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etų pradžioje, likus keliems mėnesiams iki 
Vokietijai atveriant savo darbo rinkos duris, spaudoje pasirodė be galo 
daug nuomonių ir analitinių straipsnių, kuriuose kone vienbalsiai buvo 
prognozuota nauja emigracijos banga iš Lietuvos, savo skaičiais beveik 
prilygsianti 2004 metus. Kiek iš tikrųjų Lietuva praras darbingų kvali-
fikuotų žmonių ir kokį efektą visa tai turės Lietuvai ir jos ekonomikai, 
parodys tik laikas. Bet leisiu sau pabūti kiek netaktiškam ir į visa tai 
pažiūrėti kiek kitu kampu. Manau, yra beprasmiška diskutuoti, ar išvykęs 
žmogus sugrįš po metų, dvejų ar dešimties. Ar vis dėlto nuspręs ten pa-
silikti. Norėčiau garsiai pamąstyti apie tai, kokią lietuvių bendruomenę 
naujai atvykęs lietuvis ras svečioje šalyje ir ar bėgant metams lietuviškų 
tradicijų, kultūros bei veiklos išlaikymas jam išliks svarbi gyvenimo dalis? 

Pamenu, kai 1999-aisiais ruošiausi vykti studijuoti į jungtinę Karalystę. 
Dar neišvažiavus užvaldė jausmas, kad žengiu gana didelį žingsnį, kuris 
ateityje atvers daug karjeros galimybių ir garantuos geresnį gyvenimą. 
Tada apie jokią lietuvišką veiklą nebuvo nė minties, nes viskas, kas mane 
aplinkui supo, buvo nauja, įdomu ir kartu labai svetima. Norėjau kuo 
įmanoma greičiau integruotis ir rasti savo vietą svetimoje šalyje, nors 
žinojau, kad ir kas atsitiktų, giliai viduje visada išliksiu lietuvis. ilgus 
metus buvau (ir, manau, vis dar esu) tiesiog rytų europietis iš šalies, apie 
kurią mažai kas žinojo. Tada, esant bent menkiausiai galimybei, visiems 
savo draugams ir kolegoms stengiausi pasakoti apie Lietuvą, istoriją ir, 
savaime aišku, krepšinį. Šiandien, prabėgus beveik 12 metų, visa tai kelia 
šiokią tokią šypseną, nes labai dažnai mano pasakojimai ar įrodinėjimai 
buvo veltui leidžiamas laikas, o naivus galvojimas, kad kitoje šalyje viskas 
bus lengviau ir paprasčiau, sutrupėjo į šipulius dar net nepasibaigus pir-
miesiems mokslo metams. Be abejo, patirtis, pasaulio ir savęs supratimas 
yra neįkainojamas, tačiau supratau, kad mano vidinė kova labai dažnai 
buvo ieškant ne fizinės, o galbūt labiau emocinės pusiausvyros, kuri galų 
gale leistų (vėl) pasijausti savo „batuose“. Praėjus tiek metų, nemanau, 
kad ją atradau.

Kiekvieno žmogaus gyvenimo kelionė yra kitokia. Šiandien Lietuva 
yra laisva šalis, Lietuvos piliečiai netrukdomi gali keliauti, gyventi ir 
dirbti kone visame pasaulyje. Sutikti lietuvių atokiausiuose kampeliuose 
jau yra normalu. Mūsų pilna visur. Tad iš to natūraliai iškyla klausimas, 
kokią Lietuvą ir kartu lietuvių bendruomenę kuriame pasaulyje? Ar kada 
nors tapsime tauta, kuriančia globalią Lietuvą? Manau, pats kūrybos 
procesas yra ne mažiau įdomus nei atsakymas į šį klausimą. Lieka tikėtis 
ir palinkėti, kad lietuvis ir Vokietijoje išliks lietuvis.

„Pasaulio Lietuvis“ redaktorius,
Kęstas PiKūnas

M
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Tokie klausimai buvo nagrinėjami Nevyriausybinių organizacijų informacijos ir 
paramos centro kartu su Belgijos ir Slovėnijos organizacijomis balandžio 21 d. 
organizuotame teatralizuotame renginyje-diskusijoje. Tai – tarptautinio projekto 
„Veiklūs jauni piliečiai“, kuriuo siekiama paskelbti pagrindines jaunųjų migrantų, 

gyvenančių Europos Sąjungos šalyse, teises, dalis. Organizatoriai, siekdami renginį padaryti 
patrauklesnį ir gyvesnį, suskirstė jį į kelias dalis. Pirmojoje pasirodė profesionalių aktorių 
grupė „Forumo teatras O2“, suvaidinusi įprastą atvykėlio į Lietuvą situaciją – užsieniečio, 
kurį puikiai suvaidino aktorius Tomas Stirna, susitikimas su migracijos tarnybos darbuoto-
ja: užsieniečiui nesisekė bendrauti su tarnautoja, nelinkusia aukoti savo laisvo laiko ir jam 
padėti. Socialinio teatro aktorių bendravimo su publika būdas labai tiko sudėtingai Lietu-
voje sprendžiamą problemą pateikti patraukliai ir net provokuojamai. Galimybė įsitraukti 
į vaidinimą visiems renginio dalyviams, taip pat konsultantams, leido ne tik iškelti opius 
imigrantams ir Lietuvos piliečiams klausimus, bet ir į juos atsakyti. 

išsamiau minėtomis temomis kalbėta žurnalisto Gintaro Aleknonio rengiamoje disku-

Nerimstant aistroms dėl 
didėjančios LR piliečių 
emigracijos, lyg primiršti tapo 
Lietuvoje jau gyvenantys 
ar įsitvirtinti bandantys 
užsieniečiai. Kokios jų 
galimybės gyventi, mokytis ir 
dirbti LR, kokie dokumentai 
jiems reikalingi, kaip jiems 
sekasi susigyventi su Lietuvos 
visuomene ir savo piliečių, 
anksčiau įsikūrusių šalyje, 
bendruomenėmis? 

Straipsnio autorė 
Loreta Tumalavičienė
Vilniaus apskrities vyriausiojo 
policijos komisariato
Migracijos valdybos Pasų 
skyriaus specialistė

Ar Lietuva 
PATRAUKLi 
     užsieniečiui?
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sijoje, kurioje dalyvavo Vilniaus migracijos 
valdybos Užsieniečių reikalų skyriaus 
viršininkė irena Dvilaitienė, LR Seimo 
narys Egidijus Vareikis, Vidaus reikalų 
ministerijos Viešojo saugumo politikos 
departamento direktoriaus pavaduotojas 
Kęstutis Bučinskas, Lietuvoje gyvenantis 
meksikietis jose C. De Leonas Padilla, 
Vilniaus universitete studijuojanti kazachė 
Dana Borumbajeva ir argentinietis Carlosas 
Brebbia. institucijų atstovams kalbant apie 
užsieniečių teisinę padėtį Lietuvoje, jų gali-
mybes kurtis joje, Lietuvos visuomenėje vy-
raujančius stereotipus, nerimo kiti renginio 
dalyviai, tarp kurių – Lietuvoje studijuo-
jantis, jau dirbantis ar galvojantis čia likti 
užsienio jaunimas, aktyvioji visuomenės 
dalis, palaikanti perspektyvaus, naudingo 
Lietuvai užsienio jaunimo planus. 

Diskusijoje su susirinkusiaisiais dalyva-
vusi i. Dvilaitienė pastebėjo, kad aktorių 
suvaidinta situacija nelabai panaši į dabar 
Vilniaus migracijos valdyboje sukurtas 
interesantų informavimo ir aptarnavimo 
sąlygas, tačiau buvę malonu prisiminti dau-
giau nei prieš dešimtmetį buvusius laikus, 

kai tokių situacijų galėję nutikti. „Dabar 
Vilniaus migracijos valdyba – moderniau-
sias migracijos padalinys šalyje, teikiantis 
kokybiškas paslaugas interesantams, 
padedantis išspręsti visus jiems nerimą 
keliančius klausimus, – sakė i. Dvilaitienė. 
– Vilniaus migracijos valdyboje dirba tikri 
savo srities profesionalai, teisininkai, polici-
jos pareigūnai, ne viena užsienio kalba ben-
draujantys specialistai, todėl užsieniečiams 
rūpimi klausimai išsprendžiami greitai. 
Užsieniečių reikalų skyriaus pareigūnai 
dar turi pareigą tikrinti, ką atvykėliai iš 
kitų šalių veikia Lietuvoje, ar tikrai jie čia 
mokosi, dirba ar kuria šeimas. Todėl mums 
tenka susidurti ir su kitokiomis imigrantų 
grupėmis, nei susirinko čia, kitaip kalbėtis 
ir, vykdant Lietuvos įstatymus, elgtis.“  

Atsakyti į užsieniečiams rūpimus klau-
simus, pranešti visuomenei apie imigran-
tams Lietuvoje kylančias problemas – ir 
buvo vienas pagrindinių renginio suma-
nytojų uždavinys. Be to, toks susitikimas 
visapusiškai buvo naudingas dar vis išsi-
barsčiusiems, į savo krašto bendruomenes, 
susidariusias Lietuvoje, neįsitraukusiems 
užsieniečiams. Bendrą renginio nuotaiką 
palaikė itin svarbiu popietės akcentu tapęs 
Tarptautinis sidabrinis Stano choras, 
subūręs Lietuvoje gyvenančius totorius, 
žydus, rusus, lenkus, kitų tautų atstovus ir 
atlikęs daugeliui kultūrų mielus kūrinius. 

Vilniaus migracijos valdyba, kuriai 
renginyje atstovavo i. Dvilaitienė, su Ne-
vyriausybinių organizacijų informacijos ir 
paramos centru bendrauja beveik metus. 
Su socialinio „Forumo teatro O2“ aktoriais 
Vilniaus migracijos valdybos viršininkas 
Gintaras Bagužis, Užsienio reikalų sky-
riaus viršininkė i. Dvilaitienė ir vyriausioji 
specialistė Marija Mičiūnienė susitiko 
mažiau nei prieš mėnesį. Tuomet ir įvyko 
pirmoji minėto renginio organizatorių 
konsultacija užsieniečių teisėto buvimo LR 
klausimais. Kaip parodė balandžio 21-osios 
„Forumo teatro O2“ aktorių suvaidinta 
situacija, menininkų ir pareigūnų bendra-
darbiavimas nebuvo bevaisis. 

Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos 
komisariato Migracijos valdyba (Vilniaus 
migracijos valdyba), išduodanti asmens 
tapatybę ir pilietybę patvirtinančius 
dokumentus Lietuvos Respublikos (LR) 
piliečiams, rūpinasi ir į LR atvykstančių 
užsieniečių teisėtu buvimu šalyje. 

Galimybė įsitraukti 
į vaidinimą 
visiems renginio 
dalyviams, taip pat 
konsultantams, 
leido ne tik 
iškelti opius 
imigrantams ir 
Lietuvos piliečiams 
klausimus, bet ir į 
juos atsakyti. 
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Straipsnio autorė 
Dalia Lenkauskaitė 
(ELTA)

Vis pasigirstant diskusijų, kiek nebe 
Lietuvoje gyvenantys lietuvių kilmės 
asmenys turėtų dalyvauti ir reikštis 
Lietuvos visuomeniniame gyvenime, 
švietimo ir mokslo viceministrė, 
filosofė Nerija Putinaitė yra įsitikinusi, 
kad jų nuomonė šaliai svarbiais 
klausimais yra svarbi, o išeiviai yra 
Lietuvos dalis ir juos svarbu ja išlaikyti.

N. Putinaitė: 
„Pasaulio lietuviai 
    yra Lietuvos dalis“

Į simpoziumą iš 
užsienio atvyks 
ir lietuvių kilmės 
verslininkų. 
Tikimasi, kad jie 
pamatys daugiau 
perspektyvų 
palaikyti ryšius su 
Lietuva.
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ie lietuviai būtent yra Lietuvos dalis, 
ir mums rūpi, kad jie būtų ir išliktų 
Lietuvos dalis, nes jie yra ir labai 

svarbus mūsų langas į pasaulį. jie, būdami 
kitose šalyse, yra tam tikra prasme ir am-
basadoriai, ir gali mums patiems, nuolat 
gyvenantiems Lietuvoje, daug ką pasakyti 
apie tai, kokie mes esame, kaip mes atro-
dome“, – sakė N. Putinaitė.

Viceministrė dėstė, kad meilė Lietuvai 
nėra koks nors racionalus dalykas, tai 
yra sentimentas, o žmonės iš sentimen-
tų daro labai daug kilnių ir neįtikėtinų 
žygdarbių.

„Kartais net ir mes, gyvendami Lietu-
voje, nelabai susimąstome, kokia yra ta 
tėvynės vertė. Žmonėms, gyvenantiems 
užsienyje, tas klausimas kyla kur kas daž-
niau ir galbūt jų atsakymai būtų kitokie. 
Panašiai, kaip ir dėl laisvės. Kol žmonės 
ją turi, apie ją nemąsto, bet kai praranda, 
ji tampa be galo aktuali. Taip yra ir dėl 
tėvynės. Kai žmonės išvyksta į užsienį, 
jų santykis su Lietuva tampa kitoks. jie 
pradeda kelti klausimus ir galbūt net 
pamato daug daugiau gerųjų savybių 
nei mes, esantys Lietuvoje“, – svarstė 
N. Putinaitė.

Tad, pasak viceministrės, yra svarbu 
apie Lietuvą diskutuoti ir su pasaulio 
lietuviais, jos perspektyvas, tapatybę. 
Tam tradiciškai nuo 1969 metų pasau-

lio lietuviai renkasi į Mokslo ir kūrybos 
simpoziumus. Šiemet, liepos pradžioje, 
jau penkioliktasis toks simpoziumas vyks 
Vilniuje. Šio simpoziumo akcentas – 
mokslo ir verslo santykis.

Į jį ketina atvykti daugybė garbių sve-
čių. Pasak viceministrės, apie dalyvavimą 
jau pranešė Europos Sąjungos (ES) moks-
linių tyrimų ir inovacijų komisarė Máire 
Geoghegan-Quinn, buvęs kandidatas į 
Kolumbijos prezidentus, buvęs Bogotos 
meras, lietuvių kilmės filosofas, matema-
tikas, politikas Antanas Mockus. 

Vieną diskusijų ves vienas įtakingiausių 
pasaulio verslininkų, mobiliųjų aplikacijų 
kompanijos „Getjar“ įkūrėjas ir vado-
vas ilja Laursas, simpoziume dalyvaus 
ir kadenciją baigęs prezidentas Valdas 
Adamkus.

Pasak viceministrės, į simpoziumą 
stengiamasi pritraukti visus – tiek seno-
sios kartos išeivius, tiek vėliausios kartos 
emigrantus.

„Atkreipiame dėmesį ir į vėliausios 
kartos emigrantus, ypač kultūros, mokslo 
žmones. Kai kurie jų labai sėkmingai 
dirba laboratorijose arba dalyvauja kultū-
riniame gyvenime.

 Tikrai nenorime diferencijuoti skir-
tingų kartų išeivių, nors jų ir patirtis, ir 
santykis su Lietuva yra labai skirtingi. 
Norime, kad simpoziume būtų kuo 
didesnė įvairovė. Pamatytume, kokia Lie-
tuva, t. y. jos žmonės, yra marga“, – sakė 
N. Putinaitė.

„Svarbu ir tai, kad žmonės sueitų į 
vieną vietą, o tada, tikėtina, kils ir bendrų 
idėjų, ir bendrų sumanymų, o gal ir 
kultūrinis, mokslinis projektas“, – sakė 
N. Putinaitė.

Į simpoziumą iš užsienio atvyks ir 
lietuvių kilmės verslininkų. Tikimasi, kad 
jie pamatys daugiau perspektyvų palaikyti 
ryšius su Lietuva. 

Pas mus atvyks ir užsienyje dirbančių 
mokslininkų, kuriems bus pristatomos 
mūsų šalies galimybės.

„Plačiai pristatysime investicijas, kurias 
skiriame slėniams plėtoti, kuriamą infras-
truktūrą, pastangas pritraukti verslą, kuriam 
reikia aukštųjų technologijų, norą, kad į 
mūsų laboratorijas sugrįžtų mokslininkai, 
dirbantys užsienyje. Gal ne visam laikui, bet 
bent jau periodiškai, tam tikriems projek-
tams“, – sakė N. Putinaitė.

„Š

N. Putinaitė



 2011 Gegužė | PL | 9 

Simpoziumo siekis – sustiprinti pažintis ir užmegzti naudingus 
ryšius tarp Lietuvos ir lietuvių kilmės mokslininkų, verslininkų ar 
užsienyje gyvenančių kultūros veikėjų. 

XV Pasaulio lietuvių mokslo ir kūrybos simpoziumas turės bendrų 
sesijų su Pasaulio lietuvių ekonomikos forumu, kuris lygiagrečiai vyks 
liepos 4–5 d. Vilniuje. Šiuos du svarbius įvykius vienija ta pati idėja – 
globali, tačiau savo tapatybės veido neprarandanti Lietuva yra stipri 
naujiems iššūkiams. Siekiame pasiųsti žinią ir pakviesti po pasaulį pa-
sklidusius lietuvius mokslininkus, verslininkus, menininkus, Lietuvos 
bičiulius ir, pasitelkus geriausią patirtį, drauge kurti ateities Lietuvą. 

XV Pasaulio lietuvių mokslo ir kūrybos simpoziumo tema: sti-
prios ir konkurencingos valstybės kūryba – tai mokslo galimybių 
ir jaunimo iniciatyvų energija, mokslo ir verslo bendradarbiavimo 
stiprinimas, lietuviškosios tapatybės išsaugojimas. Įgyvendindama 
šiuos tikslus Lietuva jau dabar investuoja beveik 2 mlrd. Lt į mokslo 
ir technologijų plėtrą. 

Simpoziume pranešimus skaitys ir diskusijose dalyvaus plačiai 
žinomi Lietuvos ir išeivijos mokslininkai bei užsienio kultūros veikėjai, 
aukščiausi šalies vadovai.
Renginio organizatoriai 

Maloniai kviečiame gimnazistus, 
pedagogus, studentus, 
mokslininkus, kultūros veikėjus į XV 
Pasaulio lietuvių mokslo ir kūrybos 
simpoziumą, rengiamą 2011 m. 
liepos 3–5 d. Kaune ir Vilniuje. 

KViETiMAS Į XV 
PASAULiO LiETUViŲ 
MOKSLO iR KŪRyBOS 
SiMPOZiUMĄ
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Lietuva jau ne pirmą šimtmetį išgyvena emigracijos bangas. jos tai kyla, tai vėl at-
slūgsta. Mūsų tautiečiai yra pasklidę po pačias įvairiausias pasaulio šalis. Dažniau-
siai tolimas...

Mūsų organizuojamų kursų tikslas – sudaryti galimybę išvykusiems, o gal užsienyje 
gimusiems ar net be jokios „giminystės ryšio “ pamilusiems Lietuvą žmonėms pažinti ją. 

„Refresh in Lithuania“ kursai sukurti norintiems pajusti ir pamatyti  kasdienį gyve-
nimą, kurio nemato turistai. Po lietuvių kalbos pamokų organizuojamos pažintinės 
išvykos – tai langas į tėvynę, kurią mūsų lankytojai, tikimės, atras iš naujo, kiekvienas 
įvertindamas per savo patirties filtrą...

2010 metų liepos 5–16 dienomis Vytauto Didžiojo universitete pirmą kartą buvo 
surengti vasaros kursai, skirti pasaulio lietuviams, norintiems atgaivinti savo ryšį su 
Lietuva, lietuvių kalbos žinioms patobulinti. 

Vasaros kursų „Refresh in Lithuania“ idėjos autorius, išeivijos instituto direktorius, pro-
fesorius Egidijus Aleksandravičius teigia, kad „kursai yra subrendęs ir ilgamečiu stebėjimu 
grįstas sumanymas, tai – originalus, menkai apčiuoptas veikimo kelias, atliepiantis tolimos 
ateities iššūkius, leidžiantis spėti didelę bendrą naudą ir verčiantis VDU būti šiame kelyje“.

Vida Bagdonavičienė
VDU Pasaulio lietuvių akademija

Į Lietuvą kviečia Vytauto 
Didžiojo universiteto vasaros 
kursai „Refresh in Lithuania“

VDU vasaros 
kursai Lietuvoje –

„Refresh in 
  Lithuania“
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Giminių lankymas ar pavienis turistavi-
mas negali atstoti „Refresh in Lithuania“ 
kursų dvasios, kai į paskaitas apie mūsų 
praeitį, kultūrą, paveldą ir šiandienos nau-
jienas susirenka lietuvaičiai iš įvairių že-
mynų ir pasijaučia vienos šeimos vaikais! 

2011 metų vasaros kursai bus turinin-
gi savo programa, kurios metu dalyviai 
susipažins su Lietuvos praeitimi, aplankys 
muziejus, turės galimybių padiskutuoti su 
mokslininkais bei tyrėjais apie mūsų šalies 
dabarties problemas ir kartu kurti arba 
prisidėti prie naujų bendrų idėjų.

Šiemet dalyviai diskutuos su „Global 
Lithuanian leaders“ komandos nariais apie 
galimybes dalyvauti Lietuvos gyvenime 
tiems, kurie savo karjeros ateitį mato 
užsienyje, bet nori būti naudingi savo 
tėvynei. Užsienio reikalų ministerijos 
darbuotojai pristatys naują Lietuvos Res-
publikos Vyriausybės patvirtintą Globalios 
Lietuvos programą ir viziją apie Lietuvos 
raidą iki 2030 metų. 

išvykose po Lietuvą organizatoriai supa-
žindins ne tik su Lietuvos praeitimi, bet ir 
su šiuolaikine šalies kultūra bei tradicijo-
mis. Kartu aplankysime Kauno apylinkes, 
Vilnių, Druskininkus, susipažinsime su 
Lietuvoje atliekančiais stažuotes jAV ir 
Kanados lietuvių studentais.

Laukiame įvairaus amžiaus dalyvių, 
besidominčių Lietuva ir norinčių aktyviai 
susipažinti su šiandieniu gyvenimu, todėl 
kviečiame prisijungti visus, norinčius 
kartu su VDU komanda Lietuvoje įdomiai 
praleisti gražias vasaros dienas.

Rašykite mums pla@isc.vdu.lt
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Ministras pirmininkas Andrius Kubilius dalyvavo Užsienio lietuvių reikalų 
koordinavimo komisijos posėdyje, kuriame kartu su Pasaulio lietuvių 
bendruomenės (PLB) atstovais buvo aptarta „Globalios Lietuvos“ progra-

ma, dvigubos pilietybės klausimai, bendruomenės archyvų užsienyje ir Lietuvoje 
būklė, M. K. Čiurlionio 100-ųjų mirties metinių minėjimas užsienio valstybėse.

Kalbėdamas apie „Globalios Lietuvos“ programą ministras pirmininkas teigė, 
jog šis užsienio lietuvių įsitraukimą į valstybės gyvenimą skatinantis dokumen-
tas svarbus savo simboline reikšme. „Visuomenė emigraciją mato kaip katastro-
fą, tačiau tai – paviršutiniškas matymas. Turime suprasti, kad globalus pasaulis 
duoda ne tik iššūkių, bet ir galimybių. Lietuva neturi bijoti globalios konkuren-
cijos“, – sakė premjeras A. Kubilius.

Komisija daug dėmesio skyrė bendruomenės archyvų užsienyje ir Lietuvoje 
būklei aptarti. Lietuvos vyriausiasis archyvaras pristatė planus iki 2019 metų 
identifikuoti ir aprašyti užsienio lietuvių organizacijų archyvus, sukauptus ne tik 
užsienyje, bet ir Lietuvoje. itin vertingus dokumentus ketinama skaitmeninti. 

Posėdyje trumpai buvo pristatytas šių metų balandžio 1 d. įsigaliojęs naujasis 
Pilietybės įstatymas. Komisija taip pat aptarė Lietuvos kultūros sklaidos ir pa-
veldo saugojimo užsienyje aspektus. Pasiūlyta M. K. Čiurlionio 100-ųjų mirties 
metinių minėjimo renginius, parodas, pristatymus radijo laidose organizuoti 
pasitelkiant į pagalbą užsienio lietuvių bendruomenes. 
(parengė Ministro pirmininko tarnyba)

2010 04 08 Lietuvos Respublikos Seimas atmetė 
Vyriausybės teiktą Įstatymo dėl vardų ir pavardžių 
rašymo asmens dokumentuose nelietuviškais raš-
menimis projektą, galintį prieštarauti Konstitucijai, 
nes jame buvo siūloma leisti Lietuvos piliečio pase 
piliečių pavardes rašyti nelietuviškais rašmenimis 
dabar įteisintų lietuviškų įrašų sąskaita.  

Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas yra 
išaiškinęs, kad „pasas yra dokumentas, patvirti-
nantis asmens pilietybę ir jo/jos priklausomybę 
šaliai, todėl visi užrašai pase turi būti rašomi 
valstybinės (lietuvių) kalbos rašmenimis“.  

Konstitucinis Teismas taip pat yra nusprendęs, 
jog galima Lietuvos piliečio paso kitų įrašų sky-
riuje įrašyti asmens vardą ir pavardę kitokiais, ne 
lietuviškais, rašmenimis ir nesugramatinta forma, 
kai asmuo to pageidauja. Šias Lietuvos Respubli-
kos Konstitucinio Teismo išvadas yra teigiamai 
įvertinęs ir Europos Tarybos Žmogaus teisių 
komisaras Thomas Hamambergas.  

Atsižvelgęs į tai, jog Vyriausybės siūlytas įstaty-
mo projektas prieštarauja Lietuvos Respublikos 
Konstitucinio Teismo sprendimui, dauguma Lie-
tuvos Respublikos Seimo narių 2010 04 08 po pa-
teikimo pritarė kitam Vardų ir pavardžių rašymo 
asmens dokumentuose įstatymo projektui, būtent 
Gintaro Songailos, Ryto Kupčinsko teiktam pro-
jektui, kuriuo taip pat leidžiama LR piliečio pase, 
esant pageidavimui, rašyti pavardes nelietuviškais 
rašmenimis, tačiau tik greta lietuviškais rašmeni-
mis užrašytų asmenvardžių, o ne jų sąskaita. Šis 
projektas yra paremtas latviškuoju vardų ir pavar-
džių rašymo modeliu, kurį yra teigiamai įverti-
nusios įvairios tarptautinės organizacijos. Taigi 
keičiamu reguliavimu nustatant vardo ir pavardės 
rašymo kompetentingų institucijų sudaromuose 
ir išduodamuose asmens tapatybę nurodančiuose 
dokumentuose tvarką, iš esmės įgyvendinamas 
Konstitucinio Teismo nutarimas.  

Nei Latvijos tautinės mažumos, nei kaimyninės 
tautinių mažumų padėtimi suinteresuotos valstybės 
Latvijai nėra pareiškusios jokių pretenzijų dėl šio 
įstatymo. Latviškas sprendimas, leidžiantis rašyti 
asmens pavardę valstybinei kalbai nebūdingais loty-
niškais rašmenimis antrame paso puslapyje, neprieš-
tarauja tarptautiniams žmogaus teisių standartams.  

Seimas pernai balandžio 8 d. buvo nusprendęs, kad 
šio įstatymo projekto galutinis priėmimas turės įvykti 
2010 06 08, tačiau tai padaryti atidėliojama iki šiol.  
Tekstas: alkas.lt

Vilniuje 
balandžio 8 d. 
vyko Užsienio 
lietuvių reikalų 
koordinavimo 
komisijos posėdis

1. Vasario 16-osios gimnazijos Vokietijoje situacija vykstant naujoms statyboms.
2. Atominių elektrinių statybų prie Lietuvos sienų situacija ir užsienio 
lietuvių įnašas kovojant su šiais planais. Kreipimasis į savo kraštų vyriausybes 
bei institucijas dėl šių planų sustabdymo.
3. Naujas Švietimo įstatymas ir jo poveikis Lenkų mokykloms Lietuvoje.
4. Lietuvos kilmės specialistų, gyvenančių ir dirbančių ne Lietuvoje, 
duomenų bazės kūrimas.
5. Naujo dvigubos pilietybės įstatymo galiojimas.
6. Valdovų rūmų statybų Vilniuje situacija.
Darbiniai posėdžiai, į kuriuos kviečiami PLB Užsienio lietuvių reikalų koordi-
navimo komisijos nariai, ministerijų ir tam tikrų institucijų atstovai, kurie gali 
konkrečiai prisidėti prie problemų sprendimo, turėtų tapti tradicija. juose bus 
aptariamos aktualios temos ir apibrėžiami konkretūs darbai. Rezultatai bus 
pateikiami Užsienio lietuvių reikalų koordinavimo komisijai.

Užsienio lietuvių reikalų koordinavimo komisija prie Vyriausybės buvo įkurta 
2009 metų balandžio 22 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės, kurios vado-
vas yra ministras pirmininkas, pavaduotojai – užsienio reikalų ministras ir 
PLB valdybos pirmininkė. Komisiją sudaro aštuoni ministrai ir aštuoni PLB 
atstovai. Komisija teikia LR Vyriausybei siūlymus dėl: valstybės santykių su 
užsienio lietuviais strateginių veiklos krypčių ir jų įgyvendinimo, valstybės 
veiksmų koordinavimo stiprinant ryšius su užsienio lietuviais, įtraukiant juos 
į Lietuvos politinį, visuomeninį, ekonominį ir kultūrinį gyvenimą, teisės aktų 
projektų, susijusių su užsienio lietuvių reikalais, parengimo ar parengtų teisės 
aktų projektų tikslingumo.
(parengė Dalia Henke)

Darbiniame susitikime, kuris vyko vėliau, buvo išsamiai 
aptartos ir šios aktualios bei svarbios temos:

Vardų ir pavardžių 
rašymo projektas
Balandžio 20 d. LR Seime svarstyti 
klausimai dėl Lietuvos Respublikos 
vardų ir pavardžių rašymo 
dokumentuose įstatymo projekto.  
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Ko gero, vienas didžiausių iššūkių 
yra suvokimas, kad, gaudama 
kolektyvinės gynybos garantijas, 
Lietuva įgijo ir dvigubą atsakomy-

bę: prisidėti prie regioninio bei globalaus 
saugumo stiprinimo ir savarankiškai 
rengtis krašto gynybai. Todėl viena pama-
tinių dabartinės Vyriausybės programinių 
nuostatų yra siekis subalansuoti krašto 
apsaugos sistemos veiklą, kad pakankamai 
dėmesio būtų skiriama tiek šalies gynybai, 
tiek ir tarptautiniams įsipareigojimams. 
Šiame pranešime apžvelgiama, kaip 
Lietuvos gynybos politikoje yra siekiama 
balanso tarp dviejų atsakomybės sričių. 

ATSAKINGA NARySTė NATO IR ES
NATO veikimo pagrindas yra solidarumo ir 
nedalomo saugumo principai, reiškiantys, 
kad kiekviena NATO narė turi būti pasiren-
gusi realiomis pastangomis remti atskirus 
sąjungininkus ir NATO kaip organizaciją. 
Lietuvai turbūt geriausiai žinomas Aljanso 
solidarumo pavyzdys yra NATO oro polici-
jos misija Baltijos šalyse. Dalyvavimas šioje 
misijoje sąjungininkams brangiai kainuoja, 
tačiau Baltijos šalių oro erdvė yra NATO 
oro erdvė, todėl jos kontrolė yra svarbi visų 
sąjungininkų saugumo dalis. 

Sąjungininkų paramos Lietuva sulau-
kia ir kitose srityse. Praėjusiais metais 

Krašto apsaugos viceministras 
Vytautas Umbrasas 
apie NATO ir ES

Šiemet minėjome dvidešimt pirmąsias 
Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo ir 
septintąsias įstojimo į NATO ir Europos 
Sąjungą metines. Gal tuomet, 1990 ir 
2004 metais, ir atrodė, kad pasiekę šiuos 
svarbius Lietuvai tikslus galėsime leisti sau 
atsipalaiduoti, tačiau nepriklausomybės 
atgavimas, narystė NATO ir ES nepadėjo 
taško valstybės saugumo ir gynybos 
politikos raidoje, priešingai, atvėrė naujų 
galimybių, kuriomis turime pasinaudoti, 
ir kartu naujų iššūkių, kuriuos turime būti 
pasirengę atremti.

ATSAKiNGAS 
POŽiŪRiS

NATO
į krašto gynybą 
ir
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patvirtintame svarbiausiame NATO do-
kumente – naujoje strateginėje koncep-
cijoje – yra įtvirtintos visos pagrindinės 
Lietuvos nacionalinio saugumo interesus 
atitinkančios nuostatos. Baltijos šalių ir 
NATO pratybos realiai stiprina Lietu-
vos kariuomenės ir civilinių institucijų 
pasirengimą efektyviai veikti kartu su 
sąjungininkais ir dalyvauti šalies gyny-
boje. Ne mažiau reikšmingas ir padidėjęs 
NATO dėmesys Baltijos šalių saugumo 
stiprinimo planavimui. 

Būtų sunkiai suvokiama, jeigu Lietuva 
pati nedemonstruotų solidarumo ir nepri-
sidėtų prie NATO operacijų ir pajėgumų 
plėtros. Dalyvaudama NATO operacijoje 
Afganistane Lietuva nuo 2005 metų vado-
vauja Goro provincijos atkūrimo grupei: 
padeda užtikrinti provincijos saugumą, 
rengia Afganistano karius ir saugumo 
pajėgas, siekia sudaryti sąlygas pamažu 
perduoti atsakomybę už saugumą Afga-
nistano vyriausybei. Lietuva finansuoja ir 
Goro provincijoje įgyvendina vystomojo 
bendradarbiavimo projektus. Šiuo metu 

aktualiausias NATO operacijos Afganista-
ne klausimas yra atsakomybės perdavimas 
Afganistano valdžiai. Lietuvos provinci-
jos atkūrimo grupė veiklą turėtų baigti 
2012–2013 metais, tačiau tai dar nereikštų 
pasitraukimo iš Afganistano – išliksime 
solidarūs ir savo pastangomis prisidėsime 
iki pat NATO operacijos pabaigos.

Reikia pripažinti, kad solidarumą 
Lietuvai pavyksta demonstruoti ne visose 
srityse. NATO siekia, kad visos šalys gy-
nybai skirtų 2 proc. šalies bendrojo vidaus 
produkto. Absoliuti dauguma Europos 
valstybių šiuo požiūriu nėra pavyzdingos 
NATO narės ir nuolat sulaukia NATO 
vadovybės kritiško vertinimo. ypač ši 
problema išryškėjo pastaraisiais metais, 
kai Europos valstybių gynybos finansavi-
mas dar labiau sumažėjo dėl ekonomikos 
krizės. Lietuvai, kuri nuo pat įstojimo į 
NATO yra viena mažiausiai lėšų gynybai 
skiriančių Aljanso narių, šios pastabos yra 
itin aktualios. Neinvestuodami į savo ir 
bendrą Aljanso saugumą rizikuojame, kad 
sąjungininkai ne visada bus linkę teigia-

mai reaguoti į mūsų solidarumo prašymus.
Tenka apgailestauti ir dėl to, kad 

Lietuvos pastangos būti atsakinga NATO 
nare ne visada sulaukia šalies gyventojų 
paramos; netgi ne visos valstybės institu-
cijos suvokia, kad į NATO įstojo Lietuvos 
valstybė, o ne Krašto apsaugos ministerija. 
Ne tik narystė NATO, bet ir apskritai 
šalies nepriklausomybė dažnai yra prii-
mamos kaip duotybė nesusimąstant, kiek 
pastangų buvo įdėta ir vis dar yra dedama, 
kad būtų išlaikyta palanki šalies saugumo 
situacija. 

ATSAKINGAS POŽIūRIS 
Į KRAŠTO GyNyBą
2008-aisiais, kai buvo sustabdytas šauki-
mas į privalomąją pradinę karo tarnybą, 
kilo klausimas, kaip nuo šiol bus užtikri-
namas Konstitucijos nuostatų, teigiančių, 
kad ginti tėvynę yra kiekvieno Lietuvos 
Respublikos piliečio teisė ir pareiga, 
įgyvendinimas? Konstitucinis Teismas 
nustatė, kad toks sprendimas Konstitu-
cijai neprieštarauja, tačiau pabrėžė, kad 
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valstybėje turi būti ne tik reguliarioji ka-
riuomenė, bet ir reikiamas skaičius ją ginti 
parengtų piliečių. Sustabdžius šaukimą į 
privalomąją pradinę karo tarnybą privalu 
įtvirtinti kitokius piliečių parengimo ginti 
valstybę būdus. Įgyvendinant šias gaires 
per pastaruosius kelerius metus nuveikta 
nemažai rimtų darbų.  

Praėjusiais metais buvo parengtas 
naujos redakcijos Karo prievolės įstatymo 
projektas, kuriame įtvirtinti du esminiai 
karo prievolės sistemos pertvarkymo prin-
cipai – lankstumas ir savanoriškumas. 

Siekiant lankstumo yra numatomi trys 
privalomosios tarnybos atlikimo būdai: 9 
mėnesių trukmės nuolatinė privalomoji 
pradinė karo tarnyba, baziniai kariniai 
mokymai (trunkantys 1–3 mėnesius) ir 
jaunesniųjų karininkų vadų kursai. Sei-
mas, kasmet tvirtindamas kariuomenės 
ribinius skaičius, nustatys ne tik priva-
lomosios pradinės karo tarnybos karių 
maksimalų skaičių, bet ir būdą, kuriuo ji 
bus organizuojama. 

Siekiant į tarnybą pritraukti perspek-
tyvius jaunuolius numatoma skatinti sa-

vanoriškai atlikusius karo prievolę: teikti 
pirmenybę stojant į aukštąsias mokyklas, 
kompensuoti dalį studijų kainos, subsidi-
juoti jų darbą ir įdarbinimą. 

Kol buvo persvarstomas karo prievolės 
teisinis reglamentavimas, vadovaujantis 
galiojančiu karo prievolės įstatymu nuo 
2009 metų rudens pradėti organizuoti bū-
tinieji kariniai mokymai. jų metu jaunuo-
liai įgyja bazinių karinių žinių, o juos baigę 
gali pasirašyti profesinės karo tarnybos 
sutartį. Tai ne tik piliečių rengimo vals-
tybės gynybai forma, bet ir šiuo nelengvu 
finansiškai laikotarpiu padeda taupant 
išteklius komplektuoti kariuomenę. 

2010-aisiais krašto apsaugos ministrė 
patvirtino Piliečių rengimo ginkluotai 
valstybės gynybai strategiją, kurioje 
įtvirtintas visapusiškas požiūris į piliečių 
rengimą: piliečių rengimą sudaro ne tik 
karinės žinios ir praktiniai įgūdžiai, bet 
ir piliečių valia bei ryžtas ginti valstybę. 
Karines žinias ir gebėjimus galima suteikti 
organizuojant karinį rengimą, o valia ir 
ryžtas yra ugdomi per pilietinį, patriotinį 
ir tautinį ugdymą. 

Krašto apsaugos sistema visuomet akty-
viai vykdė pilietinį, tautinį ir patriotinį ug-
dymą, tačiau pereinant prie savanoriškumu 
grįstos karo tarnybos tokio ugdymo svarba 
išaugo savaime. Žmogų kur kas lengviau 
pritraukti į kariuomenę, jei jam yra įdiegtos 
tam tikros vertybinės nuostatos ir žinios 
apie valstybės gynybą. Tad 2010-aisiais 
buvo patvirtintas Piliečių rengimo ginkluo-
tai valstybės gynybai strategijos pilietinio, 
tautinio ir patriotinio ugdymo dalies įgy-
vendinimo priemonių planas, užtikrinsian-
tis kryptingą ir nuoseklią krašto apsaugos 
sistemos veiklą šioje srityje. 

Svarbus bet kurios valstybės gynybos 
ramstis yra rezervas. Deja, Lietuvoje 
kariuomenės rezervui formuoti, aprū-
pinti ir rengti ilgą laiką nebuvo skiria-
ma nei pakankamai dėmesio, nei lėšų. 
Atsargos karo prievolininkų mokymai 
nuo nepriklausomybės atgavimo vyko 
vos du kartus, pastarąjį kartą – 2001 
metais. Tokia situacija susiklostė dėl 
nesubalansuotos karinių pajėgumų 
plėtros – daugiau dėmesio buvo skiriama 
tarptautinėms operacijoms reikalingiems 
pajėgumams. Dabartinės Vyriausybės vei-
kloje kariuomenės rezervo klausimams 
skiriama ypač daug dėmesio. Tiesa, reikia 
pripažinti, kad tiek Vyriausybės siekiai, 
tiek kariuomenės poreikiai yra didesni 
nei dabartinės finansinės galimybės. 

Tačiau stengiamasi padėti 
pagrindus, kuriais remian-
tis ateityje rezervo sistema 
sklandžiai funkcionuotų ir 
visiškai atitiktų kariuomenės 
poreikius. Pavyzdžiui, šiemet, 
pirmą kartą po dešimties 
metų, atnaujinti įgūdžių bus 
kviečiami 100 atsargos karių; 
pradedama tvarkyti rezervo 
organizavimo sistema ir pan.  

Apibendrinant reikėtų 
akcentuoti, kad tinkamą 
balansą tarp atsakingos 
narystės NATO ir atsakingo 
požiūrio į valstybės gynybą ne 
visuomet lengva surasti, ypač 
turint omenyje ribotą gynybos 
finansavimą. Tačiau priimant 
sprendimus dėl gynybos 
politikos ir karinių pajėgumų 
plėtros šis balansas visuomet 
yra siekiamybė.

Ko gero, vienas didžiausių iššūkių yra suvokimas, kad, 
gaudama kolektyvinės gynybos garantijas, Lietuva įgijo ir 
dvigubą atsakomybę: prisidėti prie regioninio bei globalaus 
saugumo stiprinimo ir savarankiškai rengtis krašto gynybai. 



Parengė dr. 
Daiva Dapkutė
Išeivijos institutas
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Lietuviai    pasaulyje
Lietuviai yra viena tų mažų istorinių tautų, kurios išeiviai 
gausiomis bangomis išsibarstė po visą pasaulį. Išskyrus 
atskirus laikotarpius, kai įvairios priežastys (pvz., pasauliniai 
karai ar sovietmetis ir „geležinė uždanga“) ribodavo 
emigrantų skaičių, Lietuva nuo XIX a. pabaigos buvo 
viena iš daugiausia emigrantų (pagal gyventojų skaičių) 
pasauliui duodanti Rytų Europos valstybė. Kita vertus, 
lietuvių migracija visą laiką buvo neatsiejama tarptautinės 
Vidurio ir Rytų Europos migracijos procesų dalis. Lietuvių 
padėtis nedaug kuo skyrėsi nuo kitų imigrantų tautų 
padėties: adaptacijos, įsitvirtinimo svetimame krašte, tautinio 
identiteto išlaikymo, asimiliacijos ir kitų procesų.

Lietuvoje yra skiriamos keturios emi-
gracijos iš Lietuvos bangos:

1) XiX a. pabaigos–XX a. pradžios ekono-
minė emigracija (vadinamieji grynoriai);

2) emigracija iš Lietuvos Respublikos 
1920–1940 metais. (Kai kurie tyrinėtojai 
šiuos emigrantus priskiria prie grynorių 
emigracijos ir neišskiria į atskirą emigraci-
jos bangą);

3) politiniai pabėgėliai, iš Lietuvos pasi-
traukę Antrojo pasaulinio karo pabaigoje 
(vadinamieji dipukai);

4) šiuolaikinė emigracija iš Lietuvos.
Lietuvos gyventojų emigracijos pradžios 

galima būtų ieškoti Xiii–XiV a. Niekas 
nežino, kiek aukštuomenės ir kariuome-
nės likučių ištirpo slavų tautų erdvėje tarp 
Baltijos ir juodosios jūros, kada Lietuvos 
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Didžioji Kunigaikštystė įgijo imperinių 
bruožų. Tačiau vargu ar kas nors galėtų 
šiuos reiškinius pavadinti lietuvių emi-
gracijos priešistore, tokia samprata labiau 
taikoma moderniesiems laikams.

Nuo XVi a. emigraciją daugiau lėmė 
ideologinės, religinės, ekonominės ar po-
litinės priežastys. Pvz., radikalieji Lietuvos 
protestantai (arijonys) XVii a. bėgo nuo 
kontrreformacijos teroro. Ši emigracija į 
Vakarus nuplukdė iškilių asmenybių, tarp 
kurių minimas ir vienas pirmųjų lietuvių 
– Karolis Aleksandras Kursius (Cursius, 
Curtius), įkūręs pirmąją lotynišką mokyklą 
Naujajame Amsterdame (Niujorke). Po 
Lietuvos ir Lenkijos padalijimų pradėjo 
ryškėti naujos emigracijos sąlygos: ji nebu-
vo masinė ir palietė daugiausia turtingąjį 
ir privilegijuotą bajorijos sluoksnį. Po 1831 
ir 1863 metų sukilimų nemaža dalis buvu-
sių lietuvių ir lenkų kovotojų pasitraukė į 
Prancūziją, kai kurie pasiekė jAV.

Tačiau tik XiX a. pabaigoje–XX a. pra-
džioje išaugęs emigrantų skaičius lėmė, 
kad lietuviams imtas taikyti emigrantų 
tautos pavadinimas. Ekonominės sąlygos 
(darbo jėgos perteklius, silpnas pramonės 
vystymasis) skatino gyventojų migraciją 
į stipresnius pramoninius miestus ir re-
gionus, pirmiausia Latviją ir kitas Rusijos 
gubernijas. 1897 metais įvairiose Rusijos 
imperijos gubernijose gyveno apie 300 
tūkst. emigrantų iš Lietuvos, 1897–1914 
metais dar apie 74 tūkst. lietuvių išvyko į 
Rusijos imperijos miestus.

XiX a. devintajame dešimtmetyje išaugo 
migracija į jAV iš Vidurio ir Rytų Europos 
valstybių. Šiai migracijai priklausė ir lietu-
vių emigracija. Daugumą lietuvių išvykti 
skatino ekonominės priežastys, nors tam 
tikrą vaidmenį atliko ir ideologiniai bei 
politiniai motyvai: rusifikacinė carizmo 
politika, augantis tautinis judėjimas, 1905 
metų revoliucijos pralaimėjimas, karai 
ir t. t. Ši masinė emigracija į Didžiąją 
Britaniją ir jAV tęsėsi nuo XiX a. devin-
tojo dešimtmečio iki Pirmojo pasaulinio 
karo. Kadangi Rusijos imperijoje oficialiai 
emigracija buvo draudžiama, daugelis Lie-
tuvos gyventojų emigruodavo slapta. iki 
1899 metų Amerikos imigracijos įstaigos 
lietuvių tautybės ateivių atskirai neregis-
truodavo, todėl visokie skaičiavimai, kiek 
iki 1899-ųjų lietuvių atvyko į jAV, remiasi 
tik spėliojimais (dažniausiai tyrinėtojų 

minimas skaičius – apie 50 tūkst.). Net ir 
po 1899 metų, kai lietuviai kaip atskira 
tautybė įtraukta į imigracijos praneši-
mus, imigravusiųjų lietuvių skaičius nėra 
tiksliai nustatytas. Tyrinėtojų duome-
nimis, 1880–1914 metais į jAV atvykusių 
lietuvių skaičius svyruoja nuo 300 iki 600 
tūkstančių. Mažiau atsidūrė Didžiojoje 
Britanijoje (Anglijoje skaičiuojama apie 
4 000 lietuvių, Škotijoje – apie 8 000), dar 
mažiau Kanadoje (apie 4 000), vienetai 
pasiekė Pietų Ameriką.

Daugelis XiX a. emigrantų iš Vidurio ir 
Rytų Europos prieš atvykdami į jAV turėjo 

emigrantais, į jAV traukdavo ketindami 
užsidirbti pinigų ir grįžus geriau įsikurti 
Lietuvoje, nusipirkti žemės. Daliai jų per 
keletą metų pavykdavo susitaupyti pinigų 
ir grįžti namo – statistiškai reemigravo 
apie 20 proc. lietuvių emigrantų.

Didžiulį vaidmenį tarp lietuvių emi-
grantų atliko religija ir religinis tapatumas. 
Religinis identitetas imigracijos šalyse 
susiliejo su tautine tapatybe. Savo bažny-
čios statymas, savo parapijos kūrimas buvo 
vienas svarbiausių tapatybės elementų 
lietuviškoje kolonijoje. Amerikoje lietuvių 
bažnyčia turėjo daug platesnę socialinę 

daugiau lokalinį geografinį negu tautinį 
tapatumą. Pirmieji lietuviai emigrantai į 
jAV atvyko iš tuo metu pramoniniu atžvil-
giu atsiliekančio agrarinio krašto, paveikti 
lenkų, rusų įtakos, be tvirtesnio tautinės 
savimonės jausmo. Net statistiniai duo-
menys rodo tautinės savimonės silpnumą 
– lietuviai, atvykę į jAV, registruodamiesi 
neretai užsirašydavo lenkais (pagal tikybą) 
ar rusais (pagal kraštą, iš kurio emigravo). 
Būtent migracijos patirtis skatino savęs 
suvokimo, etninio skirtingumo nuo aplin-
kos sampratą ir spartino tautinio identite-
to formavimąsi emigracijoje.

Kaip ir daugelis kitų Vidurio ir Rytų 
europiečių, iš Lietuvos pasitraukė dau-
giausia neturtingi, menko išsilavinimo (53 
proc. į jAV 1899–1914 metais atvykusių 
lietuvių buvo neraštingi) ir ne itin aukštų 
kultūrinių poreikių kaimo žmonės. jAV jie 
pirmiausia susispietė apie anglies kasyklas 
Pensilvanijoje, susitelkė siuvimo fabrikuo-
se Naujojoje Anglijoje (Baltimorėje, Bos-
tone) arba Čikagos skerdyklose. Didžioji 
dalis ekonominių emigrantų nelaikė savęs 

funkciją negu Lietuvoje – parapija turėjo 
ne tik religinių, bet ir lietuvių bendruome-
nės telkimo ir net pasaulietinių organiza-
cijų funkcijų.

XiX a. pabaigoje jAV sustiprėjo tautiniai 
sąjūdžiai. Lietuvių nacionalinis atgimimas, 
tautinė savimonė emigracijoje kai kur ir 
tam tikromis aplinkybėmis formavosi ir 
stiprėjo greičiau nei to meto Lietuvoje. 
Pvz., pirmas lietuviškas laikraštis „Gazieta 
lietuviška“ jAV pasirodė 1879 metais („Auš-
ra“, 1883), pirmas lietuviškas spektaklis 
– A. Turskio komedija „Be sumnenės“ – 
Plimute suvaidintas 1889-aisiais (Lietuvoje 
„Amerika pirtyje“ 1899), 1887 metais įkur-
tas pirmasis lietuvių pučiamųjų instru-
mentų orkestras, taip pat buvo kuriamos 
įvairios kultūrinės, parapijų draugijos. 
Tokiam tautinės savimonės stiprėjimui 
įtakos turėjo ir išoriniai veiksniai, lėmę 
perėjimą nuo valstietiškos lokalinės savi-
monės prie supratimo apie savos tautinės 
grupės išskirtinumą: ekonominis fakto-
rius, urbanizacijos procesas, persikėlimas 
į visai kitokią visuomenę, susipažinimas 

Lietuvos gyventojų emigracijos pra-
džios galima būtų ieškoti XIII–XIV 
a. Niekas nežino, kiek aukštuomenės 
ir kariuomenės likučių ištirpo slavų 
tautų erdvėje tarp Baltijos ir Juo-
dosios jūros, kada Lietuvos Didžioji 
Kunigaikštystė įgijo imperinių bruožų. 
Tačiau vargu ar kas nors galėtų šiuos 
reiškinius pavadinti lietuvių emigraci-
jos priešistore, tokia samprata labiau 
taikoma moderniesiems laikams.
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su amerikiečių socialine, politine sistema, 
laisvės supratimas (laisva religija, spauda, 
mokyklos, ko nebuvo Lietuvoje), pakilęs 
lietuvių imigrantų kultūrinis, raštingu-
mo lygis, netgi carinės Rusijos politika 
Lietuvoje – bet koks antilietuviškas rusų 
valdžios veiksmas Lietuvoje stiprino nacio-
nalinius sentimentus.

Didžiulį vaidmenį atliko svetima aplin-
ka, visiškai nepanaši į gimtojo krašto. Emi-
grantai, patekę į visiškai svetimą aplinką, 
svetimą kultūrą, instinktyviai susirūpino 
savo etniniais dalykais, kalbos, kultūros 
išlaikymu, be kurio jie jautėsi nestabilūs ir 
nesaugūs svetimame krašte. Prie tautinės 
savimonės sustiprinimo daug prisidėjo ir 
konfliktai su kitomis etninėmis grupėmis, 
pirmiausia, konfliktas su lenkais, ypač 
susidūrimas su anglosaksais, ir anglakalbių 
imigrantų priešiškas nusistatymas prieš 
naujuosius imigrantus. Lietuviai jautėsi 
skirtingi nuo senųjų gyventojų ir senųjų 
anglakalbių imigrantų pirmiausia savo kal-
ba, papročiais. Be to, imigrantų būrimasis 
tautinėmis kolonijomis (atskirai lietuviai, 
lenkai, airiai, italai, vokiečiai) sudarė įspū-
dį, kad tas naujasis pasaulis sudarytas iš 
įvairių etninių kolonijų tinklo, tarp kurių 
jie turi kurti savo vietą.

Būdingas senosios lietuvių emigracijos 
bruožas – didžiulis susidomėjimas mokslu, 
pažanga, kultūra, aktyvus dalyvavimas 
etninėje kultūrinėje veikloje, jungimasis 
į ekonominį gyvenimą ar politinių kovų 
sūkurius. Greta šių procesų pastebimas 
lietuvių emigrantų posūkis radikalizmo 
link (daug komunistų, socialistų).

Prasigyvenę lietuviai užsienyje kūrė savo 
verslą, leido spaudą, knygas, statė bažny-
čias, kūrė mokyklas, politines, kultūrines 
draugijas. jų savitas kultūrinis gyvenimas, 
prisirišimas prie paveldėtų iš gimtojo kraš-
to tradicijų, gyvenamojo krašto kultūros 
įtakos leido susiformuoti stipriai lietuvių 
diasporai. ilgainiui emigrantai įsitvirtino, 
įgavo daug kultūrinių, ekonominių galių ir 
galėjo daryti nemažą kultūrinę, moralinę, 
ekonominę įtaką Lietuvos gyvenimui. Ši 
įtaka reiškėsi ne tik per asmeninius, bet 
ir per ekonominius, kultūrinius ryšius su 
Lietuva. iki 1904 metų jAV lietuviai turėjo 
kur kas geresnes sąlygas kultūriniam 
darbui negu Lietuvoje. Spaudos draudimo 
metais jAV išleista literatūra buvo slapta 
knygnešių platinama Lietuvoje, jAV buvo 

antrasis lietuviškų knygų leidimo centras 
po Rytų Prūsijos. Tik carizmui panaikinus 
lietuvių spaudos draudimą kultūrinio 
gyvenimo centrai sugrįžo į Lietuvą. Lie-
tuvos valstybės atkūrimo laikotarpiu jAV 
lietuviai buvo svarbūs rėmėjai politiniu, 
diplomatiniu (kuriant nepriklausomą vals-
tybę ir siekiant valstybės pripažinimo už-
sienyje) ir ekonominiu požiūriu. 1920–1921 
metais Lietuvoje buvo steigiama nemažai 
bendrovių su jAV lietuvių kapitalu. Nors 
daugelis jų dėl ekonominių sunkumų 
krašte, mažos rinkos, konkurencijos ir 
gero sąlygų nežinojimo bankrutavo, jų 
įtaka besikuriančios valstybės ekonomikai 
buvo nemaža.

Nepriklausomos Lietuvos laikais kilo 
antra didelė emigracijos banga. 1918–1940 
metais iš Lietuvos pasitraukė daugiau 
nei 100 tūkst. gyventojų. Nors emigrantų 
skaičius gerokai sumažėjo (palyginti su 
prieškario laikotarpiu), pagal emigracijos 
mastą Lietuva vis dar tebebuvo tarp lyde-
rių, palyginti su kitais Europos kraštais.

Nepriklausomos Lietuvos laikais emi-
gracija ir toliau liko ekonominė, politinė 
emigracija buvo nedidelė. Keitėsi emi-
gracijos šalys – jAV dėl įvestų imigracijos 
kvotų prarado lyderiaujančios šalies, kaip 
pagrindinio lietuvių emigrantų tikslo, 
poziciją. Emigrantų keliai pakrypo į Kana-
dą ir Pietų Ameriką (Argentiną, Braziliją, 
Urugvajų), dalis (daugiausia žydų tauty-
bės) emigravo į Palestiną ir Pietų Afriką. 
XX a. 3–4 dešimtmetyje į Pietų Ameriką 
emigravo iki 60 proc. visų emigrantų. 

Čia emigrantai pateko į Brazilijos kavos 
plantacijas, Argentinos žemės ūkį, dalis 
nukeliavo į Argentinos, Brazilijos, Urugva-
jaus miestus, čia pradėjo kurti lietuvių ko-
lonijas. Pietų Amerikoje gyvenimas buvo 
sunkesnis, atvykusiųjų laukė sudėtingos 
sąlygos, daug mažesni atlyginimai negu 
jAV ar Kanadoje. Pasaulinė ekonomikos 
krizė dar pablogino šios bangos emigrantų 
gyvenimą ir ekonominę padėtį.

Sunki naujųjų emigrantų padėtis Pietų 
Amerikoje Lietuvos valstybę vertė pradėti 
rūpintis emigrantų klausimu. Svarbų 
vaidmenį plečiant santykius su išeivija bei 
rūpinantis naujųjų emigrantų padėtimi 
svetimuose kraštuose ėmė atlikti Draugija 
užsienio lietuviams remti (DULR), įkurta 
1932-aisiais Kaune. DULR kėlė uždavinį 
sudaryti bendrą visų pasaulio lietuvių 
organizaciją, remti lietuvių mokyklas 
emigracijoje, parūpinti joms mokytojų, 
prie mokyklų steigti bibliotekas, rūpintis 
tikybos reikalais, remti spaudą. Draugija 
buvo remiama Lietuvos vyriausybės, buvo 
skiriama pinigų lietuvių mokytojų, kunigų 
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algoms, mokykloms, beturčių pašalpoms, 
spaudai, lietuviškoms organizacijoms emi-
gracijoje remti. DULR buvo viena inicia-
torių bei pagrindinė organizatorė rengiant 
pirmąjį Pasaulio lietuvių kongresą Kaune 
(1935 metų rugpjūčio 11–17 d.) ir bandant 
įkurti Pasaulio lietuvių sąjungą (PLS).

Antrasis pasaulinis karas nutraukė susi-
formavusius Lietuvos ryšius su diaspora. 
Baigiantis karui Lietuvą paliko daugiau 
nei 60 tūkstančių politinių pabėgėlių, 
pasitraukusių į Vakarus. Ši emigracijos 
banga buvo kitokia nei prieš tai buvusios. 
Tai buvo masinė politinė emigracija, 
nulemta politinių priežasčių, t. y. Lietu-
vos okupacijos fakto. Pasitraukimas buvo 
stichiškas, neplanuotas, neorganizuotas. 
Patekę į pabėgėlių stovyklas ir atsisakę 
grįžti į komunistų valdomą tėvynę jie 
tapo priverstiniais politiniais emigrantais. 
Skyrėsi ir socialinis naujųjų emigrantų 
statusas: dauguma buvo inteligentai, 
išsilavinę žmonės, Lietuvoje užėmę aukš-
tus postus, žymūs politikai, menininkai, 
mokslininkai.

Po karo daugiausia lietuvių susibūrė 
Vokietijos DP stovyklose, kur politinius 
pabėgėlius globojo tarptautinės UNRA ir 
iRO organizacijos, kurios rūpinosi karo 
pabėgėlių šalpa, įkurdinimu, vėliau tolesne 
emigracija. Visi iš savo kraštų pasitrau-
kusieji buvo įvardijami terminu Displaced 
Persons (DP). 

Šis pavadinimas – dipukai – dažnai tai-
komas visai šio laikotarpio emigracijai.

Politiniams emigrantams, pasitrauku-
siems iš Lietuvos po Antrojo pasaulinio karo, 
lietuviškos tapatybės klausimas nebuvo 
aktualus – jų tautinis supratimas, tautinė 
savimonė buvo stipri, dar labiau sustiprinta 
pasitraukimo ir Lietuvos aplinkybių. jie 
savęs netgi nevadino „emigrantais“ ar „pabė-
gėliais“, o „tremtiniais“. Gyvenimas uždarose 
DP stovyklose etninėmis bendruomenėmis 
tą tapatybės jausmą tik stiprino.

Apsigyvenę stovyklose pabaltijiečiai, tarp 
jų ir lietuviai, parodė aukštą susipratimą, 
kuris pasireiškė gyva ir daugialype kultūri-
ne veikla. Kiekvienoje lietuvių gyvenamoje 
stovykloje buvo kuriami chorai, tautinių 
šokių ansambliai, dramos teatro grupės, 
steigiamos mokyklos (bendromis lietu-
vių, latvių ir estų pastangomis Hamburge 
buvo įkurtas Pabaltijo universitetas, veikęs 
1946–1949 m.), buvo leidžiami laikraščiai, 

knygos. Menininkai rengė parodas, rašy-
tojai leido knygas, buvo atkurtos jaunimo 
organizacijos, profesinės sąjungos, kultū-
rinės, profesinės draugijos, netgi politinės 
partijos. 1949 m. priimtas svarbus svetur 
gyvenantiems lietuviams pasaulio Lietuvių 
Chartos dokumentas, kurio pagrindu buvo 
įkurta Pasaulio lietuvių bendruomenė, 
įkūrusi savo skyrius visuose lietuvių gyve-
namuose kraštuose.

1948–1950 m. lietuviai iš Vokietijos DP 
stovyklų pasklido po visą pasaulį: nedidelė 
lietuvių dalis liko Europoje (Didžiojoje 
Britanijoje, Vokietijoje, Austrijoje), didžioji 
lietuvių banga įsikūrė jAV (apie 30 tūkst.), 
likusieji – Kanadoje, Australijoje, Pietų 
Amerikos valstybėse.

Emigracija iš Vokietijos DP stovyklų į 
kitus kraštus lėmė ne tik tikėjimo greitu 
Lietuvos išlaisvinimu praradimą, bet ir 
pasikeitusį požiūrį į išeiviją, jos vietą bei 
ateities planus. Gyvenant Vokietijoje, 
geografiškai šalia Lietuvos, visos viltys ir 
planai buvo siejami su Lietuva, gyvenama 
viltimi ir tikėjimu kuo greičiau sugrįžti, 
todėl ir įvardijimas savęs „tremtiniais“ 
buvo priimtiniausias pirmaisiais buvimo 
svetur metais. Diskusijos dėl „tremties“ ir 
„tremtinio“ sąvokų prasidėjo jau Vokietijo-
je, ypač sustiprėjo emigravus į Ameriką, iš-
siaiškinus, kad „tremtis“ pirmine to žodžio 
prasme nebetinka. Penktojo dešimtmečio 
pabaigoje tarp emigravusių gimtinės, že-
mės ir su ja susijusių vertybių praradimas, 

bandoma atkreipti pasaulio dėmesį į 
Lietuvos ir kitų Pabaltijo kraštų likimą, 
daryti politinę įtaką Vakarų valstybių 
(pirmiausia jAV, Kanados) vyriausybių 
ir parlamentų nariams, informuoti apie 
Lietuvos klausimą. Šioje veikloje svarbiau-
sios lietuvių institucijos buvo: Lietuvos 
diplomatinė tarnyba, Vyriausiasis Lietuvos 
išlaisvinimo komitetas (VLiK), Amerikos 
lietuvių taryba (ALT), Pasaulio lietuvių 
bendruomenė (PLB), taip pat įvairios poli-
tinės visuomeninės išeivijos organizacijos. 
Laisvinimo byloje lietuviai jungdavosi su 
kitų pavergtų tautų emigrantais – latviais, 
estais, ukrainiečiais, vengrais.

Politinė veikla vyko ir kituose kraštuose, 
ne tik jAV. Australijoje baltiečiai pasiekė, 
kad 1975 metais būtų priimta Baltų rezo-
liucija, smerkianti Baltijos kraštų okupaciją 
(1974 m. atšauktas Baltijos šalių okupacijos 
pripažinimas). Kanados lietuvių pastango-
mis užmegzti ryšiai su aukštais Kanados 
politiniais veikėjais, jų įtaka, Baltijos kraštų 
okupacijos klausimo kėlimas. 1983-iaisiais 
Strasbūre Europos Parlamento plenarinė 
sesija priėmė rezoliuciją dėl padėties Estijo-
je, Latvijoje ir Lietuvoje (rezoliucijoje buvo 
pasmerktas Molotovo–Ribentropo paktas, 
atkreipiamas dėmesys į sunkią Baltijos 
kraštų tautų padėtį).Visa tai buvo pasiek-
ta dėl ilgo ir kryptingo išeivijos lietuvių 
politinio veikimo siekiant atkurti Lietuvos 
nepriklausomybę.

Lietuvai atkūrus nepriklausomybę pra-

mėginimas pritapti svetimoje aplinkoje vis 
dažniau buvo pavadinamas „egzilio“, arba 
lietuviškai – „išeivio“ pavadinimu.

Sovietų okupacijos metais jAV ir kitų 
kraštų lietuvių bendruomenės buvo vienas 
stipriausių elementų išlaikant ir puose-
lėjant lietuviškumo ir nepriklausomybės 
tradicijas. Lietuvai praradus nepriklauso-
mybę pasaulio lietuviai atstovavo Lietuvai 
Vakaruose, telkėsi į vadinamąją Lietuvos 
laisvės bylą. Daugeliu atvejų emigrantų 
veikla buvo glaudžiai susijusi su gyvena-
mųjų kraštų kuriama politika bei pozicija 
Baltijos kraštų okupacijos atžvilgiu. Buvo 

sidėjo ir šiuo metu tebevyksta ekonominių 
priežasčių lemta emigracija iš Lietuvos. 
Įstojimas į Europos Sąjungą ir kt. pakreipė 
emigracijos srautus kitomis linkmėmis: 
greta jAV daugiausia lietuvių važiuoja į 
Didžiąją Britaniją, Airiją, ispaniją. Įvairiuo-
se kraštuose kuriamos lietuvių bendruome-
nės. Pasaulio lietuvių bendruomenė dabar 
apima 36 valstybių lietuvių bendruomenes. 
jos veikia Airijoje, Argentinoje, Austri-
joje, Australijoje, Baltarusijoje, Belgijoje, 
Brazilijoje, Gruzijoje, ir kt. Ši naujosios 
emigracijos banga įvairiuose kraštuose 
kuria mokyklas, leidžia spaudą ir t. t. 

Antrasis pasaulinis karas nutraukė susiformavusius 
Lietuvos ryšius su diaspora. Baigiantis karui 
Lietuvą paliko daugiau nei 60 tūkstančių politinių 
pabėgėlių, pasitraukusių į Vakarus. 
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A. Ažubalis 
baltarusiams:

Lietuva nesipriešina Baltarusijos ir 
Kaliningrado srities planams plėtoti 
branduolinę energetiką, tačiau nesutinka, 
kad atominės elektrinės (AE) būtų statomos 
šalia gausiai apgyvendintų mūsų šalies vietų 
ir nesilaikant saugumo reikalavimų, interviu 
DELFI tvirtina Lietuvos užsienio reikalų 
ministras Audronius Ažubalis.

eksperimentuokite 
dykvietėje, 
o ne šalia mūsų
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Jo teigimu, šių AE iniciatoriams 
žmonės nerūpi, o jas planuojant 
laužomi tarptautiniai saugumo 
standartai.

Nepaisant Rusijos energetikos bendro-
vės „Rosatom“ įsitikinimo, kad pavyks 
priversti lietuvius persigalvoti ir palaikyti 
jų planus, A. Ažubalis tvirtino, jog Lietuva 
nesutiks į Kaliningrado srities projektą 
žiūrėti pro pirštus.

Kaip vertinate Baltarusijos valdžios planus 
statyti branduolinę jėgainę 30 km nuo Lietu-
vos sienos?
Daugiausia susirūpinimo kelia tai, kad 
Baltarusijos AE planuojama tik 50 km nuo 
Lietuvos sostinės. Taigi nelaimės atveju 
gali būti paralyžiuota visa Lietuva. Tiesa, 
Europoje esama pavyzdžių, kai AE yra gre-
ta sostinių, tačiau dėl šių projektų sutarė 
visos šalys. Tai esminis skirtumas.

Mūsų esminė nuostata – Lietuva nėra 
prieš kaimyninių valstybių siekius išnau-
doti atominę energiją. Puikiai žinome, kad 
ir pati Lietuva plėtoja branduolinę ener-
getiką. Tačiau ne tik gerosios kaimynystės 
tradicijos, bet ir tarptautiniai susitarimai 
įpareigoja pasirūpinti, kad valstybės 
ambicijos būtų suderintos su saugumo 
reikalavimais ir atsakomybe prieš savo ir 
pasaulio bendruomenę.

Tiek Baltarusijos, tiek Rusijos projektai, 
vykdomi greta Lietuvos, ES, NATO sienų, 
yra vykdomi šiurkščiai pažeidžiant Espoo 
ir Branduolinės saugos konvencijas.

Į esminius, teisėtus Lietuvos klausi-
mus dėl poveikio aplinkai vertinimo arba 
neatsakoma, arba atsakoma nevisiškai. 
Tai gryniausia imitacija, puoselėjama dar 
ir propagandine informacine kampanija, 
neva Lietuvai į visus klausimus atsakyta ir 
ją tenkina atsakymai. Daug dirbame tam, 
kad šis neskaidrumas būtų nušviestas ne 
tik regione, bet ir visame pasaulyje.

iškalbingas dar ir tas faktas, kad sta-
tybose bus naudojami eksperimentiniai 
atominiai reaktoriai. jokie ekspertai manęs 
kaip piliečio neįtikins, kad tai „saugesni 
reaktoriai“.

Kol nėra išbandyta praktikoje – tai tik 
popierinė teorija. Parinkta aikštelė As-
trave neįvertinta TATENA (Tarptautinės 
atominės energijos agentūros – DELFi) 
ekspertų. ir nors vertinimo procesas 
nebaigtas, jau pradėti statybos darbai, ko 

neleidžia Espoo konvencija. Tad tik norisi 
pasakyti – mieli ponai, eksperimentuokite 
dykvietėje, negyvenamoje teritorijoje, o ne 
šalia miestų, ne šalia mūsų sostinės.

Kai girdžiu nuolat kartojamus Baltaru-
sijos pusės argumentus apie tai, kad esą 
jų planuojamas projektas saugus, man 
kyla vienas esminis klausimas – jei viskas 
išties saugu – kam tada slėpti informaciją, 
atsisakyti priimti ekspertus, pasinaudoti 
siūloma pagalba? Tai pagrindinis rodiklis, 
kad ne viskas yra gerai ir kad mums gresia 
didelis pavojus.

Lietuvos pastangomis šis klausimas tapo 
bendru ES klausimu, 2011 m. kovo mėn. 
Europos viršūnių taryboje ES valstybių 
vadovai tai sutartinai patvirtino: sustiprin-
ti ES reikalavimai, vadinamieji „Stress“ 
testai bus taikomi ES ir to pareikalauta iš 
kaimyninių valstybių.

Balandžio 4–14 d. Vienoje vykusioje 
Branduolinės saugos konvencijos peržiū-
ros susitikime buvo atkreiptas dėmesys į 
būtinybę suteikti visapusišką informaciją 
dėl atominių elektrinių, adekvačiai įver-
tinti jų poveikį gyventojams ir aplinkai, 

Daugiausia susirūpinimo kelia tai, kad 
Baltarusijos AE planuojama tik 50 km nuo 
Lietuvos sostinės. Taigi nelaimės atveju gali būti 
paralyžiuota visa Lietuva. Tiesa, Europoje esama 
pavyzdžių, kai AE yra greta sostinių, tačiau dėl šių 
projektų sutarė visos šalys. Tai esminis skirtumas.

Baltarusiai jau beveik užsitikrino finansavimą 
naujai AE. Pastaruosius porą metų Lietuvos 
Vyriausybė laikėsi pozicijos, kad kaimynų 
planai nerimti ir jie mus tik gąsdina. Kaip 
manote, ar tokia laikysena nebuvo klaida? Ką 
Lietuva galėjo padaryti, kad pakeistų Baltaru-
sijos sprendimą bent jau dėl jėgainės vietos?

– Noriu pasakyti aiškiai – mes negalime 
uždrausti kaimynams apskritai statyti 
branduolinių jėgainių. ir nenorime to da-
ryti. Nuo pat to momento, kai jie paskelbė 
apie savo ketinimus statyti SE, visą laiką 
kėlėme tinkamos aikštelės parinkimo, 
branduolinės saugos pagal tarptautinius 
standartus klausimus, siūlėme savo pagal-
bą. Tikėjome baltarusių geranoriškumu ir 
atsakingumu.

Tačiau jau poveikio aplinkai vertinimo 
procese iškilo pagrįstų abejonių, o pasta-
ruoju metu, kaip ir minėjau, matome vi-
sišką tarptautinių teisės aktų ignoravimą. 
Todėl keliame šį klausimą visais lygiais – ir 
ES, ir TATENA, ir kitose organizacijose bei 
forumuose.

Kokios Lietuvos ar tarptautinės priemonės 
dabar galėtų pakeisti Baltarusijos nuomonę 
dėl jėgainės statybų?
Pirmiausia, tai nėra vien Lietuvos rūpestis, 
nes atominė energetika nepripažįsta 
kompromisų ir juolab valstybių sienų. 

atsižvelgti į galimą poveikį, peržengiantį 
valstybių sienas, sustiprinti branduolinės 
saugos standartus.

Prie visų šių įvykių prisidėjo Lietuvos 
diplomatai. ir tai ne pabaiga. imamės ir 
imsimės visų teisinių priemonių, kad už-
kirstume kelią nesaugiems projektams.

Tikiu, kad tarptautinės bendruomenės 
balso tiek Baltarusija, tiek Rusija negali 
negirdėti. Klausimas, ar jos ryšis šį balsą 
ignoruoti.

Ne taip seniai JAV išreiškė paramą Baltarusi-
jos AE. Kad ir kokie buvo to sprendimo moty-
vai, mūsų planams ir mūsų šalies saugumui 
tai nebuvo palankus sprendimas. Ar tai lėmė 
kokios nors mūsų užsienio politikos klaidos, 
netinkama strategija ar nepalankiai susiklos-
čiusios geopolitinės aplinkybės?
jau ne kartą yra kartota, kad nei jAV, nei 
Lietuva iš principo neprieštarauja atomi-
nės energetikos plėtojimui kaimyninėse 
šalyse. Tai, kokį energetinį balansą ji pasi-
renka, yra kiekvienos valstybės apsispren-
dimo reikalas.

jAV remia ir Lietuvos energetinės strate-
gijos įgyvendinimą, ir Visagino atominės 
elektrinės (VAE) projekto plėtrą. Tai jAV 
valstybės departamento oficialiu pareiški-
mu buvo patvirtinta po vasarį Vašingtone 
vykusio mano susitikimo su valstybės 
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sekretore H. Clinton ir jos pavaduotoju 
D. Steinbergu.

Kartu tiek jAV, tiek Lietuva reikalauja, 
kad būtų laikomasi aukščiausių tarptauti-
nių branduolinės saugos ir aplinkosaugos 
standartų.

Kaip manote, ar Rusijos ir Baltarusijos AE 
projektai mūsų kaimynystėje – tai konkuren-
cijos ar susitarimo padarinys?
Neįžvelgiame jokios ekonominės logikos 
ir poreikio Kaliningrado sričiai statyti tokį 
objektą, kai jau šiuo metu yra elektros 
energijos gamybos perteklius ir be AE, 
nėra jungčių su kitomis šalimis, išskyrus 
Lietuvą, nėra reikalingų galios rezervavi-
mo pajėgumų, realizacijos rinkos.

garantuota paklausa regione. Tai yra eu-
ropinės svarbos projektas ir jo įgyvendini-
mui negali daryti įtakos kitos šalies planai 
plėtoti atominę energetiką. 

Lietuva Visagino projektą įgyvendina 
atsakingai, pagal aukščiausius atominės 
saugos reikalavimus, su niekuo nelenk-
tyniauja ir dėl skubos kompromisinių 
sprendimų nedaro.

Ko ketinama imtis Lietuvos gyventojams ap-
saugoti, jei bus pastatyta Baltarusijos jėgainė? 
Pavyzdžiui, kur bus evakuojamas Vilnius?
Žinoma, turime galvoti ir įvertinti visus 
scenarijus, taip pat ir pačius blogiausius, 
jeigu, neduok Dieve, nugalėtų kaimynų 
neatsakingumas.  

Kalbėdamiesi su Baltarusija mes pabrėžiame ne artumą 
prie sienos, o prie tankiai apgyvendintų vietovių, 

prie Lietuvos sostinės, kur sutelktos visos valdžios 
institucijos, kur gyvena šimtai tūkstančių žmonių. 

Lietuva nesutiktų mainais į baltarusių planų 
pakeitimą atsisakyti savo AE projekto, kurį 
baltarusiai prikiša kaip panašų atvejį, kai 
kaimyninės šalies elektrinė statoma šalia 
sienos?
Visagino atominė elektrinė ir Baltarusijos 
atominė elektrinė yra nelygintini, absoliu-
čiai skirtingi atvejai.

Visagino AE yra statoma senoje, laiko 
ir tyrimų išbandytoje vietoje – pakeičiant 
ignalinos AE. Lietuva atliko papildomus 
seisminius tyrimus, aikštelės tinkamumą 
yra pripažinusi TATENA misija. Mes viską 
atliekame skaidriai ir atsakingai prieš 
visuomenę, mes statome ne tik sau, bet ir 
visam Baltijos regionui.

Kalbėdamiesi su Baltarusija mes pabrė-
žiame ne artumą prie sienos, o prie tankiai 
apgyvendintų vietovių, prie Lietuvos sosti-
nės, kur sutelktos visos valdžios instituci-
jos, kur gyvena šimtai tūkstančių žmonių. 
Tad kyla klausimas – ką mes lyginame?

Pabaigoje norėčiau grįžti prie kaimynų 
laikysenos.

Praėjusią savaitę mus pasiekė Rusijos 
kompanijos „Rosatom“ atstovų pareiški-
mai, esą jie, padedant TATENAi, „privers“ 
Lietuvą „susitarti“.

Norisi paklausti – „susitarti“ dėl ko? Dėl 
to, kad pro pirštus žiūrėtume į neskaidriai 
plėtojamus atominės energetikos projek-
tus? Tikrai nepavyks.

Tikiuosi, kad greičiau jau mums, pade-
dant tarptautinei bendruomenei, pavyks 
juos, nenoriu vartoti žodžio „priversti“, įti-
kinti, kad visada verta laikytis tarptautinių 
susitarimų ir įsipareigojimų. Pirmiausia 
dėl savo piliečių saugumo.

Taip pat kol kas neteko girdėti, kad 
pasaulyje pripažinta, gerą reputaciją turinti 
kompanija būtų pareiškusi norą investuoti 
į Baltarusijos ar Rusijos AE projektus, nors 
žinome, kad tokių investuotojų karštli-
giškai ieškoma. Viena to priežasčių, mano 
nuomone, yra neatsakyti klausimai dėl 
objektų saugos ir ekonominio pagrįstumo.

Be to, negalime nepastebėti ir to, kad 
viešojoje erdvėje gerokai daugiau diskusijų 
skiriama Baltarusijos planuojamai AE, o 
pamirštama, kad Kaliningrade AE planuo-
jama taip pat neskaidriai ir nesilaikant 
tarptautinių reikalavimų.

Kaip Baltarusijos AE statybos gali paveikti 
Lietuvos siekius turėti savo branduolinę 
jėgainę ir rasti jai tarptautinį investuotoją?
Skirtingai nuo Baltarusijos ir Kaliningrado 
AE projektų, planuojama Visagino elektrinė 
yra, kaip ekspertai sako, geriausiai šiuo 
metu Europoje parengtas branduolinės 
jėgainės projektas. jis įgyvendinamas lai-
kantis aukščiausių saugos reikalavimų, tei-
giamai įvertintas TATENA ir kitų ekspertų.

Visagino atominė elektrinė yra ne vien 
Lietuvos, tai regioninis projektas, kuriame 
dalyvauja Latvija, Estija ir Lenkija. Tam yra 
sutelkta visa politinė parama, statomos 
reikalingos elektros jungtys su Švedija ir 
Lenkija, užtikrinamos rezervinės galios, 

Rengiant AE projektus visuomet rengiami 
ir evakuacijos planai, sudaromi atitinkami 
dvišaliai susitarimai. Tačiau, kol iš Balta-
rusijos nesame gavę išsamios informacijos 
apie galimą grėsmę ir riziką, negalime 
parengti atitinkamų sprendimų.

Tenka tik apgailestauti, kad kaimyninių 
projektų iniciatoriams žmonės, švelniai 
tariant, nerūpi. juk kalbama ne tik apie 
Lietuvą, bet ir apie Baltarusijos, Rusijos 
piliečius. Diskusija visuomenėje apie ga-
limą pavojų yra slopinama, netgi Astravo 
vietovės gyventojams neleidžiama išreikšti 
savo nuomonės.
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Užsienio reikalų ministerijos 
vadovaujama tarpinstitucinė 
darbo grupė parengė „Globalios 
Lietuvos“ – užsienio lietuvių 

įsitraukimo į valstybės gyvenimą – kūrimo 
2011–2019 metų programos (toliau – 
„Globalios Lietuvos“ kūrimo programa) 
projektą. Projektas parengtas vadovaujantis 
Penkioliktosios Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės veiklos programos, kuriai 
pritarta 2008 m. gruodžio 9 d. Lietuvos 
Respublikos Seimo nutarimu Nr. Xi-52 
(Žin., 2008, Nr. 146-5870), nuostatomis.

KAM REIKALIngAS nAUJAS 
VALSTyBėS SANTyKIUS SU 
UŽSIENIO LIETUVIAIS 
REgLAMEnTUOJAnTIS 
DOKUMENTAS? 
Už Lietuvos ribų gyvena apie 1,3 mln. 
lietuvių kilmės ir iš Lietuvos kilusių as-
menų, iš jų – apie 300 tūkst. yra Lietuvos 
Respublikos piliečiai. Tapome valstybe, 
kurios didelė tautos dalis gyvena ne geo-
grafinėje Lietuvos teritorijoje. Įvertinus 
globalizacijos procesus ir kitų valstybių 
(Airijos, Lenkijos) bendradarbiavimo 
su savo diaspora patirtį, gyvybingų ir 
kokybiškai naujų valstybės santykių su 
jos diaspora užtikrinimas yra egzis-
tencinės svarbos uždavinys Lietuvai. 
Todėl Lietuvos interesas yra išlaikyti ir 
sustiprinti ryšius su po pasaulį pasklidu-
sia mūsų tauta, sumažinti takoskyrą tarp 
išvykusiųjų ir gyvenančiųjų Lietuvoje, 
valstybės politiką diasporos atžvilgiu 
grindžiant „Globalios Lietuvos“ idėja.  
 

“Globalios lietuvos„ idėja 
„Globalios Lietuvos“ idėja grįsta 
suvokimu, kad esame viena Lietuvos 
tauta, jungiama bendros lietuviškosios 
tapatybės ir istorinės atminties ir, nepri-
klausomai kur gyventume, puoselėjame 
lietuvybę, išlaikome politinius, ekono-
minius, pilietinius ir kultūrinius ryšius 
su Lietuva ir įsitraukiame į valstybės ir 
jos gerovės kūrimo procesą. Kiekvienas 
lietuvis svarbus ir reikalingas Lietuvai. 
Savo žiniomis, idėjomis ir patirtimi 
jis gali prisidėti prie mūsų valstybės ir 
visuomenės pažangos.

bendruomenės komisijos posėdžių metu. 
Nors viešojoje erdvėje pasigirsta nuo-

monių, kad „Globalios Lietuvos“ idėja yra 
kapituliantiška, per daug akcentuojami ne 
neigiami emigracijos aspektai, o ieškoma 
globalizacijos teikiamų galimybių, tačiau 
dauguma pripažįsta, kad pagaliau pažiūrėta 
realybei į akis ir imamasi veiksmų Lietuvos 
bei jos diasporos partneriškiems santykiams 
kurti ir stiprinti. Turime pripažinti, kad 
tapome diasporine valstybe, kurios nemaža 
tautos dalis gyvena už Lietuvos ribų. 

Kai kuriose pastabose atkreipiamas dėme-
sys, kad „Globalios Lietuvos“ kūrimo procese 
nėra pakankamai apibrėžtas užsienio lietu-
vių indėlis, keliami uždaviniai atspindi tik 
vienpusį Lietuvos valstybės įsipareigojimą. 
Pažymėtina, kad nors užsienio lietuvių 
organizacijos dėl savo visuomeninio statuso 
negali būti įpareigotos vykdyti projekte 
numatytų uždavinių, yra kviečiamos aktyviai 
bendradarbiauti įgyvendinant ambicingą 
,,Globalios Lietuvos“ idėją. 

Apibendrinus gautas pastabas galima 
daryti išvadą, jog iš esmės pritariama 
„Globalios Lietuvos“ idėjai. Pažymėtini 
Pasaulio lietuvių bendruomenės išsakyti 
prioritetai ,,Globalios Lietuvos“ kūrimo 
kryptims: tautiškumas, vienybė ir bendra 
veikla kuriant Lietuvos ateitį. 

Atsižvelgiant į naujos redakcijos Strategi-
nio planavimo metodiką (Žin., 2010, Nr. 102-

Lietuvos interesas yra išlaikyti ir sustiprinti ryšius 
su po pasaulį pasklidusia mūsų tauta, sumažinti 
takoskyrą tarp išvykusiųjų ir gyvenančiųjų 
Lietuvoje, valstybės politiką diasporos atžvilgiu 
grindžiant „Globalios Lietuvos“ idėja. 

Užsienio reikalų ministerijos pranešimas

Patvirtinta 
GLOBALiOS LiETUVOS 
   kūrimo programa
„Globalios Lietuvos“ – užsienio lietuvių įsitraukimo į 
valstybės gyvenimą – kūrimo 2011–2019 metų programa

DOKUMEnTO REngIMO 
EIGA, PASTABOS IR PASIūLyMAI
Dokumento projektas buvo paskelbtas 
viešai svarstyti 2010 m. liepos mėnesį. 
Lietuvoje ir užsienyje gyvenantys lietuviai, 
įvairios nevyriausybinės organizacijos ir 
Pasaulio lietuvių bendruomenė pateikė 
apie 200 pastabų ir pasiūlymų. Projektas 
buvo aptartas ir Lietuvos bei užsienio 
lietuvių žiniasklaidoje. Daugiausia 
diskusijų sukėlę klausimai buvo aptarti 
2010 m. spalį vykusių ministro pirmininko 
vadovaujamos Užsienio lietuvių reikalų 
koordinavimo komisijos bei Lietuvos 
Respublikos Seimo ir Pasaulio lietuvių 

5279) ir gautas pastabas parengtas „Globalios 
Lietuvos“ kūrimo strategijos projektas buvo 
pakeistas į „Globalios Lietuvos“ kūrimo pro-
gramos projektą (buvo pakeista dokumento 
struktūra ir turinys).

Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2011 
m. kovo 30 d. nutarimu Nr. 389 patvirtino 
„Globalios Lietuvos“ – užsienio lietuvių 
įsitraukimo į valstybės gyvenimą – kūrimo 
2011–2019 metų programą (Žin., 2011, Nr. 
42-1969). 

„Globalios Lietuvos“ kūrimo programos 
tikslams ir uždaviniams įgyvendinti bus 
rengiamas atskiras dokumentas – tarpins-
titucinis veiklos planas. Fo
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Straipsnio autorė 
Živilė Kavaliauskaitė 
(skrastas.lt)

Svečias

Marijonas Mikutavičius sakė negalvojantis, 
kad žodžiai „Aš tikrai myliu Lietuvą“ turi 
nešti socialinę ar patriotinę žinią. „Esame 
nuotaikų svyravimų ir politinio klimato 
kaitos išdraskyta karta“, – taip bendraamžius 
vertina keturiasdešimtmetį netrukus 
švęsiantis dainininkas. 

IRONIŠKAI IR NUOŠIRDŽIAI
Koncertinis turas yra pavadintas „Aš tikrai myliu Lietuvą“. Tai – kartu ir jūsų 
pozicija?
Tikrai taip vadinasi? Aš, tiesą sakant, pirmą kartą išgirdau. Rimtai? Tada – 
taip, pozicija (šypsosi).

Koncerte negalvojau apie tai, kad esu nusiteikęs socialiai aktyviai ir 
patriotiškai, kad turiu nešti kokią nors žinutę. Dainos skirtingos: vienos 
yra linksmos, mes per jas kvailiojame, kitos mąslios, rimtesnės. 

Bendros koncepcijos koncerte nėra. išskyrus norą, kad žiūrovas būtų 
jautrus, kaip ir tu pats.
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Marijonas 
Mikutavičius: 

„Man individas 
  svarbiau nei        
      visuomenė“



Koncerto pristatyme teigiate: „Žinot, aš 
niekada nebuvau labai geras dainininkas. 
Bet viskas, ką visada mokėjau geriausiai, 
tai kitiems primesti savo nuotaiką. Gerą ar 
blogą... Jau atleiskite.“ Klausytojus traukia 
charizma?
Sunku save vertinti, bet mums pavyksta. 
Publika gera, kone po kiekvieno koncerto 
išeinu laimingas. Žinau, tai gali skambėti 
kaip tušti žodžiai ir banalios frazės, bet 
iš tiesų stengiuosi, kad tas porą valandų 
būtų žiauriai linksma.

Bet gal kažkam tuščiai skamba ir žodžiai „Aš 
tikrai myliu Lietuvą“?
Toje frazėje gali būti užfiksuota daug 
įvairių emocijų. „Aš myliu Lietuvą“ gali būti 
pasakyta taip, kaip sako Petras Gražulis ar iš-
važiavęs emigrantas, ir visai kitą emociją gali 
suteikti, kai sako Marijonas Mikutavičius. 

Kokia M. Mikutavičiaus emocija?
Šiek tiek ironiška. Svarbiausia, su doze 
nuoširdumo. Bet ir tam tikra dalimi skep-
sio ir suvokimo, kad kartais Lietuvą myli 
per sukąstus dantis. Bet ją myli.

Dėl ko tenka sukąsti dantis?
Matau labai daug žmonių, nuo kurių 
sprendimų priklauso visa mūsų gyvense-
na, bet daugelyje jų nematau jokio jausmo. 
Ne tik meilės savo šaliai, bet elementa-
riausios pagarbos.

Suprantu, kad lengva kiauksėti ir 
aiškinti, kaip viskas turi būti. Valdžioje gal 
būčiau toks pats silpnas žmogelis, kaip 
ten sėdintys kiti vyrai. Kita vertus, aš bent 
turiu nuoširdumo ir galimybę šnekėti tai, 
ką įsivaizduoju. 

„GIRTA LIETUVA“
Koks pastarųjų metų sprendimas labiausiai 
erzina?
Mokesčiai atrodo keisti, bet dėl jų 
galime išgyventi. Labiausiai erzina, kad 
sprendimai priimami nežinant, ko mes 
iš tiesų visi norime ir ko tikimės. Kartais 
susidaro įspūdis, kad elgiamės taip, kaip 
girtas žmogus, išėjęs iš baro ir netu-
rintis jokios koncepcijos kur eis toliau: 
namo, į kitą barą ar pas meilužę? Kartais 
man atrodo, kad mūsų Lietuva blaškosi 
tokios būsenos. 

Daugybė kažkokių idėjų, neva tikslų. 
Vieni aiškina, kad turime tapti politikos 

regioniniais lyderiais, kiti – pastatyti 
atominę elektrinę ir transportuoti elektrą. 
Nėra aiškios krypties.

Kodėl neatsiranda blaivintojų?
Pirmiausia esame maža šalis, kad joje 
atsirastų aktyvi itin nepatenkintų žmonių 
bendruomenė. Antra, mes nesame Libija 
ar Egiptas. Mūsų žmonės, kai jiems blogai, 
turi lengvą atsitraukimo būdą: susidėti 

ar išvažiuoja. Bet kuriuo atveju Lietuva dėl 
to tikrai neprapuls.

Nekyla minčių išvažiuoti pačiam?
Aš senas, man nėra kur trauktis (šypsosi).

MInIMALUS IR 
MAKSIMALUS PATRIOTIZMAS 
Kokia jūsų, keturiasdešimtmečių, karta? 
Lietuvai atgavus nepriklausomybę buvote 
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Pirmiausia esame maža šalis, kad joje atsirastų 
aktyvi itin nepatenkintų žmonių bendruomenė. 
Antra, mes nesame Libija ar Egiptas. Mūsų 
žmonės, kai jiems blogai, turi lengvą atsitraukimo 
būdą: susidėti lagaminus, nusipirkti lėktuvo 
bilietą ir pasitraukti į Londoną ar Dubliną. 

lagaminus, nusipirkti lėktuvo bilietą ir 
pasitraukti į Londoną ar Dubliną. 

jei būtų kita situacija, visi burbuliuotų, 
kas nors keistųsi. Dabar burbulas, kuris 
turėtų pūstis, subliūkšta ir išleidžia orą. 

Emigracija dėl savo masto kartais jau pava-
dinama evakuacija...
Dėl to aš nesijaudinu. Normalu, kad 
žmonės važiuoja. ir tiesingai daro, jei čia 
neranda galimybės nugyventi savo gyveni-
mo gražiau. Evakuacijos nebus. Kai vieni 
išvažiuoja, kiti randa daugiau erdvės plėstis.

Nežinau, kurie geresni: tie, kurie lieka 

dvidešimtmečiai – tinkamas metas startui. 
Per dvidešimt metų nebuvo galimybių 
susikurti daugmaž vienodo gyvenimo 
būdo. Pinigų kaita, bankų griūtys, politi-
nės valdžios persidalijimas ir taip toliau. 
Nuo begalinio patriotizmo iki begalinio 
nusivylimo. Kiekvienas reagavo labai 
skirtingai. 

Kartais įsivaizduodamas savo klasę ir 
kartą, kuri kartu išėjo iš mokyklos, pa-
svarstau, kaip jiems susidėliojo gyvenimas. 

Keli nuošimčiai prisitaikė, tarp kurių esu 
ir aš. jiems patiko čia, jie rado savo vietą. 
Kiti blaškosi iki šiol. Treti jau nebesiblaš-
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ko, yra liūdni ir pikti. ir taip toliau. 
Esame nuotaikų svyravimų ir politinio 

klimato kaitos išdraskyta karta.

Dar ne keturiasdešimtmečių laikas?
Kiek bandė daryti vienmečiai, kiek įvai-
riausių partijų buvo kurta (ir aš tikiu, kad 
kai kurios jų buvo kurtos turint gražių 
idėjų), bet nieko nepakeitė ir prisitaikė prie 
to, kas yra. 

Manau, tik laikas gali keisti. Perfor-
muojamos vertybės. Nesvarbu, politika, 
kultūra ar kasdienis gyvenimas. Vieną 
dieną mes, vartotojai, džiaugiamės 
kapitalizmu, kitą – jau esame žalieji, 
rėkiame, kad atsisakytume poreikių, nes 
žalojame gamtą. 

Kas yra jaunoji karta? Dažniausiai tie 
žmonės, kurie neturi visuomeninio svorio 
ir pinigų. Nupjauti galvos ir užsodinti 
naujos neįmanoma. 

Nemanau, kad naujas kraujas ką nors 
duoda. jaunimo entuziazmas pralaimi 
prieš seniokų nusistovėjusias normas ir 
pasaulio supratimą. Anksčiau ar vėliau jie 
įsilieja į tą patį klaną, į tą pačią gyvenimo 
schemą. 

Valstybei subręsti, manau, normalu per 
40 metų. Mes dabar esame viduramžyje. 

Vadinasi, pasigendate pilietinės visuomenės?
Esu politinės visuomenės skeptikas. 
Apsikuopkime savo kieme. Kaip sakė Aistė 
Smilgevičiūtė, išsikelkime inkilėlį savo 
sode. Čia yra pilietinė visuomenė.

Įsivaizdavimas, kad kas nors turi 
marširuoti, vienytis į bendras talkas, 
judėjimas dėl valstybės, man primena 
fašistinę ar komunistinę santvarką. Vals-
tybė tave lyg globoja, bet jai turi padėti. 
Kodėl? jei galime padėti, gal galime ir 
patys tvarkytis?

Labai palaikau judėjimus, kylančius tu-
rint gerų idėjų. Bet nemanau, kad turime 
užauginti pilietinę visuomenę, kuri atna-
šaus kažkam, kas tvyro ore su pavadinimu 
„Lietuva“. 

Man individas svarbiau nei visuomenė.

Kaip suvokiate patriotizmą?
Patriotizmas pirmiausia formuojamas 
šeimoje. Minimalus patriotizmas: suvoki, 
kad gyveni valstybėje, ją myli ir gerbi.

Čia – tavo namai, būk geras, stenkis, 
kiek įmanoma, mažiau prikiaulinti. 

Maksimalus patriotizmas: nuleidžiamas iš 
viršaus, aš jo nepakenčiu. 

Mūsų karta mokėsi mokykloje, kur ant 
kiekvieno kampo kabėjo Lenino galva. Ar 
Leninas mums pasirodė geresnis nei yra iš 
tikrųjų? Ne, galva yra galva.

Dabar tokie patys modeliai kišami į mo-
kinių galvas: štai V. Kudirka ar M. K. Čiur-
lionis ant sienos. Tai – tavo gyvenimo alfa 
ir omega. 

Kodėl? Ta alfa ir omega tau turi garan-
tuoti tam tikras laisves, tiesą, teisingumą, 
pagaliau, gerovę.

Svečias

jei to nėra, kabink kiek nori trispalvių, 
bausk. Na, įmuši žmonėms į galvas. Bet 
žmonės vėliavas išsikelia patys, ir nereikia 
norėti, kad jie būtų didesni patriotai nei 
yra. jausmas užauga iš tikėjimo, kad tavo 
valstybė yra tau gera.

Man lengva, nes man ši valstybė buvo 
pakankamai gera. Bet daugelis žmonių 
taip nesijaučia. 

Ką įrašytumėte vietoj daugtaškio: „Labai 
myliu Lietuvą, nes...“?
Čia žmonės geri. Naivoki, bet geri.
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Patriotizmas pirmiausia formuojamas šeimoje. 
Minimalus patriotizmas: suvoki, kad gyveni valstybėje, 
ją myli ir gerbi. Čia – tavo namai, būk geras, stenkis, 
kiek įmanoma, mažiau prikiaulinti. Maksimalus 
patriotizmas: nuleidžiamas iš viršaus, aš jo nepakenčiu. 



Lietuviai pasaulyje

„Dabar, kai sutvarkyta teritorija sušvito 
naujomis spalvomis, taip ir norisi čia reng-
ti kuo daugiau švenčių. Artimiausi planai – 
gegužės pradžioje surengti Kiemo muzikos 
vakarą kaip atsaką Gatvės muzikos dienai, 
vykstančiai Lietuvoje. Taip pat birželio 
1-ąją čia rengsime lietuvių vaikų piešimo 
dieną, kieme tam pastatysime 15 molber-
tų“, – Belgijos lietuvių bendruomenės 
planais dalijosi E. Urbanavičienė.

Buvusios Lietuvos ambasados tvarky-
mas vietos lietuviams buvo ne tik papras-
ta talka, bet ir simbolinė akcija, raginanti 
Lietuvos Vyriausybę persvarstyti šio 
istorinio pastato likimą.

iki 2009-ųjų pabaigos vadinamajame 
„dviejų fasadų“ name su nemažu sodu 
veikė Lietuvos ambasada Belgijos Karalys-
tėje ir Liuksemburgui. Ambasadai išsikėlus 
į arčiau Briuselio centro esančios Lietuvos 
nuolatinės atstovybės ES patalpas, pastatas 
nustojo būti naudojamas diplomatinėms 
reikmėms. Pasigirdo planų, kad šį pastatą 
su erdviu kiemu, 1991 metais padovanotą 
Kanados lietuvių, ruošiamasi parduoti. 
Belgijos lietuviai norėtų, kad ši dovana ir 
toliau tarnautų Lietuvai bei Europos sosti-
nėje įsikūrusių lietuvių reikmėms.

DAROM
Švaros akcija „Darom“ įvyko ir Briuselyje. Apie trisdešimt vietos lietuvių tvarkė istorinę 
vertę turinčios buvusios Lietuvos ambasados kiemą. Bendruomenės nariams, tarp kurių 
buvo ir diplomatų bei aukštų ES pareigūnų, prireikė net 6 valandų, kol keletą metų 
netvarkomas kiemas būtų „išlaisvintas“ nuo išsikerojusių brūzgynų bei vijoklių.

Briuselyje virto „džiunglių“ 
naikinimo operacija

eįtikėtina, bet kiemelis jau 
buvo spėjęs virsti džiun-
glėmis: užžėlę takai, išsi-
keroję negenėti krūmai, 
užsiveisusios kilometrinės 
piktžolės... Sunku net 

pagalvoti, jog dar prieš dvejus metus 
šis šabakštynas buvo vidiniu Lietuvos 
ambasados Briuselyje kiemu“, – sakė viena 
iš talkos organizatorių BLB valdybos narė 
Egidija Urbanavičienė.

Talka, pavadinta „Sutvarkyk Lietuvos 
lopinėlį Briuselyje“, sukvietė ne tik Belgi-
jos lietuvių bendruomenės aktyvistus, bet 
ir jiems padėti pasišovusius diplomatus iš 
Nuolatinės atstovybės ES, taip pat buvusį 
atstovybės vadovą, šiuo metu aukščiausią 
administracinį postą ES institucijose tarp 
lietuvių turintį ambasadorių Rytį Martiko-
nį. Vertimų generalinio direktorato gene-
ralinio direktoriaus pavaduotojas genėjo 
rožynus, karpė tujų tvorą ir iš talkos išėjo 
vienas paskutinių.

Talkoje dalyvavo ir vietos lietuvių cho-
ro narės, kas savaitę buvusios ambasados 
patalpose rengiančios repeticijas, sekma-
dienines Lietuvos istorijos pamokas 
šiose patalpose lankančių tėvų vaikai.

n
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Pagal sutartį su Lietuvos agentūra 
„Eksportuojanti Lietuva“ prekybos 
atstovybei vadovaus LR garbės 
generalinė konsulė Klivlande 

ingrida Bublienė ir tarptautinio verslo 
specialistas Linas Klimavičius. Pagrindi-
nis atstovybės tikslas – skatinti Lietuvos 
eksportą į jungtines Valstijas. ji teiks pas-
laugas tarptautinės vadybos ir prekybos, 
reklamos, logistikos ir kt. srityse, taip pat 
patars teisiniais, finansiniais ir draudimo 
klausimais, padės įsigyjant reikalingus 
verslo pažymėjimus ir kita.

PADARYTAS YPATIngAS 
SPREnDIMAS
Po oficialaus atidarymo kalbinti Lietu-
vos prekybos atstovybės jAV darbuotojai 
i. Bublienė ir L. Klimavičius sakė neretai 
sulaukiantys klausimo, kodėl Lietuva 
jungtinėse Valstijose įkūrė tokią atstovybę 
praėjus daugiau nei 20 metų nuo Nepri-
klausomybės atkūrimo. ,,Mūsų paaiški-
nimas, – sako L. Klimavičius, – yra toks, 
kad iki šiol Lietuvos Vyriausybės misija 
buvo kitokia – verslo drauge su kultūros 
ir imigracijos klausimais buvo bandoma 
spręsti ambasadoje ir konsulatuose.“ Be to, 
Lietuva yra gana maža šalis, jos biudžetas 

nedidelis, todėl ji negalėjo skirti pinigų 
nei tokioms prekybos atstovybėms steigti, 
nei žmonėms samdyti. Tad šiuo konkrečiu 
atveju buvo padarytas unikalus sprendi-
mas – pabandyta sujungti privatų ir viešąjį 
bendradarbiavimą, kai Atstovybės veikla 
iš dalies bus finansuojama joje dirbančių, 
o kai kurios jos teikiamos paslaugos – 
Lietuvos. i. Bublienės ir L. Klimavičiaus 
nuomone, būtent toks susitarimas bei 
bendradarbiavimas ir leido įsteigti šią 
Atstovybę.

ČIKAGA – TINKAMIAUSIAS MIESTAS
Prieš nusprendžiant Lietuvos prekybos 
atstovybę įsteigti Čikagoje nemažai laiko 
praleista kalbantis su žmonėmis, tariantis 
tarpusavyje, dairantis kitų galimų miestų 
kandidatų. Vis dėlto po visų paieškų 
nuspręsta, jog Čikaga yra pats geriausias 
pasirinkimas – tai centrinis jAV mies-
tas, įsikūręs šalies viduryje, nuo jo 500 
mylių spinduliu yra apie 80 proc. visos 
Amerikos pramonės, taip pat – ir galimų 
būsimų klientų. i. Bublienė priminė, jog 
Čikaga yra ,,patikrintas“ miestas, jį yra 
pasirinkusi ne viena užsienio šalis – Čika-
goje yra įsikūrę daugiausia įvairių kraštų 
prekybos atašė, dar kitaip vadinamų 

Praėjus 21 metams po Nepriklausomybės atkūrimo Lietuva šių metų 
kovo 29 dieną Jungtinėse Amerikos Valstijose atidarė pirmąją savo 
prekybos atstovybę – „Lithuanian Trade Office, Inc.“. Naujos ir kol kas 
vienintelės tokios atstovybės JAV namais tapo Čikaga. Miestas, kuris, 
pasak atidaryme dalyvavusio Lietuvos Respublikos ambasadoriaus JAV 
Žygimanto Pavilionio, užima ypatingą vietą visų lietuvių širdyse. Lietuva 
tapo 45-ąja šalimi, Čikagoje įkūrusia savo prekybos atstovybę. 

Straipsnio autorė
Dalia Cidzikaitė
www.draugas.org
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prekybos atstovybėmis (angl. trade offi-
ces). Šiuo metu verslo srityje Čikagoje yra 
atstovaujamos 44 tautos, kovo 29 dieną 
prie jų prisijungė ir Lietuva. 

ATSTOVyBėJE DIRBS 
VIETInIAI LIETUVIAI
,,Daug kas nežino, – sakė naujos atstovy-
bės vadovė i. Bublienė, – kad didžioji tokių 
atstovybių dalis yra įkurta šalia tų šalių 
konsulatų. Mažesnės šalys, neturinčios 
pinigų ir žmonių, samdo vietinius, kaip ir 
mūsų atveju.“ Tad, skirtingai nuo daugelio 
kitų prekybos atstovybių, Lietuvos atsto-
vybėje dirbs ne iš Lietuvos atvykę žmonės, 
o jAV lietuviai. L. Klimavičius tame mato 
daug privalumų. Pasak jo, jų atstovybė 
išsiskiria, nes ji nėra valdžios įkurta ir išlai-
koma, tad ir darbuotojai nebus paskiriami 
laikinai. Lietuvos prekybos atstovybėje 
dirbs vietiniai jAV lietuviai. 

Besisukančiam versle žmogui, įsiti-
kinęs L. Klimavičius, atvykus dirbti į 
kitą šalį, sunku greitai užmegzti ryšius, 
tinkamai panaudoti savo patirtį ir turėti 
pakankamai išteklių. Po kelerių metų į 
jo vietą atvažiavus naujam žmogui vėl 
viskas prasideda iš naujo. Todėl, Lie-
tuvos prekybos atstovybės jAV atstovo 
teigimu, Lietuva šiuo atveju gali nemažai 
laimėti: tiek jis, tiek i. Bublienė turi 
daug verslo patirties, nemažai išteklių ir 
ryšių. ,,Esame vietiniai, – sako L. Klima-
vičius, – turime savo tarptautinį verslą, 
toje srityje abu dirbame daugiau nei 10 
metų, sukauptą patirtį galime panaudoti 
ir padėti Lietuvai veiksmingiau nei laiki-
nai paskirtas dirbti žmogus.“ i. Bublienė 
džiaugiasi, jog jos vadovaujama Lietuvos 
prekybos atstovybė jau yra suradusi kon-
krečius verslo ryšius Čikagoje, kaip antai 
su „World Trade Center“ ir kt. organi-
zacijomis. ,,jos stovi mūsų užnugaryje ir 
nori mums padėti“, – sakė ji.

DARBO NETRūKS, TRūKS TIK LAIKO
Kaip sakė L. Klimavičius, oficialus Atsto-
vybės atidarymas kiek pavėluotas, mat 
jie dirba jau gerus 3–4 mėnesius. ,,jau tu-
rime sulaukę apie 16 konkrečių užklausų 
iš Lietuvos įmonių, kurios ieško kelių 
į Ameriką, – sakė jis. – Šiuo metu jas 
vieną po kitos persvarstome ir ieškome 

geriausių sprendimų, kaip joms padėti 
įgyvendinti jų tikslus.“ Rimtai besido-
minčių Lietuva netrūko ir Atstovybės 
atidarymo metu. Pasak L. Klimavičiaus, 
tą dieną žmonės susirinko ne tik daly-
vauti Atstovybės atidaryme, pabendrau-
ti, bet ir domėjosi lietuviškomis įmonė-
mis, ieškojo ryšių arba norėjo daugiau 
sužinoti apie verslo sąlygas Lietuvoje. 
Būtent tam, jo įsitikinimu, atstovybė ir 
buvo įkurta. L. Klimavičius įsitikinęs, 
jog užklausų tikrai netrūks, tik, kaip ir 
visiems, greičiausiai trūks laiko. 

i. Bublienė pasidžiaugė, jog Atstovybės 
paslaugomis ketina pasinaudoti ir LR 
ambasada jAV. Atidaryme dalyvavęs amba-
sadorius Ž. Pavilionis paprašė jų pagalbos 

pirmajai jAV Komercijos departamento 
rengiamai verslo misijai į Lietuvą. ,,Nors yra 
pasamdyta įmonė, kuri tuo užsiima, – sakė 
i. Bublienė, – ambasada kreipėsi į mus, kad 
jai padėtume. Tai – konkretus darbas.“

Ž. Pavilionis atidaryme atviravo, jog 
Lietuvos prekybos atstovybė Čikagoje 
tėra pirmas žingsnis Lietuvai atsive-
riant jAV verslui. Atidarymo metu buvo 
sutarta, kad balandžio mėnesį Čikagoje 
įvyks ambasadoriaus susitikimas su 
svarbiausiomis ilinojaus valstijos įmo-
nėmis, ketinančiomis plėtoti ekonomi-
nius santykius su Lietuva. Dar šių metų 
planuose yra ir panašios kaip Lietuvos 
prekybos atstovybė Čikagoje atidarymas 
Silicon Valley. 
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balandžio 14 dieną vykusį parodos atida-
rymą susirinko svečiai iš Orlando. Kiti 
atvyko net iš pajūrio miestų – Tampos bei 
Ormond Bičo. Parodos lankytojai kalbėjo 
trimis kalbomis – angliškai, lietuviškai 
ir rusiškai, o tautybių buvo dar daugiau. 
Visus susiejo susidomėjimas dailininkų 
darbais ir noras susipažinti su meninin-
kais. Renginyje dalyvavo kelionių žurnalo 
„Tourist“ redakcija, spausdinanti fotografės 
E. Klinkel straipsnius ir fotografijas apie 
aplankytas pasaulio šalis.

,,Stiklas man sukelia daug įvairių jausmų 
– kaip jis žaidžia su šviesa ir vandeniu, koks 
jis šiltas ir kartu šaltas, minkštas ir kietas, 
švelnus bei saugus ir tuo pat metu aštrus ir 
pavojingas. Pastebiu, kad žiūrovai dažnai pa-

tiria tokį patį jausmą“, – teigia S. jankauskas.
,,Kurdama paveikslus jaučiuosi tarsi pasi-

stūmėjusi laike ir erdvėje. Man tai savotiška 
meditacija“, – prisipažįsta i. Kirvelienė. 
Savo pirmąją freską irma nutapė būdama 
12 metų. Gyvendama Orlande ji paveikslais 
išpuošė daugelį Centrinės Floridos gyvena-
mųjų ir visuomeninių pastatų.

Fotografė E. Klinkel mano, kad be fotogra-
fijos jos gyvenimas būtų pernelyg kasdieniš-
kas ir neįdomus. ,,Fotoaparatas man suteikia St
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Orlando menininkai

Į draugišką grupę susibūrę keturi Orlando menininkai – dailininkės Irma Kirvelienė 
ir Oksana Kofman, stiklo paveikslų kūrėjas Saulius Jankauskas ir fotografė Edita 
Klinkel – surengė bendrą parodą Orlando visuomenei. Vinter Parko miestelio 
biblioteka, kur renkasi išsilavinę ir menu besidomintys žmonės, organizuoja daug 
kultūrinių renginių siekdama savo lankytojus supažindinti su menininkų darbais. 
Tam bibliotekos valdžia finansuoja patalpas menininkų parodoms skelbdama 
konkursus. Vieną jų ir pasisekė laimėti Lietuvos menininkams.

Lietuviai pasaulyje

galimybę išvysti pasaulį naujomis akimis, 
– įsitikinusi ji. – Aš dažnai mąstau ir matau 
kadrais, o ne vaizdais, kurie kaskart keičiasi, 
priklausomai nuo mano žiūros kampo.“

Dailininkė O. Kofman kuria paveikslus 
pasitelkusi intuiciją ir emocijas. ,,Man 
patinka perkelti savo vizijas į paveikslą, 
kurio spalvos ir formos užbaigia pasa-
kojimą, – sako ji. – Dažniausiai pabaigti 
darbai atrodo taip, kaip ir tikėjausi, bet 
kartais pateikia ir netikėtumų.“

Kalbinti lankytojai su entuziazmu atsi-
liepė apie renginį ir sakė nekantraudami 
lauksiantys kitų parodų. Patys meninin-
kai teigė, kad pavykusi paroda įkvėpė 
tolesniems darbams, ir užsiminė turintys 
planų kitiems bendriems projektams.

Į
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Kaip atsidūrėte Amerikoje?
Į Ameriką atvažiavau ištekėjusi. Nebuvo 
lengva apsispręsti palikti Lietuvą, nes 
niekada neketinau gyventi užsienyje. Bet 
džiaugiuosi, kad pasiryžau, nes pasikei-
tusi gyvenimo situacija labai daug ko 
moko, suteikia daug gyvenimo išminties 
ir neabejotinai praplečia akiratį. Užaugau 
sovietmečiu, pagyvenau laisvoje Europoje, 
dabar susipažįstu su Amerikos gyvenimo 
stiliumi ir vis labiau suprantu, kad man 
gyvenime labai pasisekė, jog galėjau patirti 
trijų skirtingų visuomenių vertybių siste-
mas, jas palyginti ir pasirinkti iš jų tai, kas 
geriausia.

 
Jūs daug keliaujate. Kaip, Jūsų akimis, keitėsi 
(ar tebesikeičia) Lietuva?
Lietuvai norėčiau palinkėti daugiau opti-
mizmo ir gyvenimo džiaugsmo. Gyveni-
mas nebūtinai yra lengvas tiek namie, tiek 

vinimą ir daug talento, bet jiems sunku 
prasimušti. Amerikoje gali pradėti kurti 
kiekvienas, nesvarbu kokio amžiaus bū-
damas. Tai dažnas ir daro atsiradęs gyve-
nimo pusiaukelėje (čia nėra nieko keista 
pakeisti gyvenimo kryptį ir karjerą) ir 
pasiekia viską, ką tik numato. Žinau, kad 
gyvendama Lietuvoje nebūčiau turėjusi 
tokių galimybių augti, tobulėti ir moky-
tis, kokių turiu dabar. Turiu nuolatinį 
visuomenės palaikymą ir pripažinimą, 
tad viskas priklauso tik nuo pastangų ir 
įdėto darbo.

Kaip apibūdintumėte šiandienos pasaulio 
lietuvį (nuolat negyvenantį Lietuvoje)?
Žmonės visur tokie patys, nesvarbu, ku-
rioje šalyje jie gyvena ar iš kur jie atvyko. 
Skiriasi tik papročiai, kurių aplinkoje 
jie užaugo. Kiekvienas, atsidūręs svetur, 
patiria vienokių ar kitokių sunkumų, ir 
tai žmones užgrūdina, jie tampa stipres-
ni, išmintingesni ir pakantesni. Mano 
nuomone, lietuviai, nenorintys susitaikyti 
su sudėtinga situacija namie (nedarbas, 
mažos perspektyvos ir pan.), ieško išeities 
svetur, turi daug drąsos bei ryžto ir nebijo 
sunkumų. Per čia praleistus aštuonerius 
metus sutikau daug nuostabių žmonių, su 
daugeliu susidraugavau ir už tai esu labai 
dėkinga likimui. Būtent toks yra mano 
pasaulio lietuvio supratimas.

Kas laukia ateityje?
 O ateities planai... Sunku pasakyti, 
koks bus rytojus. Džiaugiuosi galėdama 
pasidalinti tuo, ką darau dabar. Neseniai 
pradėjau ruoštis parodai, kuri ateinantį 
pavasarį bus atidaryta M. K. Čiurlionio 
meno galerijoje Čikagoje, kur turėjome 
garbės būti pakviesti eksponuoti savo 
darbus. Šiais metais pradėjau bendra-
darbiauti su Orlando turistiniu žurnalu. 
jame spausdinu kelionių straipsnius ir 
nuotraukas. Kitais metais noriu surengti 
asmeninę fotografijų parodą, bet pir-
miausia turiu surasti finansavimą. Be to, 
nuolat mokausi ir dirbu – fotografuoju 
žmones, renginius ir Floridos gamtą, da-
lyvauju fotografų renginiuose, parodose 
ir seminaruose. Dažnai pasvajoju apie 
laiko mašiną, kuri galėtų ištempti laiką ir 
sutalpinti visus įdomius dalykus, kuriuos 
noriu nuveikti per savo gyvenimą.

svetur, bet požiūrio pakeitimas, nepasikei-
tus jokiam kitam faktoriui, akies mirksniu 
pakeičia gyvenimo kokybę. Sugrįžus į 
Lietuvą, širdis džiaugiasi jos plėtra: gerėja, 
modernėja gyvenimo stilius, statomi 
ir puošiami miestai, kuriama paslaugų 
infrastruktūra, bet žmonės tuo neturi 
kada pasidžiaugti, neturi kada pasakyti 
gero žodžio vienas kitam, neturi kada net 
nusišypsoti nepažįstamam praeiviui ar 
pardavėjui parduotuvėje. Labai norė-
čiau, kad išoriniai Lietuvos pasikeitimai 
atsispindėtų ir žmonių viduje. Šypsena ir 
geras žodis nieko nekainuoja, net ir eko-
nomikos krizės metu!

 
Ką manote apie lietuviškąjį meno pasaulio 
kontekstą?
Pagyvenusi Amerikoje supratau, kad Lie-
tuvos menininkai turi aukštus kokybės 
kriterijus ir reikalavimus, puikų išsila-

Kiekvieno iš mūsų gyvenimo kelionė, pasaulio 
suvokimas ir patirtis yra gana skirtinga. „Pasaulio 
lietuvis“ kalbina ne vienus metus Jungtinėse Amerikos 
Valstijose gyvenančią fotografę Editą Klinkel. 
Kalbamės apie viską: meną, Lietuvą, žmones bei 
naujas galimybes išvykus gyventi svetur.
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Sekmadieninė

Lietuvos Respublikos 
Generaliniame konsulate 
Kaliningrade skambėjo 
vaikučių balsai. Gražioje 
svečių salėje susirinko 
sekmadieninės lituanistinės 
mokyklos mokinukai, jų 
tėvai, svečiai, Konsulato 
darbuotojai.

Kaliningrade
lituanistinė mokykla

Teksto autorė 
Laima Meščeriakova

Aurelija Eliseeva ir 
Jaroslavas Bersevas 
mokosi lietuvių kalbos.

Konkurso 
laimėtoja 
Vita Rizkova

Naujieji 
metai
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generalinis konsulas Vaclavas 
Stankevičius iškilmingai atidarė 
vaikų meno parodą, kurią skyrė 
Lietuvos nepriklausomybės 

atkūrimo ir Laisvės gynimo dienoms 
atminti. Savo piešiniuose vaikai pavaiz-
davo tai, ką naujo ir įdomaus sužinojo 
per pamokėles apie Lietuvą, jos istoriją ir 
šiandieną.

i konkurso etapas vyko Vasario 16-ąją 
– Lietuvos valstybės atkūrimo dieną. Nu-
galėtojams įteiktos dovanėlės. jie dalyvavo 
ir antrajame konkurso etape. jis vyko 
Lietuvos Respublikos Generaliniame kon-
sulate Kaliningrade, kur buvo pristatyti 
15-kos vaikučių darbai. Konkurse dalyva-
vo sekmadieninės mokyklos, Konsulato 
darbuotojų, lietuvių kultūros draugijos 
vaikučiai.

jie parengė koncertą: dainavo lietuviš-
kas dainas, deklamavo eilėraščius, skaitė 
lietuviškus tekstus, skambino fortepijonu. 
Tai buvo ne tik paroda, bet ir veiklos atas-
kaita. Po koncerto jie vaišinosi šakočiu. ir 
pats konsulas, ir Konsulato darbuotojai, ir 
tėveliai šoko kartu, dalyvavo žaidimuose. 

APIE MOKyKLėLę
Kaliningrado L. Rėzos sekmadieninė litu-
anistinė mokykla buvo įkurta 1995 metais. 
Pirmieji mokytojai – Ona Kruglikova, Vik-
torija Žigaitė, Nijolė Meškytė, Rūta Leono-
va, Šviesa Vilutienė, Emilija Lukošiūnaitė.

Švietėjiška mokyklėlės veikla tęsėsi iki 
1997 metų. 

Kunigo kanauninko Anupro Gauronskio 
ir tuometės lietuvių draugijos pirmininkės 
Laimos Meščeriakovos dėka po metų ji 
buvo atnaujinta.

iš pradžių buvo skaitomos paskaitos 
apie Lietuvą, lietuvių papročius, o nuo 
2008 metų vėl veikia sekmadieninė litua-
nistinė mokykla.

 
SEKMADIENINėS 
MOKYKLOS TIKSLAI
Mokykloje puoselėjama lietuvių kultūrinė 
ir kalbinė tapatybė, mokoma lietuvių kal-
bos, supažindinama su Lietuvos istorija, 
geografija, papročiais ir tradicijomis, 
palaikomi ryšiai su Lietuva.

Šiais mokslo metais mokyklėlę lanko 14 
vaikų nuo 4 iki 13 metų. Taip pat rengiami 
lietuvių kalbos kursai suaugusiesiems.

Dabartinė mokyklos vadovė ir mokytoja 

– Laima Meščeriakova, mokytoja Stefanija 
Škurina, kuratorė ir lektorė – i. Kanto uni-
versiteto dėstytoja Violeta Lopetienė.

Paskaitos vyksta kiekvieną sekmadienį. 
jos prasideda 10 val. Vaikučiai iš mišrių 
šeimų stengiasi nepraleisti pamokė-
lių, pratybų. Švenčiame visas Lietuvos 
valstybines, tautines, religines šventes, 
dalyvaujame konkursuose, lietuvių kalbos 
olimpiadose, bendraujame su vaikučiais iš 
Lietuvos.

 Patys įdomiausi renginiai šiais mokslo 
metais: Kalėdos, Naujieji metai, Lietuvos 
vėliavos, Laisvės gynėjų, Lietuvos nepri-
klausomybės atkūrimo diena, Užgavėnės. 
Organizavome seminarą „Šv. Velykų 
belaukiant“. 

Dabar laukiame ekskursijos į Lietuvą, 
svajojame, ką naujo pamatysime. Mūsų 
darbas nebūtų toks našus, jei materialiai ir 
morališkai neparemtų Lietuvos Respubli-
kos Generalinis konsulatas Kaliningrade, 
jo generalinis konsulas Vaclavas Stanke-
vičius, tėveliai, aukojantys savo poilsio 
dieną, mokytojos. Nuoširdžiai dėkoju 
mokytojai Stefanijai Škurinai už jos meilę 
vaikučiams.

Mokykloje puoselėjama 
lietuvių kultūrinė ir kalbinė 
tapatybė, mokoma lietuvių 
kalbos, supažindinama su 
Lietuvos istorija, geografija, 
papročiais ir tradicijomis, 
palaikomi ryšiai su Lietuva.

Sekmadieninės 
mokyklos mokiniai 
su generaliniu 
konsulu Vaclovu 
Stankevičiumi

Užgavėnės

Mokyklos mokiniai



Lietuviai pasaulyje
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11-ąją lietuvių kalbos olimpiadą atvyko 
42 moksleiviai, besimokantys lietuviško-
se klasėse ir lankantys lietuvių kalbos ir 
etnokultūros fakultatyvą, iš 19 bendrojo 
lavinimo mokyklų.

Lietuviškais tautiniais rūbais apsirengu-
sios kolegijos studentės pradėjo lietuviško 
žodžio šventę. Literatūrinę muzikinę kom-
poziciją, skirtą poetui justinui Marcinkevi-
čiui, parengė Vilniaus Žirmūnų gimnazijos 
moksleiviai ir sostinės Senamiesčio teatro 
aktoriai (vad. Rasa Kulytė ir Laima Traina-
vičienė). Skambėjo patys gražiausi poeto 
žodžiai apie Tėvynę, Lietuvą, kalbą, žmogų.

Per vienuolika metų susiklostė olimpi-
ados tradicijos. Šios olimpiados tikslai tie 
patys, kaip ir ankstesnių: ugdyti teigiamą 
požiūrį į lietuvių kalbą, žadinti norą ja 
kalbėti, patikrinti moksleivių kalbėjimo, 
skaitymo ir rašymo įgūdžius.

Olimpiados dalyvius sveikino Černia-
chovsko industrinės-pedagoginės kolegijos 
direktorė jelena Komarnickaja ir sakė, kad 

11-oji

Černiachovsko industrinėje-pedagoginėje kolegijoje vėl skambėjo 
lietuvių kalba. Šiame krašte išleista pirmoji lietuviška knyga, gramatika, 
pasirodė pirmieji lietuviški laikraščiai, pirmoji poema, pradėta tirti lietuvių 
kalba, atidarytos pirmosios lietuviškos mokyklos. Šia žeme vaikščiojo 
M. Mažvydas, K. Donelaitis, L. Rėza, Vydūnas ir daugelis kitų šviesuolių.

olimpiada – tai didelis indėlis plėtojant drau-
gystę tarp dviejų tautų, keičiantis turtingo-
mis kultūrinėmis tradicijomis, prisiliečiant 
prie lietuvių literatūrinio palikimo.

Į renginį atvyko Lietuvos Respublikos 
Užsienio reikalų ministerijos atstovai Al-
gimantas Misevičius ir Aušra Dumbliaus-
kienė. Užsienio lietuvių departamento 
ryšių su visuomene skyriaus viršininkas 
Algimantas Misevičius sveikino mokslei-
vius ir mokytojus ir sakė, kad Užsienio 
ministerija remia ir toliau rems tokius 
renginius, priminė olimpinį principą: 
svarbiausia – dalyvauti.

Lietuvos Respublikos konsulė Sovetske 
Liuda Kleimionova dėkojo olimpiados 
organizatoriams ir sakė, kad tai – pirmoji 
olimpiada jai dirbant šiame krašte. Kon-
sulė kartu su lietuvių kalbos mokytojų 
asociacijos pirmininku A. Bartniku lankė-
si srities mokyklose, susitiko su lietuvių 
kalbos besimokančiais moksleiviais, jų 
mokytojais ir mokyklų vadovais.

ŽODŽiO 
ŠVENTė

LiETUViŠKO

Straipsnio autorė 
Emilija Algaudė 
Bukontienė
Uljano vidurinės 
mokyklos mokytoja
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Lietuvos Respublikos Generalinio 
konsulato Kaliningrade patarėjas Ri-
mantas Martinonis irgi dėkojo organiza-
toriams, pasidžiaugė, kad auga kalbos ir 
kultūros medis.

Sveikinimo žodžius tarė Andrejus 
Naumovas, Černiachovsko miesto valdžios 
atstovas, Svetlana Marinova, Kaliningrado 
srities švietimo valdybos skyriaus virši-
ninkė, Maksimas Čajauskas, Kaliningrado 
srities lietuvių tautinės kultūrinės autono-
mijos pirmininko pavaduotojas. Olimpi-
adoje dalyvavo Mažosios Lietuvos fondo 
atstovė Rūta Mačiūnienė, Marijampolės 
kolegijos dėstytojos Lina Leonavičienė ir 
Valė Sorakaitė.

Olimpiados dalyviai suskirstyti į dvi 
grupes: 2–6 klasių ir 7–11 klasių. Mokslei-
viai deklamavo lietuvių poeto eilėraštį ar 
prozos kūrinio ištrauką, atliko užduotis 
raštu. Vertinant atsižvelgta į taisyklingą 
tarimą, kirčiavimą, intonaciją ir raiškumą, 
į atliktą gramatinę užduotį.

Kol moksleiviai sprendė užduotis, 
mokytojai aptarė aktualius darbo klau-
simus. Asociacijos pirmininkas A. Bar-
tnikas kalbėjo apie šių metų renginius, 
mokytojų kvalifikacijos kėlimo problemas. 
Konsulinės įstaigos domisi mokyklomis, 
kuriose vyksta lietuvių kalbos paskaitos, 
aplankė beveik visas mokyklas, kalbėjosi 
su mokyklų vadovais, kurie patenkinti 
lietuvių kalbos mokymu, nes organizuoja-
mi įvairūs renginiai, ekskursijos į Lietuvą 
ir po Kaliningrado sritį, palaikomi ryšiai su 
tėvais. Dauguma mokytojų srityje turi au-
toritetą. A. Bartnikas dėkojo mokytojams 
už darbą ir pastangas, kad lietuvybė šiame 
krašte neišnyktų.

Marijampolės kolegijos dėstytoja Valė 
Sorakaitė supažindino moksleivius su 
lietuviškomis margučių marginimo tra-
dicijomis, mokiniai patys juos margino. 
1–6 klasių grupėje geriausius rezultatus 
parodė Anna Šapkina iš Sovetsko 3-iosios 
vidurinės (mokytoja Vita Kovalenko), Dmi-
trijus Savonenka iš Kaliningrado L. Rėzos 
sekmadieninės mokyklos (mokytoja Laima 
Meščeriakova) ir Ksenija Čiuvilina iš Ne-
mano 2-osios vidurinės mokyklos.

Vyresniųjų grupėje nugalėtojais tapo 
Eugenijus Nikitiukas iš Nesterovo rajono 
Pobedino vidurinės (mokytoja Tatja-
na Rodenko), Aleksejus Klimanovas iš 
Kaliningrado 4-osios vidurinės mokyklos 

(mokytojas Algirdas Karmilavičius) ir Kris-
tina Atkočaitytė iš Slavsko rajono jasnoje 
vidurinės mokyklos (mokytoja Aldona 
Bursteikienė).

Nugalėtojai apdovanoti Kaliningrado 
srities Švietimo ministerijos padėkos 
raštais, olimpiados organizacinio komi-
teto diplomais ir Černiachovsko indus-
trinės-pedagoginės kolegijos atminimo 
prizais. Visiems kitiems olimpiados 
dalyviams įteikti organizacinio komiteto 
Padėkos raštai, Lietuvos Respublikos 
Užsienio reikalų ministerijos ir Lietu-
vos Respublikos konsulato Sovetske 
atminimo dovanėlės. Mokytojai, rengę 
moksleivius olimpiadai, gavo Padėkos 
raštus. Turbūt svarbiausia ne diplomai ir 
prizinės vietos. Svarbu, kad šiame krašte 
gyvas lietuviškas žodis, kad Kaliningrado 
srities mokyklų vadovai sudaro galimybę 
lietuviškų klasių, lietuvių kalbos ir etno-
kultūros fakultatyvų darbui.

Asociacijos pirmininkas A. Bartnikas 
už materialinę ir informacinę paramą 
ruošiantis olimpiadai ir ją organizuojant 
padėkojo Kaliningrado srities Švietimo 
ministerijai, Lietuvių kalbos mokytojų 
asociacijai, Černiachovsko industrinei-pe-
dagoginei kolegijai, Lietuvos Respublikos 
Užsienio reikalų ministerijai, Lietuvos 
Respublikos konsulams Kaliningrade 
ir Sovetske, Mažosios Lietuvos lietuvių 
draugijai Čikagoje, Mažosios Lietuvos fon-
dui, (jo atstovė R. Mačiūnienė apmokėjo 
kelionės į olimpiadą išlaidas), Marijampo-
lės kolegijai.

Olimpiada – tai didelis 
indėlis plėtojant draugystę 
tarp dviejų tautų, 
keičiantis turtingomis 
kultūrinėmis tradicijomis, 
prisiliečiant prie lietuvių 
literatūrinio palikimo.



Po pamaldų parapijiečiai sveikinasi su vyskupu 
R. Hennessey ir klebonu Žuku (priekyje)
Po pamaldų vysk. R. Hennessey apsilankė šv. Petro parapijos 
salėje. Ten jis papusryčiavo ir pabendravo su parapijiečiais.

Šv. Petro parapijiečiai didžiuojasi savo gražia bažnyčia, 
kurią prieš daugiau nei 100 metų savo rankomis pastatė 
paprasti lietuviai darbininkai. iš naujo šventinant bažnyčią 
jie prisiminė ir savo pirmtakus, kurie tiek rūpinosi ir vargo, 
kad lietuviai Dievą galėtų šlovinti savo gimtąja kalba.

Lietuviai pasaulyje

Straipsnio autorė 
Mirga Girniuvienė

Vyskupas naujai pašventino

Kovo 27-ąją Bostono arkivyskupijos augziliaras 
vyskupas Robertas Hennessey atnašavo mišias 
Šv. Petro lietuvių bažnyčioje Bostone. Per 
mišias jis pašventino bažnyčią ir naujai atkurtą 
Viešpaties apreiškimo Marijai vitražą.

Vysk. R. Hennessey įžengia į 
Šv. Petro lietuvių bažnyčią
Koncelebravo klebonas kun. Žukas, buvęs 
klebonas prelatas Kontautas ir buvęs Lo-
renso parapijos klebonas bei buvęs šv. Petro 
parapijos vikaras kun. janiūnas.

Šv. Petro bažnyčios altorius
Bažnyčia buvo restauruota po 2009 
metų gruodžio mėnesį įvykusio 
gaisro. Per metus ji iš vidaus buvo 
dažoma, taisoma, buvo patiesti nauji 
kilimai ir galop įstatytas naujai pa-
dirbtas vitražas, kurį per gaisrą turėjo 
sudaužyti gaisrininkai. Bažnyčia buvo 
taisoma ir iš lauko. Dabar ji atrodo 
lyg naujai pastatyta.

Po pamaldų išėjimo procesija
Vyskupas R. Hennessey mišias atnašavo angliškai, bet vienos 
maldos buvo sakomos lietuviškai ir vieni skaitiniai buvo skaito-
mi lietuviškai. Per pamokslą vysk. R. Hennessey pabrėžė kalbos 
svarbą norint išlaikyti savą kultūrą. jis pasidžiaugė parapijos 
lietuviškumu ir skatino parapijiečius neužmiršti savo kultūros.

Bažnyčios svetainė – www.stpeterparishboston.com

ŠV. PETRO 
LiETUViŲ BAŽNyČiĄ
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Jonas Urbonas gimė 1925 m. va-
sario 10 d. pasiturinčių ūkinin-
kų šeimoje, Kidžionių kaime, 
Pasvalio rajono savivaldybėje, 
Šiaurės Lietuvoje.

Tėvas juozapas Urbonas 
(g. 1880 m.) taip pat gimė pasiturinčių 
ūkininkų, Petro ir Marijonos, šeimoje. 
juozapo mama Marijona Rutkauskaitė-Ur-
bonienė buvo kilusi iš Pazūkų dvaro.

Mama Grasilda Čepulytė-Urbonienė 
gimė 1880 m. Norgėlų kaime, esančiame 
netoli joniškėlio miestelio, Pasvalio rajone. 
Grasildos mama, Petronėlė Plučaitė-
Čepulienė – Šakiškio dvarininkų dukra 
(Šakiškio dvarvietė ir šiuo metu dar matyti 
važiuojant Panevėžio–Pasvalio keliu). Gra-
sildos pusbrolis P. Dilys buvo nepriklauso-
mos Lietuvos seimo narys.

Grasildos ir juozapo Urbonų šeima kurį 
laiką gyveno Kidžionių kaime, kur gimė ir 
visi keturi vaikai – Adelė, Petras, Filio-
mena, jonas. Prasidėjus žemės reformai, 
šeima pasistatė namus savo valdomoje 
žemėje ir persikėlė gyventi į vienkiemį 
Kidžionių kaimo apylinkėse.

jonas buvo jauniausias vaikas. jam 
gimus, tėčiui juozapui kuliamoji mašina 
nupjovė ranką. Gyvenimas tapo sunkus 
ir ūkininkauti atrodė bus nebeįmanoma, 
tačiau stipri valia ir sumanumas padėjo 
prisitaikyti. Persidirbęs žagrės laikiklį taip, 
kad galėtų vieną rankeną valdyti petimi, 
jis ir vėl pats apardavo laukus (žemės buvo 
net 24 ha), išmoko viena ranka pasigaminti 
net darbo įrankius, išskaptuoti girdyklas 

gyvuliams. Sugebėjo persistatyti net trobe-
sius ir persikraustyti į vienkiemį.

jų mama Grasilda buvo reikli. Siekė, 
kad viskas būtų nepaviršutiniškai gražu, 
rūpinosi, kaip reikės išmokyti vaikus. Vai-
kams esant dar visai mažiems, ji sunkiai 
susirgo. Liga kartais taip išsekindavo, 
jog namo parveždavo ne tik gydytoją, 
bet ir kunigą. Mamos seserys dažnai juos 
lankydavo, dalydavosi kuo galėjo, tačiau, 
vaikų siaubui, jos garsiai skirstydavosi 
vaikus, kuri katrą pasiims, kai jie tuoj 
liks našlaičiais. Taip neatsitiko. jų mama, 
sulaukusi daugiau negu penkiasdešimties 
metų, pasveiko ir išgyveno net iki šimto 

metų. Mirė ji 1980 m., tyliai užgeso duk-
ters Filiomenos namuose ir yra palaidota 
Pušaloto bažnyčios šventoriuje esančiose 
kapinėse. Ten pat palaidotas ir jų tėtis 
juozapas. jis mirė sulaukęs 86-erių, staiga 
ištikus širdies smūgiui, sielojantis dėl 
našlaitėmis likusių vyriausiosios dukters 
Adelės dukrelių. Toje pačioje kapavietėje 
ilsisi ir tėčio juozapo tėvai – Petras ir 
Marijona. 2004 metais ten buvo palaidota 
ir Gražina Urbonienė – jono žmona.

jauniausias jonukas visuomet buvo 
arčiausiai savo tėčio, ypač mokėjusio 
mylėti vaikus. Sėdėdavo jaunėlis ant kelių 
ir tėčiui skaitant laikraščius. Taip jonukas, 
būdamas tik šešerių, išmoko skaityti. Ka-
dangi jis jau skaitė, tėvai jį, esant šešerių, 
išleido ir į mokyklą.

Kidžionių kaimas yra 10 km nuo 
Pušaloto miestelio, kuriame jonas baigė 
7 pagrindinės mokyklos klases. Tėvų 
namuose vaikai buvo nemenki talkininkai. 
Per atostogas jonas didžiuliame 2 ha sode, 
apjuosusiame visą sodybą, kasdavo duobes 
ir įleisdavo į žemę išsikišusius akmenis, 
talkindavo tėčiui gaminant įrankius, dirb-
davo kitus ūkio darbus.

Mokykloje jam sekėsi puikiai, ypač 
skaitymas, skaičiavimas, piešimas. Mama 
tikėjosi, jog jų jaunėlis sūnus taps kunigu, 
o tėtis norėjo, kad jis būtų gydytojas. 
Baigęs septynias klases Pušaloto pagrin-
dinėje mokykloje jonas įstojo į Panevėžio 
juozo Balčikonio gimnaziją. Panevėžyje 
tėvai jam nuomojo kambarį, kur gyveno su 
keliais kitais gimnazistais. Sekmadieniais 
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Paruošė
Marytė Vitonienė

Pro memoriam

Jungtinėse Amerikos Valstijose, Detroite, sulaukęs 
86-erių, mirė žymus JAV Lietuvių bendruomenės 
veikėjas, nuoširdus Lietuvos patriotas ir 
nepriklausomybės gynėjas Jonas Urbonas.

jONUi 
 URBONUi



mokiniai patarnaudavo mišioms Panevė-
žio Šv. Petro ir Povilo bažnyčioje.

Lietuvą okupavus sovietams, jonas 
kartu su kitais gimnazistais įsitraukė į 
pogrindinę veiklą. Spausdino atsišauki-
mo lapelius, raginusius neatsižadėti savo 
tėvynės, kovoti su okupantais. Naktimis 
juos platino. Būdamas paskutinėje gim-
nazijos klasėje įsirašė į karių savanorių 
gretas ir su P. Plechavičiaus armija buvo 
išvežtas į Marijampolės apskritį. Priar-
tėjus frontui ir jų būrio vadui supratus, 
kad kova bus beprasmiška, jaunieji kariai 
buvo paleisti. jonas trumpam grįžo į 
tėvų namus ir nutarė kuriam laikui pa-
sitraukti į Žemaitiją, pas tėčio pusbrolį 
kunigą Rutkauską.

Tačiau frontas judėjo greitai ir po poros 
mėnesių pasiekė Žemaitiją. Liko trauktis 
toliau. Dviračiu pasiekus Klaipėdą, rusų 
lėktuvas subombardavo traukinių stotį, 
sulamdė ir jono dviratį, tačiau pats jonas 
liko sveikas. Užšokęs ant traukinio ešelono 
traukėsi į Vakarus. Kelionė buvo sunki, 
nebuvo nei ko valgyti, nei gerti. Fronto 
liniją perėjo apsirengęs kareivio rūbais. 
Taip pateko į Vokietiją.

jonas, ketverius pokario metus pra-
leidęs Vokietijoje, pabėgėlių stovykloje, 
išmoko vokiečių kalbą. Kurį laiką dirbo 
pabėgėlių paskirstymo centre vertėju. 
Kaip jis pats pasakojo, teko ne vienam 
tautiečiui padėti pristatant jo gyvenimo 
istoriją taip, jog nebūtų išsiųstas atgal į 
sovietų okupuotą šalį.

1948 metais kartu su kitais pabėgėliais 
buvo paskirtas į Kanadą. Nuplukdė juos 
laivu į Kanados miškus. Teko dirbti miško 
kirtimuose. Kaip smulkaus kūno sudė-
jimo ir guvus jaunuolis buvo pakviestas 
dirbti virtuvėje. Vėliau Vindzore sutiko 
savo būsimą žmoną, taip pat lietuvaitę 
– Gražiną joaną Ulaitytę-Vaičiūnienę. 
jauną našlę, vieną auginančią sūnelį 
juozuką. jos šeima buvo kilusi iš tų pačių 
apylinkių kaip ir jonas. 1958-aisiais jonas 
ir Gražina susituokė. Šeima persikėlė 
į Torontą, kur jiems 1960 metais gimė 
dukrelė Ramona. Įsitraukė į lietuvišką 
veiklą. 1961-ųjų pabaigoje gavo iš Ameri-
kos konsulato pranešimą, jog po penkio-
likos metų laukimo jam suteikiama viza 
gyventi Amerikoje, kur gyveno žmonos 
Gražinos sesuo ir tėvai.

Kad sūnus gyvas, tėvai sužinojo tik po 

beveik dešimties metų, kai po Stalino 
mirties jau nebuvo draudžiama susira-
šinėti. jonas parašė laišką savo seseriai 
Filiomenai. Taip prasidėjo susirašinėjimas. 
Paprašė, kad sesuo atsiųstų jo gimnazi-
jos baigimo pažymėjimą ir tuomet baigė 
inžinerijos mokslus jAV. ilgus metus iki 
pat pensijos dirbo „General Motors“, 
vėliau „Ford Motor Company“ gamyklose 
inžinieriumi-projektuotoju.

Aktyviai dalyvavo lietuviškoje veikloje. 
Kūrė lietuvių bendruomenę Detroite. La-
bai svarbų vaidmenį jAV lietuvių bendruo-
menės gyvenime, o ir jo paties gyvenime, 
atliko Bažnyčia. jonas aktyviai dalyvavo 
statant Šv. Antano ir Dievo Apvaizdos 
lietuvių parapijos namus ir bažnyčią, rinko 
lėšas, pats dažė bažnyčios lubas.

Nuo 1979 iki 1985 metų buvo jAV 
lietuvių bendruomenės devintosios, o nuo 
1985–1988 metų vienuoliktosios krašto 
valdybos vicepirmininkas organizaciniams 
reikalams. Lietuvos ir lietuvių reikalais 

Lietuviai pasaulyje

valdžios įstaigomis. Prie Lietuvos pakvie-
timo į NATO 2002 metų rudenį nemažai 
prisidėjo ir jono Urbono asmeninė veikla. 
ji buvo įvertinta jam skirtu Lietuvos vals-
tybės apdovanojimu.

Pirmą kartą į Lietuvą jonas sugrįžo 
1991-aisiais. Atvyko kartu su Amerikos 
lietuvių grupe dalyvauti iV pasaulio 
lietuvių sporto žaidynėse. Su juo atvyko 
ir žmona Gražina bei dukra Ramona. 
Vis dar buvo juntama sovietų įtaka bei 
kontrolė. Likus vos kelioms dienoms iki 
atvykimo jonas paskambino savo seseriai 
Filiomenai ir pranešė, jog atvykti negalės, 
nes Sovietų ambasada pareikalavo jo 
pavardę išbraukti iš sąrašų. (Protestuoda-
mas prieš okupaciją jonas buvo dalyvavęs 
akcijoje, šalia jų ambasados sudegino 
vėliavą.) Tačiau, įsikišus jAV prezidento 
administracijai, sprendimas buvo pakeis-
tas, ir jis atvyko. Nuo to laiko į Lietuvą 
jis atvykdavo beveik kiekvieną vasarą. 
Lankydavo ir sukviesdavo artimuosius 

dažnai lankydavosi jAV valdžios įstaigose, 
bendradarbiavo su pabaltijiečiais ir kitų 
tautų atstovais, informuodavo juos apie 
Lietuvos reikalus.

Buvo aktyvus jAV LB Tarybos suvažia-
vimų dalyvis, rėmėjas, fotografas. Laikraš-
čio „Draugas“ neetatinis korespondentas, 
daugybės straipsnių autorius. Rašydavo 
lietuvių bendruomenei aktualiomis 
temomis. Grįžęs iš Lietuvos aprašydavo 
patirtus įspūdžius, dėdavo nuotraukas 
taip garsindamas savo tėviškės vardą. 
jonas aktyviai įsitraukė į Amerikos res-
publikonų veiklą, abu su žmona tapo šios 
partijos nariais. 

1990 metais atkūrus Lietuvos nepri-
klausomybę, jAV lietuvių bendruome-
nėms atsivėrė naujas politinės veiklos ba-
ras – lobistinės veiklos vystymas siekiant 
Lietuvos priėmimo į NATO. Tam tiko ir 
ankstesniais metais užmegzti ryšiai su 

į Šv. Petro ir Povilo atlaidus Pušalote. 
Visada susitikdavo su savo gimnazijos 
draugais, dažną vasarą dalyvaudavo klasės 
susitikimuose j. Balčikonio gimnazijoje 
Panevėžyje. Planavo atvykti ir šią vasarą...

Apdovanojimai:
Lietuvos Respublikos prezidento de-

kretu už ypatingus nuopelnus garsinant 
Lietuvos vardą 2003 02 03 metais (įsakymo 
nr. 2042) jonui  Urbonui buvo įteiktas 
Ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ Koman-
doro kryžius.

Krašto apsaugos ministras 2007 metais 
joną Urboną apdovanojo Lietuvos kariuo-
menės kūrėjų savanorių medaliu (Lietuvos 
savanorių laikraštis „SAVANORiS“, 2007 
m. lapkričio 29 d. Nr. 11 (383).

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 
08 08 nutarimu Nr. 776, nuo 2007 09 01 
jam buvo paskirta pirmojo laipsnio valsty-
binė pensija.
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Lietuvos ir lietuvių reikalais dažnai 
lankydavosi JAV valdžios įstaigose, 
bendradarbiavo su pabaltijiečiais ir 
kitų tautų atstovais, informuodavo 
juos apie Lietuvos reikalus.
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Daugiausia praktikantų dėme-
sio sulaukia „Danske“ banko 
ir mobiliojo ryšio bendrovės 

„Omnitel“ pasiūlymai. Tačiau pasta-
ruoju metu tokių geidžiamų bendro-
vių daugėja. 

„Džiaugiamės, kad dauguma 
verslininkų supranta ir vykdo mūsų 
pagrindinę sąlygą – praktika turi būti 
bent minimaliai apmokama. Tikime, 
jog keičiame lietuviškų įmonių po-
žiūrį į praktikantą kaip į nemokamą 
darbo jėgą“, – sako Rūta Freitakaitė, 
jKLjS viceprezidentė.

ji taip pat primena, kad įmonėms 
patinka rimtas studentų požiūris į 
praktiką, nes jau nuo pirmųjų dienų 
universitete jiems akcentuojama 
praktikos nauda ir svarba. Tačiau 
netobuli įstatymai, pavyzdžiui, 
trišalės sutartys tarp studento, uni-
versiteto bei darbdavio, apsunkina 
užsienio studentų galimybes atlikti 
praktiką Lietuvoje.

Straipnsio autorius 
Pijus Girdziušas (vz.lt) 

ĮMONėS PRESTIŽAS
Praktiką Lietuvos įmonėse jau atlikę studentai neslepia, kad ši aplinkybė padėjo 
apsispręsti likti gimtinėje, nes čia taip pat yra pasaulinio lygio įmonių ir jose galima 
pritaikyti žinias, įgytas studijuojant svetur. 

„Galimybė stažuotis gerai žinomose ir vertinamose įmonėse iš dalies 
lėmė ir sprendimą baigus studijas likti Lietuvoje. Tai buvo puiki proga 
sugriauti stereotipus, kad Lietuvoje nėra perspektyvaus ir įdomaus 
darbo“, – tikina Laurynas Baublys, buvęs „Omnitel“ praktikantas. 

Studentus maloniai nustebino tai, jog kai kurios įmonės netgi padėdavo prasis-
kinti tolesnį kelią ieškantis darbo. 

„Sunkmečio pradžioje ieškojau darbo, o gavęs pasiūlymą grįžti į Lietuvą atlikti 
praktiką tikėjausi, kad čia liksiu dirbti. Taip ir nutiko. Jeigu nebūtų pasiūlę darbo 
vietos, greičiausiai nebūčiau grįžęs“, – teigia Manfredas Dargužis, „Danske“ banko 
Privačios bankininkystės departamento finansų konsultantas.

Prie meilės tėvynei

Jau ketvirtus metus gyvuojantis Jungtinės Karalystės lietuvių jaunimo sąjungos 
„JKLJS praktika“ projektas į praktiką Lietuvoje spėjo išsiųsti 50 lietuvių studentų, 
studijuojančių ekonomiką, verslo vadybą, politikos mokslus bei menus 
įvairiuose Jungtinės Karalystės universitetuose. Pagrindiniai motyvai, skatinantys 
besimokančius svetur studentus sugrįžti į gimtinę atlikti praktikos, – noras visiškai 
nenutolti nuo Lietuvos gyvenimo ir praktikantui siūlomas atlyginimas.

TARPTAUTINė PREKyBA
Verslininkai teigia matantys studentų, besimokančių užsienyje, potencialą, nes 
studijos geruose universitetuose gali reikšti, kad tai plataus požiūrio asmuo ir 
įvairiapusis specialistas. O plečiantis tarptautinei prekybai reikia vis daugiau 
žmonių, laisvai bendraujančių anglų kalba.

„Tai naudinga abiem pusėms: mes daugiau sužinome, ko išmoksta jaunuoliai, ir 
įvertiname, ar galėsime juos pakviesti dirbti kartu, o jie įgyja patirties“, – tvirtina 
Vladas Lašas, UAB „Skubios siuntos“ generalinis direktorius. 

Anot jo, tai ypač svarbu tarptautinės prekybos srityje, jai reikia įvairesnių sugebėjimų 
turinčių žmonių. Stažuočių svarba, skatinanti asmeninį ir profesinį tobulėjimą, buvo nuro-
dyta ir kitų specialistų. O jaunuoliai laukiami tiek iš lietuviškų universitetų, tiek ir iš užsienio. 

„Studentai vis aktyviau domisi praktikos galimybėmis ir dažnai vertina 
tai kaip pirmąjį žingsnį karjeros Lietuvoje link. Labai vertiname žmones, 
kurie rodo pastangas, turi reikalingų žinių ir pasirengę jas tobulinti“, – 
sako Tomas Milašauskas, advokatų kontoros „LAWIN Lideika, Petrauskas, 

Valiūnas ir partneriai“ partneris ir pabrėžia, kad, studentui sėkmingai atlikus 
praktiką, visuomet yra svarstoma galimybė likti dirbti kontoroje.

priduria atlyginimą



Trumpai
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BALTARUSIJA
n Vyriausybė pritarė ministro pirmininko potvarkiu sudarytos darbo 
grupės parengtoms Lietuvių bendruomenių rėmimo, formaliojo ir nefor-
maliojo švietimo lietuvių kalba organizavimo Baltarusijos Respublikoje 
2011–2012 m. priemonėms, kurios bus vykdomos siekiant išsaugoti ten 
gyvenančių lietuvių kilmės asmenų tapatumą bei ryšį su Lietuva. 

Lietuvos ambasados Baltarusijoje duomenimis, šioje šalyje gyvena 
apie 30 tūkst. lietuvių.

Numatyta teikti paramą lietuviškoms mokykloms, sekmadieninėms 
lituanistinėms mokyklėlėms, bibliotekoms, pagerinti materialines 
sąlygas į lietuvių švietimo, kultūros įstaigas, bendruomenes Bal-
tarusijoje vykstantiems dirbti specialistams. Taip pat bus siekiama 
įamžinti Lietuvai reikšmingą kultūrinį paveldą Baltarusijoje. 

Ketinama skatinti Lietuvos kultūros institucijų, nevyriausybinių 
organizacijų kultūrinio bendradarbiavimo su Baltarusijos 
lietuvių bendruomenėmis ir lituanistinį švietimą Baltarusijoje 
organizuojančiomis institucijomis projektus. 

Bus siekiama palengvinti daugkartinių nacionalinių vizų išdavimą 
užsienyje gyvenantiems lietuviams, atvykstantiems į Lietuvos 
Respubliką mokytis ar studijuoti.

Bus svarstomos ir galimybės įsteigti kultūros atašė Bal-
tarusijoje pareigybę pavedant rūpintis ir ten gyvenančių 
lietuvių bendruomenių bei lituanistinį švietimą Baltarusijoje 
organizuojančių institucijų veiklos plėtojimu. Tokia pareigybė buvo 
panaikinta 2009 metų spalį. 

Numatoma išspręsti Lietuvos lėšomis pastatyto turto (mokyklų ir 
kitų pastatų), taip pat lietuvių bendruomenėms Baltarusijos Respub-
likoje priklausančio turto (žemės) registravimo ir to turto valdymo 
klausimus, vykdyti kitas priemones.

LIETUVA
n Kaip ir kiekvienais metais, Pa-
saulio lietuvių bendruomenės (PLB) 
valdyba pristatė 2010 metų veiklos 
apžvalgą ir 2011-ųjų veiklos planus. 
Detalią ataskaitą galite rasti ir per-
skaityti apsilankę PLB tinklalapyje 
www.plbe.org.

LiETUVA
n Druskininkų miestas kviečia da-
lyvauti iX Europos lietuvių krepšinio 
turnyre (ELKT). Šis turnyras yra skirtas 
visiems, gyvenantiems toli nuo savo 
gimtojo krašto. Organizatoriai kviečia 
sugrįžti į mūsų visų mylimą Lietuvą, pa-
sigrožėti Druskininkais bei jų apylinkė-
mis ir kartu dalyvauti krepšinio turnyre, 
kuris įvyks šių metų gegužės 27–29 
dienomis. Daugiau informacijos rasite 
apsilankę internetiniame puslapyje 
eurokrepsinis.net.
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ARgEnTInA
n Užsienio reikalų ministerijos viceministrė Asta Skaisgirytė-
Liauškienė apsilankė Argentinos lietuvių draugijoje. Susitikime 
dalyvavo valdybos nariai, šokių grupių vadovai, bibliotekos 
vedėjas, lietuvių kalbos kursų vadovas ir Kultūros reikalų komisi-
jos dalyviai. Susitikimo metu kalbėta apie Argentinos lietuvių 
veiklą, viceministrė atsakė į rūpimus klausimus. 

NORVEGijA
n Norvegijos lietuvių bendruomenė (NLB) išsirinko naują valdybą bei 
valdybos pirmininkę. ja tapo Daina Bogdanienė. Susitikimo metu buvo 
sudarytos finansų, informacijos, renginių organizavimo, ryšių su kitomis 
organizacijomis, integracijos, socialinių reikalų bei sekmadieninės moky-
klos „Gintaras“ darbo grupės.

DAnIJA
n Herninge duris atvėrė privati lietuvių 
dailininko Vilmanto Marcinkevičiaus darbų 
kolekcija „Vilmantas Collection“ ir atidaryta 
nauja danų galerija „Galleri Nande“. Ji 
pristato trylikos lietuvių dailininkų darbus, 
kuriuos įsigijo lietuvių šiuolaikinį meną 
kolekcionuojanti danų pora. 

PRANCŪZijA
n Sparčiai auganti Prancūzijos lietuvių jaunimo 
sąjunga (PrLjS) nesėdi vietoje. LR ambasadoje 
Paryžiuje įvyko dar vienas lietuvių susitikimas bei 
seminaras apie savęs tobulinimą ir tikslų siekimą. 
Tai dar vienas žingsnis į priekį buriant lietuvių 
jaunimą bendriems tikslams įgyvendinti.



Baigiamasis žodis

Kuo skiriasi didis poetas nuo paprasto žmogaus, 
nuo manęs? Poetas pasako tai, ko kitas 
žmogus nori, bet nesugeba pasakyti.
„Pargriuvo nešdamas dangų“ J. Marcinkevičius 1978.

Autorius 
Gabrielius Žemkalnis

Neatsisveikinant

Atnešė man justinas Mar-
cinkevičius atvertą langą, 
pro kurį švietė tėvynės 
meilė, jos istorija, kančios 
ir pergalės. Pro tą atvertą 
langą matėme dangų.

Negaliu pasakyti, kada susipažinau 
su justino kūryba. Atrodo, lyg ji visada 
buvo kartu dainomis, žodžiais, eilėmis, 
tėvynės meile. O Lietuva visada buvo 
mūsų širdyse, ir turbūt „Mindaugas“ man 
buvo pirmasis žingsnis į justino pasaulį: 
„Esu valdovas ir darysiu viską, kas mano 
Dievui – Lietuvai – naudinga.“ O justino 
Mažvydas išmokė mus tarti tą žodį 
„Lietuva“ ne kaip kasdienį: „Kai tarsit 
šitą žodį, tai ant lūpų pajusite medaus ir 
kraujo skonį.“

Turėjome laimę ir privilegiją su justinu 
susipažinti per aktorių ir skaitovą Lai-
moną Noreiką. Laimonas atliko svarbių 
vaidmenų justino dramose, o sovieti-
nės okupacijos laikais jiedu važinėjo po 

Lietuvą lankydami miestelius ir kaimus, 
skaitydami justino patriotinę meilės Lie-
tuvai išpažinimo kūrybą, paliesdami ir bu-
dindami prispaustus, daugelio užmirštus 
žmones. Kartą Vilniuje vėlyvą 1976 metų 
vakarą ilgai bendravome su Laimonu, jis 
mums skaitė ir aiškino justino „Mažąją 
trilogiją“ ir keletą kitų eilėraščių dar tuo 
metu rankraštyje. Neišblėstantis prisimi-
nimas: „Vakarinio dangaus šviesoje koks 
gražus tavo veidas, gimtine!“

Netrukus su justinu susipažinome as-
meniškai, ir toji pažintis su šiuo nuostabiu 
kukliu žmogumi, pagrįsta draugiškumu ir 
pagarba, tęsėsi iki… Galiu tik sakyti jus-
tino parašytus žodžius: „Neištarsiu Tavo 
mirties. Nenoriu girdėti jos vardo.“

Skaitydavau justiną radijo laidose, 
minėjimuose, cituodamas ir straipsniuose, 
ir kalbose, ir čia, Australijoje, ir Lietuvoje, 
ir kituose kraštuose.

Nešė justinas trispalvę su Sąjūdžiu į 
kovo 11-ąją. Siekdamas laisvės Lietuvai jis 
suprato, kad „gyventi laisvėje nėra lengva, 
nes tada pats esi už viską atsakingas“. 
Atkurtos nepriklausomybės pradžioje 
pasitraukęs iš politikos išsaugojo savo 
moralinį autoritetą. Neabejoju, kad jeigu 
j. Marcinkevičius būtų kandidatavęs į 
Lietuvos prezidentus, apie ką visuome-
nėje buvo ne kartą kalbama, tauta būtų jį 
išrinkusi absoliučia dauguma balsų. Nėra 
dabar j. Marcinkevičius „buvęs preziden-
tas“ ar dar koks nors „buvęs“, bet turi 
aukščiausią pagarbos epitetą: „Tautos 
Poetas, Tautos Dvasia.“

Šiandien verkiu su visa Lietuva, bet tik 
laikinai. Neseniai, dar turint vilčių, kad 
justinas pasveiks, girdėjau sakant, jog 
negalima įsivaizduoti Lietuvos be j. Mar-
cinkevičiaus. Taip niekada nebus, nes jis 
yra Lietuva.

„iškirskite langelį karste, kad visus jus 
matyti galėčiau“ (j. M., 1978). Tegul jis mus 
mato savo įvaizdyje – gerus, sąžiningus, 
teisingus, mylinčius tėvynę ir laisvę. N
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