vilnius” premjerine peržiūra. 
Projektas „Chasing boundaries” 
– tai interaktyvūs, sudėtingo-
mis aplinkybėmis kuriančių 
menininkų, paveikslai. Juosta 

ROMOJE LIETUVOS PRISTATYMU PRADĖJO ŠIUOLAIKINIO 
MENO PROGRAMĄ „EXPLORING”

Sausio 18 d. galerijoje 
AlbumArte Romoje vyko ren-
ginys – „Exploring... Step 1”. 
Exploring programos tikslas 
yra ieškoti aktyvaus „offline” 
formato ir erdvės, kurioje būtų 
galima jungti skirtingas meno 
formas ir kultūrines patirtis. 
Žodis „Exploring” šiame pro-
jekte siejamas su veiksmu tarp 
tapsmo ir buvimo, kaip ir pati 
vakaro programa yra prista-
toma kaip tęstinis tyrimas ir 

skirtingų pasaulių bei identiteto 
pažinimas. „Visi vakaro daly-
viai, menininkai ir kuratoriai, 
atvyksta iš geografiškai tolimo 
taško, bet visi yra atviri ekspe-
rimentui su skirtingomis meno 
išraiškos formomis ir perduoda 
ypač svarbias šiandienos po-
litinio ir socialinio gyvenimo 
aktualijas”, – teigia projekto 
kuratorė Benedetta Carpi de 
Resmini. Pirmasis tęstinio pro-
jekto vakaras buvo dedikuotas 

kupina užuominų į opius šiuo-
laikinio meno kūrėjo būties 
klausimus, analizuojamus per 
socialinę ir politinę prizmę. 
Vizito Vilniuje 2016 metų va-
sarą metu menininkai filmavo 
interviu su Laima Kreivyte, 
Julijonu Urbonu, Deimantu 
Narkevičiumi, Linu Jusioniu, 
Mindaugu Navaku, Antanu 
Šnaru, Živile Minkute. Filmo 
autorių kūryba ypatingai masina 
nekonvencinio bei neglamūrinio 
požiūrio į kiną išsiilgusius žiūro-
vus. Zaelia Bishop ir Emanuele 

Napolitano kūrybiniai interesai 
sutelkiami ties vizijos anali-
ze, kaip galima projekcija į 
realybę bei į utopiją. Juostos 
peržiūrą pratęsė atvira disku-
sija apie būtinybę persvarstyti 
šiuolaikinio meno formų kaitą, 
kurioje dalyvavo menininkė ir 
kuratorė Laima Kreivytė bei 
Nacionalinės dailės galerijos va-
dovė Lolita Jablonskienė, mo-
deruos kuratorė, meno kritikė 
– Benedetta Carpi De Resmini. 

Kultūros atašė Italijoje 
Julijos Reklaitės informacija

Lietuvių menininkų Šarūno Meškio ir Šarūno Mažeikos 
sukurtas muzikinis vaizdo klipas tarptautiniame prancūzų kom-
pozitoriaus Yanno Tierseno konkurse pelnė pirmąją vietą ir buvo 
išrinktas geriausiu konkurso vaizdo klipu, rašoma pranešime 
spaudai. Kelis mėnesius trukusiame muzikinių vaizdo klipų kon-
kurse dalyvavo per šimtą dalyvių iš viso pasaulio. Daugiausia 
komisijos simpatijų ir publikos balsų surinko lietuvių klipas, 
nufilmuotas Nidoje. Nugalėtojams atiteks kompozitoriaus Y. 
Tierseno įsteigti simboliniai prizai – klavišinis instrumentas 
„Toy piano”, paties kompozitoriaus pasirašyti audioįrašai ir kt.

Izraelyje vyko archyvinių Europos filmų festivalis „Kitoks 
žvilgsnis”, kuriame buvo parodytas režisieriaus Arūno Žebriūno 
filmas „Gražuolė”. Šiame festivalyje lietuviškas filmas parodytas 
pirmą kartą. Šis festivalis yra Europos Sąjungos nacionalinių 
kultūros institutų Izraelyje įgyvendinamas projektas. Šalys 
siūlė nacionalinius archyvinius filmus, kurie pateko į festivalio 
programą bei buvo apjungiami viena bendra tema. Šių metų 
pagrindinės programos tema – „Didinga manija”. Festivalio 
programą sudaro 10 filmų iš Prancūzijos, Austrijos, Čekijos, 
Lenkijos, Ispanijos, Portugalijos, Izraelio ir Lietuvos.

Sparčiai pasaulyje populiarėjanti internetinė televizijos 
platforma „Netflix” pristatė naują keturių dalių televizijos 
filmą „Tokijo teismas”. Tai – istorija, pasakojanti apie Antrojo 
pasaulinio karo nusikaltėlių teismą Japonijoje. Beveik visos 
šio filmo scenos buvo nufilmuotos Lietuvoje. 1946 m. sausio 
19 d., lygiai prieš 71 metus generolas Daglasas Makarturas, 
aukščiausiasis Vakarų sąjungininkų kariuomenės vadas, sušaukė 
Tarptautinį Karinį Tolimųjų Rytų Tribunolą. „Tokijo teismas” – 
istorinė  drama apie 1946 m., iškart po Antrojo pasaulinio karo, 
prasidėjusį teismo procesą Japonijoje. 11 teisėjų iš viso pasaulio 
Tokijuje praleido dvejus su puse metų, spręsdami istorinę bylą, 
nulėmusią daugiau nei 28-ių JAV ir Japonijos karo nusikaltėlių 
likimus. Tai – dokumentinio stiliaus pasakojimas apie teisėjų 
pastangas įvykdyti beprecedentę užduotį žmonijai, nagrinėjant 
karo nusikaltimus.

„Tokijo teismas” – pirmasis istorijoje tokio dydžio bendras 
projektas tarp televizinio turinio milžinų – NHK (nacionalinis 
Japonijos transliuotojas) ir „Netflix”. „Netflix” platformos pa-
galba šis filmas pasiekė daugiau nei 86 milijonus vartotojų iš 
190 pasaulio šalių.

Ekskursija po XIII amžiaus Vilnių? Jau dabar virtualio-
joje realybėje šimtmečiais nusikelti į praeitį kviečia Valdovų 
rūmai, kurių nuolatinę ekspoziją papildė 3D akiniai. Pasidairyti 
po viduramžių miestą jau gali kiekvienas Valdovų rūmuose 
apsilankęs svečias. Muziejaus atstovai sako, kad tokia naujovė 
leidžia geriau pažinti Lietuvos istoriją.

Stasio Lozoraičio premija „Kelyje į Vilties Prezidento 
Lietuvą” skirta pernai mirusiam dokumentinių filmų operatoriui 
ir režisieriui, televizijos publicistinių laidų kūrėjui Domantui 
Vildžiūnui. Devynioliktą kartą skiriama premija – aukščiausias 
Lietuvos žurnalistų draugijos apdovanojimas už žurnalistinę 
veiklą. Draugija pabrėžia, kad D. Vildžiūnas garsino Lietuvą 
pasaulyje, o aktualios pilietinės televizijos laidos, kurių bendra-
autoris jis buvo, kalbėjo apie svarbiausius atgimusios Lietuvos 
geopolitinius, kultūrinius ir vertybinius siekius.

Kauno tarpukario modernioji architektūra sausio 10 d.  
įtraukta į UNESCO preliminarųjį paveldo sąrašą (angl. tentative 
list). Kaip žiniasklaidai sakė Lietuvos nacionalinės UNESCO 
komisijos Paveldo programų vadovė Renata Vaičekonytė-
Kepežinskienė, šis sprendimas – pirmas žingsnis Kaunui patekti į 
Pasaulio paveldo sąrašą. Kauno modernizmas susiformavo ketvir-
tajame praėjusio amžiaus dešimtmetyje, kai miestas buvo Lietuvos 
laikinoji sostinė, Lenkijai okupavus Vilniaus kraštą.   LRT, ELTA
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Sausio 17 d. vykusio-
je spaudos konferencijoje 
Lietuvos kino centras (LKC) 
apžvelgė 2016 metų rezulta-
tus ir pristatė svarbiausius šių 
metų darbus. 

Svarbiausi faktai  
ir darbai:

• 2016 m. kino gamybai 
Lietuvos kino centras skyrė 
500 000 eurų daugiau nei 2015 
m. ir bendrai parėmė 114 kino 
projektų;

• 2016 m. ketvirtas lietu-
viškas filmas po 11 metų per-
traukos pateko tarp Europos 
„Oskarais” vadinamų Europos 
kino apdovanojimų nomi-
nantų, o Lietuvos kaip šalies 
viešnios kinas pristatytas ži-
nomuose Europos kino festi-
valiuose;

• Skatindamas lietuviško 
kino sklaidą Lietuvoje, 2016 
m. LKC pirmą kartą įgyven-
dino Nacionalinio kino plati-
nimo paramos programą. Jai 
skirta 20 000 eurų;

• 2017 m. Lietuvos kino 
centro biudžetas siekia 4 619 
000 eurų. Daugiau lėšų pla-
nuojama skirti kino gamybai, 
ypač valstybės šimtmečiui 
skirtų filmų gamybos darbams 
paremti. Taip pat nemažiau 
dėmesio bus skirta ir kino 
sklaidai: lietuviški filmai pa-
sieks net Iraną;

• Iš viso 2016 m. kino pa-
rengiamųjų darbų, gamybos 
ir sklaidos projektams buvo 
skirta 2 642 281 euras. Paremti 

APŽVELGĖ LIETUVIŠKO KINO GAMYBĄ 2017 M.: FILMAI PASIEKS NET IRANĄ 

25 vaidybinių, dokumentinių, 
animacinių filmų gamybos 
projektai, 22 filmų parengia-
mųjų darbų projektai, 52 kino 
sklaidos projektai bei 15 filmų, 
skirtų valstybės 100-mečiui, 
parengiamųjų darbų projektų;

• Net 19 valstybės paremtų 
filmų buvo gaminami su užsie-
nio prodiuseriais, daugiausiai 
iš Vokietijos, Prancūzijos bei 
kaimyninių šalių: Estijos, 
Latvijos, Lenkijos. Tarp jų 
– ukrainiečių režisieriaus 
Sergėjaus Loznicos filmas 
„Nuolankioji” ir latvių reži-
sieriaus Janis Nords – „Putos 
iš burnos”. Abu šiuos fil-
mus 2016 metais parėmė 
„Eurimage” fondas.
Valstybės šimtmečiui – 

1,5 mln. eurų
Kasmet Lietuvos kino cen-

tro skiriamas dėmesys mokes-
tinės lengvatos filmų gamybai 
populiarinimui duoda teigia-
mus rezultatus. Prie to priside-
da ir sėkmingai Lietuvoje įgy-
vendinti projektai, tokie kaip 
praėjusių metų gale pradėti ro-
dyti serijiniai filmai: „Džekas 
skerdikas”, „Popiežius prieš 
Hitlerį” ar „Tokijo teismas”, 
kuris šiuo metu yra rodomas 
„Netflix” platformoje.

Privatūs investuotojai, 
siekdami pasinaudoti mokes-
tine lengvata, suteikė 1 850 
646 eurų paramą kino kūrė-
jams. Su 22 pelningai verslą 
plėtojančių kompanijų parama 
buvo įgyvendinami 22 filmų 

gamybos projektai: 6 naciona-
liniai, 6 bendros gamybos ir 10 
užsakomųjų filmų. Mokestine 
lengvata pasinaudojusių kino 
gamybos kompanijų išlaidos 
Lietuvoje sudarė beveik 9 
mln. eurų.

2017 m. filmų parengia-
mųjų darbų, gamybos, sklai-
dos užsienyje projektams bei 
nacionalinių filmų platinimui 
Lietuvos kino teatruose nu-
matoma skirti 4 619 000 eurų. 
Filmų parengiamųjų darbų bei 
sklaidos užsienyje projektų 
rėmimui ketinama skirti 2 195 
000 eurų. Taip pat 1 500 000 
eurų bus skirta valstybės šim-
tmečiui skirtų filmų gamybos 
darbams paremti.

2016 metais – 13 
lietuviškų filmų premjerų

2016 m. kino teatruose 
pasirodė 13 lietuviškų filmų 
premjerų. Dauguma jų paga-
minti su valstybės parama: 
finansuoti Lietuvos kino cen-
tro ar pasinaudojus mokestine 
lengvata filmų gamybai. Tarp 
jų „Senekos diena”, „Karalių 
pamaina”, „Aš už Tave pakal-
bėsiu”, „Mariupolis”, „2 nak-
tys iki ryto”. Populiariausias 
filmas – „Tarp mūsų berniu-
kų”. Naujausius lietuviškus 
filmus pažiūrėjo beveik 700 
000 žiūrovų.

Ryškiausias tarptautinis šių 
metų lietuviško kino pasie-
kimas – nominacija Europos 
kino akademijos apdovano-
jimuose. Ją pelnė režisierės 

Giedrės Žickytės kartu su 
režisiere Maite Alberdi iš 
Čilės sukurtas filmas „Čia aš 
tik svečias” („I‘m not from 
here”). Tai ketvirtasis lietuvių 
kūrėjų darbas po 11 metų 
vėl patekusiu tarp Europos 
„Oskarais” vadinamų  Europos 
kino apdovanojimų nomi-
nantų. Lietuvių filmai buvo 
nominuoti tris kartus: 1992 m. 
– Šarūno Barto „Trys dienos”, 
1993 m. – Audriaus Stonio 
„Neregių žemė” (pastarasis 
apdovanojimą ir laimėjo) ir 
2005 m. – Arūno Matelio 
„Prieš parskrendant į Žemę”.

Praėjusias metais ir daugiau 
lietuviškų filmų sulaukė tarp-
tautinio dėmesio. Premjeras 
užsienio festivaliuose suren-
gė šie filmai: „Mariupolis” 
(rež. M. Kvedaravičius), 
„Moteris ir ledynas” (rež. A. 
Stonys), „Šventasis” (rež. A. 
Blaževičius), „Amžinai kartu” 
(rež. Lina Lužytė).

Gausios lietuviškų filmų 
programos bei žymių Lietuvos 
režisierių Audriaus Stonio ir 
Šarūno Barto  retrospektyvinės 
programos buvo pristatytos 
tokiuose festivaliuose kaip 
„Visions du Reel” (Šveicarija), 
Kartagenos kino festivalyje 
(Kolumbija), Transilvanijos 
(Rumunija), Paličio (Serbija) 
ir „Molodist” (Ukraina). Vien 
juose buvo parodyta per 40 
lietuviškų filmų, o iš viso su 
LKC parama lietuviški filmai 
buvo rodomi 60 tarptautinių 
kino festivalių ir renginių.

Stiprinami ryšiai  
su kitomis šalimis

2017 m. lietuviško kino 
sklaidos užsienyje priori-
tetas teikiamas bendriems 
projektams su Baltijos šali-
mis. Lietuva kartu su Estija 
ir Latvija jau yra pakviesta 
drauge pristatyti naujausius 
filmus ir vystomus kino pro-
jektus tarptautiniuose kino 
renginiuose Italijoje, Irane, 
Šveicarijoje, planuojamos 
bendros veiklos didžiausiose 
Europos kino mugėse Berlyne 
ir Kanuose. Taip pat šiais me-
tais numatomas „Baltijos kino 
dienos” – Lietuvos, Latvijos ir 

Stop kadras iš kino juostos „Tokijo teismas”.                                                            Organizatorių nuotr.

Estijos bendra filmų programa 
visose trijose šalyse.

2016 m. Lietuvos kino 
centras pradėjo įgyvendinti 
pirmąjį tarptautinį kino eduka-
cijos projektą ir prisijungė prie 
tarptautinės kino edukacijos 
programos „Europos kino 
klubų ir mokyklų licencijavi-
mas”, kurią dalinai finansuoja 
Europos Komisijos progra-
mos „Kūrybiška Europa” pa-
programė MEDIA, taip pat 
projekte dalyvaujančių šalių 
nacionalinės kino institucijos. 
Didžiosios Britanijos kino 
edukacijos organizacija „Film 
Literacy Europe” šią programą 
įgyvendina antrus metus.

Šiais  metais  Lietuva, 
Latvija ir Gruzija išbandys 
kino klubo modelį bei jo po-
veikį švietimo sistemai ir kino 
sektoriui. Programa, kurioje 
dalyvaus 120 Lietuvos moky-
klų, atrinktų bendradarbiaujant 
su Švietimo ir mokslo minis-
terija, startuos 2017 m. kovą 
ir tęsis iki metų pabaigos. 
Mokyklose kas savaitę bus 
rengiamos filmų peržiūros bei 
diskusijos. Kiekviena projekte 
dalyvaujanti mokykla turės ga-
limybę pasirinkti norimą filmą 
iš filmų katalogo ir nemoka-
mai bei legaliai rodyti filmus 
moksleiviams, tad ši progra-
ma atvers plačias galimybes 
žiūrėti įvairių pasaulio šalių 
filmus. Programos įgyvendi-
nimą stebės ir pagal pasiektus 
rezultatus vertins Barselonos 
Autonominis universitetas.

2016  m.  v i suomene i 
buvo pristatyti du lietuviš-
kos kino klasikos filmai: su-
skaitmenintas ir restauruo-
tas rež. M. Giedrio „Herkus 
Mantas” ir restauruotas rež. 
V. Žalakevičiaus „Niekas ne-
norėjo mirti”. Taip pat buvo 
išleisti keturių ankstesniais 
metais skaitmenintų ir res-
tauruotų filmų „Blu-ray” dis-
kai viešam naudojimui, o iš 
„Gos¬fil¬mo¬fond” įsigytos 
dar 6 filmų kopijos. Šiais 
metais ketinama išleisti kelių 
filmų DVD viešam naudojimui 
bei pakviesti į naujai prikeltų 
filmų pristatymus.            LRT

Vos prasidėjus 2017-ie-
siems, pradėta ruoštis bene 
didžiausiam kasmetiniam 
kultūros paveldo renginiui 
Lietuvoje – Europos paveldo 
dienoms. Šiemet Kultūros 
paveldo departamento prie 
Kultūros ministerijos patvirtin-
ta Europos paveldo dienų tema 
– „Kultūrinis kraštovaizdis: 
nuo piliakalnių iki miesto bokš-
tų” – kvies pažinti Lietuvos 
istorinio kultūrinio kraštovaiz-
džio įvairovę, suprasti mūsų 
gyvenamų vietovių unikalumą 
ir vertę. Europos paveldo die-
nos Lietuvoje vyks rugsėjo 

LAUKIA NAUJOS KULTŪROS PAVELDO PAŽINIMO PATIRTYS 
15–17 d., rašoma pranešime 
spaudai  

Šių metų Europos paveldo 
dienų dėmesio centre – arche-
ologinių vietovių, istorinių 
miestų ir miestelių, senųjų kai-
mų, kelių ir gatvių tinklo, dvarų 
sodybų, istorinių parkų ir sodų, 
sakralinių statinių, kapinių, 
pramonės ir kitų kultūros pa-
veldo objektų tarpusavio ryšys 
kultūriniame kraštovaizdyje. 
Šis ryšys šimtmečius forma-
vosi kiekvienai žmonių kartai 
kuriant vis naujus vietovės is-
torinės raidos sluoksnius. Tokia 
tema pasirinkta norint atskleisti 

šių sąsajų tarp įvairių kultūros 
paveldo objektų išsaugojimo 
svarbą, kultūros paveldo objek-
tų reikšmę vizualiniam ir isto-
riniam vietovės charakteriui.

„Lietuvoje vis dar galime 
rasti idiliškų vietovių, kraš-
tovaizdžių, kuriuose kultūra 
susilieja su gamta. Mėgautis 
panoramose atsiveriančia mies-
telių bokštų, gatvių perspek-
tyvų ir piliakalnių – vienos iš 
svarbiausių kultūrinio krašto-
vaizdžio dominančių, liudijan-
čių Lietuvos valstybingumo 
pradžią – derme. Šiandien, 
intensyvios plėtros kontekste 

siekiant ją išsaugoti, itin svar-
bus visuomenės sąmoningu-
mas, darnios plėtros principų 
išlaikymas, jeigu nenorime pra-
rasti to, kas prisideda prie mūsų 
gyvenimo kokybės”, – sako 
Kultūros paveldo departamento 
direktorė Diana Varnaitė.

Kultūriniame kraštovaizdy-
je išskirtinė vertė tenka pilia-
kalniams. Nors archeologinės 
vietovės nepatyrusiai akiai daž-
nai gali būti net nepastebimos, 
jos yra vertingos ne tik prisi-
dėdamos prie mūsų supratimo 
apie vietos ir žmonių istoriją, 
bet ir svarbios istoriniam kul-
tūriniam kraštovaizdžiui.

Europos paveldo dienos 
Lietuvoje vyksta nuo 1994-ųjų 
metų, kuomet Lietuva prisijun-
gė prie šios Europos Tarybos 
programos. Šia iniciatyva nori-
ma atkreipti visuomenės dėme-
sį į šalia mūsų esantį kultūros 
paveldą, atskleidžiant jo vertes 
ir išsaugojimo svarbą.

Renginius Lietuvoje ko-
ordinuoja Kultūros paveldo 
departamentas prie Kultūros 
ministerijos, organizuoja mies-
tų bei rajonų savivaldybės, 
kultūros ir švietimo įstaigos, 
kultūros paveldo objektų sa-
vininkai ir valdytojai, vietos 
bendruomenės.                 LRT
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„DIRVAI” 
AUKOJO:

S.Obelenis, 
Novelty, OH ....................100
V.Stankus,
Euclid, OH ........................70
V.Vaškys, 
Philadelphia, PA ................45
W.Wengel, 
Delran, NJ .........................45
M.Matusz, 
Delran, NJ .........................30
A.Pažiurienė, 
Oak Park, CA ....................25
P.Ambraziejus,
N. Falmouth, MA ..............20
B.Palski, 
Sun City Ctr., FL .................5

Visiems aukotojams
nuoširdžiai dėkojame

RENGINIŲ KALENDORIUS
KOVO 17 d., penktadienį, 7 val. vakaro, Klivlando valstybinio 
universiteto (Cleveland State University) Waetjen Auditorium 
vyks berniukų ir jaunuolių choro „DAGILĖLIS” (Šiauliai, 
Lietuva) koncertas. Koncertą remia: Klivlando valstybinio 
universiteto Tarptautinis skyrius, choras „Exultate”, LR 
konsulatas.

BIRŽELIO 11 d., sekmadienį, 2:00 val. po p.  – Ekumeninės pa-
maldos už nuo sovietų režimo žuvusius ir nukentėjusius lietuvius, 
latvius ir estus. Taip pat už 1941 m. birželio 13-14 d. trėmimų į 
Sibirą aukas. Minėjimas vyks Šv. Kazimiero bažnyčioje. Visi yra 
kviečiami vienytis su estais ir latviais šią dieną. Po to bus vaišės.

Rengia Klivlando baltiečių komitetas

Aiškėjant pikantiškoms de-
talėms apie buvusių „Lietuvos 
geležinkelių” vadovų nuveik-
tus darbus, aiškėja ir tai, kad 
lėšų savinimasis ir švaistymas 
tebuvo „žiedeliai” palyginti su 
pasirinktais bendradarbiavimo 
partneriais.  

Pasak Arvydo Anušausko, 
„Lietuvos geležinkeliai” 
ignoravo nacionalinio sau-
gumo interesus bendrauda-
mi su Rusijos karinio pra-
moninio komplekso įmone. 
Aiškėja dar viena aplinky-
bė, kuri rodo, jog buvusi 
„Lietuvos geležinkelių” va-
dovybė ilgą laiką ignoravo 
nacionalinio saugumo intere-
sus. Pasirodo, jau penkerius 
metus Lietuvos geležinkeliai 
naudoja Rusijos kariniam 
pramoniniam kompleksui pri-
klausančios „Iževsko radijo 
gamyklos” saugos sistemą 
„Klub-U”. Ji buvo įdiegta 
visuose lokomotyvuose mo-
dernizuojant Lietuvos geležin-
kelių ryšio sistemą. Naudojant 
rusišką palydovinę naviga-
cijos sistemą GLONASS ne 
tik nustatomos lokomotyvų 
koordinatės, bet ir judėji-
mo parametrai (koordinatės 
ir greitis). Specialistai kelia 
klausimą ir dėl galimo distan-

cinio lokomotyvo stabdymo. 
Lietuvai vykdant bendradar-
biavimą gynybos srityje su 
sąjungininkais, ši įranga lei-
džia Rusijai nustatyti bet kokių 
karinių pervežimų koordinates 
bei apimtis ir prireikus gali 
sukelti realų pavojų perve-
žimų bei apskritai susisieki-
mo geležinkeliais saugumui. 
Tai galėčiau įvertinti kaip 
dvigubos paskirties įran-
gą, kuri pagaminta Rusijos 
karinio pramoninio kom-
plekso įmonėje ir galin-
ti kelti saugumo problemų. 
Tikiuosi, susisiekimo minis-
tras Rokas Masiulis ir krašto 
apsaugos ministras Raimundas 
Karoblis atsakingai įvertins 
šias aplinkybes nacionalinio 
saugumo požiūriu ir prireikus 
inicijuos minėtos įrangos pa-
keitimą kita, nekeliančia abe-
jonių dėl jos galimo dvigubo 
panaudojimo.” 

Ne veltui šalies vadovė 
Dalia Grybauskaitė „Lietuvos 
geležinkelius” buvo pavadinu-
si „valstybe valstybėje”. Dabar 
aiškėja, kad toji „valstybė” 
nebuvo draugiškai nusiteikusi 
Lietuvos atžvilgiu. Klausimas 
– kur žiūrėjo Lietuvos valdžio-
je sėdintys socialdemokratai?

Kęstutis Šilkūnas

Su išsiskyrimo liūdesiu mes palydime  
motiną, močiutę, promočiutę, 

pirmosios 1937 m. Lietuvos moterų
krepšinio rinktinės žaidėją.

A.† A.
KAZIMIERA PAULIUKEVIČIŪTĖ 

LAIKŪNIENĖ

Mirė 2016 m. gruodžio 31d. Cave Creek, Arizonoje.
Gimė 1914 m. kovo mėn. 22 d. Kaune, Lietuvoje.

Liūdi duktė Jūratė Bulzgytė Laikūnaitė Koklienė, 
anūkė Audrė su vyru Robert Plummer ir proanū-
kiai Erija, Vilija, Kovas; anūkas Vainius su žmona 
Annette Kokliai ir proanūkiai Amber, Alexandria, 
Izabella, Christian

ARVYDAS ANUŠAUSKAS  
APIE „LIETUVOS GELEŽINKELIŲ” 
BENDRADARBIAVIMĄ SU RUSIJA Sukurti paminklą ir su-

tvarkyti aikštę skirtą dr. Jonui 
Basanavičiui įamžinti ryžosi 
16 skulptorių ir architektų 
pajėgos – tiek darbų pateikta 
savivaldybės paskelbtame 
viešame konkurse, kurie šiuo 
metu jau vertinami ekspertų 
komisijos, rašoma praneši-
me spaudai. Visi norintys 
pamatyti paminklo dr. Jonui 
Basanavičiui ir aikštės sutvar-
kymo idėjų konkurso parodą, 
kviečiami apsilankyti Vilniaus 
rotušėje (Kamerinėje salėje, 
2 a.), sausio 13–vasario 16 d. 

Iki sausio 10 d. konkursui 
buvo pateikta 16 paminklo 
ir aikštės prie Nacionalinės 
filharmonijos įrengimo idėjų. 
Tikimasi paminklo ir aikštės 
Dr. Jonui Basanavičiui laimė-
tojus atsirinkti iki 2017 metų 
vasario 16 d.

Trims projekto konkurso 
laimėtojams, užėmusiems 
prizines vietas, numatyta skirti 
pinigines premijas: pirmosios 
vietos laimėtojui – 5 tūkst. 
Eur, antrosios – 4 tūkst. Eur; 
trečiosios – 3 tūkst. Eur. Dvi 
paskatinamosios premijos 
po 2 500 Eur atiteks užėmu-
siems ketvirtą ir penktą vietas. 
Paminklo atlikimo ir sutvar-
kymo projekto rengėjai bus 
atrinkti iki pavasario neskel-
biamų derybų metu.

Į ekspertų komisiją narius 
delegavo Lietuvos architek-
tų sąjunga, Lietuvos dailės 
akademijos bendruomenė: 
skulptoriai, Lietuvos daili-
ninkų sąjungos nariai Edita 
Utarienė, Stasys Žirgulis, prof. 
Arvydas Ališanka, Vilniaus 
dailės akademijos dėstytojas 
prof. Dr. Algimantas Mačiulis, 
VGTU Architektūros katedros 
prof. Rolandas Palekas, VU 
Tarptautinių santykių ir politi-
kos mokslų instituto Politikos 

EKSPERTŲ KOMISIJA VERTINA DR. J. BASANAVIČIAUS 
SKULPTŪROS IDĖJAS

teorijos katedros vedė-
jas Alvydas Jokūbaitis, 
VU Istorijos teorijos 
ir kultūros istorijos 
katedros doc. Eligijus 
Raila, Kultūros pa-
veldo departamento 
Vilniaus skyriaus vedė-
jas Vitas Karčiauskas ir 
Vilniaus miesto vy-
riausiasis architektas 
Mindaugas Pakalnis. 
Komisijai pirminin-
kauja Lietuvos dai-
lininkų sąjungos na-
rys, skulptorius prof. 
Gediminas Karalius.

Šiame konkurso 
etape komisija visapu-
siškai vertina tiek archi-
tektūrinius, meninius, 
technologinius, tiek 
paminklų apsaugos bei 
kitus specifinius spren-
dinius, kad iš konkursui 
pateiktų projekto idėjų 
būtų išrinkta geriau-
sia skulptūra ir aikštės 
įrengimo projektas. Idėjos 
vertinamos pagal skaidrius ir 
aiškius kriterijus: skulptūros 
idėjinių–plastinių sprendimų 
meninę kokybę, idėjos origina-
lumą, kontekstualumą – skulp-
tūros ir architektūros sprendi-
nių ansambliškumą ir dermę 
su istorine aplinka, bei projekto 
ekonominį pagrįstumą.

Aptariant meninę kokybę, 
ekspertams dabar svarbu įver-
tinti paminklo idėją, originalų 
šiuolaikinį interpretavimą 
esamoje aplinkoje, skulptūros 
mastelį, estetinius aspektus, 
stilistinį vientisumą, medžia-
gų spalvų, faktūrų tarpusavio 
dermę. Vertindami konteks-
tualumą, ekspertai žiūri, kiek 
siūlomi sprendimai atitinka 
aplinkos mastelį, koks me-
džiagų ilgaamžiškumas, kokia 
yra šviesos, medžiagų, formų 

ir spalvų dermė su aplinka. 
Ekonominiam pagrįstumui 
įvertinti yra reikšminga pro-
gnozuojama paminklo mode-
lio ir aikštės statybos kaina, 
kokybės ir kainos santykio 
optimalumas.

Es te t i ška i  su tvarkyt i 
miesto aikštę ir iškilmingai 
atidengti skulptūrą dr. Jono 
Basanavičiaus 167-ųjų gimi-
mo metinių proga planuoja-
ma iki 2018 m. spalio 23 d. 
Minėdamas Lietuvos valstybės 
atkūrimo šimtmetį Vilnius pa-
galiau sukviestų visus susiburti 
aplink paminklą tautos patri-
archui Dr. Jonui Basanavičiui 
sutvarkytoje aikštėje priešais 
Filharmoniją, kurioje 1905 me-
tais įvyko vienas svarbiausių 
Lietuvos Nepriklausomybės 
istorijai faktų – lietuvių visuo-
menės atstovų suvažiavimas 
– Didysis Vilniaus seimas. LRT

Sausio 11 d. posėdyje LR 
ministrų kabinetas dvylikai 
kultūros pasaulio atstovų ir 
meno kūrėjų paskyrė vyriausy-
bės kultūros ir meno premijas, 
rašoma pranešime spaudai. 

Šiais metais premijos skir-
tos muzikologui Edmundui 
Gedgaudui, grafikei Danutei 
Gražienei, rašytojui Vincui 
Ramučiui Gudaičiui, muzieji-
ninkei, menotyrininkei Lolitai 

PASKIRTOS LIETUVOS VYRIAUSYBĖS 
KULTŪROS IR MENO PREMIJOS 

Jablonskienei, menotyrinin-
kui Virginijui Kinčinaičiui, 
architektui Arūnui Eduardui 
Paslaičiui, kino operatoriui 
Viktorui Radzevičiui, tapytojai 
Nomedai Saukienei, poetui 
Rimvydui Stankevičiui, baleto 
ir dailės istorikui Helmutui 
Šabasevičiui, žurnalistui, rašy-
tojui Jonui Laimonui Tapinui 
ir tautodailininkui Vytautui 
Valiušiui.                        LRT

S.Žiūros nuotr.
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Labai laukiam
NAUJŲ „DIRVOS” SKAITYTOJŲ
Visi lietuviškieji laikraščiai susirūpinę, kad kasmet pre-

numeratorių skaičius mažėja. Vyresnieji pamažu išmiršta, 
akių ir kitų sunkių ligų kankinami nebegali skaityti, o 
jaunieji, kad ir labai raginami, kaip bebūtų gaila, nuo 
lietuviško laikraščio tolsta.

Vis sunkiau telkti naujus, pajėgius bendradarbius, vis 
sunkiau surasti ir mokančių redaktorinį darbą.

Lietuviškieji laikraščiai vien iš prenumeratos išsiversti 
negali. Skelbimų, kurie išlaiko šio krašto angliškuosius 
laikraščius, tautiniai leidiniai jų vis mažiau begauna. 
„Dirvai” tik nuolatinių skaitytojų siunčiamos aukos pa-
deda galą su galu sudurti ir laukti, kas bus kitais metais.

„Vilties” draugija, kuri yra „Dirvos” leidėja, visas tas 
bėdas apsvarsčiusi nutarė nuo dabar iki šių metų pabaigos 
surengti naujų skaitytojų telkimo vajų.

Nauji skaitytojai, kurie patys užsisakys ar artimieji 
jiems užsakys „Dirvą” metams, mokės tik 37 dol. JAV 
ir Kanadoje pirma klase 52 dol. Oro paštu į užsienį 
metams 87 dol.

Mieli ilgamečiai „Dirvos” skaitytojai, rėmėjai ir lietu-
viškos spaudos mylėtojai, talkinkite mums. Užprenume-
ruokite „Dirvą” savo artimiesiems ne tik čia, Amerikoje, 
bet ir Lietuvoje ar kur kitur gyvenantiems - ypač Lenkijo-
je, Karaliaučiaus srityje ar dar tebegyvenantiems Sibire.

Jei žinote asmenų Jūsų kaimynystėje ar toliau gyvenan-
čių, kurie „Dirvos” neskaito, atsiųskite jų adresus. Mes 
jiems „Dirvą” pabandysime nemokamai kurį laiką siųsti, 
kad jie su laikraščiu susipažintų ir jį pamėgtų.

Mes ypač kviečiame tautiečius, naujai atvykusius į JAV, 
aktyviau įsijungti į lietuviškos spaudos puoselėtųjų gretas, 
tapti ne tik „Dirvos” prenumeratoriais, bet ir aktyviais jos 
talkininkais, rėmėjais ir bendradarbiais. 

Taip bendromis jėgomis per ilgesnį laiką gal sutelksi-
me kelis šimtus naujų „Dirvos” skaitytojų ir tuo žymiai 
palengvinsime „Dirvos” tolimesnį leidimą. 

Čia, šio pranešimo pabaigoje, spausdiname iškarpą, 
kurią lengva iškirpti, užpildyti ir mums atsiųsti.

Pavardė ir vardas .....................................................

Nr. ir gatvė ................................................................

Miestas ........................Valstybė .............Zip ...........

Tel. numeris ..............................................................
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LIETUVIŲ NESĖKMĖ 
MONTE KARLO 
LANKTYNĖSE

Sausio 20 diena, penktadie-
nis, Deividui Jociui ir Donatui 
Zvicevičiui turbūt įsimins 
kaip viena juodžiausių dienų. 
Viskas prasidėjo ryte, kai 
pirmame šios dienos Monte 
Karlo greičio ruože, prava-
žiavus vos 2,5 km nuo starto, 
itin slidžioje vietoje, lietuvių 
ekipažas slystelėjo ir trenkėsi 
į šlaitą. Po smūgio išsinėrė ga-
linis „VMP Racing” komandos 
„Mitsubishi Lancer Evo X” 
ratas. Lenktynes teko baigti, 
rašoma pranešime spaudai. 

Tačiau komanda vilčių 
neprarado. Gedimas nebuvo 
sunkus, jį buvo galima lengvai 
pašalinti ir tęsti lenktynes kitą 
dieną, vadovaujantis taip vadi-
nama „Super Rally” taisykle.

„Taip, gausime daug bau-
dų, bet nenorime nuvilti savo 
gerbėjų, todėl važiuosime dėl 
jų. Juk iš Lietuvos čia suvažia-
vo beveik šimtas ralio fanati-
kų”, – dieną sakė D. Jocius.

Deja, automobilį atgabe-
nus į servisą paaiškėjo, kad 
bėdų yra daugiau. Po smūgio 
automobilio išmetimo sistema 
buvo sulenkta. Duslintuvas 
prisilietė prie degalų bako 
ir pastarasis ėmė lydytis. 
Nuėmus baką lenktynių tech-
niniai komisarai pastebėjo, 
kad jis drėksta, o su tokiu baku 
lenktyniauti draudžiama. Vėlai 
vakare paaiškėjo, kad ekipažui 
startuoti su tokiu baku nebus 
leidžiama.

„Degalų bakas nėra papras-
tas, koks naudojamas kasdie-
niuose automobiliuose. Jis yra 
itin sudėtingas ir gaminamas 
ne iš metalo. Dėl to jo sutaisyti 
ar kitaip „užlopyti” neįmano-
ma. Tai neremontuojama ir 
nerestauruojama detalė, todėl 
startuoti jokių galimybių ne-
turime”, – savo nusivylimo 
neslėpė D. Jocius. – Nieko 
nepadarysi, ralis yra techni-

nė sporto šaka ir 
netekčių čia pasi-
taiko itin dažnai. 
Tiesiog kai kurios 
jų būna labai jau 
skaudžios...”

Dabar koman-
dai lieka krautis 
daiktus ir ruoš-
tis ilgai kelionei 
namo.           LRT

Sausio 21 d. Belgijoje 
vykstančių plaukimo varžybų 
„Flanders Speedo Cup” fina-
luose startavo net šeši lietuviai. 

50 metrų peteliške rungties 
finale startavo net dvi lietuvės 
– Rūta Meilutytė ir Beatričė 
Kanapienytė. R. Meilutytė 
distanciją įveikė lėčiau nei ryte 
– per 27,64 sek. ir liko šeštoje 
vietoje. B. Kanapienytė fini-
šavo per 28,28 sek. ir užėmė 

BELGIJOJE – D. RAPŠIO IR R. MEILUTYTĖS AUKSO MEDALIAI
aštuntąją vietą.

Pusfinalyje R. Meilutytė 
distanciją įveikė per 27,61 
sek. ir su penktu rezultatu pa-
teko į finalą, B. Kanapienytė 
(28,28 sek.) – su aštuntu. 
R. Meilutytei priklauso šios 
rungties Lietuvos rekordas – 
27,14 sek.

Olimpinė čempionė atsi-
griebė savo mėgstamiausioje 
– 100 metrų krūtine – rungtyje. 

R. Meilutytė finale distanciją 
įveikė per 1:07,03 min. ir užti-
krintai tapo varžybų čempione. 
Lietuvė be vargo įvykdė ir 
pasaulio čempionato A klasės 
normatyvą. R. Meilutytei pri-
klauso šios rungties pasaulio 
rekordas – 1:04,35 min.

Danas Rapšys 200 metrų 
laisvuoju stiliumi finale dis-
tanciją įveikė per 1:47,93 min 
ir užtikrintai tapo čempionu. 
Lietuvos plaukikas įvykdė 
pasaulio čempionato B klasės 
normatyvą. Antras liko belgas 
Louisas Croenenas (1:49,77), 
trečias – ukrainietis Mykhailo 
Romančiukas (1:49,98). D 
.Rapšys atrankoje 200 metrų 
laisvuoju stiliumi distanciją 
įveikė per 1:51,49 min. ir su 
trečiu rezultatu pateko į fina-
lą. D. Rapšiui priklauso šios 
rungties Lietuvos rekordas – 
1:47,39 min.

100 metrų peteliške finale 
Deividas Margevičius užėmė 
penktą vietą – finišavo per 
53,85 sek. ir įvykdė pasaulio 
čempionato B klasės norma-
tyvą.

200 metrų krūtine finale 
Andrius Šidlauskas distanciją 
įveikė per 2:14,57 min. ir iško-
vojo bronzos medalį. Lietuvos 
plaukikas taip pat įvykdė pa-
saulio čempionato B klasės 
normatyvą. Auksą iškovojo 
vengras Davidas Horvathas 
(2:14,13), sidabrą – Bastenas 
Caertsas (2:14,37).

Lietuvių startai finaluose: 
100 metrų krūtine – Rūta 
Meilutytė 100 metrų nuga-
ra – Danas Rapšys 50 metrų 
laisvuoju stiliumi – Darijus 
Astrauskas 50 metrų krūtine 
– Andrius Šidlauskas. 

Sausio 21–22 dienomis 
Belgijos mieste Antverpene jau 

15-ąjį kartą organizuojamos 
tarptautinės „Flanders Speedo 
Cup” varžybos. Dvi dienas 
trukusiame renginyje jėgas 
išbandė 10 Lietuvos plauki-
kų: Rūta Meilutytė, Danas 
Rapšys, Andrius Šidlauskas, 
Dominyka Rapšytė, Beatričė 
Kanapienytė, Tomas Sungaila, 
Deividas Margevičius, Darijus 
Astrauskas, Paulius Martinkė-
nas ir Agnė Šeleikaitė.    LRT


