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NATO ketina at idžiai 
stebėti rugsėjį vyksiančias 
didelio masto Rusijos ir 
Baltarusijos karines pratybas 
„Zapad 2017”, penktadienį 
pareiškė Varšuvoje viešintis 
Aljanso generalinis sekreto-
rius Jensas Stoltenbergas.

„Atidžiai stebėsime praty-
bas, kurios vyks kitą mėnesį”, 
– sakė jis per spaudos konfe-

Ketvirtadienis, rugpjū-
čio 24 d. (Vilnius). Lietuvos 
Respubl ikos  Prez identė 
Dalia Grybauskaitė susiti-
ko su Vokietijos Federaliniu 
Prezidentu Franku-Walteriu 
Steinmeieriu, su kuriuo aptarė 
dvišalius santykius, bendra-
darbiavimą Europos Sąjungoje 
ir NATO.

Tai pirmasis oficialus 
Vokietijos vadovo vizitas 
Lietuvoje jam pradėjus eiti 
Prezidento pareigas. Antrąją 
vizito dieną Prezidentas F. W. 
Steinmeieris kartu su Lietuvos 
vadove Rukloje aplankys 
NATO priešakinių pajėgų ba-
talione tarnaujančius vokiečių 
karius.

Pasak Prezidentės, Lietuvai 
Vokietija yra viena artimiausių 
valstybių, su kuria mus tvirtai 
sieja ilgalaikiai istoriniai ir 
kultūriniai ryšiai, o sėkmingas 
dvišalis bendradarbiavimas 
ekonomikos srityje padeda 
kurti Lietuvos žmonių gerovę. 
Vokietija yra antra pagal dydį 
Lietuvos prekybos partnerė ir 
trečia didžiausia užsienio in-
vestuotoja, mūsų šalyje sukū-
rusi daugiau nei 17 tūkstančių 
darbo vietų.

Šalies vadovės teigimu, ypa-
tingą dvišalį ryšį su Vokietija 
geriausiai įprasmina jos ar-
chyvuose išsaugotas ir šiemet 
atrastas svarbiausias Lietuvos 
valstybingumo dokumentas – 
Vasario 16-osios Aktas. Šiuo 
metu yra rengiamas susitarimas, 
pagal kurį Nepriklausomybės 
Aktas būtų perduotas eksponuo-
ti Lietuvoje.

LIETUVĄ SU VOKIETIJA SIEJA YPATINGI RYŠIAI

Viena pagrindinių susi-
tikimo temų – saugumo ir 
gynybos stiprinimas. Pasak 
Prezidentės, artėjant praty-
boms „Zapad 2017” geopo-
litinė įtampa neslūgsta. Nors 
šios puolamojo pobūdžio 
ir prieš Vakarus nukreiptos 
pratybos oficialiai dar nepra-
sidėjo, tačiau jų konvencinė 
ir nekonvencinė grėsmė jau-
čiama jau dabar. Rusija ne 
tik intensyviai militarizuo-
jasi NATO pasienyje, bet ir 
pseudoakcijomis siekia kelti 
įtampą ir baimę visuomenėje, 

kursto priešiškumą Aljansui 
ir ES, vykdo nuolatines in-
formacines ir kibernetines 
atakas.

Prezidentė padėkojo už 
Vokietijos sprendimą va-
dovauti NATO batalionui 
Lietuvoje. Tai, pasak šalies 
vadovės, išskirtinės lyderys-
tės, solidarumo ir Aljanso 
vienybės pavyzdys. Kariai iš 
9 NATO valstybių Lietuvoje 
ir iš 20 – visame regione yra 
geriausia atgrasymo priemonė. 
Toks sąjungininkų ryžtas ir pa-
sirengimas gintis stiprina viso 

Aljanso saugumą bei padeda 
užtikrinti taiką Europoje.

Susitikime aptartas ir ben-
dradarbiavimas kovojant su 
propaganda ir skleidžiamu 
melu. Prieš dvejus metus pasi-
rašytas Lietuvos ir Vokietijos 
susitarimas dėl partnerystės 
strateginės komunikacijos ir 
informacinio saugumo sri-
tyje. Tarpusavyje aktyviai 
bendradarbiauja abiejų šalių 
nacionaliniai transliuotojai 
LRT ir „Deutsche Welle”, 
vyksta žurnalistų ir studentų 
mainai, vykdomi bendri NVO 

projektai.
Lietuvą su Vokietija sieja 

ir aktyvus mokslo, švieti-
mo, kultūrinis ir regioninis 
bendradarbiavimas, artimi 
žmonių tarpusavio kontaktai. 
Beveik 60 Lietuvos miestų 
ir regionų yra sudarę dvynių 
partnerystes su Vokietijos 
miestais bei žemėmis. Ši vals-
tybė taip pat pirmauja pagal į 
Lietuvą atvykstančių turistų 
skaičių, kurių kasmet mūsų 
šalyje apsilanko daugiau nei 
170 tūkstančių.

Prezidentės spaudos tarnyba

NATO GENERALINIS SEKRETORIUS ŽADA ATIDŽIAI STEBĖTI 
PRATYBAS „ZAPAD 2017”

renciją Varšuvoje.
J. Stoltenbergas pabrėžė, 

kad visos šalys turi teisę reng-
ti pratybas, tačiau jos privalo 
laikytis nustatytų taisyklių.

„Raginu Rusiją (per pra-
tybas „Zapad 2017”) laikytis 
nuostatų, numatytų Vienos 
dokumente”, – teigė jis.

Europos saugumo ir ben-
dradarbiavimo organizacijos 

(ESBO) Vienos dokumentas 
įpareigoja valstybes iš anksto 
pateikti informaciją apie pla-
nuojamas karines pratybas ir 
įsileisti stebėtojų grupes, kad 
būtų išvengta bet kokių pavo-
jingų nesusipratimų.

Pasak J. Stoltenbergo, 
kadangi Rusijos ir NATO 
santykiai yra įtempti, svarbu 
užtikrinti, kad pratybos būtų 
nuspėjamos ir skaidrios.

Lenkijos vyriausybės va-
dovė Beata Szydlo savo ruož-
tu sakė, kad „Zapad 2017” yra 
priežastis Aljansui nesustoti ir 
ieškoti būdų adaptuotis prie 
naujų iššūkių.

„NATO adaptacija prie 
naujų grėsmių buvo svarbi 
mūsų pokalbio tema. Noriu 
pabrėžti, kad tampame poky-
čių saugumo sferoje liudinin-
kais, todėl Aljanso vienybė 
yra bendras visų sąjunginin-

kių interesas; turi būti efekty-
vūs ir ir pasirengę imtis veiks-
mų susidūrus su įvairiomis 
grėsmėmis”, – sakė premjerė 
po derybų su J. Stoltenbergu.

„Artėjančios rusų ir bal-
tarusių pratybos „Zapad 
2017”, teroro grėsmės bei 
nestabilumas Artimuosiuose 
Rytuose ir Šiaurės Afrikoje 
rodo, kad mums reikia adap-
tuotis. Šis procesas prasidėjo 
dar Niuporte (2014 metų 
NATO viršūnių susitikime 
Velse) ir Varšuvoje (2016 
metų NATO viršūnių susiti-
kime Lenkijoje)”, – sakė B. 
Szydlo.

Rusijos ir Baltarusijos ka-
rinės pratybos „Zapad 2017” 
vyks rugsėjo 14-20 dienomis.

Baltarusija nurodė, kad 
pratybose dalyvaus 12 700 
karių, tačiau Lietuva ir kai 
kurios kitos šalys tvirtina, kad 
dalyvaujančių karių gali būti 
100 tūkstančių.               LRT

NATO generalinis sekretorius Jensas Stoltenbergas.             NATO

Oficialus Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalios Grybauskaitės ir Vokietijos Federalinio Prezidento Franko-Walterio Steinmeierio 
susitikimas.                                                                                                   Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijos nuotr. / Robertas Dačkus

BARSELONOJE 
SOLIDARUMO 

DEMONSTRACIJA
Barselonoje maždaug pusė 

milijono žmonių dalyvavo de-
monstracijoje prieš smurtą po 
teroristinių išpuolių, kuriuose 
rugpjūčio 17-18 d. žuvo 15 
žmonių ir 120 buvo sužeisti. 
Šešios aukos vis dar išlieka 
kritinės būklės.

Kaip pranešė BBC, pir-
mą kartą istorijoje Ispanijos 
karalius Felipe VI dalyvavo 
eitynėse, kad įrodytų savo 
solidarumą. Renginio dalyviai 
skandavo: „Mes nebijome, nes 
žinome, kad meilė triumfuoja 
prieš neapykantą.

Vietos valdžia sakė, kad 
rugpjūčio 26 d. taikus žygis 
vyks galiojant griežtoms sau-
gumo priemonėms.

Už teroristinius išpuolius 
Barselonoje atsakomybę pri-
siėmė ekstremistinė grupė 
„Islamo valstybė”.             LRT
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Politinės partijos Vilniuje patalpas iki šiol nuomojasi ne-
brangiai arba jas valdo pagal panaudos sutartį. Tačiau greitai, 
kaip ir Kaune, joms gali tekti išsikelti arba už patalpas, daž-
niausiai esančias miesto centre, mokėti rinkos kainą. Vilniaus 
savivaldybė nusprendė šias patalpas įtraukti į privatizuojamų 
objektų sąrašą. Partijos viliasi, kad dar pavyks surasti abiem 
pusėms palankų sprendimą, nes į dabartines patalpas yra in-
vestavusios. Šiuo metu įvairios politinės partijos nuomoja 11 
patalpų. Savivaldybė skaičiuoja, kad už jas galėtų gauti apie 
300 tūkstančių eurų pajamų per metus, kai dabar gaunama tik 
kiek daugiau nei 3 tūkstančiai eurų.

SEB banko prezidento patarėjas, ekonomistas Gitanas 
Nausėda neneigia dalyvausiąs 2019 metų prezidento rinki-
muose. Ekonomistas teigia dažnai sulaukiąs klausimo dėl 
kandidatavimo rinkimuose į prezidentus.

Dar 2005 metais gautas Konstitucinio Teismo išaiškini-
mas, kad parlamentarams reikia įstatymu įteisinti  atostogas, 
tačiau 13 metų viskas baigiasi tik pasvarstymais. Naujai atėjusi 
Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga pasiūlė įteisinti 40 dienų 
atostogas, tačiau didelės paramos nesulaukė net iš koalici-
jos partnerių. Buvęs Konstitucinio Teismo teisėjas Vytautas 
Sinkevičius primena parlamentarams Konstitucinio Teismo 
išaiškinimą, kad laikotarpis tarp sesijų nėra atostogos  ir ragina 
Seimo narius pripažinti, kad jie piktnaudžiauja atsisakydami 
vykdyti Konstitucinio Teismo nutarimą, kurio sprendimai 
privalomi visiems, Seimo nariams taip pat, ir padėtį skubiai 
taisyti.

Premjeras Saulius Skvernelis sako, jog šiemet drastiškai 
padidinti alkoholio akcizai pasiteisino – sumažėjo alkoholio 
vartojimas, tačiau nebuvo prarastos biudžeto pajamos. Anot 
S. Skvernelio, dabar nėra svarstoma kitais metais akcizus vėl 
didinti smarkiau nei iki šiol. Naujausi Valstybinės mokesčių 
inspekcijos (VMI) duomenys rodo, jog deklaruoti alkoholio 
akcizai per 7 šių metų mėnesius siekė 174,463 mln. eurų – 24,4 
proc. daugiau nei pernai tuo pat metu (140,261 mln. eurų).

Per septynis šių metų mėnesius labiausiai sumenko di-
dmeniniai (per akcizinius sandėlius) alaus pardavimai – 14,5 
proc., tarpinių produktų – 12,4 proc., vyno realizuota 5,9 
proc. mažiau, o spiritinių gėrimų – 8,5 proc. daugiau. Iki šiol 
akcizai buvo didinami palaipsniui, tačiau „valstiečių” daugu-
mos Seimas nusprendė, kad būtina kovoti su alkoholizmu  ir 
gerokai padidino akcizus. Nuo kovo pradžios akcizai labiausiai 
išaugo alui ir vynui – iki 112 proc., o etilo alkoholiui – apie 
23 procentais.

Ministrų kabinetas pritarė, kad nuo kitų metų kai kuriuos 
korupcinius valstybinių institucijų vadovų, politikų ir teisėjų 
nusikaltimus tirtų specialieji prokurorai. Jais galėtų tapti tik 
Generalinės prokuratūros prokurorai. Siūlomą naujovę dar 
turės patvirtinti Seimas. Vyriausybė taip pat siūlo padidinti 
prokurorų algas, griežtinti jų tarnybinę atsakomybę.

Lietuvos kariuomenės Karo prievolės ir komplektavimo 
tarnyba primena, jog pagal Lietuvos Respublikos karo prievo-
lės įstatymą, piliečiai vyrai, sulaukę 18 metų, per 3 mėnesius 
negavę pranešimo apie įrašymą į karinę įskaitą, turi kreiptis į 
savo regioninį Karo prievolės komplektavimo skyrių ar poskyrį 
ir įsirašyti į karinę įskaitą, teigiama pranešime spaudai. Išvykę 
gyventi į kitą valstybę ilgesniam negu 6 mėnesių laikotarpiui, 
karo prievolininkai, nuo 18 iki 60 metų vyrai, privalo nedelsiant 
informuoti savo regioninį Karo prievolės komplektavimo skyrių 
ar poskyrį apie savo faktinę gyvenamąją, darbo ar studijų vietą.

Akmenės rajone darbininkai aptiko lobį – iš žemės iškasė 
apie pusšimtį tarpukario litų ir piniginę. Apžiūrėjus atidžiau paaiš-
kėjo, kad rado sidabrinių litų, išleistų 1925 ir 1936 metais. Dalis 
pinigų, tikimasi, atiteks miestelyje kuriamam istorijos muziejui. 
Lobį iškasę darbininkai nenoriai sugrąžino smetoniškus litus į 
seniūniją. Sako, norėję pasilikti atminčiai. Tačiau apie tokius 
radinius privalu pranešti valstybės institucijoms: seniūnijai, sa-
vivaldybei ar policijai. Sudaryta komisija nustato radinio vertę.

Medininkų žudynių byloje kalėti iki gyvos galvos nu-
teistas Konstantinas Michailovas kreipėsi į Europos Žmogaus 
Teisių Teismą Strasbūre. Pagal egzistuojančius procedūras 
pareiškėjui pranešama apie gautą skundą. Strasbūrui skundas 
buvo išsiųstas liepą. Advokatas kol kas nenori viešinti, ko 
iš Lietuvos valstybės prašo nuteistasis Medininkų byloje. 
Paprastai valstybę apskundę asmenys prašo jiems atlyginti 
turtinę ir neturtinę žalą. Šiemet vasarį išplėstinė Lietuvos 
Aukščiausiojo Teismo (LAT) septynių teisėjų kolegija atmetė 
iki gyvos galvos Medininkų žudynių byloje nuteisto buvusio 
omonininko K. Michailovo ir jo advokatų skundus.

J u n g t i n ė s  A m e r i k o s 
Valstijos šį mėnesį devynias 
dienas neišdavinės jokių ne-
imigracinių vizų Rusijoje ir 
vėliau sumažins operacijų su 
vizomis apimtis, rugpjūčio 
21 d.  pranešė JAV ambasada 
Maskvoje.

JAV ambasada Maskvoje 
taip pat nebeišdavinės vizų 
Baltarusijos piliečiams, jie bus 
nukreipti į Kijevą, Varšuvą ir 
Vilnių.

JAV ambasada Lietuvoje 
teigė, kad atstovybėje Vilniuje 
jokių pokyčių nenumatoma.

„ P o k y č i ų  n e b u s . 
Baltarusijos gyventojų prašy-
mus dėl vizų nagrinėsime kaip 
įprasta”, – žiniasklaidai sakė 
ambasados atstovė spaudai  
Heather  E. Steil.

JAV teigia, kad tokius 
sprendimus lėmė Rusijos nu-
statytas JAV diplomatinių at-
stovybių darbuotojų skaičiaus 
ribojimas.

„Visos neimigracinės vizų 
operacijos Rusijoje buvo su-
stabdytos rugpjūčio 23 dieną. 
Operacijos Maskvoje bus 
tęsiamos nuo rugsėjo 1 die-Parengta pagal Lietuvos žiniasklaidos pranešimus

nos; vizų operacijos JAV kon-
sulatuose liks sustabdytos 
neribotam laikui”, – nurodė 
ambasada.

Visi paskirti susitikimai su 
vizų prašytojais bus atšaukti, 
pridūrė ambasada.

Rusija praėjusį mėnesį 
JAV diplomatinių darbuoto-
jų skaičių Rusijoje sumaži-
no 755 darbuotojais iki 455. 
Tiek pat darbuotojų Maskva 
turi Jungtinėse Valstijose. 
Sumažinimas buvo reakcija į 
JAV Kongreso įvestas naujas 
sankcijas Rusijai.

„Rusijos sprendimas su-
mažinti čia Jungtinių Valstijų 
diplomatinį atstovavimą kelia 
klausimą dėl Rusijos rimtumo 
kalbant apie geresnių santykių 

travel.state.gov

JAV STABDO DALIES VIZŲ IŠDAVIMĄ RUSIJOJE, BALTARUSIAI 
KREIPIAMI Į AMBASADĄ VILNIUJE

siekį”, – sakoma ambasados 
pareiškime.

Jungtinės Valstijos Rusijoje 
turi tris konsulatus: Sankt 
Peterburge, Jekaterinburge 
U r a l e  i r  V l a d i v o s t o k e 
Tolimuosiuose Rytuose. Dabar 
tiems, kas nori apsilankyti 
JAV, reikės vykti Maskvą vi-
zos išdavimo procesui.

„Pajėgumai pokalbiams 
ateityje smarkiai sumažės, nes 
mes turėjome smarkiai suma-
žinti savo darbuotojų skaičių, 
kad įvykdytume Rusijos vy-
riausybės reikalavimą”, – sa-
koma pareiškime.

„Sumažintu pajėgumu 
veiksime tol, kol bus sumažin-
tas mūsų darbuotojų skaičius”, 
– priduriama jame.          LRT

JAV prezidento patarėjas 
Jaredas Kushneris, rugpjūčio 
24 d. susitikęs su Izraelio ir 
palestiniečių vadovais, pa-
bandė išjudinti aklavietėje 
esančias taikos derybas, bet po 
bergždžių mėnesių susiduria 
su vis didėjančiu palestiniečių 
skepticizmu.

JAV administracija nėra 
pateikusi aiškios vizijos taikai, 
o prezidento Donaldo Trumpo, 
Izraelio premjero Benjamino 
Netanyahu ir palestiniečių 
prezidento Mahmoudo Abbaso 
dėmesio reikalauja vidaus po-
litikos klausimai, tad iš naujo 
bandymo išjudinti taikos dery-
bas tikimasi nedaug.

Palestiniečiai iš pradžių 
sveikino D. Trumpo išrinki-
mą, bet vėliau ėmė nekan-
trauti dėl to, ką vadina JAV 
prezidento nesugebėjimu 
pateikti taikos kelio gairių. 
Konkrečiai jie siekia Izraelio 
gyvenviečių statybų sustab-
dymo okupuotose žemėse ir 
Amerikos įsipareigojimo dėl 
nepriklausomos Palestinos 
valstybės pagal taikos susita-
rimą su Izraeliu.

„Jeigu JAV komanda šį 
kartą neatveš atsakymų į mūsų 
klausimus, mes svarstysime 
savo galimybes, nes status quo 
netarnauja mūsų interesams”, 
– sakė M. Abbaso padėjėjas 
Ahmadas Majdalani.

Nežinoma, ar J. Kushneris 
per tris valandas trukusį su-
sitikimą su M. Abbasu ką 
nors paaiškino. Palestiniečių 
prezidento atstovas Nabilas 

PALESTINIEČIAI SKEPTIŠKAI VERTINA JAV PASTANGAS  
DĖL ARTIMŲJŲ RYTŲ TAIKOS

Abu Rdenehas susitikimą pa-
vadino „pozityviu”, bet detalių 
neaptarinėjo, tik sakė, jog M. 
Abbasas pakartojo savo troški-
mą, kad Amerika įsipareigotų 
dėl Palestinos valstybės.

Baltieji rūmai vėliau sakė, 
jog abi šalys sutarė, kad JAV 
vadovaujamos derybos yra 
geriausias žingsnis į priekį.

„Palestiniečių savivaldos 
administracija ir JAV delega-
cija surengė produktyvų susi-
tikimą, kurio metu didžiausias 
dėmesys buvo skiriamas tam, 
kaip pradėti realias Izraelio ir 
palestiniečių taikos derybas. 
Abi šalys sutarė tęsti JAV 
vadovaujamus pokalbius, lai-
kydamos juos geriausiu būdu 
visapusiškam taikos susita-
rimui pasiekti”, – sakoma 
pareiškime.

D. Trumpas prezidento 

postą perėmė vildamasis suda-
ryti „galutinį susitarimą” tarp 
Izraelio ir palestiniečių. Šio 
tikslo ankstesnėms administra-
cijoms nepavyko pasiekti, dėl 
tų pačių sunkiai išsprendžiamų 
klausimų.

Tačiau D. Trumpas yra 
pateikęs nedaug savo taikos 
vizijos detalių, tuo suerzinda-
mas abi šalis.

J. Kushneris, D. Trumpo 
žentas ir pagrindinis pata-
rėjas Artimųjų Rytų klausi-
mais, anksčiau rugpjūčio 24 
d. Tel Avive susitiko su B. 
Netanyahu, o paskui nuvyko į 
Ramalą susitikti su M. Abbasu.

B. Netanyahu biuro prane-
šime, kuris buvo paskelbtas 
po susitikimo, sakoma, kad 
derybos buvo „realios”, bet de-
talių apie pažangą ar tolesnius 
žingsnius nepateikiama. LRT

JAV prezidento patarėjas Jaredas Kushneris (kairėje) ir Izraelio 
premjeras Benjaminas Netanyahu.                                 time.com
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 DIRVA

KAS VADOVAUJA LIETUVOS 
NACIONALINIAM SAUGUMO IR 

GYNYBOS KOMITETUI?
Vyresniosios kartos žmonės dar žino, ką reiškia posakis 

„apgavo, lyg mergą su trečiu vaiku”. Jaunesnioji karta – vargu 
bau. Todėl priminsiu – taip sakoma apie naivų (o gal ir kvailoką) 
žmogų, kurį vis kas nors apgauna, negana to, toje pačioje situa-
cijoje. Mūsų dienomis šis posakis labai tiktų Lietuvos rinkėjams, 
vis nepataikantiems išsirinkti į valdžią tinkamiausių žmonių. 
Laukdami „tautos gelbėtojo” jie vis atiduoda savo balsus už 
kokius nors populistus, sekančius pasakas. Bet gyvenimas – ne 
pasaka, o mokėjimas sekti pasakas dar neparodo žmogaus su-
gebėjimo mąstyti valstybiškai.

Ar tik nebus čia kalta dažno lietuvio yda – prisitaikėliškumas? 
Arba – dar blogiau – minios sindromas, kuriam pasipriešinti labai 
sunku? Todėl netrunka praeiti keli mėnesiai po eilinių Seimo rin-
kimų ir ateina didysis nusivylimas. Deja, bet visuomet kažkam 
vėliau tenka sumokėti už lengvatikystę. Tas „kažkas” – mes visi. 

Pastarosiomis dienomis ilgai lauktos vasaros proveržis ati-
traukė žmonių dėmesį nuo politinių įvykių ne tik šalyje, bet ir 
pasaulyje. O jų apstu, ir jie – ne eiliniai. Tai ir Šiaurės Korėjos 
branduoliniai bandymai, tai neramumai JAV, tapę tarsi antruo-
ju 1861–1865 m. vykusio pilietinio karo tęsiniu, ir teroristinis 
išpuolis Barselonoje... Lietuvoje didesnio atgarsio nei politikos 
aktualijos sulaukė skaudžios nelaimės, susijusios su vasaros 
malonumais: jūroje ir kūdrose skendo vaikai ir suaugusieji. 
Kaip teigė viena mokytoja, šį rudenį į mokyklą neateis ištisa 
klasė – tiek vaikų paskendo šiais metais. Skaičius baisus, bet 

– kur dingo žmonių atsakomybės jausmas? Ar neatsakingumas 
jau nebe yda? Kai trūksta atsakomybės už savo vaikus, neverta 
stebėtis neatsakingu požiūriu į politinį šalies gyvenimą. 

Praeitą savaitę pasirodė įdomūs apklausų rezultatai – jeigu 
dabar vyktų Seimo rinkimai, už Tėvynės sąjungą-Lietuvos 
krikščionis demokratus balsuotų daugiau žmonių nei už pasku-
tiniųjų Seimo rinkimų laimėtojus „valstiečius” ir „žaliuosius”! 
Neįtikėtina. 

Kur kas didesnio dėmesio verta kita naujiena, kuri, tiesą 
sakant, nėra jau tokia „nauja” - Seimo Nacionalinio saugumo 
ir gynybos komiteto (NSGK) pirmininkas Vytautas Bakas su-
žibėjo savo praeities veikla. Nepriminsiu, kad V. Bakas buvo 
referendumo dėl žemės ūkio paskirties žemės nepardavimo 
užsieniečiams šalininkas, pasižymėjęs putiniškos propagandos 
ruporo internetinio portalo „ekspertai.eu” vienas iš steigėjų. Kur 
kas paradoksaliau atrodo jo veikla einant Nacionalinio pareigūnų 
profesinių sąjungų susivienijimo (NPPSS) pirmininko pareigas. 
Žurnalistas Tomas Dapkus savo paskyroje „Facebook” paviešino 
laišką, kurį tuometinis NPPSS pirmininkas V. Bakas nusiuntė 
Rusijos Federacijos pasiuntiniui. Apie ką tas laiškas?

2011 liepos 10 d. laiške, pasirašytame V. Bako, kreipiamasi 
į Rusijos Federacijos ambasadorių su prašymu tarpininkauti dėl 
bendradarbiavimo su Rusijos pareigūnų profesinėmis sąjungo-
mis. „Esame organizacija profesinių sąjungų, kurių nariai yra sta-
tutiniai pareigūnai, tarnaujantys vidaus reikalų ir vyriausybinėse 
įstaigose”. Toliau aiškinama, jog ši organizacija įsteigta 2008 m. 
ir šiuo metu (t. y. 2011 m.) yra didžiausia lietuvių organizacija, 

vienijanti pareigūnus. Įvardinti ir nariai – tai penktadalis visų 
dirbančių statutinių pareigūnų: „Mūsų nariai dirba Policijoje, 
valstybinės sienos apsaugos tarnyboje, Vyriausybės apsaugos 
departamente, Priešgaisrinės saugos ir gelbėjimo departamente, 
yra valstybės tarnautojai ir pataisos įstaigų darbuotojai.” Paskui 
pateikiama priežastis, kodėl trukdomas ponas ambasadorius: 
paminėjęs neseniai Rusijoje atliktą policijos reformą, priimtus 
svarbius įstatymus ir t. t., laiško autorius rašo, kad „Lietuvoje taip 
pat vyksta plačios diskusijos dėl statutinių pareigūnų tarnybos 
įstatymų pokyčių...” ir būtų įdomu sužinoti „apie reformas Jūsų 
šalyje – apie jos ištakas, pereinamąjį laikotarpį ir problemas, su 
kuriomis susidūrė pareigūnai Jūsų šalyje”. Laiške tikimasi, kad 
ambasadorius atsižvelgs į laiško autorių iniciatyvą ir suteiks in-
formacijos apie analogiškas Rusijos pareigūnų profesines sąjun-
gas, padės užmegzti tiesioginius ryšius su šių profesinių sąjungų 
lyderiais bei pareikš savo asmeninę nuomonę ir rekomendacijas. 

„Tuo tikslu pareigūnų profesinių sąjungų lyderiams iš Jūsų šalies 
mes pasirengę organizuoti deramą sutikimą, supažindinti juos 
su mūsų organizacijos veikla ir pasidalinti patirtimi. Taip pat, 
esant būtinybei, mūsų organizacijos lyderiai pasirengę atvykti 
į Jūsų šalį. Esant reikalui mes pasirengę pateikti papildomą 
informaciją”, - pasirašo NPPSS pirmininkas V. Bakas.

Skaitai tokį laišką ir galvoji – ką apie jį pamanė Rusijos amba-
sadorius – žvalgybininkas? (Jei kas nežino, tai verta priminti, kad 
visose pasaulio šalyse Rusijos ambasadų darbuotojai visų pirma 
yra šnipai). Viena vertus, tai panašu į provokaciją (ir kodėl tiems 
lietuviams taip parūpo susibroliauti su mūsų milicija... atsiprašau, 
policija?), kita vertus – juk tai tiesiog dovanėlė, norint sužinoti 
viską apie Lietuvos policiją, Vyriausybės apsaugą, pataisos 
įstaigų veiklą, priešgaisrinės ir gelbėjimo tarnybos galimybes, 
valstybės sienos apsaugos efektyvumą ir t. t. 

O ką galvojo laiško autoriai (tiesios dėlei, laišką rašė ne 
vienas V. Bakas)? Negi jie nežinojo, kad kas jau kas, bet Rusijos 
vidaus reikalų ministerijos pareigūnai tikrai palaiko putinizmo 
ideologiją ir Kremliaus politiką?  Nežinojo, kad ambasadorius 
pirmiausia yra Rusijos žvalgybininkas? Kad, galų gale, sie-
nos apsauga Rusijoje patikėta Federalinio saugumo tarnybai 
(„Federalnaja služba bezopastnosti”), kuri yra grynai žvalgy-
binė organizacija. Neįtikėtina! 

Anot T. Dapkaus, „V.Bakas prašo ryšio su V. Putino režimo 
represinių struktūrų atstovais ir vadovais ir kad jis ir kiti lyderiai 
pasiruošę vykti į Maskvą.” O dar paprasčiau kalbant – ieškoma 
būdų, kaip parsiduoti...  

Galima ginčytis, kad tai jau praeitis, kad neverta knaisiotis po 
šešerių metų senumo įvykius, juolab kad nežinome, kokią žalą 
Lietuvai galėjo padaryti tokia „draugystė” tarp Rusijos ir mūsų 
pareigūnų. Bet tai ne tas atvejis, mieli tautiečiai, kai viską gali-
ma nurašyti praeičiai! Juk kalba eina apie žmogų, vadovaujantį 
vienai svarbiausių Seimo struktūrų – Lietuvos Nacionaliniam 
saugumo ir gynybos komitetui!                        

Kęstutis Šilkūnas

cūzų ir kitų šalių karo lakūnai.
Ar mes norėtumėme, kad 

Vokietijos didžiausia televizi-
ja pateiktų tokį dienos klau-
simą vokiečiams: „Ar verta 
siųsti vokiečių vaikinus mirti 
už Lietuvą?” Galimi atsaky-
mai: a) „Taip, nes yra toks 
NATO 5 straipsnis”; b) „Ne, 
nes Vokietijai Rusija tiesioginės 
grėsmės nekelia”.

O jei tokios apklausos dar 
pasirodytų Liuksemburge, 
Nyderlanduose, Prancūzijoje ir 
Amerikoje? Tos pačios TV3 ži-
nios „gvoltu” šauktų. Tai kodėl 
elgiamės taip, kaip nenorėtume, 
kad elgtųsi su mumis?

Jūs, vokiečiai, ispanai, italai 
ir prancūzai, mus privalot ginti 
bet kokia kaina, o mes jums 
špygą už tai taukuotą! Iš kur 
ateina tas įsitikinimas, kad mes, 
lietuviai, amžinai esame auka, 
kurią visi turi ginti, bet niekada 
nesame lygus partneris?

NATO 5 straipsnis galioja 
visoms bloko narėms. Visos 
valstybės narės įsipareigojo 
ginti viena kitą, o ne būti tik 
gynybos vartotojos. Ar maža 
dar to, kad Lietuva realiai dar 
niekada nevykdė įsipareigojimo 
skirti 2 proc. BVP gynybai?

Tačiau gal iš tiesų Lietuva, 
siųsdama legendinius „Aitvaro” 
karius kovai su teroristais padi-
dina išpuolių pavojų Lietuvos 
žmonėms? Gal, gudriai išsisuk-
dami nuo įsipareigojimų NATO, 
pavojaus išvengtume?

Pirmiausia tokia pozicija yra 
nedora, šlykšti. Bet dar svarbiau 
yra tai, kad IS teroristai gerų 
darbų jiems neužskaito.

2004-ųjų kovo 11-ąją te-
roristų bombos rytinio piko 
metu perpildytuose traukiniuose 
Madride ir šalia jo susprogdino 
173 žmones. Dar per 600 buvo 
sužeista.

Persigandusi ir pasidavusi 
silpnavalių spaudimui Ispanijos 
vyriausybė įvykdė teroristų ulti-
matumą ir išvedė karius iš Irako. 
Ar tai apsaugojo ispanus nuo 
praėjusio savaitgalio išpuolių 
Barselonoje ir Kambrilse, kai 
buvo sutraiškyta 15 žmonių? O 
dar daugiau aukų išvengta tik 
todėl, kad teroristai, ruošdami 
120 bombų, patys susisprogdi-
no. Kažkoks išprotėjęs imamas 
Pirėnų kalnų papėdėje esančia-
me Ripolyje ilgai rengė teroristų 
kuopelę žudyti ispanus, visai 
nepaisydamas to, kad Ispanijos 
valdžia buvo tokia gera tero-
ristams.

Bailys dažniausiai moka du 
kartus – ilga stingdančia baime 
ir savo gyvybe. Laimi tie, kurie 
priima iššūkį ir nesislepia už 
draugo pečių. Juo labiau ne-
šaudo iš už sąjungininkų pečių 
jiems į nugarą, kaip tai padarė 
didžiausios Lietuvos televizijos 
žinių apklausa. Nesuteikime 
progų džiūgauti nei IS teroristų, 
nei Kremliaus propagandai.

Rimvydas Valatka, LRT

PASLAUGUS KVAILYS – PAVOJINGESNIS UŽ PRIEŠĄ
Lietuvos gynimo taryba rug-

pjūčio 21 d. nusprendė į karą su 
„Islamo valstybės” (IS) teroris-
tais siųsti Lietuvos specialiąsias 
pajėgas. Sprendimas pagrįstas ir 
politiškai svarbus. Tai Vilniaus 
signalas sąjungininkams, kad 
Lietuva yra ne tik išlaikytinė 
ir vartotoja, bet ir labai rimtai 
žiūrinti į savo įsipareigojimus 
NATO. Laikas tokiam spren-
dimui taip pat tinkamas. Po 
serijos teroro atakų Ispanijoje 
nežengusi tokio žingsnio, o tik 
apie Rusijos grėsmę nuolat kal-
banti Lietuva sąjungininkams 
būtų atrodžiusi keistai. Ypač 
Prancūzijai, Ispanijai ir Italijai.

Nebūtų reikalo išvis apie tai 
kalbėti, jei ne viena keista re-
akcija. Tą patį vakarą Lietuvos 
TV3 žinių laidos rengėjai žiūro-
vams pateikė štai tokį „Dienos 
klausimą”: „Ar Lietuva turėtų 
siųsti karius į Iraką kovai su 
IS teroristais?” Žiūrovai galė-
jo rinktis iš dviejų atsakymų: 
a) „Taip, tai – viso pasaulio 

rūpestis”; b) „Ne, nes Lietuvai 
pavojus negresia”.

Paslaugus kvailys – pavojin-
gesnis už priešą. Tokia apklausa 
lieja vandenį ant IS teroristų ir 
Kremliaus propagandos malū-
no. Ar tai reiškia, kad žurnalistai 
neturi teisės abejoti Valstybės 
gynimo tarybos sprendimu? 
Tikrai ne. Žurnalistai turi viskuo 
abejoti. Tačiau tokia apklausa 
nėra žurnalistika, o tik pigus 
ir priešiškas nacionaliniams 
Lietuvos interesams manipulia-
vimas visuomenės nuomone. O 
tai, žinant Lietuvos geopolitinę 
padėtį ir mūsų gynybos priklau-
symą nuo NATO sąjungininkų, 
prilygsta nusikaltimui.

Lietuvą jau kuris laikas sau-
go ir Vokietijos Bundesvero 
karių batalionas. Jame taip pat 
tarnauja olandų, Liuksemburgo 
ir čekų kariai. Savo dalinius 
Lietuvoje laiko ir JAV armija. 
Neturinčioje karo aviacijos 
Lietuvoje oro policijos funkcijas 
atlieka portugalų, ispanų, pran-
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Vilnius, rugpjūčio 23 d. 
(ELTA). Lietuvos prašymu 
iš Vokietijos užsienio reikalų 
ministerijos Politinio archy-
vo rugpjūčio 22-ąją gautos 
prieš 78 metus pasirašytų 
Molotovo-Ribentropo pakto, 
protokolo ir itin geros raiškos 
žemėlapio su parašais skenuo-
tos kopijos, pranešė Užsienio 
reikalų ministerija.

„Molotovo-Ribentropo 
pakto turinys gerai žinomas, 
tačiau pirmą kartą oficialiai 
Vokietijos užsienio reikalų 
ministerija mums perdavė 
slaptųjų protokolų ir žemėla-
pio skenuotas versijas”, - tei-
gia užsienio reikalų ministras 
Linas Linkevičius. 

Pasak ministro, tai jau 
ne pirmas Vokietijos gera-
noriško ir atviro dalinimosi 
savo archyvais su Lietuva 
pavyzdys.

„Šių metų birželio mėnesį 
perdavėme Lietuvos archy-
vams iš Vokietijos gautas 
skaitmenines su Lietuvos 
istorija susijusių dokumentų 

Lietuvos prašymu iš Vokietijos užsienio reikalų ministerijos Politinio archyvo rugpjūčio 22-ąją gautos prieš 78 metus pasirašytų 
Molotovo-Ribentropo pakto, protokolo ir itin geros raiškos žemėlapio su parašais skenuotos kopijos, pranešė Užsienio reikalų minis-
terija. Iš Vokietijos archyvų gautos Molotovo-Ribentropo pakto kopijos.                                                                                  URM nuotr.

IŠ VOKIETIJOS ARCHYVŲ GAUTOS MOLOTOVO-RIBENTROPO PAKTO KOPIJOS

kopijas, tarp kurių buvo ir 
rankraštinis Lietuvos Tarybos 
vasario 16 dienos nutarimas, 
kuriame prašoma pripažinti 
Lietuvos nepriklausomybę. 
Puikus bendradarbiavimas 
su Vokietijos archyvarais 
leidžia Lietuvos istorikams, 
tyrinėtojams giliau pažvelgti į 

praeities įvykius”, - džiaugėsi 
ministras.

Iš Vokietijos gauto pakto ir 
susijusių dokumentų kopijas 
planuojama eksponuoti būsi-
moje ekspozicijoje „Lietuvos 
diplomatinė tarnyba 1918-
2018 m.” Vytauto Didžiojo 
universitete Kaune nuo 2018 

metų.
Vokietija geranoriškai ir 

atvirai dalinasi savo archy-
vais su Lietuva. Prieš dešim-
tmetį Lietuvai grąžintas karo 
metu išvežtas XV amžiaus 
bažnytinis raštas, o kovo 
mėnesį Vytauto didžiojo uni-
versiteto profesoriaus Lino 

Mažylio politiniame archyve 
Berlyne rastas rankraštinis 
vasario 16 dienos nutarimas 
lietuvių ir vokiečių kalbomis 
dėl nepriklausomos Lietuvos 
valstybės pripažinimo tapo 
istorinės reikšmės dovana 
artėjant valstybės atkūrimo 
šimtmečio minėjimui.

Vilnius, rugpjūčio 21 d. 
(ELTA). Pirmadienį vyko 
paskutinės Lietuvos okupa-
cijos aukos, kario savano-
rio, Lietuvos Respublikos 
Aukščiausiosios Tarybos-
Atkuriamojo Seimo gynėjo 
Artūro Sakalausko 26-ųjų 
žūties metinių minėjimo ren-
giniai.

„Kiekvienas Lietuvos pi-
lietis turi amžiną pareigą - 
ginti savo šeimą ir Tėvynę. 
Ši pareiga nėra žodis ar šūkis 
- pirmiausia, tai yra jaus-
mas. A. Sakalauskas jautė, 
kad Lietuvos laisvei ir garbei 
gresia pavojus. Jis nedve-
jojo ir bėgo tiesiai ten, kur 

SEIME PAMINĖTOS PARLAMENTO GYNĖJO  
ARTŪRO SAKALAUSKO ŽŪTIES METINĖS

Rugpjūčio 22 d. vyko paskutinės Lietuvos okupacijos aukos, kario savanorio, Lietuvos Respublikos 
Aukščiausiosios Tarybos-Atkuriamojo Seimo gynėjo Artūro Sakalausko 26-ųjų žūties metinių minė-
jimo renginiai.                                                                                                                                ELTA

vyksta mūšis, kur kaunasi jo 
draugai”, - pagerbimo cere-
monijoje prie paminklinio 
akmens, kario savanorio A. 
Sakalausko žūties vietoje kal-
bėjo Seimo Pirmininko pava-
duotojas Arvydas Nekrošius, 
linkėdamas jaunajai kartai 
perimti ano laikmečio dvasią, 
pasiaukojimą ir drąsą.

Ceremonijoje taip pat 
dalyvavo Lietuvos kariuo-
menės Krašto apsaugos sa-
vanorių pajėgų vadas pul-
kininkas Artūras Jasinskas, 
A .  S a k a l a u s k o  m a m a 
Genovaitė Sakalauskienė, 
Laisvės gynėjo artimieji, 
Lietuvos Nepriklausomybės 

Akto signatarai, Seimo na-
riai, Krašto apsaugos minis-
terijos ir Lietuvos kariuo-
menės vadovybės atstovai, 
Laisvės gynėjai, žuvusiųjų 
už Lietuvos laisvę artimieji, 
A. Sakalausko bendražygiai, 
visuomeninių organizacijų at-
stovai ir kiti garbingi svečiai. 
Renginio metu buvo atlieka-
mas Lietuvos Respublikos 
himnas, tylos minute pagerb-
tas A. Sakalausko atminimas, 
nuaidėjo atminimo salvės, 
muzikinius kūrinius atliko 
Krašto apsaugos savanorių 
pajėgų bigbendas.

Seimo II rūmų parodų ga-
lerijoje vyko kario savanorio 

A. Sakalausko artimųjų ir 
bendražygių, Laisvės gynė-
jų susitikimas, kurio metu 
Lietuvos Nepriklausomybės 
gynėjų sąjunga Lietuvos 
Nepriklausomybės sąjungos 
medaliu už valstybei svarbių 
objektų gynybą apdovano-
jo policijos veteraną Arūną 
Putoną. Už aktyvią visuome-
ninę veiklą padėkos raštas 
įteiktas Lietuvos Sąjūdžio 
Tarybos sekretorei Reginai 
Jakučiūnienei. Renginio metu 
patriotines dainas atliko ko-
lektyvas „Dzūkų pulkucis” iš 
Alytaus, buvo demonstruojami 
trumpametražiai filmai, eks-
ponuojama fotografijų paro-
da „Karys savanoris Artūras 
Sakalauskas”. 

A. Sakalauskas gimė 1963 
m. spalio 26 d. Alytuje. Jo se-
nelis Antanas Letkauskas buvo 
Lietuvos Nepriklausomybės 
kovų dalyvis, Vyčio Kryžiaus 
ordino kavalierius. 1991-
ųjų sausio mėn. įstojo į 
Savanoriškąją krašto apsau-
gos tarnybą, aktyviai kovojo 
prieš sovietų agresiją, budėjo 
Aukščiausiosios Tarybos-

Atkuriamojo Seimo rūmuose, 
taip pat savanorių postuo-
se Kaune, Sitkūnuose. 1991 
m. rugpjūčio 19 d. kartu su 
Alytaus rinktinės savanoriais 
atvykęs budėti į Vilnių, vėl 
stojo ginti Aukščiausiosios 
Tarybos-Atkuriamojo Seimo.

1991 m. rugpjūčio 21 
d., žlungant pučui, sovietų 
armijos provokacijos metu 
Aukščiausiosios Tarybos-
Atkuriamojo Seimo rūmų 
prieigose įvyko Lietuvos sa-
vanorių susirėmimas su so-
vietų armijos specialiosios 
paskirties dalinio kariais, kurie 
automobiliu įsiveržė į karių 
savanorių saugomą teritoriją 
prie pirmojo posto A. Goštauto 
gatvėje. Pasipriešinimo metu 
Alytaus rinktinės karys sava-
noris A. Sakalauskas žuvo, dar 
du Alytaus rinktinės savanoriai 
buvo sužeisti.

K a r y s  s a v a n o r i s  A . 
Sakalauskas po mirties apdo-
vanotas Vyčio Kryžiaus pir-
mojo laipsnio ordinu, Sausio 
13-osios atminimo ir Lietuvos 
kariuomenės kūrėjų savanorių 
kūrėjo medaliais.

A. Sakalausko pagerbimo ceremonija jo žūties vietoje, prie pamin-
klinio akmens.                                                                          ELTA
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Lietuvos nuolatinė atstovė įteikė skiriamuosius raštus Jungtinių Tautų generaliniam sekretoriui.  URM nuotr.

Vilnius ,  rugpjūčio 21 
d. (ELTA). Lietuvos nuola-
tinė atstovė prie Jungtinių 
Tautų (JT) ambasadorė Audra 
Plepytė rugpjūčio 18 dieną 
įteikė skiriamuosius raštus 
JT generaliniam sekretoriui 
Antonijui Guteresui (Antonio 
Guterres).

Po ceremonijos vykusiame 
pokalbyje aptartas svarbus 
JT vaidmuo sprendžiant pa-
grindinius globalius iššūkius: 
regioninius konfliktus, nele-
galios migracijos suvaldymą, 
žmogaus teisių apsaugos už-
tikrinimą.

„Lietuva išliks aktyvi ir 

LIETUVOS NUOLATINĖ ATSTOVĖ ĮTEIKĖ 
SKIRIAMUOSIUS RAŠTUS JUNGTINIŲ TAUTŲ 

GENERALINIAM SEKRETORIUI

konstruktyvi Jungtinių Tautų 
narė ieškant globalių proble-
mų sprendimo. Remiame jūsų 
asmenines pastangas stiprinti 
JT, kad jos efektyviai ir laiku 
reaguotų į kompleksinius šian-
dieninio pasaulio iššūkius”, 
- sakė ambasadorė. 

A. Plepytė taip pat atkreipė 
generalinio sekretoriaus dėme-
sį į kintančią saugumo padėtį 
pasaulyje, ypač pabrėždama 
grėsmes tarptautine teise ir 
taisyklėmis grįstai pasaulio 
tvarkai, pažymėdama, kad ne-
rimą keliantys procesai vyksta 
ir Europoje. Kaip Lietuvos 
prioritetą Lietuvos nuolatinė 

atstovė išskyrė lyčių lygybės 
ir moterų įgalinimo tikslus, 
išreikšdama norą bendradar-
biauti su generaliniu sekreto-
riumi šioje srityje. Taip pat ap-
tartas pasirengimas artėjančiai 
JT Generalinės Asamblėjos 
72-ajai sesijai, prasidėsiančiai 
rugsėjo mėnesį. 

Generalinis sekretorius 
padėkojo Lietuvai už aktyvų 
vaidmenį narystės Saugumo 
Taryboje 2015-2016 metais. 
A. Guteresas taip pat pabrėžė 
mažų ir vidutinio dydžio šalių 
vaidmens svarbą, siekiant JT 
užsibrėžtų tikslų įgyvendi-
nimo.

Vilnius, rugpjūčio 21 d. 
(ELTA). Prezidentės Dalios 
Grybauskaitės vadovauja-
ma Valstybės gynimo taryba 
(VGT) pirmadienį apsvarstė 
grėsmes regione, krašto ap-
saugos sistemos poreikius ir 
Lietuvos dalyvavimą tarptau-
tinėse operacijose 2018-2019 
metais.

Reaguojant į saugumo iš-
šūkius pasaulyje ir prisidedant 
prie tarptautinės bendruome-
nės pastangų kovoje su tero-
rizmu, VGT nutarė 2018-2019 

LIETUVA STIPRINA SAVO INDĖLĮ 
KOVOJE SU TERORIZMU

metais didinti realų Lietuvos 
dalyvavimą NATO, Jungtinių 
Tautų, JAV ir ES vadovau-
jamose antiteroristinėse bei 
saugumo užtikrinimo opera-
cijose.

Pasak Prezidentės, aktyves-
nis Lietuvos vaidmuo kovoje 
su terorizmu užtikrins ir šalies 
nacionalinius interesus, ir jos 
saugumą. Lietuvos dalyvavi-
mas tarptautinėse operacijose 
per artimiausius dvejus metus 
padidės 30 procentų. Šiuo metu 
operacijose užsienyje tarnauja 

apie 90 Lietuvos karių.
Seimo patvirtintas manda-

tas Lietuvos karinių vienetų 
dalyvavimui tarptautinėse 
operacijose baigiasi šių metų 
gruodžio 31 d. Nutarimo pro-
jektą dėl Lietuvos karinių vie-
netų dalyvavimo tarptautinėse 
operacijose 2018-2019 metais 
Prezidentė artimiausiu metu 
teiks Seimui.

VGT taip pat aptarė kon-
krečius kariuomenės plėtros 
ir modernizavimo klausimus 
2018-2020 metams, apsvarstė 
grėsmes regione ir artėjančias 
„Zapad” pratybas.

Seimo Pirmininkas Viktoras Pranckietis Seimo ir savo 
vardu rugpjūčio 24 d. pasveikino Ukrainą ir jos žmones su 
Nepriklausomybės diena. Parlamento vadovas džiaugiasi Ukrainos 
ryžtu kurti europietiškomis vertybėmis grindžiamą šalies ateitį ir 
ginti šią teisę nuo kitų šalių agresijos. „Linkiu Jūsų šaliai ir toliau 
kryptingai kurti atvirą, demokratišką ir modernią valstybę bei siekti 
glaudesnių ryšių su Europos Sąjunga, o mes esame pasirengę padėti 
Jums visomis išgalėmis”, - laiške rašo V. Pranckietis. Parlamento 
vadovas Ukrainos Aukščiausiosios Rados pirmininkui Andrijui 
Parubijui palinkėjo sėkmės ir didelio ryžto dirbant šalies gerovės 
ir saugumo labui, o visai Ukrainai - vienybės ir klestėjimo. 

Lietuvos ir Moldovos nacionalinių centrinių bankų vadovai 
Vitas Vasiliauskas ir Sergiu Cioclea pasirašė memorandumą, 
kuriuo šalių centriniai bankai sutaria bendradarbiauti ir keistis 
informacija. Per vizitą Lietuvoje Moldovos nacionalinio cen-
trinio banko delegacija, vadovaujama S. Cioclea, su Lietuvos 
banko valdybos nariais bei skirtingų padalinių atstovais aptarė 
svarbiausius bendradarbiavimo prioritetus ir sritis. Tarp jų - 
centrinio banko reforma ir naujos iniciatyvos, bankų sektoriaus 
stiprinimas, finansų sektoriaus priežiūra, mokėjimo sistemų ir 
„FinTech” plėtojimas, ekonominiai tyrimai. Moldova 2014 m. su 
Europos Sąjunga (ES) pasirašė asociacijos susitarimą ir pastaruoju 
metu vykdo daug reformų, primena Lietuvos bankas. Vienas iš 
svarbesnių Moldovos centrinio banko prioritetų yra glaudžiau 
bendradarbiauti su ES nacionaliniais centriniais bankais, semiantis 
iš jų patirties. Panašiu principu Lietuvos bankas bendradarbiauja 
su Ukrainos ir Baltarusijos, nacionaliniais centriniais bankais - 
teikia techninę paramą, dalijasi informacija. 

Už atliktas investicijas projektų vykdytojams jau išmokėta 1 
mlrd. eurų 2014-2020 m. Europos Sąjungos (ES) lėšų, rodo naujausi 
Finansų ministerijos skelbiami duomenys. Lietuva, pasak Finansų 
ministerijos, yra tarp pirmaujančių valstybių pagal 2014-2020 m. 
laikotarpio ES fondų lėšų panaudojimą.

Naujausiais duomenimis, 2014-2020 m. laikotarpio ES lė-
šomis įgyvendinama daugiau kaip 5 500 projektų, kuriems skirta 
beveik 40 proc. šio laikotarpio lėšų - 2,5 mlrd. eurų. Iš jų 1 mlrd. 
eurų už atliktas investicijas jau pasiekė projektų vykdytojus. 
Paskutiniais vertinimais, pagal ES investicijų spartą Lietuva yra 
pirma tarp naujųjų ES šalių bei trečia tarp visų narių. Daugiausiai 
lėšų investuota aplinkosaugos, susisiekimo, socialinės apsaugos, 
verslo bei energetinio efektyvumo srityse.

Medicinos bankas Vokietijos ir Austrijos piliečiams pradeda 
siūlyti terminuotuosius indėlius. Teikti tokią paslaugą užsienio 
šalių gyventojams Medicinos bankas ėmė pirmasis Lietuvoje, 
tapęs tarptautinės intensyviai augančios virtualios terminuotųjų 
indėlių platformos „Raisin” partneriu. Naudodamiesi platforma 
„Raisin”, užsieniečiai galės pasirinkti Medicinos banko siūlo-
mas terminuotųjų indėlių metines palūkanų normas bei laiky-
mo sąlygas ir padėti indėlį Lietuvoje, naudodamiesi interneto 
svetainėmis WeltSparen.de arba WeltSparen.at. „Raisin” per 3 
veiklos metus, naudodamasi savo sukurta, analogų Europoje 
neturinčia, internetine indėlių surinkimo platforma, sėkmingai 
tarpininkavo ir pritraukė virš 3,5 mlrd. eurų terminuotųjų indėlių 
į 34 Europos bankus partnerius. Internetinė terminuotųjų indėlių 
platforma „Raisin” įsteigta Vokietijoje 2013 m. ir šiuo metu 
bendradarbiauja su 34 bankais, veikiančiais 17 Europos šalių, 
kuriose turi daugiau kaip 75 000 registruotų klientų. 

Rusijos ginkluotės kontrolės inspektoriai pagal Atvirosios oro 
erdvės sutartį specialia skaitmenine įranga aprūpintu Rusijos karinių 
oro pajėgų lėktuvu „AN-30B” rugpjūčio 24 d. atliko stebėjimo 
skrydį virš Lietuvos. Stebėjimo skrydis gali būti atliekamas virš 
visos šalies teritorijos, išskyrus vietas, galinčias kelti grėsmę skry-
džio saugumui. Skrydžio metu kartu su Rusijos stebėtojais lėktuve 
buvo Lietuvos kariuomenės atstovai, kurie užtikrino, kad svečiai 
laikytųsi patvirtinto skrydžio maršruto ir naudotų sertifikuotą ste-
bėjimo įrangą pagal Atvirosios oro erdvės sutarties reikalavimus, 
praneša Krašto apsaugos ministerija.

Branduolinis kuras Astravo atominės elektrinės (AE) pirma-
jam reaktoriui bus atgabentas 2018 metais, pranešė Baltarusijos 
energetikos viceministras Michailas Michadiukas, kurį cituoja 
naujienų portalas afn.by. „Ruošiame susitarimą su „Rosatom” dėl 
branduolinio kuro tiekimo. Jį numatyta pristatyti ateinančiais me-
tais, – sakė jis. Apie pirmojo reaktoriaus korpuso montavimo darbų 
užbaigimą Astravo AE skelbė balandžio pradžioje. Baltarusijos 
energetikos ministerija pranešė, jog antrojo reaktoriaus korpusas 
į jėgainės statybos aikštelę bus atgabentas rugsėjo mėnesį ir iki 
metų pabaigos pradėtas montuoti. Pirmąją branduolinę jėgainę 
Baltarusijoje statanti Rusijos valstybinė branduolinės energetikos 
korporacija „Rosatom” prieš mėnesį pareiškė, jog abu Astravo AE 
reaktoriai pradės veikti 2020 metų vasarą.                  ELTA, LRT

Vilnius, rugpjūčio 22 d. 
(ELTA). Užsienio reikalų minis-
tras Linas Linkevičius Vilniuje 
susitiko su JAV specialiuoju 
atstovu Ukrainai, ambasado-
riumi Kurtu Volkeriu (Kurt 
Wolker), kuris Vilniuje dalyvau-
ja Prezidento Valdo Adamkaus 
vardo konferencijoje „Atkuriant 
regioninę lyderystę”.

Užsienio reikalų ministras 
pasveikino ambasadorių K. 
Volkerį su paskyrimu ir pažymė-
jo, kad Lietuva vertina didėjantį 
JAV dėmesį ir paramą regionui 
bei Ukrainai.

„JAV sprendimas paskirti 

LIETUVA VERTINA DIDĖJANTĮ JAV DĖMESĮ IR PARAMĄ 
REGIONUI IR UKRAINAI

tokį patyrusį ir gerai regioną 
pažįstantį diplomatą specia-
liuoju atstovu liudija apie JAV 
suinteresuotumą stiprinti savo 
vaidmenį Ukrainoje ir regione 
siekiant konkretaus situacijos 
sprendimo”, - akcentavo L. 
Linkevičius.

Ministro teigimu, tarptautinė 
bendruomenė turi sustiprinti 
savo pastangas ir paskatinti 
Rusiją įgyvendinti dar prieš 
keletą metų jos pačios prisiimtus 
įsipareigojimus, išvesti ginkluo-
tę iš Rytų Ukrainos ir nutraukti 
paramą separatistams.

„Dažnai lankausi Ukrainoje, 

įskaitant ir karo alinamą Rytų 
Ukrainą, todėl nuolat skatinu 
partnerius kuo skubiau imtis 
veiksmų, siekiant ten atkurti tai-
ką ir saugumą”, - sakė ministras.

JAV specialusis atstovas 
Ukrainos deryboms pabrėžė, 
kad Lietuvos vaidmuo siekiant 
sureguliavimo Ukrainoje yra 
žinomas ir itin vertinamas. „JAV 
sveikina principingą Lietuvos 
poziciją dėl taikos Ukrainoje. 
Stebime padėtį Ukrainoje ir, 
kaip ir Lietuva, nuolat ir aktyviai 
raginame įgyvendinti Minsko 
susitarimo įsipareigojimus”, - 
akcentavo K. Volkeris.
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Klaipėda, rugpjūčio 21 
d. (ELTA). Pirmadienio rytą 
į Klaipėdos uostą atplaukęs 
dujovežis „Clean Ocean” at-
plukdė pirmąjį Baltijos šalyse 
bei vieną pirmųjų Rytų ir 
Vidurio Europoje suskystin-
tųjų gamtinių dujų (SGD) 
krovinį iš JAV, kurį iš šios 
šalies kompanijos „Cheniere 
Marketing International”, pa-
gal birželio mėnesį pasirašytą 
sutartį, įsigijo gamtinių dujų 
prekybos bendrovė „Lietuvos 
dujų tiekimas”.

Perkrovus suskystintąsias 
gamtines dujas į „Klaipėdos 
n a f t o s ”  e k s p l o a t u o j a -
mą Suskystintųjų gamtinių 
dujų (SGD) laivą-saugyklą 
„Independence”, jos jau savai-
tės viduryje bus pradėtos tiekti 
į Lietuvos gamtinių dujų siste-
mą. Dalį dujų „Lietuvos dujų 
tiekimas” saugos Inčukalno 
gamtinių dujų saugykloje ir 
tieks klientams Latvijoje.

„Tokie įvykiai verti atskiro 
įrašo energetikos istorijos pus-
lapiuose. Būdamos svarbiausia 
Lietuvos strategine partnere 
JAV šiandien tampa ir patiki-

momis SGD tiekėjomis visam 
regionui. Taip stiprinama ne 
tik partnerystė, energetinė ne-
priklausomybė, bet ir intensy-
vinama konkurencija tarp dujų 
tiekėjų, kuri garantuos dar 
geresnes dujų kainas Lietuvos 
ir viso regiono vartotojams”, 
- sakė energetikos ministras 
Žygimantas Vaičiūnas. 

Pasak finansų ministro 
Viliaus Šapokos, gerų rezultatų 
pasiekti pavyko dėl nuoseklaus 
darbo ir strateginio požiūrio.

„Šiandien Lietuvą pasiekęs 
pirmasis SGD krovinys iš JAV 
yra „Lietuvos energijos” gru-
pės vykdomos dujų tiekimo 
diversifikavimo strategijos 
rezultatas. Nuosekliai opti-
mizuojant tiekimą, „Lietuvos 
energijai” jau pavyko su-
mažinti dujų kainą Lietuvos 
gyventojams, o šis sandoris 
neabejotinai prisidės prie dar 
didesnės vertės kūrimo šalies 
ekonomikai, stiprins JAV ir 
Lietuvos strateginę partnerystę 
bei bendradarbiavimą”, - teigė 
finansų ministras V. Šapoka. 

K r o v i n į  į s i g i j u s i o s 
„Lietuvos energijos” gene-

Vilnius, rugpjūčio 25 d. 
(ELTA). Ateinančią savaitę, 
rugpjūčio 29-ąją, Lietuvos 
radijo ir televizijos centre 
Vilniuje numatytas ilgo nuo-
tolio vidurinių bangų siųs-
tuvo, kurį Lietuvai perdavė 
JAV, iškilmingas įjungimo 
renginys. 

Oficialioje siųstuvo inau-
guracijos dalyje dalyvaus už-
sienio reikalų ministras Linas 
Linkevičius, JAV Transliacijų 
valdytojų tarybos techninių ir 
informavimo tarnybų vado-
vas Andrė Mendesas (Andre 
Mendes), susisiekimo minis-
tras Rokas Masiulis, Seimo 

Sukako trisdešimt metų, kai mitinge Vilniuje, prie Adomo Mickevičiaus paminklo, buvo pasmerktas 
1939-ųjų rugpjūčio 23-iosios Molotovo-Ribentropo paktas, būsimo pasaulinio karo pradžios doku-
mentas, nulėmęs Baltijos šalių okupaciją.                                                                                     ELTA

JAV IŠGAUTOS GAMTINĖS DUJOS PASIEKS LIETUVOS IR BALTIJOS ŠALIŲ VARTOTOJUS

Į Lietuvą atplaukė neeilinis krovinys: Baltijos šalių vartotojus netrukus pasieks pirmosios dujos iš JAV. 
                                                                                                                                                       enmin.lrv.lt

ralinis direktorius Dalius 
Misiūnas sako, jog tai žen-
klas, kad Lietuva ir „Lietuvos 
energijos” grupė pasaulinėje 
SGD rinkoje yra vertinama 
kaip patikima partnerė ir pa-
traukli rinka.

„Didelį SGD potencialą 
turinčios JAV situaciją ste-
bime jau nuo 2014 metų. 
Džiaugiamės, kad vienas pir-
mųjų JAV SGD krovinių Rytų 
ir Centrinėje Europoje atvyko 
į Lietuvą. Šis pripažinimas 

padeda mums diversifikuoti 
tiekimą ir pasiūlyti geriau-
sias kainas savo klientams 
Lietuvoje bei kitose Baltijos 
šalyse”, - sakė „Lietuvos ener-
gijos” generalinis direktorius 
dr. D. Misiūnas.

JAV LIETUVAI PERDUODA RADIJO 
SIŲSTUVĄ

nariai, vyriausybinių instituci-
jų, JAV ambasados Lietuvoje 
atstovai. 

„Nautel NX-200” tipo ra-
dijo siųstuvu, įrengtu Lietuvos 
radijo ir televizijos centro 
Viešintų stotyje Anykščių 
rajone, bus transliuojamos 
„Laisvosios Europos/Laisvės 
radijo” programos rusų ir 
baltarusių kalbomis, skir-
tos Rusijos, Baltarusijos ir 
Ukrainos auditorijai. 

Šis 200 kw pajėgumo siųs-
tuvas pakeis 75 kw galios se-
nąjį siųstuvą, kuris Sitkūnuose 
Kauno rajone veikė daugiau 
nei 40 metų.

„1987 metų rugpjūčio 23 
dieną prie A. Mickevičiaus 
paminklo Vilniuje įvyko 
Molotovo–Ribentropo slap-
tųjų protokolų pasirašymo 
48 -osioms metinėms skirtas 
mitingas. Tai buvo pirmasis 
sovietų valdžios nesankcio-
nuotas mitingas per visą sovie-
tinę okupaciją ir pirmoji vieša 
antisovietinė demonstracija po 
1972 metų „Kauno pavasario”. 
Rugpjūčio 23 -osios mitingas 
tapo simboline naujos epochos 
pradžia, Lietuvos kelio į Sąjūdį 
ir Nepriklausomybę pradžia”, 
– teigė organizatoriai.

Ta proga š.m. rugpjūčio 
23 d. Nacionalinėje Martyno 
Mažvydo bibliotekoje vyko 

konferencija apie sovietų 
ir nacių sandėrio pasekmes 
XXI amžiui. Vakare prie A. 
Mickevičiaus paminklo įvyko 
mitingas.

1987 metais rugpjūčio 23 
dieną prie A. Mickevičiaus 
paminklo Vilniuje įvykęs mi-
tingas buvo pirmas nesankcio-
nuotas tokio tipo įvykis sovie-
tų Lietuvoje ir pirmoji vieša 
antisovietinė demonstracija po 
1972 metų Kauno įvykių, kai 
susidegino Romas Kalanta ir 
kilo neramumai.

Rugpjūčio 23 d., trečia-
dienį Lietuvoje taip pat buvo 
minima Juodojo kaspino ir 
Baltijos kelio diena, prisime-
nant 1939 metų rugpjūčio 23 

dieną Vokietijos ir Sovietų 
Sąjungos pasirašytą nepuo-
limo sutartį – vadinamąjį 
Molotovo-Ribentropo paktą – 
ir slaptuosius protokolus. Jais 
Vokietija ir Sovietų Sąjunga 
pasidalijo Rytų Europą.

1989 metų rugpjūčio 23 
dieną, minint 50-ąsias pakto 
pasirašymo sukaktuves, per 
protesto akciją, pavadintą 
Baltijos keliu, apie du mili-
jonai lietuvių, latvių ir estų 
susikibo rankomis sudary-
dami gyvą daugiau kaip 650 
kilometrų ilgio žmonių gran-
dinę nuo Gedimino bokšto 
Vilniuje iki Hermano bokšto 
Taline. 

delfi.lt

LIETUVOS SĄJŪDIS PAKVIETĖ Į MITINGO  
PRIE ADOMO MICKEVIČIAUS PAMINKLO VILNIUJE 

TRISDEŠIMTMEČIO PAMINĖJIMĄ

Seimo rūmuose Vitražo ga-
lerijoje eksponuojama fotogra-
fijų paroda „Bunda jau Baltija”, 
skirta Baltijos kelio 28-osioms 
metinėms paminėti.

Seimo kanceliarijos Infor-
macijos ir komunikacijos de-
partamento Parlamentarizmo 
istorinės atminties skyriaus 
parengtoje parodoje pristatomos 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos fo-
tografų nuotraukos iš Lietuvos 
centrinio valstybinio archyvo, 
Lietuvos fotomenininkų są-
jungos, Lietuvos ypatingojo 
archyvo, Lietuvos gyventojų 
genocido ir rezistencijos tyrimų 
centro, Pasvalio rajono Mariaus 
Katiliškio viešosios bibliotekos 
rankraštyno, Pasvalio krašto 
muziejaus archyvo, asmeninių 
archyvų. 

Parodoje galima pamatyti 

SEIME SURENGTOJE PARODOJE – 
BALTIJOS KELIO AKIMIRKOS 

dokumentinės medžiagos ir 
pačių žmonių sukurtų plakatų.

1989-8-23 masinė Baltijos 
Tautų akcija „Baltijos kelias” 
pranoko visus lūkesčius. 2 mln. 
žmonių rankų grandine sujungė 
620 kilometrų nuo Vilniaus 
(Gedimino bokšto) per Rygą 
iki Talino (Tompea bokšto). 
Stovėjusieji Baltijos kelyje 
demonstravo taikų ryžtą būti ne-
priklausomi, trys tautos parodė 
gražiausią savitarpio supratimą, 
solidarumą ir vienybę, siekda-
mos laisvės savo valstybėms. Ši 
taiki demonstracija atkreipė viso 
pasaulio dėmesį ir sulaukė de-
mokratinių valstybių visuome-
nės pritarimo. Praėjus dvidešimt 
metų po Baltijos kelio, 2009 m. 
Baltijos kelio akcija įtraukta į 
tarptautinį UNESCO registrą 
„Pasaulio atmintis”.           LRT
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R u g p j ū č i o  2 3  d i e n ą 
Lietuvos generalinis konsulas 
Mantvydas Bekešius susiti-
ko su Čikagos miesto meru 
Rahmu Emanueliu, kuriam 
perdavė Vilniaus miesto mero 
Remigijaus Šimašiaus kvieti-
mą apsilankyti Vilniuje.

„Šiais metais bus mini-
mas 25-erių metų Vilniaus ir 
Čikagos partnerystės jubiliejus. 
Abu miestus vienija tai, kad 
įvairiais istorijos laikotarpiais 
jie yra tapę namais skirtingų 
religijų, rasių ir tautų žmonėms, 
kurie šiandien kartu kuria mies-

LIETUVOS GENERALINIS KONSULAS ČIKAGOJE MIESTO 
MERUI PERDAVĖ KVIETIMĄ APSILANKYTI VILNIUJE

to ateitį. Sieksime ryšių tarp 
Lietuvos ir Čikagos plėtros, 
skatinsime abipusiai naudin-
gas iniciatyvas ir projektus 
kultūros, ekonomikos srityse”, 
– teigė generalinis konsulas. Jis 
taip pat pabrėžė, kad Čikagos 
lietuviai yra aktyvūs miesto 
bendruomenės nariai, atstovau-
jantys įvairius sektorius ir in-
dustrijas, o lietuviško kapitalo 
įmonės prisideda prie Čikagos 
ekonominio augimo.

Čikagos miesto meras R. 
Emanuelis padėkojo generali-
niam konsului už kvietimą ap-

Lietuvos generalinis konsulas Mantvydas Bekešius (dešinėje) ir Čikagos miesto meras Rahmas 
Emanuelis.                                                                                                                                 LR URM

Valstybinis studijų fon-
das informuoja, kad 2017 m. 
rugpjūčio 21 d. pradedamas 
valstybės paramos skyrimo 
užsienio lietuvių studijoms 
Lietuvos aukštosiose moky-
klose konkursas.

Užsienio lietuviams gali 
būti skiriama dviejų rūšių 
parama: stipendija (mėne-
sinis dydis 123,5 Eur) ir/ar 
socialinė išmoka (vienkartinė 
išmoka, skiriama atsižvelgus į 
pretenduojančio gauti paramą 
asmens socialinę padėtį (nuo 
203 Eur iki 319 Eur). Parama 
neskiriama studentams, studi-
juojantiems kalbas tų šalių, iš 
kurių jie atvyko.

Užsienio lietuviai, studi-
juojantys Lietuvos aukštosiose 
mokyklose ir norintys gauti 
valstybės paramą 2017 m. 
rudens semestre, nuo 2017 m. 
rugpjūčio 21 d. iki 2017 m. 
rugsėjo 30 d. privalo:

– užsiregistruoti Fondo 
interneto tinklalapyje ir elektro-
niniu būdu užpildyti nustatytos 
formos paraišką. Paraiškos pa-
ramai gauti yra teikiamos elek-
troniniu būdu fondo interneto 
tinklalapyje, autorizuojantis per 
elektroninę bankininkystę arba 
elektroninio parašo sistemas;

– studentas, kuris kreipiasi 
dėl paramos pirmą kartą, iki 
paraiškų teikimo termino pa-
baigos Fondui privalo pateikti 
užsienio lietuvio statusą pa-
tvirtinančius dokumentus, arba 
teisės aktų nustatyta tvarka 
patvirtintas jų kopijas. 

Studentas turi pateikti:
– krašto lietuvių bendruo-

menės arba kitos institucijos 
išduotą lietuvių kilmę patvir-
tinantį dokumentą arba teisės 
aktų nustatyta tvarka patvirtin-
tą jo kopiją;

– arba dokumentus, patvir-
tinančius, kad jis ne mažiau 
kaip 3 metus yra gyvenęs už-
sienyje, o atvykęs į Lietuvos 
Respubliką pradėjo mokytis ne 
žemesnėje nei aštunta klasėje.

Studentas, norintis gauti 
socialinę išmoką, iki paraiš-
kų teikimo termino pabaigos 
Fondui privalo pateikti soci-
alinę padėtį patvirtinančius 
dokumentus (šeimos narių 
skaičių patvirtinančius doku-
mentus, mirties liudijimus ir 
pan.) arba teisės aktų nustatyta 
tvarka patvirtintas jų kopijas, 
išskyrus atvejus, kai Fondas 
nurodo, kad dokumentų pa-
teikti nereikia.

Užsienio lietuvio statusą 
patvirtinančius dokumentus ir 
socialinę padėtį patvirtinan-
čius dokumentus studentas turi 
išsiųsti registruotu paštu arba 
atnešti į Fondą.

Daugiau informacijos apie 
paramos suteikimo sąlygas ir 
tvarką teikiama tel. +370 5 
2639158 ir Fondo interneto 
tinklapyje www.vsf.lrv.lt.

Paramos skyrimo konkur-
sas skelbiamas ir parama tei-
kiama vadovaujantis Valstybės 
paramos užsienio lietuvių stu-
dijoms Lietuvos aukštosiose 
mokyklose skyrimo tvarkos 
aprašu, patvirtintu LR švieti-
mo ir mokslo ministro 2016 
m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. 
V-1160.                       LR URM

UŽSIENIO LIETUVIAI KVIEČIAMI  
TEIKTI PRAŠYMUS PARAMAI STUDIJOMS 

LIETUVOJE GAUTI

Antradienis, rugpjūčio 
22 d. (Vilnius). Lietuvos 
Respublikos Prezidentė Dalia 
Grybauskaitė drauge su Jurgio 
Didžiulio projektu „ToBeLT” 
ir iš užsienio parvykusiais 
žmonėmis paskelbė iniciaty-
vos „Rinkis Lietuvą” pradžią.

Jos metu Prezidentė ypa-
tingą dėmesį skirs grįžusiems, 
grįžtantiems ir savo ateitį 
mūsų šalyje jau kuriantiems 
žmonėms. Šalies vadovė su-
sitiks su Lietuvoje jau gyve-
nančiais emigrantais, lankysis 
jų įkurtose verslo įmonėse, 
inicijuos priemones sugrįžu-
siųjų integracijai stiprinti ir dės 
pastangas šalinti biurokratines 
kliūtis.

Šalies vadovė su renginio 
svečiais Valstybės pažinimo 
centre aptarė pagrindines pro-
blemas, su kuriomis susiduria 
grįžusieji. Susitikimo dalyviai 
didžiausiais sunkumais laiko 
ne tik ekonomines sąlygas, 
bet ir biurokratinius trukdžius, 
informacijos apie reintegraciją 
į Lietuvos visuomenę trūkumą, 
neigiamą visų piliečių požiūrį 
į sugrįžusiuosius. 

Vaikų integracija – taip pat 
viena svarbiausių problemų. 
Šiuo metu šalyje veikia tik 5 
mokyklos, kuriose į Lietuvą 
grįžusių gyventi šeimų vai-
kai gali lankyti išlyginamą-
sias klases ir išmokti lietuvių 
kalbos arba patobulinti jos 
įgūdžius.

PREZIDENTĖ KVIEČIA RINKTIS LIETUVĄ
Milžinišką emigraciją ša-

lies gyventojai laiko didžiausia 
Lietuvos bėda. Svetur ieškoti 
laimės kasmet išvyksta apie 
40 tūkst. žmonių. Vien pernai 
iš mūsų šalies emigravo per 50 
tūkst. piliečių, o per visą ne-
priklausomybės laiką Lietuva 
neteko beveik ketvirtadalio 
gyventojų.

P a s t a r u o j u  m e t u  i š 
Lietuvos išvykstama apie 
tai paskelbiant garsiai, o su-
grįžtama nepastebėtai. Pasak 
šalies vadovės, ši situacija 
turėtų pasikeisti – valstybė 
turi siekti, kad sugrįžimas ir 
įsikūrimas, o ne emigracija 
būtų laikomi sėkme. Kad tai 
įvyktų, Prezidentės teigimu, 
visos šalies institucijos, vers-
las ir su tuo dirbančios ne-
vyriausybinės organizacijos 
privalo veikti išvien.

Emigracija palietė praktiš-
kai kiekvieną Lietuvos šeimą, 
todėl sugrįžtantieji turi jausti 
valstybės palaikymą. Pasak 
Prezidentės, reikia ne tik ver-
tinti užsienyje įgytas mūsų 
šalies piliečių patirtis, bet ir 
naikinti dirbtines biurokratines 
kliūtis jų sugrįžimui, padaryti 
taip, kad sugrįžti ir įsikurti 
būtų lengva ir paprasta.  

Prezidentės teigimu, labai 
aktualios yra ir įvairios ini-
ciatyvos, kurias organizuoja 
mūsų šalies žmonės. Viena 
tokių – šiandien renginyje pri-
statyta iš Kolumbijos į Lietuvą 

silankyti Vilniuje ir Čikagoje 
planuojamuose Lietuvos vals-
tybės šimtmečio minėjimo 
renginiuose ir patikino toliau 
skatinsiantis ir remsiantis 
miestų partnerystę ir bendra-
darbiavimo projektus. Čikagos 
meras ypač domėjosi lietuvių 
pažanga biotechnologijų sek-
toriuje, kurio metinis augimas 
mūsų šalyje siekia apie 25 
proc. Į šį sektorių daug in-
vestuojama ir Čikagoje, todėl 
aptartos galimybės Čikagos ir 
lietuvių specialistams dalintis 
turima patirtimi.      LR URM

prieš 17 m. grįžusio Jurgio 
Didžiulio idėja „ToBeLT”. 
Įgyvendindamas ją, atlikėjas 
lankysis lietuvių bendruome-
nėse visame pasaulyje, skleis 
lietuvybės žinią ir skatins 
išeivius puoselėti lietuvišką 
tapatybę. 

Patirtimi apie savo gyve-
nimą ir veiklą Lietuvoje dali-
josi menų fabriko „LOFTAS” 
įkūrėjas, prieš 20 metų įsikurti 
mūsų šalyje nusprendęs atli-
kėjas ir verslininkas Viktoras 
Diawara, verslininkai Vladas 
Lašas ir Ilja Laursas, žurnalis-
tė ir rašytoja Beata Nicholson, 
prekės ženklo „LT Identity” 
įkūrėjos Ieva Ševiakovaitė ir 
Jolanta Rimkutė, užsienyje 
išsilavinimą įgiję ir pasiūlymų 

dirbti svetur atsisakę, tačiau 
puslaidininkių lazerių gamy-
klą Vilniuje atidarę įmonės 
„Brolis Semiconductors” įkū-
rėjai broliai Vizbarai ir kiti.

Nors emigracijos skaičiai 
ir atrodo gąsdinantys, tyrimai 
atskleidžia, kad šiuo metu apie 
grįžimą į tėvynę pagalvoja 
vis daugiau žmonių. Beveik 
kas antras iš Lietuvos išvykęs 

pilietis domisi galimybėmis 
grįžti namo. 

Viena svarbiausių ketinimo 
grįžti priežasčių – gerėjančios 
sąlygos ir didėjanti darbo vietų 
pasiūla. Laisvų darbo vietų 
skaičius pastaraisiais metais 
sparčiai augo, o vien tik per 
šiuos metus yra numatyta su-
kurti per 25 tūkst. naujų.

Prezidentės spaudos tarnyba

Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė drauge su Jurgio Didžiulio projektu „ToBeLT” pa-
skelbė iniciatyvos „Rinkis Lietuvą” pradžią. Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijos nuotr. / Robertas Dačkus
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Vilnius, rugpjūčio 22 d. 
(ELTA). Energetikos ministras 
Žygimantas Vaičiūnas antradie-
nį susitiko su JAV kompanijos 
„Cheniere” viceprezidentu 
Frederiku Smitsu van Ojenu 
(Frederic Smits van Oyen) ir 
aptarė regioninės gamtinių 
dujų rinkos kūrimo aktualijas 
ir tolesnio bendradarbiavimo 
perspektyvas. 

Donald J. Trump tapus GOP 
partijos kandidatu į prezidento 
postą, tame pačiame kandidatų 
saraše buvo ir septyniolika var-
žovų apsimetėlių. Kampanijos 
metu Donald J. Trump savo 
kalbose pažadėjo ir pabrėžė, 
kad gausūs piliečių troškimai 
išsipildys. Per vykusius GOP 
kandidatų į prezidento postą 
debatus bei išvykas į įvairias 
JAV valstijas, Donald J. Trump 
savo įsitikinimuose nesvyravo 
ir nuo įžanginės temos nenu-
krypo. Todėl kai kurie GOP 
kandidatai-apsimetėliai buvo 
priversti savo nusistatymą 
pakeisti ir prisitaikyti. Donald 
J. Trump tapus vieninteliu kan-
didatu į prezidento postą, jis pa-
sidarė energingesnis, jo žodžiai 
nenuolaidūs, dalyvių entuziaz-
mas masiniuose suvažiavimuo-
se neabejotinas. Baigiamieji 
debatai tarp Donald J. Trump ir 
demokratų kandidatės Hillary 
Diane Rodham Clinton buvo 
aštrūs, kandūs ir negailestingi 
varžovui, kartais išklystantys 
iš debatų gairių. Nors rinkimus 
laimėjo Donald J. Trump, bet 
Hillary Clinton gavo dau-
giau balsų. Tačiau pagal U.S. 
Electoral College nuostatas, 
Donald J. Trump gavo 304 
balsus, o Hillary Clinton 227, ir 
pagal tas nuostatas 2017 sausio 
20 d. Donald J. Trump tapo 
JAV Prezidentu. Nuo tada JAV 
laikraščiai, televizija, radijas, 
internetas ir kita „social media” 
nesiliauja kartoję, kad „JAV 
prezidentas yra negailestingai 
puolamas”. Tačiau  yra faktas, 
kad nuo kandidatavimo dienų 
Donald J. Trump savo kalbose 
vis patiekia klaidingą, faktais 
neparemtą, iš anksto nepatvir-
tintą informaciją. Nėra aišku, 
ar tai vyksta dėl jį supančio 
personalo nepatikimumo ar 

Vilnius, rugpjūčio 24 d. 
(ELTA). Įstatyme siūloma nu-
matyti, kad minint reikšmingas 
1949 m. vasario 16 d. Lietuvos 
Laisvės Kovos Sąjūdžio 
(LLKS) Tarybos Deklaracijos 
sukaktis, Vyriausybė turi pa-
rengti LLKS minėjimo veiks-
mų planą ir valstybės biudžete 
numatyti lėšas šiam planui 
įgyvendinti.

Tokią  į s t a tymo „Dėl 
Lietuvos Laisvės Kovos 
Sąjūdžio Tarybos 1949 m. 
vasario 16 d. deklaracijos” 
pataisą Seimo posėdžių sekre-
toriate įregistravo Seimo narė 
konservatorė Gintarė Skaistė. 

„Artėjant deklaracijos pa-
sirašymo 70-mečiui, sulau-
kiama iniciatyvų iš visuo-
menės 2019-uosius paskelb-
ti Lietuvos Laisvės Kovos 
Sąjūdžio metais, taip siekiant 
aktualizuoti partizaninio pasi-
priešinimo kovų istoriją, supa-
žindinti jaunimą su Lietuvos 
Laisvės Kovos Sąjūdžiu. 

SIŪLOMA NUMATYTI LĖŠŲ LIETUVOS LAISVĖS 
KOVOS SĄJŪDŽIO DEKLARACIJOS REIKŠMINGŲ 

SUKAKČIŲ MINĖJIMO RENGINIAMS

NEGAILESTINGAI PUOLAMAS  
JAV PREZIDENTAS

1949 m. vasario 2 – 22 d. buvo sušauktas Lietuvos partizanų vadų suvažiavimas, kuriame dalyvavo 
atstovai iš visos Lietuvos. Vasario 2 – 10 d. vyko pasitarimai. Vasario 10 d. Šiaulių apskr. (dabar – 
Radviliškio r.), Minaičių k. Stanislovo Mikniaus sodyboje įrengtame Prisikėlimo apygardos vado 
Leonardo Grigonio – Užpalio bunkeryje prasidėjo darbas. Jau pirmame posėdyje buvo nutarta 
Lietuvos ginkluotojo pasipirešinimo organizaciją pavadinti Lietuvos laisvės kovos sąjūdžiu (LLKS). 
Nuotraukoje Kęstučio apygardos Vaidoto rinktinės partizanų ir Pietų Lietuvos srities atstovų, keliau-
jančių į vadų suvažiavimą, susitikimas. Jurbarko–Girdžių apylinkės, 1949 02 04. Pirmoje eilėje iš 
kairės: 1. neatpažintas partizanas, 2. Jonas Petrauskas-Šarūnas, 3. Tauro apygardos Žalgirio rinktinės 
štabo Žvalgybos skyriaus viršininkas Juozas Jankauskas-Demonas, 4. Adolfas Kvedys-Girėnas. 
Antroje eilėje iš kairės: 1. Alfonsas Kvedys-Jaunutis, 2. Tauro apygardos Žalgirio rinktinės štabo 
Ūkio skyriaus viršininkas Urbantas Dailidė-Tauras, 3. Tauro apygardos vadas Aleksandras Grybinas-
Faustas, 4. Juozas Palubeckas-Simas, neatpažintas partizanas.

Tačiau atsižvelgiant į tai, kad 
analogiškas nutarimas jau pri-
imtas 2009 metais, teikiamame 
įstatyme siūloma numatyti, 
kad minint visas reikšmingas 
minėtos deklaracijos sukaktis, 
Vyriausybė būtų įpareigota pa-
rengti Lietuvos Laisvės Kovos 
Sąjūdžio minėjimo veiksmų 
planą ir valstybės biudžete nu-
matyti lėšų parengtam veiks-
mų planui įgyvendinti”, - sako 
parlamentarė G. Skaistė. 

Galiojančiame įstatyme 
numatytas 1949 m. vasario 16 
d. LLKS Tarybos Deklaracijos 
teisinis statusas Lietuvos tei-
sinėje sistemoje, bet nėra nu-
matyta deklaracijos sukakčių 
minėjimo ir informacijos apie 
ją sklaidos visuomenėje. 

Seimo narės G. Skaistės tei-
gimu, akivaizdu, kad 1949 m. 
vasario 16 d. Lietuvos Laisvės 
Kovos Sąjūdžio Tarybos pri-
imtos deklaracijos reikšmė 
ypatinga ir jos aktualumas 
neblėsta. Jos nuomone, ypatin-

nesugebėjimo naudotis žinių 
pertekliu. Nepaisant jų šaltinių, 
žiniasklaidoje yra nuolat mato-
mi straipsniai, kuriuose gausu 
rūpestingai parinktų žodžių 
ar minčių, kurių tikslas yra 
supykinti ar suklaidinti skaity-
tojus ir jų galvoseną pakreipti 
norima kryptimi. Ne kitaip ir su 
komentatoriais. Tarp naudoja-
mų šaltinių slepiasi ir kairiųjų 
partijų ideologija, skirta skleisti 
išgalvotą, nepatikimą informa-
ciją. JAV demokratų vadovybė 
ir jai pavaldūs asmenys aiškiai 
siekia keršto už pralaimėji-
mą. Šiuo metu vyksta tyrimai 
įrodyti, kad prieš tapdamas 
prezidentu, Donald J.Trump 
ar jo pareigūnai turėjo ryšių su 
Rusija. Su šiuo tyrimu susijęs 
JAV akcinių bendrovių elgesys 
yra nepateisinamas, savanau-
diškas. Jos turi būti sutramdy-
tos. JAV Aukščiausias Teismas 
(The Supreme Court of United 
States), susidedantis iš devynių 
teisėjų, yra paskutinė pakopa, 
į kurią galima kreiptis siekiant 
galutinio sprendimo. Jis yra 
užverstas prašymais. Metams 
slenkant kai  kurie šio teismo 
teisėjai viešai (ne teisme) yra 
pareiškę savo nuomones. Jos 
gali sukompromituoti ateities 
bylas. GOP (JAV respubliko-
nų partijos hierarchija), kuri 
Washington D.C. kongrese, 
valstijose, miestuose ir t. t. 
užima aukštas vadovaujančias 
vietas, savo elgesiu rodo ne-
pagarbą Prezidentui Donald J. 
Trump ir vietoj to, kad vienytų 
ir stiprintų partiją, kelia joje 
sąmyšį. Tokiu savo elgesiu 
jie žlugdo anksčiau rėmėjams 
duotus pažadus.

Algirdas V. Matulionis
(Autoriaus pageidavimu, 

tekstas taisytas minimaliai,  
– red.)

gai svarbu jaunimui priminti 
šios deklaracijos pasirašymo 
priežastis ir pasekmes. 

„Deklaracija kartu su ki-
tais Lietuvos partizanų vadų 
suvažiavime 1949 m. va-
sario 2-22 d. priimtais do-
kumentais sudarė teisinį ir 
politinį Lietuvos ginkluoto 
pasipriešinimo pagrindą, su-
teikė laisvės kovoms naują 
pobūdį, įteisino LLKS kaip 
visuotino organizuoto ginkluo-
to pasipriešinimo sovietinei 
okupacijai organizaciją, o jos 
Tarybą - kaip vienintelę teisėtą 
valdžią okupuotos Lietuvos 
teritorijoje. Lietuvos Laisvės 
Kovos Sąjūdžio Tarybos 1949 
m. vasario 16 d. Deklaracija 
vainikavo Lietuvos laisvės 
kovotojų veiklą steigiant gin-
kluoto pasipriešinimo sovie-
tinei okupacijai organizaciją, 
kuriant pasipriešinimo politinę 
ir karinę vadovybę”, - akcen-
tuoja įstatymo pataisą įregis-
travusi G. Skaistė.

KLAIPĖDOS SGD TERMINALO 
POTENCIALAS DAR NEIŠNAUDOTAS

Pasak ministro, patikimai 
funkcionuojanti regioninė dujų 
rinka Baltijos šalyse yra vie-
nas iš prioritetinių uždavinių. 
Baigus įgyvendinti dujų jung-
ties tarp Lietuvos ir Lenkijos 
projektą GIPL ir jungties tarp 
Suomijos ir Estijos projektą 
„Balticconnector”, dar dau-
giau šalių galės pasinaudoti 
Klaipėdos suskystintųjų gam-

tinių dujų (SGD) terminalo 
teikiamais konkurenciniais 
privalumais, o regioninė dujų 
rinka taps dar patrauklesnė 
SGD tiekėjams.

„Šiandien SGD terminalas 
Klaipėdoje yra tie vieninteliai 
vartai, pro kuriuos į Lietuvą ir 
kitas Baltijos šalis gali įplaukti 
SGD kroviniai iš bet kurios pa-
saulio šalies bet kuriame žemy-
ne. Pradėjus veikti regioninei 
gamtinių dujų rinkai, Klaipėdos 

terminalas turi galimybių tap-
ti dar platesniais vartais to-
kioms šalims kaip Baltarusija, 
Ukraina ar Suomija. Tai tik dar 
didins mūsų regiono patrauklu-
mą tarp SGD tiekėjų ir neš dau-
giau naudos dujų vartotojams”, 
- susitikimo metu pažymėjo 
energetikos ministras. 

„Cheniere” viceprezidentas 
sakė, kad Lietuva yra pateikia-
ma kaip sektinas pavyzdys, 
diversifikuojant gamtinių dujų 

tiekimo šaltinius ir stiprinant 
valstybės energetinį saugumą.

Rugpjūčio 21 d. į Lietuvą 
atplaukė istorinės svarbos kro-
vinys - pirmosios JAV išgautos 
suskystintosios gamtinės dujos. 
Jas Lietuva įsigijo iš kompa-
nijos „Cheniere Marketing 
International”. Pasak svečio, 
tai yra puikus bendradarbia-
vimo startas, ir kompanija yra 
pasirengusi toliau tiekti dujas 
Lietuvai ir regionui.

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

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

Fax: (718) 479-8923. E-mail: amberwings@mac.com
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vaidina vienas populiariausių 
lenkų aktorių Andrzej Chyra, 
dirbantis su tokiais pripažintais 
lenkų teatro režisieriais kaip 
Krzysztofas Warlikowskis ar 
Grzegorzas Jarzyna bei kt.

Apie naująjį Šarūno Barto 
režisuotą filmą palankiai atsilie-
pia lenkų kino kritikai. Lenkijos 
televizija TVN24 jau pranešė, 
kad Šarūnas Bartas ketina daly-
vauti premjerinėje savo naujojo 
filmo peržiūroje Vroclavo kino 
festivalyje.

Lenkijos mieste Suprasl 
vykstančiame festivalyje „Pod-
lasie Slow Fest” š.m. liepos 27 

d. buvo parodytas Šarūno Barto 
filmas „Ramybė mūsų sapnuo-
se”. Na o 2015 m. Vroclave 
vykstančiame kino festivalyje 
buvo parodyta Šarūno Barto 
filmų retrospektyva.

Naująjį Šarūno Barto reži-
suotą filmą ketinama pristatyti ir 
kituose Lenkijoje vykstančiuose 
festivaliuose.                    LR KM

Rugpjūčio 3 d., 8 d. ir 11 d. 
viename žymiausių Lenkijos 
kino festivalių „T-mobile Nowe 
Horyzonty”, o rugpjūčio 5 d. 
Kazimierzo Dolny kino festiva-
lyje „Dwa brzegi”, kurį atidarė 
Michelio Hazanavičiaus filmas 
„Le Redoutable”, buvo rodomas 
lietuvių režisieriaus Šarūno 
Barto režisuotas meninis filmas  
„Frost” („Šerkšnas”).

Šis filmas – tai vienas 
sėkmingiausių Lietuvos ir 
Lenkijos bendradarbiavimo 
kino srityje pavyzdžių. Filme, 
prie kurio gamybos prisidėjo 
taip pat Ukraina bei Prancūzija, 

ŠALTINIS
Vytautas Matulionis

Sausoj, dulkėtoj miško pakelėj,
Gaivus, šnekus ir krištolinis, 
Ištryško iš neišmatuojamų gelmių
Linksmai čiurlenantis šaltinis.

Nustebo saulė, pranašė naujos dienos, 
Išvydus savo veidą versmėje šaltoj,
Apsidžiaugė suskilę lūpos žemės varganos
Gyvybės lašo išsiilgusios burnoj…

Ir apsipylė pievos kvepiančiais žiedais,
Išalkę šaknys gėrė stebuklingą skystį,
Drugys brangakmenių spalvos sparnais
Nardė melsvam ore, sparnuočių karalystėj.

Skubėjo smalsios stirnos ilgakojos,
Malšinti troškulio šaltinyje skaidriam,
Kaklus ištesę jos godžiai gurkšnojo 
Įbridę iki kelių vandenyje šaltam.

Plačiai miške pasklido nuostabūs gandai,
Apie naktyje gimusios versmės malones.
Aidėjo jie laukuose, kartojo juos šilai,
Tačiau jų negirdėjo nuodėmingi žmonės.

Saulėlydy keliu žingsniavo maldininkai,
Šventus žodžius kartodami atgailos giesmės.
Lingavo jie pavargę, alkani, basi, sulinkę,
Giliai gailėdamiesi padarytos nuodėmės.

Audrų nugairinti, kelionės iškankinti,
Ilgėjos jie žaliam pavėsy poilsio ramaus:
Jo vešliam glėbyje norėjo dvasią atgaivinti,  
Kad būt verti jiems pažadėtojo dangaus.

Vakaro žaroje saugią prieglaudą suradę.
Po rūpesčių alsinančios, kaitrios dienos, 
Rankas sunėrę, nuolankūs ir bežadžiai,
Maldavo jie palaimos belaukdami aušros…

Ir kai aušra skaistveidė jiems nusišypsojo, 
Nuodėmingųjų maldos buvo išklausytos:
Vanduo šaltinio glostė jų žaizdotas kojas,
Juos sveikino nauja viltim atgimęs rytas.

Už ramią naktį Dievui gausiai padėkoję,
Išsirengė jie vėl į nesibaigiančią kelionę.
Šaltinio vandeniu sielos dėmes nuplovę,
Pasitikėdami negęstančia dangaus malone.

Tylėjo miškas keistus keleivius išlydėjęs,
Nustojo suokusi kukli lakštutė vakarais,
Šaltinio veidą suraukšlėjo žvarbus vėjas
Ir žiedų vilnys neplaukė nutilusiais laukais…

Tačiau versmė malonių niekam nešykštėjo.
Tarnavo ji visiems: jaunuoliui ir senam.
Iš tyros meilės taurės jaukią šilumą ji liejo,
Kiekvienam vargšui, pasaulio užmirštam.

2012.01.30

Rugpjūčio 24 d. nuo ofici-
alios Valdovų rūmų muziejaus 
atidarymo dienos ekspozicijų 
lankytojų skaičiui pasiekus 
milijoną, Nacionalinio mu-
ziejaus Lietuvos Didžiosios 
Kunigaikštystės valdovų rūmų 
direktorius dr. Vydas Dolinskas 
su bendruomene pasveikino 
jubiliejinę lankytoją. Ja tapo 
prieš dvi savaites iš Jungtinės 
Karalystės į Lietuvą grįžusi ir 
Vilniuje įsikūrusi kraštovaiz-
džio architektė 24 metų Gabija 
Tamašauskaitė, rašoma praneši-
me spaudai.

Milijonajai lankytojai įteik-
tas šią progą žymintis sveiki-
nimas, muziejaus vadovas ir 
individuali ekskursija su gidu, 
taip pat albumas apie Valdovų 
rūmus, muziejaus mecenato 
saldainiai „Lietuvos didžiųjų 
kunigaikščių pagundos”, repre-
zentacinių suvenyrų rinkinys 
ir gėlės.

G. Tamašauskaitė neslėpė, 
kad toks titulas jai – didelė stai-
gmena, nors kelionė į muziejų 
buvo planuota. Čia jubiliejinė 
lankytoja atvyko ne viena – ją 
lydėjo brolis ir iš Šilutės atvykę 
tėvai su savo vadovaujamu ne-
dideliu darbuotojų kolektyvu. 
Lankydama įvairius kultūros 
ir paveldo objektus sostinėje 
smagi kompanija palydi vasarą.

Paklausta, kodėl nusprendė 
aplankyti Valdovų rūmus, G. 
Tamašauskaitė tikino, kad čia 
lankosi ne pirmą kartą, bet šįkart 
pasirinkimą lėmė ir lietus.

„Tai naujausias ir žymiau-
sias Lietuvos muziejus. Be to, 
atėjome čia gal dar ir dėl to, 
kad lyja”, – sakė ji ir pabrėžė, 
kad šį objektą planavo pasilikti 
desertui ir aplankyti antroje 
dienos pusėje, tačiau lietus ne 
tik apvertė planus, bet ir padova-
nojo milijoninio Valdovų rūmų 
muziejaus lankytojo titulą.

Jungtinėje Karalystėje, 
Birmingame, bakalauro studijas 
baigusią ir dabar neakivaizdžiai 
studijuoti pasiryžusią merginą 
vos prieš dvi savaites į Lietuvą 
parviliojo meilė, o apsilankymas 
Valdovų rūmuose tik patvirtino, 
kad sprendimas grįžti į tėvy-
nę buvo absoliučiai teisingas. 

Šiuo metu ji įsikūrė Vilniuje ir 
planuoja dar ne kartą užsukti į 
Valdovų rūmus.

Pasak Valdovų rūmų muzie-
jaus direktoriaus V. Dolinsko, 
visada smagu žinoti, kad didelių 
lankytojų srautų sulaukiantis 
Valdovų rūmų muziejus traukia 
ir į Lietuvą grįžtančius emigran-
tus.  „Būdamas vienas iš keturių 
Lietuvos nacionalinių muziejų, 
užimdamas reikšmingą vietą 
mūsų šalies kultūros turizmo 
ir muziejininkystės infrastruk-
tūroje, Valdovų rūmų muziejus 
stengiasi nuo kitų bent jau 
neatsilikti, o kur pasiseka – būti 
pirmas”, – sakė V. Dolinskas 
ir pabrėžė, kad kitais metais 
švenčiamą Lietuvos valstybės 
atkūrimo šimtmetį muziejus 
planuoja pasitikti su jau visiškai 
užbaigtu rūmų ansambliu, kuris 
bus dvigubai didesnis – ne tik su 
nauja nuolatinių ekspozicijų da-
limi, bet ir su parodų, edukacijos 
bei renginių centrais, kavine 
ir restoranu, kurie yra natūrali 
Europos kultūros institucijų 
infrastruktūros dalis.

Pasak direktoriaus, staty-
bos, atkuriamieji ir ekspozicijų 
planavimo darbai vyksta sklan-
džiai, koją pakišti galėtų nebent 
tai, kad iki šiol nėra nuspręsta 
dėl antrajai daliai išlaikyti ir 
funkcionuoti reikalingų lėšų 
bei etatų.

„Tačiau dirbame ir tikimės, 
kad Kultūros ministerija su vy-
riausybe šią problemą išspręs 
ir kad kitų metų liepos 6-ąją 
visas kompleksas bus atvertas 
lankytojams. Tada čia bus ga-
lima praleisti ne tik visą dieną, 
bet ir parą: ne tik muziejuje, 
bet ir jo kieme žiūrint kiną po 
žvaigždėmis ar spektaklius, 
klausantis operos, kitų žanrų 
muzikos koncertų ir pan.”, – 
patikino V. Dolinskas. Valdovų 
rūmų muziejaus darbuotojai 
šiuo metu gyvena intensyviu 
ritmu: rengia naujų ekspozi-
cijų planus, planuoja būsimas 
edukacines veiklas ir rengi-
nius, rengia net kelias tarp-
tautines parodas. „Tačiau kol 
kas tebūnie tai paslaptingos ir 
malonios staigmenos, kurias 
dovanosime savo tautiečiams 

kitais metais minint visiems la-
bai svarbią sukaktį – valstybės 
atkūrimo šimtmetį”, – sakė jis.

Šiuo metu Valdovų rūmų 
muziejuje galima apžiūrėti dvi 
nuolatines ekspozicijas, atspin-
dinčias istorinės rezidencijos 
funkcijas. Gausūs radiniai kartu 
su rūmų raidos maketais, ikono-
grafine medžiaga ir tekstiniais 
komentarais rodomi Rūmų 
istorinės ir architektūrinės rai-
dos ekspozicijoje (I maršrutas). 
Rūmų atkurtų istorinių repre-
zentacinių interjerų ekspozicija 
(II maršrutas) lankytojus kvie-
čia į reprezentacines menes su 
atkurtais istoriniais vėlyvosios 
gotikos, renesanso ir anksty-
vojo baroko reprezentaciniais 
interjerais, taip pat į specialią 
Lobyno salę. Iki rugsėjo 3 d. 
Valdovų rūmų muziejuje veikia 
ir tarptautinė paroda „Senasis 
Baltijos sidabras iš privačios 
kolekcijos”. Rugsėjo 2 d., šią 
parodą išlydės ir naują sezoną 
pasitiks Operos diena Valdovų 
rūmuose, jos kulminacija – 
ilgai laikyta dingusia ir galop 
Vilniuje atrasta ankstyviausia 
vokiečių opera – J. Sebastiani 
„Pastorello musicale”.

Šiuo metu muziejaus lan-
kytojo bilietas suaugusiesiems 
kainuoja 3 eurus, mokiniams, 
studentams ir senjorams – 1,5 
euro, neįgalieji ir vaikai iki 7 
metų įleidžiami nemokamai, 
taip pat taikomos įvairios nuo-
laidos.                                  LRT

ŠARŪNO BARTO FILMAI LENKIJOS KINO FESTIVALIUOSE

MILIJONĄJA VALDOVŲ RŪMŲ LANKYTOJA  
TAPO IŠ EMIGRACIJOS GRĮŽUSI LIETUVĖ

Nacionalinio muziejaus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmų direktorius dr. Vydas 
Dolinskas ir kraštovaizdžio architektė 24 metų Gabija Tamašauskaitė.               Organizatorių nuotr.

Šarūnas Bartas.                   alkas.lt
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Tautinių mažumų (TM) 
Įstatymą priėmė 1989 m. so-
vietinė Lietuvos Aukščiausioji 
Taryba (pasirašė V. Astrauskas 
ir L. Sabutis). Tai aktas, aki-
vaizdžiai kurptas pagal nuos-
tatą išeinant pasilikti arba 
kaulo numetimas, kad vietos 
lenkiškos kilmės lietuviai ir 
Lenkija prie jo kivirčytųsi 
su Lietuva. Iš jo neva radosi 
reikalas kurpti TM departa-
mentą. Toks departamentas 
atsirado 2015 m. Vyriausybės 
nutarimu  (pasirašė premjeras  
A. Butkevičius ir Kultūros 
ministras Š. Birutis). 

Mūsų Lietuvos Respublikos 
Konstitucija teisingai mini ne 
tautines mažumas Lietuvoje, 
bet tautines bendrijas (TB). 
Labai gaila, kad šių sąvokų bei 
skirtingų jų sampratų neskiria 
mūsų politikai ir žiniasklai-
da, klaidingai teigdami, jog 
Lietuvoje gyvena „tautinės 
mažumos”, kurioms neva 
nėra užtikrinamos tam tikros, 
„pasauliniu mastu pripažin-
tos” teisės. Jie akivaizdžiai 
klysta, klaidina  ir ignoruoja 

TAUTINĖS MAŽUMOS NEĮTEISINTOS,  
JŲ DEPARTAMENTAS – BE VEIKLOS OBJEKTO

Konstituciją! Todėl vietoj TM 
įstatymo galėtų būti kuriamas 
nebent TB įstatymas, juolab 
kad veikia TB jungianti bei  jas 
kuruojanti Tautinių bendrijų 
namų taryba.

Žinotina ir įsidėmėtina, 
jog jokių tautinių mažumų, 
įteisintų įstatymais, Lietuvoje 
nėra, tokios neminimos ir 
mūsų Konstitucijoje. Taip pat 
žinotina ir įsidėmėtina ir tai, 
kad demokratijos akiratyje 
nėra nei tautos, nei tautybės, jų 
vietoje yra pilietinė visuomenė 
ir pilietybė. Žinotina ir tai, 
kad nėra veikiančio įstatymo, 
numatančio išskirtines, palan-
kesnes sąlygas kuriai nors iš 
tautinių bendrijų.

Demokratinėje Lietuvoje 
gyvena lietuviai, nors jų kil-
mė gali būti ir nelietuviška, 
o Lietuvos valstybę sudaro 
lietuvių pilietinė tauta. Visų 
tautiečių pareigos ir teisės 
valstybėje pagal Konstituciją 
yra vienodos, todėl reikala-
vimai, tarkim, rusų ar lenkų 
kilmės lietuviams teikti privi-
legijas, neturi jokio pagrindo. 
Išimtimi, jei būtų įteisinta 
įstatymu, tautinėmis mažu-
momis galėtų būti totorių, 
karaimų ir romų bendrijos, 
nes už Lietuvos ribų jos neturi 
savo valstybės, dėl ko gali kilti 
grėsmė jų kultūriniam pavel-
dui sunykti. 

Esama atvejų, kai institu-
cijos nėra, o vadovas besąs. 
Antai „Laisvo oro direktorių” 
turime ne vieną, bent jau in-
ternete, o laisvo oro įmonės, 
UAB-o ar įstaigos nerasime. 
Bet štai visa institucija – TM 

departamentas – yra be darbo 
objekto, todėl ir darbo rezul-
tatų nėra. 

Lietuvai atgavus nepriklau-
somybę, tautinės bendrijos 
ėmė burtis į nevyriausybines 
organizacijas. Tuo pat metu, 
1989 metais, buvo įsteigta ir 
pirmoji tautinių mažumų klau-
simus koordinuojanti instituci-
ja – Tautybių departamentas. 
Vėliau Tautybių departamen-
tas tapo Regioninių problemų 
departamentu ir daugiausia 
užsiėmė tautinių mažumų, 
buvusioje Sovietų sąjungo-
je gyvenančių lietuvių bei 
Pietryčių Lietuvos tautiniais 
reikalais. Spartėjant emigra-
cijos tempams vis daugiau 
lietuvių bendruomenių ėmė 
kurtis Vakarų Europos šalyse. 
Siekiant išlaikyti užsienio 
lietuvių ryšį su Tėvyne ir už-
tikrinti tinkamą atstovavimą 
jų interesams, 1997 metais de-
partamentas buvo pertvarkytas 
į Tautinių mažumų ir išeivijos 
departamentą, jam patikint ir 
bendradarbiavimo su užsienio 
lietuviais funkcijas.

2010 metais panaikinus 
departamentą jo funkcijos 
buvo išskaidytos ir perduotos 
Kultūros, Švietimo ir mokslo 
bei Užsienio reikalų ministeri-
joms. Tautinių bendrijų atsto-
vai ne sykį pažymėjo suma-
žėjus jų klausimams tenkantį 
dėmesį ir išreiškė viltį, kad 
Vyriausybė imsis atkurti ben-
drą valstybės tautinių mažumų 
politiką vykdančią instituciją.

Vadovaujantis Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės 2014 
m. lapkričio 24 d. nutarimu Nr. 

S o c i a l i n i a m e  t i n k l e 
„Facebook” pasiteiravus, kiek 
kosmetikos produktų mote-
rys turi savo kosmetinėse, 
paaiškėjo, kad vidutiniškai 
lietuvės naudoja 9 kosmetikos 
priemones. Tarp dalyvių buvo 
ir teigiančių, kad naudoja net 
60 priemonių ir joms laikyti 
prireikia atskiros spintelės 
vonioje.

Pasiteirauti, koks vidutinis 
šalies moterų naudojamos 
kosmetikos kiekis, paskatino 
neseniai pasirodžiusi modelio 
ir tinklaraštininkės Simonos 
Burbaitės knyga „Tavo geriau-
sia draugė”, kurioje ji teigia, 
kad kiekviena moteris turėtų 
turėti bent 7 grožio priemones. 
Vaistinių tinklo „Eurovaistinė” 
„Facebook” profilyje atlikta 
apklausa S. Burbaitei sukėlė 
nuostabą.

„9 kosmetikos produktai – 
puikus rezultatas. Manau, kad 
moterų susidomėjimas kosme-
tika tikrai auga, ypač didėja 

domėjimasis grožio produktų 
sudėtimi, daugiau galvojama 
apie tai, kokį poveikį tai turi 
odai”, - teigia tinklaraščio 
„simonaburbaite.com” autorė.

Anot jos, 7 veido priežiūros 
priemonės yra optimalus skai-
čius: veido prausiklis (miceli-
nis vanduo), veido šveitiklis 
(švelnios konsistencijos), ląs-
telinio vandens purškiklis arba 
kita tonizuojanti priemonė, 
drėkinamasis serumas ar gelis, 
paakių kremas, drėkinamasis 
kremas ir veido kaukė.

„Nors šiandien veido oda ir 
jos priežiūra itin mistifikuoja-
ma – nereikėtų pamiršti, kad 
tai tėra viena iš kūno dalių, 
tiesiog pėdas, kojas, rankas 
galime uždengti ar paslėpti, o 
veidas – visada matomas. Tad 
sutinku, kad jam reikalinga 
ypatinga priežiūra, tik  nebū-
tina viską taip sureikšminti. 
Svarbu pasirinkti tinkamus 
priežiūros produktus ir susi-
kurti kasdienius grožio ritua-

Algimantas Zolubas

APKLAUSA: 
LIETUVĖS MOTERS KOSMETINĖJE – 
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Kelioninė kosmetinė su 4 skyreliais. Asociatyvi nuotrauka. topprekes.lt

1300, 2015 metų liepos 1 dieną 
savo veiklą pradėjo atkurtas 
Tautinių mažumų departamen-
tas prie Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės, kuris tapo už 
tautinių mažumų politikos 
įgyvendinimą atsakinga insti-
tucija. Tačiau veikla, siekiant 
išlaikyti užsienio lietuvių ryšį 
su Tėvyne ir užtikrinti tinka-
mą jų interesų atstovavimą, 
nunyko.

Departamentas turi di-
rektorę, Ryšių su tautinėmis 
bendrijomis skyrių su 5 dar-
buotojais, Tautinių mažumų 
politikos analizės ir informa-
cijos skyrių su 3 darbuotojais 
ir administraciją su 3 darbuo-
tojais. Dvylikos darbuotojų 
institucija, LR biudžete tapo 
parazituojančia organizacija, 
nes šioms funkcijoms greta 
veikia Tautinių bendrijų taryba 
su bendrijų sąjungomis, susi-
vienijimais, asociacijomis bei 
11 Lietuvos tautinių bendrijų. 

Atkreipus dėmesį į šio 
departamento tautinę sudėtį, 
labai panašu, jog ši institucija, 
sukurta Lenkų rinkimų akcijos 
rūpesčiu, anot tos partijos 
vadovo, stengiasi lietuvius 
į lenkų tautą integruoti… 
Direktoriaus pavaduotojais 
čia skiriami tomaševskininkai, 
panašu, kad iš šio departamen-
to kilo reikalavimai darkyti 
lietuvišką rašybą asmens do-
kumentuose bei teikti lenkų 
„tautinei mažumai” kitokias 
privilegijas. 

Senojo TM įstatymo ga-
liojimas buvo panaikintas, 
jo galiojimas nepratęstas, o 
su pataisomis buvo Seimui 
pateiktas praėjusią kadenciją, 
tačiau jis nepasiekė priėmimo 
stadijos. 

Jei Lietuvoje įteisintų 
tautinių mažumų nėra, tai ir 
Tautinių mažumų departa-
mento čia neturi būti, todėl 
jis naikintinas be likučio, be 
nuostolio valstybei ir jos tau-
tinėms bendrijoms, kaip yra 
naikintinos TM įstatymo pa-
taisos bei tokio svarstymas ir 
priėmimas, nes visų Lietuvos 
tautinių bendrijų nariai, visi 
bet kokių tautybių asmenys, 
turintys Lietuvos pilietybę, 
naudojasi visomis kamieninės 
tautos teisėmis. 

Lietuvoje gyvena daug jos 
pilietybę turinčių kitataučių, su 
atitinkamais leidimais gyvena 
ir Lietuvos pilietybės neturin-
tys asmenys, pabėgėliai arba 
imigrantai bei svečiai iš kitų 
valstybių, tačiau jie nekelia 
reikalavimų, viršijančių ka-
mieninės tautos piliečių teises, 
todėl mūsų politikams metas 
liautis peštis prie numesto 
apgraužto TM kaulo.

Susirinkęs į rudens sesiją 
Seimas turės balsuoti dėl 
įrašų asmens dokumentuose, 
ko gero, turės grįžti prie TM 
įstatymo su pataisomis, mat 
buvęs Seimas taip ir nesu-
gebėjo jo atitempti iki priė-
mimo stadijos, nes iš tikrųjų 
demokratinėje valstybėje net 
svarstyti išskirtines sąlygas 
kokiai tautinei bendrijai būtų 
politiškai nekorektiška, juolab 
praėjus nuo valstybės atkūri-
mo beveik trims dešimtme-
čiams. Visiems, o ypač nau-
jiems Seimo nariams, reikia 
įsisąmoninti, kad išėjusiųjų 
paliktas TM įstatymas nėra 
globos tautinėms bendrijoms 
aktas, o kiršinimo ir nesantai-
kos skatinimo tarp jų šaltinis.

Algimantas Zolubas

lus, nes aštuoniolikos turime 
tokį veidą, kokį dovanojo 
gamta, trisdešimties – kokį 
susikūrėme pačios, keturias-
dešimties – kokio nusipelnė-
me”, - sostinės Mindaugo g. 
įsikūrusios grožio vaistinės 
atidarymo metu kalbėjo mo-
delis S. Burbaitė.

Ji atvirauja, kad pirkdama 
veido ir kūno priežiūros prie-
mones vadovaujasi nuomone, 
jog svarbiausia yra kokybė, o 
ne kiekybė. „Veidas yra mano 
darbo įrankis, todėl didžiausią 
dėmesį skiriu naudojamų pro-
duktų kokybei ir jų paieškai. 
Atvirai sakau, kosmetiką per-
ku vaistinėje ir ypatingą dėme-
sį skiriu kokybei. Ypač veido 
odos priemonėms: kremams, 
valikliams, šveitikliams, de-
koratyvinei kosmetikai”, - pa-
sakoja manekenė.

Kosmetikos specialistė 
Greta Simonaitytė pritaria, 
kad nereikia apkrauti veido 
begale kosmetikos priemonių, 
užtenka turėti kelis kokybiškus 
produktus. „Kaip kosmetologė 
galiu pasakyti, kad veido prie-
žiūrai pakanka trijų pagrindi-

nių produktų, kurie užtikrins 
švarą ir higieną – tai prausi-
klis, tonikas ir veido kremas. 
Kalbant apie dekoratyvinę 
kosmetiką – užtenka akių tušo 
ir lūpų blizgio, taip natūraliai 
pabrėšite savo grožį”, - tei-
gia „Eurovaistinės” atstovė 
G.Simonaitytė.

Specialistė rekomenduoja 
ryte ir vakare nusiprausti veidą 
prausikliu, kad pašalintumėte 
nešvarumus. „Po prausimo 

reikėtų naudoti toniką, kuris 
atstatys odos PH, bei kremą, 
kuris drėkins ir pripildys odą 
trūkstamomis medžiagomis. 
Tada jau galite galvoti apie 
makiažą, tačiau nepamirškite 
jo vakare nusiplauti”, - pataria 
grožio specialistė.

Apklausa atlikta 2017 metų 
rugpjūčio 4-7 dienomis, atsakė 
416 moterų.

Laura Bielskė, info@zen-
pr.lt
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Visiems aukotojams
nuoširdžiai dėkojame

PRIMINIMAS
„Dirvos” loterijos bilietų traukimas įvyks 2017 m. lapkri-

čio mėn. 1 d. Malonėkite grąžinti užpildytas loterijos bilietų 
šakneles su atitinkamu mokesčiu. Jūs turėsite progą dalyvauti 
loterijoje ir išbandyti savo laimę.

 „Vilties” d-jos valdyba

JAV, Kalifornijoje, rug-
pjūčio 23 d. mirė aušrininko, 
lietuvių spaudos ir politinio 
veikėjo dr. Jono Šliūpo sū-
nus Vytautas Jonas Šliūpas, 
skelbia Šiaulių miesto savi-
valdybė. 

Spalį žymiam išeivijos 
veikėjui būtų sukakę 87-eri.

V. J.  Šliūpas 1944 m. 
kartu su tėvais pasitraukė į 
Vakarus. Mirus tėvui, 1947 
m. persikėlė gyventi į JAV.

S t a t y b o s  i n ž i n e r i j o s 
hidraulikos mokslus JAV 
baigęs lietuvis karjerą plė-
tojo keliaudamas po visą 
pasaulį: dirbo Liberijoje, 
B o l i v i j o j e ,  P a k i s t a n e , 
Bankoke, Artimuosiuose 
Rytuose, Saudo Arabijoje ir 
kitur. Dirbdamas ir keliauda-
mas po pasaulį (nuo 1958 m. 
aplankė 126 šalis), taip pat 
aktyviai dalyvavo visuome-
ninėje veikloje.

1985 m., būdamas 55-erių, 
V. J. Šliūpas išėjo į pensiją ir 
ėmė dirbti Amerikos lietuvių 
organizacijose, bendradar-
biauti spaudoje. 1987 m. 
savo namuose San Franciske 
(Kalifornijoje) įsteigė tėvo 
aušrininko dr. J. Šliūpo ar-
chyvą.

„Nedavė ramybės mintis 
– jei aš nesutvarkysiu, niekas 
kitas to nepadarys”, – rūpin-
damasis tėvo atminimo iš-
saugojimu ir įamžinimu kar-
tojo iki pat gyvenimo galo. 
Labai greitai asmeninis šei-
mos archyvas išaugo į gausų 
lietuvių kultūros archyvą 
Amerikos vakaruose: įvairius 
spaudinius ir daiktus ėmė au-
koti Amerikoje, Australijoje, 
Kanadoje, Lenkijoje gyve-
nantys išeiviai.

Sukauptą archyvą jo įkū-
rėjas labai norėjo dovanoti 
nepriklausomai Lietuvai. Ne 
vienerius metus V. J. Šliūpas 
lankė įvairių Lietuvos mies-
tų archyvus, muziejus, bi-
bliotekas – nelengva buvo 
apsispręsti, kur sukauptą 
medžiagą būtų tikslingiausia 

JAV MIRĖ AUŠRININKO  
DR. JONO ŠLIŪPO SŪNUS 

saugoti.
Po ilgokų svarstymų buvo 

pasirinkta Šiaulių universite-
to biblioteka – dr. J. Šliūpas 
gimęs Šiaulių krašte, o vėliau 
palikęs nemažą indėlį miesto 
kultūriniame ir visuomeni-
niame gyvenime.

2005 m. spalio 13 d. buvo 
pasirašyta bendradarbiavimo 
sutartis tarp Šiaulių universi-
teto ir V. J. Šliūpo.

Pirmoji siunta į Šiaulių 
universiteto biblioteką atke-
liavo 2009 m. sausio mėnesį. 
Tų pačių metų birželio 12-ąją 
įvyko oficialus aušrininko dr. 
Jono Šliūpo archyvo atidary-
mas, kuriame dalyvavo ir jo 
įkūrėjas V.J.Šliūpas su žmona 
Vanda Šliūpiene.

Šiemet archyvą papildė 
jau penktoji siunta (prieš tai 
dokumentų dar gauta 2010, 
2012, 2015 m.). Kaskart 
lankydamasis Lietuvoje V. 
J. Šliūpas atveždavo naujų 
rankraščių, eksponatų, kai 
ką perduodavo jo įgalioti 
asmenys.

Nuo 2014 m. Šiaulių uni-
versitete teikiamos vardinės 
Vandos ir Vytauto Šliūpų 
stipendijos socialinių ir hu-
manitarinių mokslų srities 
bakalauro ir (ar) magistro 
studijų studentams už reikš-
mingiausius studijų baigia-
muosius darbus, susijusius 
su dr. J. Šliūpo archyve ar 
kituose informacijos šalti-
niuose sukauptos medžiagos 
tyrimais. Pirmuosius stipen-
dininkus sveikino pats archy-
vo įkūrėjas V. J. Šliūpas.

2008 m. žymiam užsie-
nio lietuviui buvo suteiktas 
Šiaulių universiteto garbės 
nario vardas. Aušrininko dr. 
J. Šliūpo archyve suformuo-
ta ir V. J. Šliūpo rankraščių 
kolekcija, kurioje saugoma 
ne vieną dešimtmetį kaupta 
medžiaga: asmeniniai do-
kumentai, laiškai, prisimini-
mai, nuotraukos, straipsnių 
iškarpos.

LRT

Lietuvai priklausančia-
me „DFDS Seaways” kelte 
„Kaunas Seaways” aptikta 12 
pabėgėlių, DELFI patvirtino 
įmonės rinkodaros skyriaus 
vadovas Vaidas Klumbys.

Šis keltas šiuo metu yra iš-
nuomotas Ukrainos bendrovei 
„Ukrferry” ir plaukioja tarp 
Stambulo ir Černomorsko.

Pasirodo, pabėgėliai keltu 
nemokamai plaukioja jau kelias 
savaites – nuo liepos pabaigos. 
„DFDS Seaways” atstovai tiki-
na, kad jie kelia grėsmę ir įgulai, 
ir keleiviams, tačiau neturi do-
kumentų, tad kol kas negali būti 
išlaipinti jokioje pasaulio šalyje.

Pateko nelegaliai
„Mes juos aptikome atvi-

rame laivo denyje kelionės iš 
Turkijos į Ukrainą metu. Dalis 
jų greičiausiai slėpėsi po prie-
kabomis, nameliais ant ratų, kiti 
– jose”, – DELFI sakė „DFDS 
Seaways” vykdantysis direkto-
rius Jonas Nazarovas.

Jo teigimu, pabėgėliai 
buvo pastebėti jau išplaukus 
iš Turkijos teritorinių vandenų, 
praėjus kelioms valandoms nuo 
kelionės pradžios.

„4 pabėgėliai teigė, kad yra 
iš Alžyro, 8 aiškino esantys iš 
Palestinos. Tačiau po tyrimo 
paaiškėjo, kad pastarieji – ma-
rokiečiai. Tai vyrai, pilname-
čiai, bet gana jauni”, – nurodė 
pašnekovas.

Kelte įstrigo
Nors kelionė iš Stambulo į 

Černomorską trunka vos 21–24 
valandas, pabėgėliai kelte įstri-
go.

„Jų niekas nepriima, deja. 
Visi jie, iš esmės, yra be do-
kumentų – ar sąmoningai, ar 
ne. Aš sakyčiau, greičiausiai 
sąmoningai. Nei Ukraina, nei 
Turkija jų atgal nepriima, kol 
jie neturės galiojančių kelionės 
dokumentų. Tam, kad jie juos 
gautų, mes, visų pirma, turime 
nustatyti jų realias tapatybes. 
Tai nėra labai lengva, nes, pa-
stebėjote, jie melavo ir pirmąjį 
kartą – dėl šalies. Kelių asmenų 
tapatybes mes lyg ir nustatėme, 
bet dėl kitų dar dirbame”, – aiš-
kino J. Nazarovas.

Paklaustas, ar pabėgėlių ga-
lutinis tikslas ir buvo Ukraina, 
„DFDS Seaways” atstovas 
patikino, kad jie kalba tik apie 
vieną – išsvajotąją Europą.
Prireikė saugos tarnybos

J. Nazarovas neslėpė, kad 
pabėgėliai kelia grėsmę ir įgulai, 
ir kelto keleiviams, ir patys sau.

„Jie reikalauja trokštamo 

LIETUVAI PRIKLAUSANČIAME KELTE 
APTIKO 12 PABĖGĖLIŲ

tikslo, bet, deja, ne mūsų ga-
lioje tai suteikti. Buvo kelios 
agresijos apraiškos, todėl mes 
privalėjome samdyti saugos 
tarnybą, kuri prižiūri kajutes, 
kuriose jie gyvena”, – sakė jis.

„DFDS Seaways” pabėgė-
liams suteikė nakvynės vietas, 
juos maitina, parėmė drabu-
žiais, padėjo susisiekti su gy-
dytoju.

Nebežino, kur kreiptis
J. Nazarovas vardijo, kad 

pagalbos dėl šios situacijos jie 
prašė ir kliento „Ukrferry”, ir 
draudikų, ir Ukrainos ir Turkijos 
uosto, migracijos tarnybų, ir 
Lietuvos užsienio reikalų minis-
terijos, ir Jungtinių tautų atstovų 
Turkijoje, Ukrainoje.

„Visi bando pastangas pa-
rodyti, bet kol kas rezultatas 
nepasiekiamas”, – nurodė pa-
šnekovas.

Anot jo, paradoksas, bet 
„DFDS Seaways” yra atsakingi 
už pabėgėlių sveikatą ir gyvybę, 
kol jie yra jų kelte.

„Mes kažkokiu būdu turime 
pasiekti sprendimą – surasti šalį, 
į kurią jie sutiktų išvažiuoti ir 
ta šalis sutiktų juos priimti”, – 
nurodė J. Nazarovas.

Gali likti ir Lietuvoje?
Paklaustas, ar ta šalis gali 

būti Lietuva, jis pripažino, kad 
galime kalbėti apie bet kurią 
pasaulio šalį.

„Tikimės kažkaip sulaukti 
supratingumo iš valstybių, 
kurios dalyvauja procese, kad 
pabėgėliai bent laikinai būtų 
apgyvendinti krante, kol spręs-
tųsi klausimai dėl prieglobsčio 
ar perkėlimo. Kaip bebūtų 
keista, tai bus mūsų kaštai, bet 
tai būtų mažesnė rizika nei lai-
kyti tuos nelaimingus žmones 
laive”, – nurodė jis.

J. Nazarovas tikino, kad 
dabar nėra taip svarbu, kas 
konkrečiai kaltas dėl to, kad ši 
situacija susidarė, nes proble-
mos tai neišspręs.
Ministerijos nesusikalba, 

ambasadorius aiškina 
besistengiantis padėti
Užsienio reikalų ministerija 

DELFI nurodė dėl šios situa-
cijos kreiptis į Vidaus reikalų 
ministeriją, tačiau ši aiškino, kad 
situacija domisi Susisiekimo 
ministerija.

„Iš tiesų, tai tarptauti-
nis klausimas, kuris nėra 
Susisiekimo ministerijos 
kompetencija. Mūsų žinio-
mis, Jums geriausiai galėtų 
atsakyti Užsienio reikalų 
ministerija”, – ratą vėl apsu-

ko Susisiekimo ministerijos 
Komunikacijos ir protokolo 
skyriaus vyriausioji specia-
listė Dalia Perednienė.

Tačiau tai, kad tokia situacija 
iš tiesų susidariusi, DELFI pa-
tvirtino Lietuvos ambasadorius 
Turkijoje Audrius Brūzga.

„Ambasadai žinomas šis 
atvejis. Stebime, palaikome 
ryšį su bendrove, su Turkijos 
tarnybomis”, – nurodė jis.

Pasak A. Brūzgos, stengia-
masi padėti „DFDS Seaways”, 
tačiau jis nesiryžo svarstyti, kiek 
realu, kad aptariami pabėgė-
liai būtų išlaipinti Turkijoje ar 
Lietuvoje.

„Tai – dar ne iki galo aiškus 
atvejus. Šiai dienai tai visa in-
formacija, kurią galiu pateikti”, 
– nedaugžodžiavo jis.

Gali priimti apie 250 
keleivių, plukdo 

sunkvežimius, vagonus
Kaip rašė „Kauno diena”, 

jūrų keltas „Kaunas Seaways” 
yra naudojamas kompanijos 
„Ukrferry”, kuri aptarnauja 
keturias jūrų keltų linijas tarp 
Iljičovsko ir Počio/Batumio 
(Gruzija), Iljičovsko ir Varnos 
(Bulgarija), Varnos ir Batumio 
ir Iljičovsko ir Haidarpašos 
uosto (Turkija).

Šiose linijose pasikeisdami 
plaukioja jūrų keltai „Kaunas 
Seaways”, „Vilnius Seaways” 
ir „Greifsvald”.

Kaunas.kasvyksta.lt duo-
menimis, „Kaunas Seaways” 
kelte keleiviams įrengtos 198 
vietos kajutėse ir 64 vietos sė-
dimų vietų salone. Tiesa, keltas 
plukdo ne tik žmones, bet ir 
sunkvežimius, geležinkelio 
vagonus.

Kelto ilgis – apie 190 metrų. 
Jis pastatytas dar 1989 metais. 
delfi.lt

Vytautas Jonas Šliūpas.                                Šiaulių savivaldybės nuotr. 



12  . DIRVA . 2017 m. rugpjūčio 29 d. . 
S P O R T A S

Dviratininkas Žydrūnas 
Savickas laimėjo trečiąją vietą 
Guadeloupes lenktynėse.

Tarptautinėse Prancūzijos 
Karibų jūros salos Guadeloupes 
daugiadienėse dviračių lenkty-
nėse, vykusiose rugpjūčio 
mėnesį, Žydrūnas Savickas 
laimėjo dviejų dienų „gelto-
nuosius marškinėlius”, t.y. 
pirmąją vietą, o sudėjus visas 
dienas užėmė trečiąją vietą.

Rugpjūčio 5-tos ir 6-tos 
dienos laikraštis „France-
Antilles” rašo, kad lietuvis, 
priklausąs Prancūzijos Ain 
provincijos Bourg-en-Bresse 
miesto komandai, jau antrą 
kartą dalyvauja šiose lenkty-
nėse. 26-erių metų lenktyni-
ninkas nugalėjo kovo mėnesį 
Bordeaux Saintes (pirmąją 
dieną Coupe de France DN2). 
Praeitais metais nebaigusiam 
lenktynių jam teko išvykti į 
Rio olimpines žaidynes.

DVIRATININKAS UŽĖMĖ TREČIĄJĄ VIETĄ
„Le Tour International 

de Guadeloupe” tarptautines 
Guadeloupes lenktynės - ne 
tokios kaip kitos, teigia jose 
dalyvaujantys lenktynininkai. 
Čia lenktynių schema sunkiai 
suprantama. Šis 2,2 lygio kon-
kursas, įsteigtas 1948 m., 1979 
m. tapo tarptautinėmis rungty-
nėmis. Šios 1256 km ilgio lenk-
tynės, apimančios didelį salos 
dalį, tęsiasi devynias dienas.

Kasmet vykstančios lenk-
tynės Guadeloupes gyvento-
jams ne tik sportinis, bet ir 
kultūrinis įvykis. Jos rodomos 
per televiziją ir plačiai aprašo-
mos vietinėje spaudoje. Šios 
sportų čempionų salos gamtos 
grožis ir žmonių nuoširdumas 
pritraukia daug tarptautinių 
konkurentų. Vietiniai gyven-
tojai džiaugiasi ne tik savųjų 
guadeloupiečių, bet ir visų 
svečių laimėjimais.

Jolita Kavaliūnaitė

Rugpjūčio 31 d. Izraelyje, 
Suomijoje, Rumunijoje ir 
Turkijoje prasidės Europos 
krepšinio čempionatas, kuria-
me Lietuvos vyrų krepšinio 
rinktinę kovoms įkvėps spe-
ciali „Šimtmečio” trispalvė, 
skleidžianti žinią apie artėjantį 
Valstybės atkūrimo šimtmetį 
užsienio auditorijoms, skel-
biama vyriausybės pranešime 
žiniasklaidai.  

Rugpjūčio 25 d. vakarą 
Vilniaus „Siemens” arenoje, 
Lietuvos ir Ispanijos krepšinio 
rinktinių metu, ištikimiausi 
krepšinio aistruoliai pirmą 
kartą išskleidė beveik 8 me-
trų ilgio ir 5 metrų pločio 
„Šimtmečio” trispalvę. 

„Krepšininkų atsidavimas, 
o sėkmės atveju – pergalės, 
įkvepia visus lietuvius, o kar-
tu neša žinią ir apie mūsų 
šalį. Paruošėme specialią 
„Šimtmečio” trispalvę su at-
kurtos Lietuvos šimtmečio 
logotipu. Ją sportininkų fanų 
bendruomenės galės pasi-

LIETUVOS KREPŠINIO RINKTINĘ ĮKVĖPS 
„ŠIMTMEČIO” TRISPALVĖ

lrv.lt nuotr. 

imti vežtis kartu į rungtynes 
už šalies ribų. Mums garbė 
pirmiems ją įteikti Lietuvos 
vyrų krepšinio rinktinės fa-
nams artėjančio Europos 
krepšinio čempionato pro-
ga. Palaikykime savo sporti-
ninkus, herojus, kurie kuria 
Lietuvą ir neša žinią apie mūsų 
šalies pasiekimus pasauliui”, 
– sakė Valstybės atkūrimo 
šimtmečio sekretoriato koor-
dinatorė Neringa Vaisbrodė. 

Speciali trispalvė, drauge 
su krepšinio aistruoliais, lydės 
mūsų vyrų krepšinio rinktinę 
viso čempionato metu, o pasi-
baigus jam, drauge su įvairių 
sporto šakų ištikimiausiais 
aistruoliais, keliaus po pa-
saulį skleisdama žinią apie 
Valstybės atkūrimo šimtmetį. 

2017 m. Europos krepši-
nio čempionatas vyks rug-
pjūčio 31–rugsėjo 17 die-
nomis. 

Lietuviai Tel Avive rung-
tyniaus su Gruzijos, Izraelio, 
Italijos, Ukrainos ir Vokietijos 

rinktinėmis. Jei viskas klosty-
sis sėkmingai ir Lietuvos rink-
tinė pateks į atkrintamąsias 
varžybas, Lemiamos kovos 
vyks Stambule.

„Eurobasket 2017” grupės 
rungtynės vyks keturiuose 
skirtinguose miestuose: A 
grupė - Helsinkyje, B gru-
pė – Tel Avive, C grupė – 
Kluže-Napokoje, D grupė 
– Stambule.

Finalinis varžybų etapas 
vyks Stambule.

Lietuvos rinktinės rung-
tynės B grupėje. Tel Avivas 
(Izraelis):

08.31 d. Lietuva–Gruzija.
09.02 d. Izraelis–Lietuva.
09.03 d. Lietuva–Italija.
09.05 d. Lietuva–Ukraina.
09.06 d. Lietuva–Vokietija.
Atkrintamosios varžybos. 

Stambulas (Turkija):
09.09–10 d. Aštuntfinalis
09.12–13 d. Ketvirtfinalis
09.14–15 d. Pusfinalis
09.17 d. Finalas

LRT

Tarptautinės dviračių sporto 
sąjungos (UCI) paskelbtuose 
dviračių treko vertinimuose 
du Lietuvos atstovai – Miglė 
Marozaitė ir Vasilijus Lendelis, 
kuriuos treniruoja Dmitrijus 
Leopoldas, pakilo į geriausiųjų 
penketus.

M. Marozaitė (2045 tšk.) 
sprinto rungties vertinime iš 
aštuntos pozicijos pakilo į 
penktą. Europos čempionė 
Simona Krupeckaitė (2040 tšk.) 
iš trečios vietos nukrito į šeštą. 
Pirmauja Rio de Žaneiro olimpi-
nių žaidynių ir triskart pasaulio 
čempionė vokietė Kristina Vogel 

DVIRATININKAI M. MAROZAITĖ IR V. LENDELIS 
– PASAULIO VERTINIMŲ PENKETUOSE 

(2700 tšk . ) . 
Vertinta 341-
a dviratininkė 
iš 51-os šalies. 
Šios rungties 
šalių vertinime 
Lietuva užima 
penktą vietą. 

Vyrų keiri-
no vertinime V. 

Lendelis (1955 tšk.) iš šeštos 
vietos pakilo į penktą. Pirmauja 
čekas Tomašas Babekas (3230 
tšk.). Klasifikuoti 593 dvirati-
ninkai iš 59-ių šalių.

Moterų keirino vertinime S. 
Krupeckaitė (1955 tšk.) iš sep-
tintos vietos nukrito į aštuntą. 
Pirmauja pasaulio čempiona-
to bronzos medalio laimėtoja 
belgė Nicky Degrendele (3285 
tšk.). M. Marozaitė (1141 tšk.) 
iš 23-ios vietos pakilo į 21-ą. 
Klasifikuotos 348-ios dvira-
tininkės iš 48-ių šalių. Šios 
rungties šalių reitinge Lietuva 
yra aštunta.

Vyrų sprinto vertinime V. 
Lendelis (1640 tšk.) iš 16-os vie-
tos pakilo į 12-ą. Pirmauja ukrai-
nietis Andrejus Vynokurovas 
(2795 tšk.). Klasifikuoti 655 
dviratininkai iš 65-ių šalių.

Dviratininkės karjerą jau 
baigusi Aušrinė Trebaitė (1270 
tšk.) skrečo rungties vertinime 
užima 14-ą vietą. Pirmauja italė 
Rachele Barbieri (2840 tšk.). 
Klasifikuota 480-imt dviratinin-
kių iš 55-ių šalių. 

500 m pavienio starto lenk-
tynių vertinime M. Marozaitė 
(630 tšk.) yra 15-a. Pirmauja 
vokietė Pauline Grabosch (2030 
tšk.). Klasifikuotos 267-ios dvi-
ratininkės iš 47-ių šalių.

Daugiakovės 
(omniumo) ver-
tinime Olivija 
Baleišytė (1105 
tšk.) iš 22-os vie-
tos pakilo į 18-
ą. Klasifikuotos 
462-i dviratinin-
kė iš 45-ių šalių.
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