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 rEdaKtOrės ŽOdis

P
rieš mano akis Arabijos jūra, iki jos koks dvidešimt žingsnių. Mano pa-
skutinės dienos čia. Kai išeis balandžio mėnesio „Pasaulio lietuvis“, jau 
būsiu Lietuvoje. Tačiau šią popietę, kai taip neįprastai šioje pasaulio vie-
toje šiuo metų laiku debesuota ir vėjuota, o Arabijos jūra banguota ir 
tarsi net spalvą pakeitusi, man ji primena mūsų Baltiją. O gal čia kaltas 
namų ilgesys, kurio tarsi nepastebėjau visus tuos keturis mėnesius?
Ar jums taip būna? Ar gyvenant prie visai kitų jūrų nei Baltijos, vaikštant visai 

po kitus miškus nei Lietuvos ar braidant po pievas ir dairantis po miestus, kurie 
visai lyg nieko bendro su Lietuva neturi, apima jausmas, kad štai tas pastatas ar tas miško 
lajos kvapas, ar šios lauko gėlės, ar pagaliau toji jūra yra kažkuo būtent tuo metu lietuviški, 
primena vieną ar kitą Lietuvos vietą? Jei taip, kaip manote kodėl?  Dėl to jau minėto ilgesio 
ar tiesiog dėl natūralios žmogiškos savybės lyginti dalykus su tuo, kas gerai pažįstama?

Pažįstamas daugeliui, o gal tiksliau būtų sakyti, daugelio atpažįstamas ir mūsų 
šio numerio svečias – Andrius Mamontovas. Šis mūsų numeris apskritai labai 
„muzikalus“, be puikiai pažįstamo atlikėjo minčių, savąsias dėsto ir jaunas pianistas 
Mindaugas Neverovas, studijuojantis Estijoje, kurį moko iš Lietuvos kilusi muzikė.

Šiame numeryje ir dar apie vieną daugelio jūsų „pažįstamą“ – jei turite vaikų ar 
anūkų, puikiai žinote, kaip nelengva jiems įskiepyti lietuvių kalbą, kai aplinka kas-
dien į juos alsuoja anglišką, rusišką, portugališką, prancūzišką ar vokišką kvapą. 

Taip pat rašome ir apie mažiau pažįstamus, bet, tikime, vertus pa-
žinties žmones ir reiškinius, skaičius bei ateities planus.

Linkiu malonaus skaitymo. Primenu, kad Jūsų laiškų laukiu adresu plietu-
vis@plbe.org. O jungtis prie „Pasaulio lietuvio“ bičiulių būrio kviečiu socia-
liniame tinkle „Facebook“ adresu Facebook.com/PasaulioLietuvis.

Nuoširdžiai
„Pasaulio lietuvio“ redaktorė

dEiMantė dOKŠaitė

Visos pasaulio 
jūros kartais Virsta 

Baltija
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liEtuVOJE

pernai iš lietuVos 

2011 metais neto 
tarptautinė 
migracija išli-

ko neigiama – iš Lietuvos emi-
gravo 38,2 tūkst. žmonių dau-
giau negu imigravo. 2007–2011 
metais per metus vidutiniškai 
emigruodavo po 44 tūkst. mūsų 
šalies gyventojų, o imigruoda-
vo – po 9 tūkst., t. y. kasmet 
vidutiniškai emigruodavo po 
35 tūkst. žmonių daugiau negu 
imigruodavo.

Jungtinė Karalystė – pagrin-
dinė emigracijos tikslo šalis. 

Praėjusiais metais kas antras emi-
grantas išvyko į Jungtinę Kara-
lystę, dešimtadalis (10,4 proc.) – į 
Airiją, 7,1 procento – į Norvegiją, 
7 procentai – į Vokietiją, 3,6 pro-
cento – į Ispaniją, 3,3 procento – į 
Jungtines Amerikos Valstijas, 
2,4 procento – į Švediją, 2 pro-
centai – į Rusijos Federaciją. 

Per pastaruosius penkerius 
metus Jungtinę Karalystę tikslo 
šalimi rinkosi vis daugiau emi-
grantų. 2008–2009 metais į šią 
šalį emigravo kas ketvirtas, o vė-
liau – pusė visų emigrantų. Pagal 
emigrantų srautus Airija buvo an-
troji šalis, o per pastaruosius dve-
jus metus trečiąja tapo Norvegija.

Kas antras emigrantas – 20–
29 metų amžiaus. Pernai penkta-
dalį (21,8 proc.) emigrantų sudarė 
20–24 metų amžiaus emigrantai 
(2010 m. – 18,2 proc., 2007 m. – 
13,2 proc.). 25–29 metų amžiaus 
emigrantų dalis bendrame emi-
gravusiųjų skaičiuje padidėjo nuo 
17,7 procento 2007 metais iki 22,3 
procento 2010 metais, o 2011 me-
tais sumažėjo iki 21 procento. 

Pernai kas aštuntas emigran-
tas buvo 30–34, kas dvyliktas – 
35–39 metų amžiaus (2007 m. – 
atitinkamai kas septintas ir 
dešimtas). 40–59 metų amžiaus 
gyventojai sudarė 17,1 procento 
visų emigrantų (2007 m. – penk-
tadalį). Vaikų iki 15 metų am-
žiaus dalis bendrame emigrantų 
skaičiuje 2007–2011 metais 
sumažėjo nuo 15,7 iki 10,5 pro-
cento, pagyvenusių (60 metų 
ir vyresnio amžiaus) gyvento-
jų – nuo 3,6 iki 1,3 procento.

Praėjusiais metais emigravo 
po 26,9 tūkst. moterų ir vyrų. 
2007–2010 metais didesnę 
emigrantų dalį sudarė moterys: 
2007 metais – 52,3, 2008 metais – 
50,8, 2010 metais – 51,9 procen-
to (tik 2009 m. – 46,2 proc.). 

53,
ŽMOnių

emigraVo tūkst.

lietuvos statistikos 
departamento duomenimis, 
praėjusiais metais iš lietuvos 
emigravo 53,9 tūkst. gyventojų, o 
imigravo – 15,7 tūkst. Palyginti su 
užpernai, asmenų, deklaravusių 
savo išvykimą iš šalies, sumažėjo 
29,3 tūkst., o deklaravusiųjų 
savo atvykimą į šalį – tris kartus 
padaugėjo (10,5 tūkst.). 

2007 2011

Vyrai Moterys
80+

60-79
55-59
50-54
45-49
40-44
35-39
30-34
25-29
20-24
18-19
15-17
0-14

25 20 15 10 5 0 0 5 10 15 20 25

Emigrantai pagal amžių
Procentais 

Šaltinis: Statistikos departamentas
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Daugiau negu pusė (54,9 proc.) 
pernai emigravusių 18 metų ir 
vyresnio amžiaus moterų nieka-
da nebuvo susituokusios, beveik 
trečdalis (27,9 proc.) buvo ištekė-
jusios (2010 m. – atitinkamai 51,2 
ir 30,9 proc., 2007 m.– 36,3 ir 43 
proc.). Šio amžiaus emigravę nie-
kada santuokoje negyvenę vyrai 
sudarė 56,4 procento (2010 m. – 
50,3 proc., 2007 m. – 40,7 proc.).

Lietuvos Respublikos piliečiai 
2011 metais sudarė 95,6 procento 
visų emigrantų (2010 m. – 95,4 
proc., 2007 m. – 82,5 proc.).

Dauguma (89,2 proc.) emigran-
tų buvo gimę Lietuvoje, Rusijos 
Federacijoje – 2,8 procento, Balta-
rusijoje – 1,6, Jungtinėje Karalys-
tėje – 1,5, Ukrainoje – 1 procentas.

Pernai 81,8 procento 15 metų 
ir vyresnio amžiaus emigran-
tų prieš išvykdami iš šalies 
nedirbo vienerius metus ir 
ilgiau (2010 m. – 85 proc.).

Praėjusiais metais užsienie-
čiai sudarė 4,4 procento visų 
emigrantų (2010 m. – 4,6 proc., 
2007 m. – 17,5 proc.). Pernai 
beveik trečdalis (28,2 proc.) visų 
emigravusių užsieniečių buvo 
Baltarusijos, 17,9 procento – Ru-
sijos Federacijos, 13,2 procento – 
Ukrainos, 12,4 procento – Eu-
ropos Sąjungos valstybių narių, 
3,9 procento – JAV piliečiai.

PeRnai į LietUVą 
gRįžo 14 tūkst. PiLieČių
Didžioji dalis imigrantų – į Lietu-
vą grįžę Lietuvos Respublikos pi-
liečiai. 2011 metais į Lietuvą grįžo 
14 tūkst. (89,3 proc. visų imigran-
tų) Lietuvos Respublikos piliečių, 
tai 9,9 tūkst. (3,4 karto) daugiau 
negu 2010 metais. 2007–2010 me-
tais per metus į šalį vidutiniškai 
grįždavo daugiau nei 5 tūkst. Lie-
tuvos Respublikos piliečių. Pernai 
beveik pusė (6,4 tūkst.) visų 

grįžusių Lietuvos Respublikos 
piliečių atvyko iš Jungtinės Kara-
lystės, 1829 – iš Airijos, 1158 – iš 
Norvegijos, 706 – iš Ispanijos, 
629 – iš Vokietijos, 464 – iš JAV.

Pernai daugumą (70,5 proc.) 
visų reemigrantų sudarė 
20–39 metų amžiaus Lie-
tuvos Respublikos piliečiai 
(2010 m. – atitinkamai 63,2 
proc., 2007 m. – 60,3 proc.). 

Praėjusiais metais į Lietuvą 

imigravo 1,7 tūkst. užsieniečių, 
tai 613 daugiau negu 2010 metais. 
Į šalį imigravusių užsieniečių 
dalis sumažėjo nuo 28,7 procento 
2007 metais iki 10,7 procento 
2011 metais. Dauguma pernai į 
Lietuvą imigravusių užsieniečių 
buvo Rusijos Federacijos (373), 
Baltarusijos (254), Ukrainos 
(181), Latvijos (90) piliečiai. 

Vis daugiau emigravusių 
lietuvių šeimų patenka į 
užsienio valstybių

Pernai Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvai-
kinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir 
darbo ministerijos gavo 106 pranešimus dėl 
148 užsienyje esančių vaikų, kurių asmens, 

turto apsaugos, globos, teisinių santykių su tėvais 
ir kiti klausimai buvo susiję su Lietuva ar jiems 
reikėjo taikyti apsaugos priemones. 2010 metais 
tokių pranešimų buvo 58.

Daugiausia pranešimų (41) gauta dėl 10–14 
metų lietuvių vaikų, esančių Jungtinėje Ka-
ralystėje bei Ispanijoje. Taip pat domėtasi dėl 
lietuvaičių vaikų, esančių Airijoje, Australijoje, 
Belgijoje, Graikijoje, Rusijoje, Uzbekistane ir 
kitose valstybėse (iš viso 24 šalyse). 

Lyginant su ankstesnių metų duomenimis, šis 
skaičius išaugo dvigubai. Buvo prašyta patikrinti 
išvykusių nepilnamečių gyvenimo sąlygas, infor-
macijos apie išvykusios šeimos gyvenimą Lietuvo-
je, aiškintasi dėl tėvų ir kitų giminaičių galimybių 
pasirūpinti vaiku, dėl globos nustatymo ir kt.

2011 metais beveik trigubai išaugo ir prane-
šimų dėl 4–6 metų su tėvais išvykusių į užsienį 
vaikų. Daugiausia būta atvejų, kai tėvai netin-
kamai prižiūrėjo vaikus, todėl užsienio valsty-
bių kompetentingos institucijos turėjo imtis 
pastarųjų teisių apsaugos priemonių. Jos, siekda-
mos priimti sprendimą dėl tolesnės tokių vaikų 
globos, kreipėsi į Valstybės vaiko teisių apsaugos 
ir įvaikinimo tarnybą prie Socialinės apsaugos ir 
darbo ministerijos su prašymais pateikti informa-
ciją apie šeimos gyvenimo Lietuvoje laikotarpį 
ir (arba) artimuosius giminaičius, galinčius pasi-
rūpinti vaikais, jei jiems nebūtų galimybės toliau 
augti biologinėje šeimoje. 

Vaiko teisių 
aPsaUgos 
institUCiJų akiRatį

Jungtinė karalystė
Airija
Norvegija
Ispanija
Vokietija
JAV
Rusijos Federacija
Švedija
Danija
Kitos valstybės

45,4

13,1

12,3

8,3
5,0
4,5
3,3
2,7

2,7
2,7

%

Grįžę (reemigravę) 
Lietuvos Respublikos piliečiai 
pagal buvusią gyvenamąją 
vietą (valstybę) 2011 m. 

Šaltinis: Statistikos departamentas
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Valstybinio studijų fondo komisijos sprendimu išeiviams ir 
lietuvių kilmės užsieniečiams, studijuojantiems Lietuvos 
aukštosiose mokyklose, skirtos 147 stipendijos už studijų re-
zultatus ir 52 vienkartinės socialinės išmokos. Iš viso pavasa-

rio semestre studentams bus išmokėta beveik 241 tūkst. litų.
Vienkartinės socialinės išmokos skiriamos įvertinus studentų 

socialinę padėtį. „Joms sumokėti bus panaudota beveik 42,6 tūkst. 
litų“, – sakė Aldona Valatkevičiūtė, Valstybinio studijų fondo vy-
resnioji specialistė. Išmokos dydis siekia nuo 700 iki 1100 litų. 

Stipendijoms už studijų rezultatus pavasario semestre skir-
ta daugiau nei 198 tūkst. litų. Pasak specialistės, šios stipen-
dijos dydis priklauso nuo praėjusio semestro sesijos rezul-
tatų vidurkio, jis siekia nuo 150 iki 400 litų per mėnesį. 

Parama skirta iš 18 skirtingų valstybių atvykusiems studentams, 
tarp kurių yra Argentinos, Brazilijos, Izraelio, JAV, Kazachsta-
no, Kirgizijos, Ukrainos ir kitų šalių piliečiai. „Visgi daugiausia 
prašymų sulaukta iš studentų, atvykusių studijuoti iš mūsų kai-
myninių šalių: Lenkijos (81 studentas), Baltarusijos (19 studen-
tų) ir Rusijos (18 studentų)“, – pastebi A. Valatkevičiūtė. 

Stipendijų gavėjai studijuoja 24 Lietuvos aukštosiose mokyklose. 
Daugiausia prašymų (32) pateikė Vilniaus universiteto studentai, 
kiek mažiau (21) – Vilniaus Gedimino technikos universiteto stu-
dentai. Vytauto Didžiojo universiteto studentai pateikė 17 prašymų. 
Tarp kolegijų studentų daugiausia prašymų (13) pateikė išeiviai ir 
lietuvių kilmės užsieniečiai, pasirinkę studijas Vilniaus kolegijoje. 

Paramą gavo visi jos prašę studentai, kurie neturi sko-
lų, laiku pateikė prašymus ir reikalingus dokumentus.

Iš viso 2011 / 2012 mokslo metais išeiviams ir lietuvių kilmės 
užsieniečiams, studijuojantiems Lietuvos aukštosiose moky-
klose, bus išmokėta daugiau nei 466 tūkst. litų paramos. 

LietUVoJe stUdiJUoJa 4,5 tūkst. UžsienieČių 
Lietuvos statistikos departamento duomeni-
mis, 2011–2012 mokslo metų pradžioje šalies 
aukštosiose mokyklose studijavo 4,5 tūkst. stu-
dentų užsieniečių: universitetuose – 4,2 tūkst., 
kolegijose – 292. Palyginti su 2010–2011 mokslo 
metais, jų padaugėjo 332, arba 8 procentais. 
Studentai užsieniečiai sudarė 2,5 procento visų 
šalies aukštųjų mokyklų studentų.

Iš Europos valstybių – Baltarusijos, Rusijos 
Federacijos, Ispanijos, Lenkijos, Ukrainos ir 
kt. – yra atvykę 3,8 tūkst., arba 86 procentai, 
studentų užsieniečių. Kas dešimtas (11 proc.) 
studentas yra atvykęs iš Azijos (daugiau-
sia – iš Izraelio, Azerbaidžano, Libano, Indi-
jos), po 1,5 procento – iš Afrikos (Nigerijos, 
Etiopijos, Ganos, Namibijos), Šiaurės ir 
Pietų Amerikos (JAV, Peru, Brazilijos, Ar-
gentinos), 0,1 procentas – iš Australijos.

2011–2012 mokslo metų pradžioje 78 
procentai studentų užsieniečių Lietuvoje 
siekė bakalauro, 12 procentų – magistro 
laipsnio, 9 procentai rinkosi vientisąsias, 
1 procentas – doktorantūros studijas.

Studentai užsieniečiai Lietuvoje dažniausiai 

pora šimtų

gaVo ValstyBės
Finansinę ParaMą

iŠEiVių 
studEntų

Vis daugiau studentų 
atVyksta
ir išVyksta

d. 
do

kša
itė

s n
uo

tr.
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Studentai užsieniečiai Lietuvos aukštosiose mokyklose 
2011–2012 m. m. 

2005 2006 2007 2008 2009
ES 27
Airija 17 32 51 40 52
Austrija 46 66 83 94 119
Belgija 40 37 45 39 58
Bulgarija 1 2 10 9 11
Čekija 4 8 14 11 13
Danija 344 345 376 490 690
Estija 94 84 61 57 45
Graikija 5 6 5 3 -
Ispanija 41 60 78 92 146
Italija 112 142 175 199 207
Jungtinė Karalystė 421 1555 2364 3247 4127
Kipras 2 6 16 32 22
Latvija 838 526 415 332 303
Lenkija 558 485 397 543 570
Malta - 1 1 2 2
Nyderlandai 59 86 98 107 174
Portugalija 6 10 9 8 10
Prancūzija 246 235 257 237 227
Slovakija 2 3 - - 2
Slovėnija 1 - 3 3 -
Suomija 102 111 102 99 78
Švedija 266 323 298 196 223
Vengrija 8 6 9 4 5
Vokietija 1729 1788 1719 1577 1463
ELPA šalys
Islandija 22 27 22 22 26
Norvegija 148 172 176 166 165
Šveicarija 50 61 67 64 63
Šalys kandidatės į ES
Kroatija - - - - 1
Turkija 10 8 10 9 15

rinkosi verslo administravimo (26 proc.), 
žurnalistikos (11 proc.), medicinos (10 proc.), 
pedagogikos (10 proc.), teisės (9 proc.), 
dizaino (8 proc.) studijas. Dauguma (73 
proc.) studentų užsieniečių atvyko studi-
juoti savo iniciatyva, kiti – pagal aukštųjų 
mokyklų akademinių mainų programas. 

stUdiJas eURoPos aUkŠtosiose MokYkLose kas-
Met Renkasi Vis daUgiaU LietUVių
Eurostato duomenimis, 2009 metais Europos 
valstybių aukštosiose mokyklose studijavo 
8,8 tūkst. Lietuvos Respublikos piliečių, arba 
4 procentai visų Lietuvoje studijuojančiųjų. 
Palyginti su 2008 metais, Europos aukštosiose 
mokyklose studijuojančių lietuvių skaičius 
padidėjo 15 procentų, o palyginti su 2005 
metais – nuo 5,2 tūkst. iki 8,8 tūkst., arba 1,7 
karto. Daugiausia (47 proc.) lietuvių studentų 
studijavo Jungtinėje Karalystėje, Vokietijo-
je (17 proc.), Danijoje (8 proc.), Lenkijoje (6 
proc.). 2009 metais Jungtinėje Karalystėje 
studijavo beveik 10 kartų daugiau Lietuvos 
Respublikos piliečių nei 2005 metais. 

Vis daugiau Lietuvos pilietybę turinčių, bet 
užsienyje nuolat gyvenančių asmenų atvyks-
ta ar grįžta studijuoti į Lietuvą. 2011–2012 
mokslo metų pradžioje šalies aukštosiose mo-
kyklose studijavo 201 Lietuvos pilietis, kurio 
nuolatinė gyvenamoji vieta yra užsienyje (2010 
m. – 150). Daugiau nei ketvirtadalis (26 proc.) 
Lietuvos piliečių studentų yra iš Rusijos, 11 
procentų – iš JAV, po 10 procentų – iš Baltaru-
sijos ir Jungtinės Karalystės. 

PagaL Mainų PRogRaMas 2010–2011 MoksLo Metais 
UžsienYJe žinias giLino 4,4 tūkst. stUdentų
Lietuvos aukštosios mokyklos, bendradarbiau-
damos su užsienio aukštojo mokslo įstaigo-
mis, vykdo studentų mainus. Per 2010–2011 
mokslo metus į užsienio aukštąsias mokyklas 
pagal mainų programas išvyko studijuoti ar at-
likti praktikos 3,8 tūkst. Lietuvos universitetų 
ir 628 kolegijų studentai. Daugiausia, 91 pro-
centas, išvykusiųjų rinkosi studijas Europos 
šalyse, tarp kurių populiariausios buvo Vokie-
tijos, Portugalijos, Ispanijos, Lenkijos, Danijos 
aukštosios mokyklos. Palyginti su 2009–2010 
mokslo metais, į užsienį pagal mainų progra-
mas buvo išvykę 14 procentų daugiau Lietuvos 
aukštųjų mokyklų studentų. 

Lietuvos Respublikos piliečiai, studijuojantys 
Europos valstybių aukštosiose mokyklose

Eurostato duomenų bazė, 2012 m. vasario 24 d.

Kitos Europos valstybės 61,8%
ES valstybės 24,6%
Azija 10,6%
Šiaurės ir Pietų Amerika 1,4%
Afrika 1.5%
Okeanija 0.1%

2753

1093

472
64
65
6

Šaltinis: Statistikos departamentas
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liEtuVOJE

LYČių PUsiaUsVYRa – tik 30–44 Metų 
aMžiaUs gYVentoJų gRUPėJe
Išankstiniais Lietuvos statisti-
kos departamento duomenimis, 
2012 metų pradžioje Lietuvoje 
gyveno 1,7 mln. moterų, tai 255 
tūkst. daugiau negu vyrų. Moterys 
sudarė 54 procentus visų gyven-
tojų, 100 vyrų teko 117 moterų. 

Praėjusių metų pradžioje 
100 vyrų iki 30 metų amžiaus 
teko 95 moterys, o 100 pagy-
venusių (60 metų ir vyresnio 
amžiaus) vyrų – 180 moterų.

Lietuvoje moterys gyvena 
vidutiniškai 11 metų ilgiau nei 
vyrai. Užpernai moterų vidutinė 
tikėtina gyvenimo trukmė buvo 
78,8 metų (2000 m. – 77,4).

tekėti iR giMdYti VaikUs Mote-
RYs nUsPRendžia Vis VėLiaU
Užpernai vidutinis pirmą kartą 
ištekėjusių moterų amžius buvo 
26,4 m., t. y. moterys pirmą kartą 
tekėjo beveik 3 metais vyres-
nės negu 2000 metais (23,6 m.). 
Praėjusių metų pradžioje kas 
aštunta moteris buvo išsituokusi, 
kas septinta – našlė. Išsituoku-
sių moterų buvo 1,6 karto, našlių 
moterų – 6,6 karto daugiau nei 
vyrų. Kas ketvirta moteris nie-
kada negyveno santuokoje.

Vidutinis pirmąjį vaiką gim-
dančių moterų amžius užpernai 
buvo 26,6 m. (2000 m. – 23,9 m.). 
Vidutiniškai moteris pagimdė 1,55 
vaiko (2000 m. – 1,39). Kas trečias 
kūdikis gimsta santuokos neįre-
gistravusiems tėvams. 2010 metais 
po ištuokos šeimose be vieno 
iš tėvų (dažniausiai su motina) 
liko gyventi 7,9 tūkst. vaikų.

didžiaUsias daRBo UžMokesČio 
atotRūkis – taRP JaUnų MoteRų iR VYRų
Gyventojų užimtumo statistinio 
tyrimo vertinimais, pernai 15–64 
metų amžiaus moterų užimtumo 

lietuVos m to reys

Lietuvoje moterys gyvena 
vidutiniškai 11 metų 

ilgiau nei vyrai

10   B a l a n d i s  2012



2011 m. pradžioje šimtui vyrų teko moterų  
Amžiaus grupės

lygis buvo 60,5 proc. ir per metus 
padidėjo 1,8 procentinio punk-
to (vyrų – sudarė 60,9 proc. ir 
padidėjo 4,1 procentinio punkto). 

Pernai darbo neturėjo 104,9 
tūkst. moterų (vyrų – 143,9 tūkst.). 
2011 metais moterų nedarbo 
lygis buvo mažesnis nei vyrų ir 
sudarė 13 procentų (vyrų – 17,8 
proc.). Per metus moterų ne-
darbo lygis sumažėjo 1,4 pro-
centinio punkto (vyrų – 3,4). 

Užpernai šalies ūkio pramonės, 
statybos ir paslaugų įmonėse, 
išskyrus viešąjį valdymą ir gynybą, 
privalomąjį socialinį draudimą, 
moterų ir vyrų darbo užmokesčio 
atotrūkis sudarė 14,6 procento ir, 
palyginti su 2009 metais, sumažė-
jo 0,7 procentinio punkto. Moterų 
ir vyrų darbo užmokesčio atotrū-
kis privačiajame sektoriuje buvo 
gerokai didesnis negu valstybės 
sektoriuje ir 2010 metais sudarė 
19 procentų (valstybės sektoriuje – 
14,2 proc.). Didžiausias moterų ir 
vyrų darbo užmokesčio atotrūkis 
užpernai buvo 25–34 metų am-
žiaus darbuotojų grupėje ir sudarė 
16,3 procento, mažiausias – 65 
metų ir vyresnių – 10,4 procento.

PoPULiaRiaUsios MoteRų stUdi-
Jų sRitYs iŠLieka tos PaČios 
2011–2012 mokslo metų pradžioje 
aukštosiose mokyklose moterys 
sudarė 59 procentus visų studentų 
(kolegijose – 55, universitetuose – 
60 proc.). 

Populiariausios studijų sritys 
tarp moterų yra humanitari-
niai mokslai – 76 procentus 
juos studijuoti pasirinkusiųjų 
sudarė moterys, medicina – 76, 
pedagogika – 75, socialiniai 
mokslai – 70 procentų. 

Didžiausią studijuojančiųjų 
dalį (76 proc.) moterys sudaro 
Vilniaus dizaino kolegijoje, 74 
procentus – Vilniaus dailės akade-

mijoje ir 73 procentus – Lietuvos 
sveikatos mokslų universitete. 

Pernai aukštąsias mokyklas 
baigė 28 tūkst. moterų, arba 65 
procentai visų absolventų. Mote-
rys sudarė 67 procentus įgijusiųjų 
magistro kvalifikacinį laipsnį. 
Praėjusiais metais daktaro mokslo 
laipsnį įgijo 178 moterys (57 proc.).

Daugiau kaip pusė aukštųjų 
mokyklų dėstytojų yra moterys. 
Kolegijose moterys sudarė 70 
procentų, universitetuose – 50 
procentų dėstytojų. Iš 23 šalies 
universitetų tik vienam vadovauja 
moteris, iš 24 kolegijų – dešimčiai.

MoteRYs sUdaRo PenktadaLį 
HaBiLitUotų daktaRų iR PRoFesoRių
Mokslinių tyrimų ir eksperimenti-
nės plėtros veikla 2010 metais užsi-
ėmė 9,6 tūkst. moterų. Jos sudarė 53 
procentus visų šioje veikloje daly-
vaujančių darbuotojų. Moterys tyrė-
jos, turinčios mokslo laipsnį ar pe-
dagoginį vardą, sudarė 45 procentus 
visų mokslo laipsnį turinčių tyrėjų.

Aukštojo mokslo ir valdžios sek-

toriuose daugiausia (perskaičiavus į 
visos darbo dienos užimtumą) užim-
tų moterų, turinčių mokslo laipsnį 
ar pedagoginį vardą, buvo humani-
tariniuose ir socialiniuose moksluo-
se – po 59 procentus, gamtos moks-
luose – 58 procentai (vyrai dominavo 
technologijos moksluose – 75 proc., 
fiziniuose moksluose – 68 proc.).

Moterys, turinčios habilituoto 
daktaro laipsnį, sudarė 20 pro-
centų habilituotų daktarų, profe-
soriaus vardą – 19 procentų visų 
profesorių. Verslo sektoriuje tarp 
mokslinių tyrimų ir eksperimen-
tinės plėtros veiklą vykdančių 
darbuotojų moterys sudarė 31,4 
procento, tarp tyrėjų – 30,6 pro-
cento. Daugiausia tyrėjų moterų 
verslo sektoriuje buvo 25–34 metų 
amžiaus grupėje (32,5 proc.). 

RegULiaRiai inteRnetU 
naUdoJasi 72 PRoCentai 
25–54 Metų aMžiaUs MoteRų
Informacinių technologijų 
naudojimo namų ūkiuose ty-
rimo duomenimis, reguliariai 
internetu naudojosi 72 procentai 
25–54 metų amžiaus moterų ir 
64 procentai šio amžiaus vyrų. 

Vyresnėje amžiaus grupėje (55–
74 metų) moterys ir vyrai interne-
tu naudojosi panašiai (atitinkamai 
23 ir 24 proc.) kaip ir jauniausioje 
(16–24 metų) amžiaus grupėje 
(atitinkamai 94 ir 95 proc.) 
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2010 m. vidutinis pirmą 
kartą ištekėjusių moterų 
amžius buvo 26,4 m.

Šaltinis: Statistikos departamentas
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liEtuVOJE

iŠBRaUkė

 „Konvergencija su Europos sąjunga 
lietuvoje pastaraisiais metais vyko tik 
įmonių lygmeniu, kitose srityse lietuva 
prarado vidutiniškai 5–6 metus, t. y. 
atsidūrė ten, kur jau buvo 2005–2008 
metais“, – teigia sEB banko analitikai.

Pristatydamas naujausią SEB 
banko analitikų parengtą 
leidinį „Lietuvos makroe-
konomikos apžvalga“, SEB 

banko prezidento patarėjas Gitanas 
Nausėda pabrėžė, kad 2008–2009 
metais globalinė finansų krizė 
negailestingai sujaukė iki tol 
nuosekliai vykusį supanašėjimo 
su Europos Sąjunga procesą. 
„Šalis, kurios išlipo iš pasaulinės 
ekonominės pelkės beveik sausos, 
galima suskaičiuoti vienos rankos 

pirštais, o kitos valstybės skyrėsi tik 
patirtos krizės gyliu. Deja, drauge 
su kitomis Baltijos sesėmis Lietuva 
priklausė grupei šalių, kurios 2009 
metais patyrė ypač skausmingą 
ekonominį sukrėtimą ir tik per 
vienerius metus neteko maždaug 15 
proc. savo bendrojo vidaus produk-
to“, – sakė G. Nausėda. 

Pasak analitiko, pagal pagrin-
dinius makroekonomikos rodi-
klius Lietuva nutolo nuo Europos 
Sąjungos vidurkio, o padėtį pavyko 

pasaulinė

krizė
išlietuVos 

gyVenimo

metus
5–6apie

g. nausėdos teigimu, Lietuvos 
ekonominę situaciją mažumėlę 
pavyko pataisyti 2010–2011 m.
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iš dalies pataisyti tik 2010–2011 
metais. Europos Sąjungos statistikos 
biuro „Eurostat“ duomenimis, pagal 
perkamosios galios standartą 2005 
metais BVP vienam gyventojui 
Lietuvoje sudarė 53 proc. Europos 
Sąjungos 27-ių šalių vidurkio, 2008 
metais – 61 proc., o 2009 metais – 
55 proc., 2010 metais – 57 proc. 
(2011 metų duomenys oficialiai dar 
nepaskelbti). 

„Nors makroekonomikos rodi-
kliai rodo ekonomikos nubloškimą 
atgal, tačiau vien tik tamsiomis 
spalvomis Lietuvos ekonominio 
paveikslo tapyti nereikėtų. Įmonių 
lygmenyje mes, atvirkščiai, dar 

(beje, šioje srityje situacija toliau 
blogėjo), pagal nedarbo lygmenį – 
į 2001–2002-uosius, pagal akcijų 
kursų indeksą vietos rinkoje – į 
2008-uosius, pagal būsto kainas – 
į 2005-uosius. „Taigi dėl „Lehman 
Brothers“ sukeltos infekcijos ir 
dabartinės tebesitęsiančios euro 
zonos skolų krizės vidutiniškai 
praradome maždaug 5–6 me-
tus“, – sakė G. Nausėda. 

Tiesa, kitos ES valstybės taip pat 
pasuko laikrodį atgal: Graikija – 
net 12 metų, Latvija – 9 metus, 
Airija, Italija, Portugalija ir Ispani-
ja – 7 metus. Neišvengė grįžimo į 
praeitį net Vokietija ir Prancūzija – 

Užsienyje gyvenantys lietuviai ir kitų ES šalių pi-
liečiai turės teisę pasirinkti, pagal kurios šalies 
įstatymus bus tvarkomas jų palikimas. Tokiam 

teisės aktui pritarė Europos Parlamentas.
Naujuoju reglamentu siekiama lengviau išspręsti 

palikimo klausimus ir išvengti ginčų, kai į procesą 
įtrauktos kelios ES šalys. Jame būtų aiškiai nuro-
dyta, kurios ES valstybės teisinė sistema taikytina.

Paveldėjimo klausimai paprastai bus sprendžia-
mi pagal ES valstybės, kurioje žmogus iki mirties 
nuolat gyveno, įstatymus, nebent sudarydamas 
testamentą jis būtų nurodęs, jog nori tvarkyti savo 
palikimą pagal savo pilietybės šalies teisę.

Naujajame reglamente taip pat numatyta įsteig-
ti neprivalomą Europos paveldėjimo pažymėjimą, 
kuris padidintų teisinį aiškumą ir geriau užtikrintų 
įpėdinių, taip pat kreditorių ir kitų šalių teises.

Naujasis reglamentas nepakeis žmonių, kurie 
gyvena savo pilietybės šalyje, padėties. Jis nepa-
keis ir nesuderins atskirų šalių įstatymų, regu-
liuojančių paveldėjimą, nuosavybę ar mokesčius. 
Reglamentas nebus taikomas Jungtinėje Karalys-
tėje, Airijoje ir Danijoje.

EP pranešėjo Kurto Lechnerio (Europos 
liaudies partija, Vokietija) teigimu, tarpvalstybiniai 
palikimai sudaro dešimtadalį visų palikimo atvejų 
ES – tai sudaro beveik 450 tūkst. atvejų per 
metus, o bendra metinė tokių atvejų suma sudaro 
apie 123 mlrd. eurų palikimo.

Dėl šio teisės akto preliminariai sutarta su ES 
Taryba, todėl nebeliko kliūčių jo įsigaliojimui. 

GyVEnantys uŽsiEnyJE 

drauge su kitomis Baltijos sesėmis Lietuva priklausė 
grupei šalių, kurios 2009 metais patyrė ypač 
skausmingą ekonominį sukrėtimą ir tik per vienerius 
metus neteko maždaug 15 proc. savo BVP.

labiau pasitempėme ir šiandien 
daugelyje sričių mažai kuo nusilei-
džiame Vakarų Europos konku-
rentams“, – pabrėžė G. Nausėda. 
Anot jo, ekonominio sunkmečio 
sąlygomis mikrotendencijos ir 
makrotendencijos dažnokai konf-
liktavo tarpusavyje, pavyzdžiui, 
siekdamos padidinti sąnaudų 
efektyvumą, įmonės atleido daug 
darbuotojų, kurie papildė bedarbių 
gretas ir blogino nedarbo lygio 
rodiklį. Tą patį galima pasakyti 
ir apie atlyginimų karpymą, kuris 
lėmė ryškų vidutinio darbo užmo-
kesčio nuosmukį 2009 metais. 

Pasak G. Nausėdos, šiuo metu 
pagal BVP vienam gyventojui rodi-
klį mūsų šalis atsidūrė 2007–2008 
metų lygmenyje, pagal privatų 
vartojimą vienam gyventojui – 
taip pat grįžo į 2007–2008 metus, 
pagal maisto produktų lyginamąjį 
svorį vartojimo krepšelyje – į 
2006–2007-uosius, pagal realųjį 
darbo užmokestį – į 2006-uosius 

atitinkamai 2 ir 4 metus. „Tokios 
kai kurių šalių lenktynės atgaline 
kryptimi reiškia ne suartėjimą, 
o dezintegraciją. Kaip matyti iš 
pateiktų duomenų, dėl ekonominės 
ir finansų krizės santykinai labiau 
nukentėjo tos šalys, kurios nėra 
pirmaujančios Europos Sąjungoje 
pagal BVP vienam gyventojui ir 
kitus gyvenimo lygį rodančius 
skaičius“, – sakė G. Nausėda. 
Pasak ekonomisto, visa tai bylo-
ja, kad nuo 2009 metų Lietuvos 
konvergencijos su Europos Sąjunga 
procesas sustojo ir kad kol kas būtų 
pernelyg drąsu tvirtinti, jog šaliai 
vėl pavyko atsistoti į nuoseklios ir 
ilgalaikės plėtros vėžes.

G. Nausėdos nuomone, šiuo 
metu didžiausia šalies verslo pro-
blema yra ne veiklos efektyvumas 
ar sąnaudų lygis, o žinomumo ir 
stipraus prekės ženklo stoka – dėl 
šios problemos tenka nemenką 
sukurtos pridėtinės vertės dalį 
atiduoti užsienio partneriams. 

galės pasirinkti, kaip 
    bus tvarkomas jų palikimas
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Praėjusiais metais gyventojų skaičius mažėjo, natūrali kaita išliko neigia-
ma – mirė daugiau žmonių negu gimė kūdikių, remdamasis išankstiniais 
duomenimis, praneša Lietuvos statistikos departamentas. Gimstamu-

mas ir mirtingumas mažėjo, o santuokų ir ištuokų skaičius didėjo. 
2011 metais mirė 7,1 tūkst. žmonių daugiau negu gimė kūdikių (2010 m. – 

6,5 tūkst.). Pernai visose apskrityse mirė daugiau žmonių nei gimė.
Pernai gimė 33,9 tūkst. kūdikių, tai 1,7 tūkst. (5 proc.) mažiau negu 
užpernai
Pastaruosius dvejus metus gimstamumas mažėjo ir 2011 metais 1000 gyventojų 
teko 10,5 gimusiojo. 2007–2009 metais šis rodiklis padidėjo nuo 9,6 iki 11.

Praėjusiais metais daugiausia gimusiųjų 1000 gyventojų teko Vilniaus 
(11,9), Klaipėdos ir Telšių (po 11,1), o mažiausiai – Utenos (8,1), Panevėžio 
(8,7) ir Alytaus (9,2) apskrityse. 

Gimstamumo tendencijas atskleidžia ir suminis gimstamumo rodiklis 
(vidutinis gyvų gimusių vaikų, kuriuos moteris pagimdytų per savo gyvenimą, 
skaičius). Kai šis rodiklis didesnis nei 2, užtikrinama kartų kaita. 2010–2009 
metais suminis gimstamumo rodiklis buvo 1,55 (2007 m. – 1,35). 
Pernai mirė 41 tūkst. žmonių, tai 1,1 tūkst. (3 proc.) mažiau nei užpernai
Mirusiųjų skaičius 1000 gyventojų sumažėjo nuo 13,5  2007 metais iki 12,7 
2011 metais. 

Pernai Utenos ir Tauragės apskrityse 1000 gyventojų teko 16,1 ir 14,1 miru-
siojo, o Vilniaus ir Klaipėdos apskrityse – atitinkamai 11,6 ir 12,1 mirusiojo.

Pernai mirė 145 kūdikiai – 8 mažiau negu 2010 metais. Pastaruosius dvejus 
metus mirusių kūdikių skaičius, tenkantis 1000 gyvų gimusiųjų, siekė 4,3 
(2007 m. – 5,9).

liEtuVOJE

Pernai susituokė 19,2 tūkst. porų, arba 531 pora (3 proc.) daugiau 
negu užpernai
Santuokų skaičius 1000 gyventojų sumažėjo nuo 7,2  2008 metais iki 5,7 
2010 metais, o pernai padidėjo – 1000 gyventojų teko 6 santuokos. 2011 
metais daugiausia santuokų 1000 gyventojų teko Vilniaus (7), mažiausiai – 
Panevėžio apskrityje (5).
Pernai išsituokė 10,3 tūkst. porų, tai 336 poromis (3 proc.) daugiau 
negu užpernai
Pastaruosius penkerius metus ištuokų skaičius 1000 gyventojų nekinta – 1000 
gyventojų vidutiniškai tenka apie 3 ištuokas.

2010–2011 metais 100 santuokų teko 54 ištuokos (2007 m. – 49). Tikslesnį 
santuokų ir ištuokų santykį parodo suminis ištuokų rodiklis, skaičiuojamas 
atsižvelgiant į buvusios santuokos trukmę. 2007–2010 metais šis rodiklis buvo 
0,48–0,43, t. y. tikėtina, kad jei išliks pastarųjų metų lygis, iš 100 susituokusių 
porų beveik pusė išsituoks. 

Praėjusiais metais penkiose apskrityse (Klaipėdos, Šiaulių, Kauno, Mari-
jampolės ir Utenos) ištuokų skaičius 1000 gyventojų buvo didesnis nei šalies 
vidurkis (3,2), Telšių ir Tauragės apskrityse šis rodiklis mažiausias (3). 

Apskritys Gimusieji Mirusieji Santuokos Ištuokos
1000 gyventojų

gimusiųjų mirusiųjų santuokų ištuokų
Iš viso 33902 40983 19219 10342 10,5 12,7 6,0 3,2
Alytaus 1528 2276 884 527 9,2 13,7 5,3 3,2
Kauno 6622 7977 3628 2104 10,3 12,4 5,7 3,3
Klaipėdos 4035 4396 2300 1238 11,1 12,1 6,3 3,4
Marijampolės 1771 2256 958 567 10,3 13,1 5,6 3,3
Panevėžio 2333 3742 1329 843 8,7 13,9 5,0 3,1
Šiaulių 3283 4298 1769 1102 10,1 13,2 5,4 3,4
Tauragės 1233 1689 698 356 10,3 14,1 5,8 3,0
Telšių 1830 2028 918 492 11,1 12,3 5,6 3,0
Utenos 1305 2599 865 535 8,1 16,1 5,4 3,3
Vilniaus 9962 9722 5870 2578 11,9 11,6 7,0 3,1

Pagrindiniai 2011 m. demografiniai rodikliai apskrityse 
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pernai lietuViai 
dažniaU tUokėsi, Bet 
dažniaU iR skYRėsi
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Š
iųmetinis konkursas 
,,Vieno medžio šakos“ 
sukvietė didelį būrį 
mokinių, panorusių pa-
sidalinti savo mintimis, 
išgyvenimais, potyriais, 

supratimu apie šeimą, tradicijas, 
meilę gimtajai kalbai, Lietuvai, 
Tėvynei, draugui, artimui ir sau. 
Šis konkursas plečia mokinių 
literatūrinę veiklą bei kūrybi-
nės minties raišką, skatina juos 
pažinti tėvų ir protėvių praeitį, 
papročius, tradicijas, formuoja 
pilietinius jausmus ir vertybines 
nuostatas bei skatina bendradar-

,,Vieno medžio šakos“       prasiskleidė ir šį pavasarį

aušra 
dambrauskienė, 
Vilniaus lietuvių 
namų mokytoja 

Jau ne vienerius metus Vilniaus 
lietuvių namuose tęsiama graži ir 
prasminga tradicija – rengiamas 
mokinių kūrybinių darbų 
konkursas, remiamas JaV lietuvių 
Vandos ir Vaclovo Mažeikų. 

biavimą ir gerąją konkurenciją. 
Konkurso nuolatiniai globėjai ir 
rėmėjai – JAV lietuviai Vanda ir 
Vaclovas Mažeikos. Jų dėka bei 
geranoriškumu puoselėjamas 
mokinių kūrybiškumas, meilė 
gimtajam žodžiui, tautai, kalbai, 
kultūrai, istorijai ir tradicijoms.

Mokinių kūrybiniai darbai 
išsiskyrė įvairove. Tai: poezija 
(eilėraščiai, haiku ir kt.), proza 
(apsakymai, novelės, miniatiūros) 
ir publicistika (rašiniai).

Konkurso organizatoriai – lie-
tuvių kalbos mokytojų metodinė 
grupė – šį kartą pakvietė dalyvauti 
ir Vilniaus Žvėryno gimnazijos mo-
kinius. Konkursas organizuojamas 
4-iose amžiaus grupėse: 2–4 kl., 
5–8 kl., I–II g. kl., III–IV g. kl. 

Vertinimo komisijai pateikti 44 
mokinių rašto darbai. Komisija 
atliko sunkų bei atsakingą darbą 
ir išrinko pačius geriausius, kurie 
tapo konkurso nugalėtojais ir 
buvo apdovanoti konkurso rėmėjų 

JAV lietuvių Mažeikų įsteigtais 
piniginiais prizais ir mokyklos 
padėkos raštais. 

Šių Metų konkURso LaUReatai:
I vieta: Justinas Martikonis ,,Vieno 
medžio šakos“ – 4 klasė, Vilniaus 
lietuvių namai (pradinių klasių 
mokytoja metodininkė Rasa 
Mažeikienė); Gabija Petroškevi-
čiūtė ,,Lizdelis sakuroje“ – 6 klasė, 
Vilniaus lietuvių namai (lietuvių 
kalbos vyresnioji mokytoja Rūta 
Zakarkaitė); Gabrielė Žalaitė 
,,Vieno medžio šakos“ – Ic g. 
klasė, Žvėryno gimnazija (lietuvių 
kalbos mokytoja metodininkė 
Vaida Činčienė); Elvyra Čiurlio-
nytė ,,Vieno medžio šakos“ – III 
g. klasė, Vilniaus lietuvių namai 
(lietuvių kalbos vyresnioji moky-
toja Vilma Vilkytė-Žemaitaitienė); 
Andra Svaibodaitė ,,Vieno medžio 
šakos“ – IVc g. klasė, Žvėryno gim-
nazija (lietuvių kalbos mokytoja 
metodininkė V. Činčienė).

konkurso laureatai, jų 
mokytojai ir organizatoriai

 2012  B a l a n d i s   15



Vieną gražią dieną ant beržo šakelės nutūpė paukščiukų porelė. Jie 
patiko vienas kitam. Jie kartu lakiodavo aplink beržą, strikinėdavo 
nuo vienos šakelės ant kitos, giedodavo vienas kitam gražias giesme-
les. Vieną vakarą, kai paukštis laukė savo paukštytės, atskrido baisus 

vanagas. Vanagas norėjo pagriebti paukštį, bet paukštis pakilo aukštai iki 
debesų ir nuskrido į Rytus. Skrido ilgai  ilgai  ir atskrido į tekančios saulės 
šalį. Čia jam patiko, nes buvo labai gražu. Jis pradėjo sukti lizdelį. Po kiek 
laiko atskrido ir paukštė. Jie džiaugėsi vienas kitu ir savo lizdeliu.

 Vieną gražią  dieną, kai vėl sužydo sakuros, atsirado mažas paukščiukas. 
Jis mokėjo gražiai čiulbėti. Tėveliai juo labai džiaugėsi. Paukščiukas netu-
rėjo su kuo žaisti, bet rudenį atsirado dar vienas nuostabus paukščiukas. Jis 
buvo truputį išdykęs.

 Paukštė susirgo. Ji norėjo aplankyti beržą ir vaikams jį parodyti. Skrido 
skrido ir pamatė pievas, miškus, upes, ežerus, ir sako: 

– Žiūrėkit, vaikeliai, čia – mano gimtinė. Čia ežerai mėlynuoja kaip linų 
žiedeliai, čia miškai žaliuoja, pievose ganosi gyvulėliai, aviliuose dūzgia 
bitelės.

Mažas paukščiukas pamatė Lietuvių namus ir nusileido žemyn. O didelis 
paukščiukas pasakė:

– Graži tavo, mamyte, gimtinė, bet mano gimtinė taip pat graži. Ten žydi 
sakuros, čirškia cikados, skaisčiai šviečia saulė. Ir nuskrido atgal į Rytus.  

II vieta: Deimantė Bačiulytė – 2a 
klasė, Vilniaus lietuvių namai 
(pradinių klasių mokytoja me-
todininkė Stasė Rožienė); Joana 
Pašukonytė ,,Pasaulio medis“ – 8 
klasė, Vilniaus lietuvių namai (lie-
tuvių kalbos vyresnioji mokytoja 
Violeta Bartkienė); Snižana Babyj 
,,Vieno medžio šakos“ – II g. klasė, 
Vilniaus lietuvių namai (lietuvių 
kalbos vyresnioji mokytoja Violeta 
Bartkienė); Daiwa Jakubowska 
,,Laimė turėti Tave“ – IV g. klasė, 
Vilniaus lietuvių namai (lietuvių 
kalbos vyresnioji mokytoja Kristi-
na Nugarienė).

III vieta: Paulina Rastenytė ,,Vieno 
medžio šakos“ – 4 klasė, Vilniaus 

lietuvių namai (pradinių klasių 
mokytoja metodininkė Rasa 
Mažeikienė); Lilya Gavriukova 
,,Mes visi esame vieno medžio 
šakos“ – 6 klasė, Vilniaus lietuvių 
namai (lietuvių kalbos vyresnio-
ji mokytoja Rūta Zakarkaitė); 
Daiva Kulesza ,,Vienybė“ – II g. 
klasė, Vilniaus lietuvių namai 
(lietuvių kalbos vyresnioji moky-
toja V. Bartkienė); Giedrė Czepla 
,,Gyvenimo medis“ – III g. klasė, 
Vilniaus lietuvių namai (lietu-
vių kalbos vyresnioji mokytoja R. 
Zakarkaitė).

Paskatinamoji vieta: Teodoras Mi-
niotas – 2a klasė, Vilniaus lietuvių 
namai (pradinių klasių mokytoja 

Kadangi visiems konkurso nugalėtojų rašiniams ir eilėraščiams tektų skirti bemaž visus 
žurnalo puslapius, konkurso organizatorė aušra dambrauskienė atrinko vieną, kurį 
publikuojame. tai šeštokės Gabijos Petroškevičiūtės, lietuvių namuose besimokančios 
antrus metus, kur ji atvyko iš tokijo (Japonija) po ten įvykusio žemės drebėjimo, rašinys. 

metodininkė S. Rožienė); Sergė-
jus Robkovskis haiku ,,Šeimos 
mintys“ – 8 klasė, Vilniaus lietuvių 
namai (lietuvių kalbos vyresnioji 
mokytoja V. Bartkienė); Sandra 
Tyndyuk ,,Mamos meilė“ – II g. 
klasė, Vilniaus lietuvių namai (lie-
tuvių kalbos vyresnioji mokytoja 
V. Bartkienė); Andrius Zavedskis – 
III g. klasė; Vilniaus lietuvių namai 
(lietuvių kalbos vyresnioji mokyto-
ja  V. Vilkytė-Žemaitaitienė).

Mokyklos padėkos raštais bei 
knygų dovanų čekiais už gausiau-
siai rašiusių mokinių paruošimą 
ir rengimą paskatinti mokytojai, 
vertinimo komisija – už kūrybinių 
darbų vertinimą. 

lizdelis 
sakuroje

liEtuVOJE
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Tik gimtosios kalbos ugdy-
mui reikia be galo daug 
nuoseklių ir principingų 
pastangų bei šiek tiek žinių. 
Danijos lietuvių bendrija 

prieš keletą metų buvo suorgani-
zavusi pokalbių popietę šia tema. 
Reikia pasidžiaugti, kad kai kurios 
tose diskusijose dalyvavusios ir 
šiek tiek žinių apie gimtosios kal-

bos ugdymą sukaupusios mamos 
sugebėjo išlaikyti principingą stu-
burą – jų vaikai jau lavina skaity-
mo bei rašymo įgūdžius šeštadie-
ninėse lietuvių kalbos pamokose. 

Tikiuosi, kad šis straipsnelis 
suteiks bent truputį informaci-
jos bei patarimų abejojantiems 
ar kantrybės ir principingumo 
stokojantiems tėvams. Kalbos 

Bendraudama su mažamečių vaikų mamomis, dažnai girdžiu, kad gyvenant 
užsienyje ir auginant vaikus mišrioje šeimoje, sunku ir beveik neįmanoma 
prakalbinti juos lietuviškai. taip, tai nėra lengva, bet nėra neįmanoma.

kalBos mokymasis ir Vystymasis. 

Reda Mieldažytė, 
gimtosios lietuvių 
kalbos moky-
toja prie Kopenhagos 
savivaldybės

dVikalBystė
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mokymasis yra ilgas ir sudėtingas 
procesas, kurio rezultatai apčiuo-
piami ne po dienos ar dviejų, bet 
praėjus keletui metų. Norėčiau pa-
teikti keletą mokslininkų, tyrusių 
dvikalbių vaikų kalbos vystymąsi, 
minčių, kurias dažnai įkompo-
nuodavau į savo asmeninę patirtį 
augindama savus vaikus. Taip 
pat norėčiau pasidalinti praktine 
profesine patirtimi ir stebėjimais, 
sukauptais mokytojaujant šešta-
dieninėje mokykloje bei dirbant 
danų kalbos ugdymo pedagoge 
su darželinio amžiaus vaikais.        

Kalbos vystymasis yra socialinis 
procesas. Pirmiausia vaikas suvokia 
kalbą, o po to mokosi ja kalbėti. 
Taip pat kiekvieno vaiko kalba 
vystosi labai individualiai, tačiau 
moksliniai tyrimai rodo, jeigu su 
vaiku tas pats asmuo bendrauja 
pastoviai ir sistemingai būtent ta 
pačia kalba, tai vaikas gali tapti dvi-
kalbiu, trikalbiu ir net keturkalbiu. 

Pvz., Danijoje kai kurių lietuvių 
moterų, ištekėjusių už ne daniškai 
kalbančių vyrų, vaikai supranta ir 
bendrauja aktyviai net trimis ar ke-
turiomis kalbomis: motinos, tėvo, 
puikiai kalba daniškai ar angliškai, 
nes šios kalbos mokosi mokyklo-
je. Tačiau paradoksas, jog dažnai 
daniškose ir lietuviškose šeimose 
vaikas geba kalbėti vos viena danų 
kalba, dar didesnis paradoksas, kai 
visiškai lietuviškoje šeimoje vaikai 
aktyviai lietuvių kalbos nevartoja 
arba gal net ir nesupranta. Deja, 
tokių naujų emigrantų lietuvių šei-
mų visame pasaulyje yra nemažai.  

Vystantis kalbai pirmiausia to-
bulinama fonetinė (garsyno) pusė, 
t.y. tobulinamas kalbos organų 
valdymas. Kalba vystosi laipsniš-
kai: pradedant atskirais padrikais 
garsais, po to įterpiant atskirus 
žodžius ar frazes ir baigiant 
žodžių organizavimu į sakinius ir 
platesnius pasakojimo vienetus. 

Šis procesas vyksta tik tuomet, 
jeigu kalba vartojama kaip aktyvi 
komunikacijos priemonė ir socia-
linio bendravimo įrankis. Sąvoką 
„aktyvi komunikacijos priemonė“ 

galima suprasti taip: vaikas turi 
galimybę bent intensyviai gir-
dėti mažumos kalbą mažiausiai 
4 valandas per dieną.  Kalbos 
vystymosi procesą galima matyti 
stebint gramatinių formų ir sin-
taksės struktūrų (žodžių tvarkos) 
tobulėjimą. Šios struktūros ir 
gramatinės formos tobulėja per 
kalbinių hipotezių kūrimą, kurios 
vyrauja kalbininkų vadinamoje 
tarpukalbėjė, kuri vyrauja prieš 
visiškai tobulą ar ganėtinai tobu-
los kalbos susiformavimą. Pvz., 
lietuvių kalbos veiksmažodžių ar 
linksniuojamųjų žodžių galūnės 
tobulėja kuriant hipotezes: vaikas 
nesuvokia gramatikos, bet jis 
kalbėdamas vartoja vienokią ar 
kitokią gramatinę formą, kuri ne 
visada yra taisyklinga. Bet jeigu jis 
aktyviai girdi taisyklingą kalbą ir 
kelias dešimtis kartų turi galimy-
bę šią formą panaudoti aktyvioje 
kalboje, ypač jeigu yra žaidimo 
situacijos, dialogas arba kitokia 
kalbinė medžiaga, galiausiai užsi-
fiksuojama taisyklinga žodžio for-
ma. Labai svarbu, kad suaugusieji 
nepultų koreguoti ir taisyti kie-
kvienos netaisyklingai gramatiškai 
pavartotos žodžio formos. Svarbu 
vietoj tradicinio moralizavimo 
„taip nesakoma“ tiesiog pakartoti 
neutralia intonacija taisyklingą 
žodį ar formą. Pvz., Danijos lietu-
vių vaikų vartojamą lietuvių vieti-
ninko formą „miške / mokykloje“, 
kurią vaikai išverčia iš danų kalbos 
sakydami „i miška / i mokykla“, 
reikia tiesiog neutraliai pakore-
guoti „mokykloje / miške“. Nes 
šiuo atveju beprasmiška teigti, 
ar vaiko kalba taisyklinga: svar-
bu, ar vaikas supranta ir ar buvo 
suprastas. Vaikai yra labai imlūs – 
jie tiesiog traukia į save naujus 
žodžius, posakius, įkomponuoja 
juos į savo kalbą, bet tai vėlgi gali 
būti pasiekiama, jeigu tik vaikas 

kalbos vystymasis yra socialinis procesas. 
Pirmiausia vaikas suvokia kalbą, 

o po to mokosi ja kalbėti.
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aktyviai įtraukiamas į bendravimą. 
Tačiau norėčiau pamoralizuoti 
tėvams, kurie kalbėdami labai 
dažnai vartoja daniško žodžio 
šaknį su sulietuvinta fonetika ar 
lietuviška galūne, pvz., kaninusas 
(triušis), udfordringas (iššūkis),  
mūsė (pelė), hiūginasi / hiūginosi 
(smagiai praleidžia / praleido 
laiką) ir t.t. Kadangi vaikai imlūs, 
jie labai greitai užfiksuoja tokius 
žodžius savo žodyne, o po to labai 
sunku išmokti ir atsiminti taisy-
klingą formą, galiausiai toks žodis 
bus suprastas tik daniškai kalban-
čių lietuvių, o Lietuvoje jau jis bus 
be jokios reikšmės. Taigi, reikėtų 
rekomenduoti, kad tėvai rūpintųsi 
lietuvių kalbos švarumu ir vengtų 
tokių nelietuviškų naujadarų. 

Nereikia tikėtis, kad vaikai patys 
yra pajėgūs sukurti gausybę komu-
nikacijos situacijų – čia darželių, 
mokyklų (arba tėvų gyvenant emi-
gracijoje!!!) užduotis modernaus 
vaiko kalbos vystymosi procese. 
Pvz., yra atlikti tyrimai, kad bu-
vusioje Jugoslavijoje darželinukų 
žodynas yra keliais šimtais žodžių 
turtingesnis nei danų vaikų. Tai 
rodo, kad danų vaikai, kurie tradi-
ciškai yra auginami ikimokyklinio 
ugdymo įstaigoje, neturi optimalių 
sąlygų savo kalbos vystymuisi, nes 
pedagogų stygius bei konkrečių 
žaidimo situacijų sukūrimo stoka 
ir kitokios pedagoginės praktikos 
taikymas menkiau tobulina danų 
vaikų žodyną. Namuose vaikai 
taip pat patiria bendravimo stoką 
didesnę laiko dalį praleisdami 
prie televizoriaus ar kompiuterio. 
Tą patį galima pasakyti ir apie 
lietuvių šeimų vaikus, gyvenančius 
užsienyje, kurie auga arba atvykę į 
kitą kalbinę aplinką patiria kalbinį 
skurdą. Apskritai, modernaus vai-
ko kalba skursta dėl elektronikos 
priemonių invazijos, dėl menko 
tėvų knygų skaitymo vaikams 

ir pačių vaikų neskaitymo.  
Dažnai pasitaiko, kad namuose 

lietuviškai su vaiku nekalbanti 
mama tikisi, kad vaikas, lanky-
damas lietuvių kalbos pamokas 
porą valandų per savaitę, išmoks 
kalbos. Taip, geresnę atmintį 
turintys vaikai sugebės atsimin-
ti vieną kitą žodį ar formą, bet 
negalės įtraukti į aktyvios kalbos 
visumą, tai bus daugiau padrikų, 
ryšio neturinčių žodžių kratinys. 
Kalba nėra struktūrų rinkinys, 
kurias galima  išmokti atmintinai. 
Dar kartą pabrėžiu, kad lietuvių 
kalba netaps gyva, jeigu su vaiku 
bus bendraujama ja menkai arba 
nesistemingai. Taip pat, nors ir 
užsienyje gyvenančių vaikų tėvai 
bendrauja su savo vaiku lietuvių 
kalba ganėtinai aktyviai, vaiko 
niuansuota kalba išugdoma tik 
vaikui turint galimybę bendrauti 
lietuviškai su kitais vaikais – čia 
konkrečiai galima paminėti 
reikiamybę kuo dažniau lankytis 
ir bendrauti su vaikais Lietuvoje: 
tai gali būti giminės arba bent 

voka, nors Danija niekada nebuvo 
homogeniškas, t. y. vien tik danų 
gyvenamas kraštas –  čia tik vieni 
vokiečiai teturi šiokį tokį etninės 
istorinės mažumos statusą, o kitų 
naujų etninių grupių atstovai, 
jų vaikai ir vaikų vaikai, gimę ir 
augę Danijoje ar turintys Danijos 
pilietybę, vadinami pirmos, antros 
kartos emigrantais. Todėl politiš-
kai buvo suformuota nuomonė, 
jog Danijoje aukštą statusą turi 
tik danų kalba gebantys kalbėti 
vaikai, o dvikalbių vaikų gebėjimas 
kalbėti dviem, o kartais trim ar 
net keturiomis kalbomis – tar-
si kažkoks moralinis defektas. 
Tai rodo ir skirtingos politinės 
nuomonės apie gimtosios kal-
bos svarbą ir paramą: Švedijoje 
ar Suomijoje gimtosios kalbos 
mokymas yra skatinamas ir tai yra 
valstybės švietimo bei daugiakul-
tūrės politikos prestižo reikalas, o 
Danijoje gimtosios kalbos pamo-
kos nebefinansuojamos daugiau 
iš vyriausybės biudžeto, o per-
duotos savivaldybių nuožiūrai ir 
neturi jokio oficialaus prestižinio 
statuso  mokykloje ir visuome-
nėje: žinoma, atsiranda pavienių 
mokytojų, vertinančių ir teigiamai 
pabrėžiančių dvikalbystės privalu-
mus, bet tai daugiau išimtis, o ne 
vieninga švietimo politika. Dani-
jos sociologinis politinis klimatas 
tiesiog nevertina mažumų vaikų, 
augančių su dviem ar daugiau kal-
bų, nes visą laiką yra pabrėžiamas 
tik danų kalbos svarbumas. Be 
abejonės, danų  kalbos mokėjimas 
yra privaloma būtinybė. Gimtosios 
kalbos ugdymą šeimoje stabdo 
ypač žiniasklaida, dažniausiai 
nupiešdama neigiamai dvikalbių 
vaikų socialines bei mokymosi 
istorijas: Danijos dvikalbiai vaikai, 
palyginti su Švedijos ar Suomijos 
dvikalbiais, turi patį blogiausią 
gamtos mokslų žinių vidurkį, 

nereikia tikėtis, kad vaikai patys yra pajėgūs 
sukurti gausybę komunikacijos situacijų – 
čia darželių, mokyklų ir tėvų užduotis.

savaitės laikotarpio 
atostogos stovykloje 
Lietuvoje. Stovykla 
ugdo ne tik kalbi-
nę, bet ir socialinę 
bei interkultūrinę 
kompetenciją.   

Dar porą žo-
džių norėtųsi tarti 
apie dvikalbystę ir 
dvikalbius vaikus 
Danijoje. Kitaip nei 
Švedijoje ar Suomijo-
je, Danijoje istoriškai 
nebuvo suformuota 
etninių mažumų są-
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Visos klasės pasiruošia šiai 
dienai. Mokosi eilėraščių, 
dainų ir kitokių tekstų savo 
kalba. Tuomet mes visi 

galime pasirodyti ir pamatyti pasi-
rodymų visokiausiomis kalbomis. 
Šiais metais mūsų lietuvių klasė 
deklamavo šią skaičiuotę:

Vaikai, vaikai vanagai,
Šokit, grokit kaip žiogai.
Tam, kas groti nemokės,
Varnas gaudyti reikės.
Tau!
Visos klasės turėjo skaičiuoti savo 

kalba iki dešimt. Buvo įdomu pa-
klausyti, kaip skirtingai skamba žo-
džiai, turintys tą pačią reikšmę. Kinai 
ne tik skaičiavo balsu, jie ir pirštais 
rodė, kaip atrodo visi skaičiai. 

Gimtosios kalbos dieną švenčiame 

atrodo, kad tik mes lietuviai Kopenhagoje kiekvieną šeštadienio 
rytą iš namų išsikrapštome į lietuvių mokyklėlę. Bet iš tikrųjų 
daug daugiau vaikų iš visokiausių šalių šeštadieniais išsiruošia į 
mokyklą. ypač tai galima pastebėti per Gimtosios kalbos dieną.

g i m t o s i o s 
        kaLBos diena 

kristina 
Mardosas

Kristina gimė ir auga Dani-
joje lietuvių gydytojų šei-

moje. Ji pradėjo lankyti lietuvių 
kalbos pamokas būdama pen-
kerių su puse. Čia ji išmoko 
skaityti ir rašyti. Ir nors šiais 
metais pamokas lanko daugiau-
sia pradinių klasių mokiniai, 
Kristina vis dar turi ryžto ir 
noro atvykti kiekvieną šeštadie-
nį į lietuvių mokyklėlę. 

mokyklos salėje. Joje visos klasės 
gauna po stalą, kurį turi apdengti 
savo šalies tradiciniais daiktais. Ant 
stalų būna pridėta knygų, nuotrau-
kų, vėliavų ir tradicinių patiekalų. 

Mes tapome labai populiarūs savo 
šakočiu. Visi, kurie šakotį ragavo, 
labai gyrė. Kai aš ėjau pažiūrėti kitų 
šalių gabalėlių, pastebėjau daug 
vaikų ir suaugusių, kurie sakė, kad 
mūsų šakotis dangiškai skanus. 
Buvo labai įdomu pamatyti kitų 
šalių gabalėlius.

Padengtų stalų buvo daug. Švedai, 
arabai, kinai, vietnamiečiai, len-
kai, portugalai, italai, rusai, serbai, 
graikai, iraniečiai ir islandai per 
Gimtosios kalbos dieną supažindino 
mokinius ir tėvus su savo kalba, rai-
dėmis ir kitais įdomiais dalykais.  

nes Švedijoje ar Suomijoje naujai 
atvykusių emigrantų vaikams arba 
„tirštų“ emigrantų kalbinių grupių 
vaikams, kurie prasčiau geba 
kalbėti švediškai ar suomiškai, 
gamtos mokslai dėstomi dažnai 
gimtąja kalba – tai padeda moki-
niams geriau suvokti ir įsisavinti 
sąvokas. Taigi, tai yra danų moky-
klos švietimo sistemos problema.

Tokia pati politika egzistuoja 
netgi danų dialektų atžvilgiu, ku-
rie Danijoje praktiškai yra išmirę. 

Jaunimas gėdijasi kalbėti dialektu, 
nes tapatina tai su prastu socia-
liniu statusu. Danijos visuomenė 
kalbiniu aspektu Europoje yra itin 
netolerantiška. Tačiau, nepaisant 
politinės retorikos, ir Danijos 
mokslininkai (čia galima ypač pa-
minėti profesorę Anne Holmen) 
pabrėžia, kad dvikalbiai vaikai 
turi ypatingus išteklius: jie turi 
labiau išvystytą atmintį, platesnę 
socialinę bei kultūrinę kompeten-
ciją ir dar vieną iš ypatingiausių 

išteklių – kai dvikalbis vaikas 
gali atsakyti į klausimus arba 
bendrauti kitokia kalba nei su 
juo bendraujama, nes dvikalbiai 
vaikai suvokia abudu kalbinius 
registrus ir gali jais varijuoti tarsi 
virtuozai. Mokant daugiau nei 
vieną kalbą visada bus lengviau 
mokytis kitų naujų kalbų, nes 
kalbiniai centrai bei kalbos pa-
dargai yra paslankesni ir imlesni 
įsisavinti kitos kalbos garsyną 
bei gramatines konstrukcijas.    
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Tai filmai: „Lietuvio namai“ 
(Lithuanian home), „Lie-
tuvių tradiciniai dailieji 
amatai“ (Lithuanian Tra-
ditional Handicrafts), „Lie-

tuvių tradiciniai valgiai“ (Lithu-
anian Traditional Food), „Lietuvių 
tautinis kostiumas“ (Lithuanian 
National Costume), „Lietuvių 
kalendorinės šventės“ (Lithuanian 
Calendar Festivals), „Lietuvių 
tradicinės dainos, muzika, šokiai“ 
(Lithuanian Traditional Songs, 

Instrumental Music, Dance). 
Šiais metais Lietuvos liaudies 

kultūros centras išleido naują 
serijos „Gyvoji tradicija“ filmą – 
„Lietuvių tradicinės vestuvės“, 
scenarijaus autorė Nijolė Marcin-
kevičienė, režisierė Daiva Bilins-
kienė. Filme pristatomas XIX a. 
pab. – XX a. pr. vestuvių apeigų 
kompleksas. Jo siužetuose susipi-
na nuotakos perėjimo į ištekėjusių 
moterų luomą apeigos, tikėjimai, 
maginiai veiksmai, stiprinantys 

tradicinės lietuVių

nijolė 
Marcinkevičienė, 
LLKC 

lietuvos liaudies kultūros centras 
(su šia įstaiga pažintį pradėjome 
ankstesniuose žurnalo numeriuose) 
leidžia publikacijų seriją „Gyvoji 
tradicija“, kurią sudaro knygos, 
garso, vaizdo leidiniai lietuvių bei 
anglų kalbomis. VestuVės

sVEČiasaKtualu

Šiuolaikinės 
lietuvių vestuvės
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sVEČiasaKtualu

šeimą, nulemiantys jos gerovę, 
vaisingumą, rodomi jaunosios 
atsisveikinimo su jaunystės sim-
boliu rūtų darželiu, rūtų vainiko 
pynimo, jaunosios sodinimo 
ant duonkubilio, jaunikio ir jo 
pulko sutikimo, vainikėlio įteiki-
mo, jaunosios atsisveikinimo su 
gimtaisiais namais, svetimo pulko 
peikimo ir išsipirkimo, dovanoji-
mo, svočios vaišių, nuometavimo, 
guldytuvių ir keltuvių papročiai. 

Prasmingiausias vestuvių 
apeigas, remdamiesi autentiš-
kais pateikėjų prisiminimais, 
rašytiniais šaltiniais, tradicinių 
vestuvių tautosaka, išryškindami 
svarbiausius jungtuvių simbo-
lius, atributus, vestuvių veikėjus, 
atkūrė geriausi Lietuvos folkloro 
kolektyvai. Siužetai nufilmuoti 
įvairiuose Lietuvos regionuose ir 
sudėlioti paeiliui, kad jais galėtų 
pasiremti šiuolaikinis jaunimas, 
apsisprendęs savo vestuves švęsti 
pagal lietuviškas tradicijas.

Atsižvelgdami į pakitusią etninę 
socialinę ekonominę šiuolaikinės 
visuomenės sanklodą, dabarties 
poreikius, į pagalbą jauniesiems, 
jų šeimų nariams siūlome ir šį 
trumpą vestuvių aprašą. 

sUžadėtUVės
Sužadėtuvės vyksta nenustatytu 
metu, gerokai prieš jungtuves, 
merginos namuose. Jų metu 
aptariamas santuokos laikas, 
artimiau susipažįstama su gimi-
nėmis. Sužadėtiniai vienas kitam 
ant kairės rankos piršto užmauna 
žiedą. Tam tinka lygūs vestuviniai 
žiedai. Galimas variantas, kai tik 
sužadėtinis užmauna sužadėtinei 
žiedelį su akute. Mergina ta proga 
įteikia vaikinui atminimo dovanė-
lę – dažniausiai pirštines, šaliką ar 
marškinius. 

JUngtUVių dienos iŠVakaRės
Jungtuvių išvakarės vadintos pin-
tuvėmis, vakarynomis, mergvaka-
riu, bernvakariu (pastarieji reti). 
Tai atsisveikinimo su jaunystės 
draugais vakaras. Pagrindinės 
apeigos – vainikėlio jaunajai 
pynimas, jos apdovanojimas. Ant 
stalo dedamas kepalėlis duonos, 
druskos. Draugės viena per kitą 
perduoda rūtų šakeles, o vy-

riausioji pamergė pina vainikėlį. 
Nupynus vainiką užgroja muzika. 
Tėvas paima dukrą už rankos ir 
apveda ratu (apie kambarį). Tada 
jaunoji šoka atsisveikinimo šokį 
su visais vaikinais. Dažnai šokius 
pradeda jaunosios (jei bernvaka-
ris – jaunojo) tėvai. 

Būsimoji jaunamartė (jaunikis) 
sodinama prie stalo, susirinkusieji 
teikia jai dovanas, linki meilės, 
laimės, sėkmės. Kiekvienas, įteikęs 
dovaną, atsilaužia duonos (pyrago), 
padažo į druską ir suvalgo, kad pa-
linkėjimai pildytųsi. Likusią duoną 
pasidalija jaunosios draugės, kad 
greitai, sėkmingai ištekėtų.

JUngtUVės
Jaunasis pas jaunąją atvyksta su 
savo palyda. Jis pasitinkamas su 
tariamu priešiškumu. Prie užkeltų 
vartų jaunojo palyda sulaikoma ir 
pakamantinėjama:

– Kas jūs esate?
– Svečiai nebuvėliai.
– Ar daug čia jūsų?
– Kiek saulėje spindulių, jūroje 

smiltelių, ant medžio lapelių, tiek čia 
mūsų brolelių.

– Kokiu keliu atjojote?
– Linų žiedu tiestu, rūtomis 

barstytu.
– Ar surinkote tas rūtas?
– Rinkti surinkome, tik vienos 

neradome, norėtume čia paieškoti ir 
prie mūsų diemedėlio pasodinti, t.t.

Jaunosios namuose vyriausiasis 
pabrolys, nusilenkęs jaunajai, krei-
piasi į vyriausiąją pamergę, kad 
priimtų rūtų vainikėlį ir prisegtų 
mergelei. Vyriausioji pamergė 
prisega jaunajai vainikėlį, o ant 
lėkštelės padeda baltų kaspinėlių 
su rūtomis – jaunikiui, piršliui ir 
pabroliams. Vyriausiasis pabrolys 
išdalija, o pamergės prisega prie 
kairio švarko atlapo.

Po šių apeigų jaunasis su savo 
palydovais išeina į kiemą, o jau-

Jaunasis pas jaunąją atvyksta su 
savo palyda. Jis pasitinkamas su 
tariamu priešiškumu.

Šiuolaikinis jaunavedžių 
„vežimaitis“

d. 
do

kša
itė

s n
uo

tr.
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noji atsisveikina su savo tėvais, 
giminėmis. 

Į jungtuves jaunieji ir palydos 
vyksta atskirai, o grįžta visi drau-
ge. Jų laukia užtvaros – žalumy-
nais, gėlėmis puošti vartai, kartais 
kelias užtveriamas juosta, medine 
kartele, gėlių vainikais. Prie užtva-
rų statomas stalelis, butelis vyno 
ir taurelės. Taip bendruomenė 
išreiškia pagarbą vestuvininkams. 
Prie vartų vestuvininkai pakaman-
tinėjami, pasveikinami. Jaunųjų 
palyda padėkoja už sveikinimus ir 
saldainiais bei kitais gardumynais 
išsiperka kelią.

Parvykusius jaunuosius prie 
namų slenksčio su duona, druska 
ir vandeniu pasitinka jų tėvai. 
Slenkstis, per kurį žengs jaunieji, 
klojamas kailiniais, jaunieji apibe-
riami grūdais, simbolizuojančiais 
turtingą ir  laimingą gyvenimą.

Plačiai paplitęs paprotys – ne-
tikrų vestuvių inscenizacija ir 
vietų už stalo išpirka. Vestuvi-
ninkai-persirengėliai iš užstalės 
išprašomi dovanomis. Žemaitijo-
je piršlys gudrumu užima vietas 
jauniesiems – pakviečia atskirai 
pakalbėti, pasivaišinti, o persi-
rengėliams atsistojus meta į jų 
vietas skrybėlę ir tuomet niekas 
negali jų užimti. Aukštaitijoje, 
Dzūkijoje norint atsisėsti prie 
stalo, reikia išpirkti „sodą“ – virš 
stalo pakabintą išpuoštą eglutę, 
kadagį ar šiaudinį reketį. Išpirka 
ir persirengėliai sietini su senuo-
ju tikėjimu, kad taip suklaidina-
mos piktosios dvasios, norinčios 
pakenkti jauniesiems.

Apdovanoti jaunųjų artimiau-
si giminės, kaimynai kviečiami 
pavardėmis. Stalo gale stovintis 
piršlys beldžia lazda į lubas, kreip-
damasis į kiekvieną: „Paprašysiu 
prie švento stalo jaunosios krikšto 
tėvą apdovanoti jaunuosius – jei 
ne auksu sidabru, tai nors meiliu 

žodeliu“ ir pan. Kviečiamasis 
prieina prie stalo, pasveikina 
jaunuosius, įteikia dovaną. Mar-
šalka ar vyriausiasis pabrolys jam 
pripila stikliuką vyno ir duoda 
atsilaužti duonos (pyrago). 

Jaunųjų guldytuvėms lovą kloja 
svočia ar anyta jaunosios atsivežta 
patalyne. 

Jaunųjų keltuvės – pati triukš-
mingiausia vestuvių apeiga. 
Svečiai groja grūstuvais, sam-
čiais, puodais ir pan. Vėliau prie 
jų prisideda tikrieji muzikantai, 
grodami maršą.

Atnešusiems nusiprausti van-
dens jaunamartė dovanoją juostą 
ar rankšluostį, o jaunasis į indą su 
vandeniu meta monetą. 

Atvedus jaunuosius prie stalo, 
svečius vaišina svočia. Svarbiausias 
martpiečio patiekalas – karvojus. 
Svočia ant stalo pastato butelį 
vyno su įmerkta rūtų šakele – tai 

veidą ir užkabina ant kaklo. Mar-
čios šokinimas reiškia, kad jaunoji 
jau priimta į vyro giminę.

Piršlio korimas – baigiamasis 
vestuvių momentas. Jaunosios 
palyda ima prikaišioti piršliui, 
kam jų mergelę apgavęs, aukso 
kalnus, pieno upes pažadėjęs, 
bet žodžio netesėjęs. Reikalau-
jama sušaukti teismą ir skirti 
aukščiausią bausmę – pakarti. 
Inscenizuojamas teismo posėdis. 
Teisėjas skaito dekretą. Moterys 
visaip stengiasi išvaduoti sargy-
bos saugomą piršlį. Paskelbus 
teismo nuosprendį prisistato 
budeliai ir veda piršlį pakarti. 
Piršlys prašosi pareikšti paskuti-
nę savo valią, atsisveikinti su gi-
minėmis. Perskaitęs testamentą, 
nuteistasis veržiasi atsisveikinti 
su moterimis ir pamergėmis. 
Jaunajai užkabinus piršliui ant 
kaklo rankšluostį, jis nuo baus-
mės atleidžiamas. Vietoje piršlio 
kariama jį vaizduojanti iškamša. 
Po to bandoma iškilmingai ją 
laidoti po namo langais, šuliny-
je, malkinėje, bet šeimininkai 
kaskart išsiperka valgiais ir 
gėrimais. Galiausiai pakaruoklis 
sudeginamas.

Pakorus piršlį – metas skirstytis 
namo. Šeimininkei atnešus ko-
pūstienės su lupenomis virtomis 
bulvėmis ar po stalu pakūrus 
šieno, bulvienojų ir pan., svečiams 
duodama suprasti, kad laikas 
namo. 

sUgRąžtai
Pirmą po jungtuvių sekmadienį 
jaunavedžiai apsilanko uošvijoje. 
Kitą sekmadienį susitinkama 
jaunojo tėvų namuose. Jaunųjų 
tėvai, kiti šeimos nariai atsivežti-
niais saldžiais gėrimais ir pyragais 
sutvirtina savo bičiulystę. Jau-
navedžiai dar pagraudenami dėl 
prarastų jaunų, laisvų dienelių...  

reiškia, kad jaunoji tinkama marti.
Dar vienas svarbus paprotys – 

marčios šokinimas. Piršlys pa-
kviečia jaunąją šokti. Kelis kartus 
apsisukus, jaunamartė jį apjuosia 
rankšluosčiu. Po to jaunąją šokina 
vyriausiasis ir kiti pabroliai. Jaunoji 
kiekvienam rankšluosčiu nušluosto 

Pakorus piršlį – metas skirstytis namo. 
Šeimininkei atnešus kopūstienės, svečiams 
duodama suprasti, kad laikas namo.

taip švenčiami 
mergvakariai šiandien
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aKtualu

Malonu, kad turime 
nuolat V. Jakubėno 
kūryba besidomintį 
chorvedį, profesorių  
Vaclovą Augustiną, 

Vilniaus miesto savivaldybės cho-
ro „Jauna muzika“ meno vadovą 
ir dirigentą. Jis, Lietuvos teatro ir 
muzikos akademijos profesorius, 
garsėjantis savo vadovaujamu 
choru „Jauna muzika“,  yra 2010 
metų Lietuvos nacionalinės 
premijos laureatas. Taigi, supran-
tama, kad jo programose skamba 
tik patys geriausi lietuvių kom-
pozitorių kūriniai. Būtent todėl 
ir nenuostabu, kad  V.  Jakubėno 
kūrybai  prof. V. Augustino va-
dovaujamas choras paskyrė daug 
dėmesio ir laiko. 

Kruopščiai ir gražiai išleisto CD 
(visos medžiagos redaktorė Sigita 
Ilgauskaitė) su priedu-aprašu 
lietuvių ir anglų kalbomis turinį 
sudaro išsamus muzikologo Arvy-
do Karaškos straipsnis apie Vlado 
Jakubėno (1904, Biržai–1976, 
Čikaga) gyvenimą, kūrybą ir 
veiklą Lietuvoje, Vokietijoje bei 
Amerikoje. Didžiulis šio CD 
privalumas – dainų tekstų ne tik 
lietuvių, bet ir anglų k. vertimai. 
Tai pritrauks klausytojų tarptau-
tinėje erdvėje, bus daugiau gali-
mybių rašyti mokslinius darbus 
apie prieškarinės Lietuvos chori-
nės  literatūros kūrybą ir tęsinio 
emigracijoje ypatumus, tekstų 
autorių įtaką kompozitoriui.

Kultūrologai, istorikai taip 
pat suras čia sau peno – Vlado 
Jakubėno originaliose dainose 
(sukurtose Kaune) skamba epo-
chinė idėjų aukštuma, pavyzdžiui, 
Vinco Mykolaičio-Putino eilėmis 
sukurtoje  šešių balsų mišriam 
chorui dainoje „Vai eičiau aš, 
eičiau“ arba  dvibalsėje „Nurimk, 

neseniai  pasirodęs Cd su V. Jakubėno 18-os dainų chorams 
įrašais – džiugi šventė lietuvių muzikinio egzodo mylėtojams. 

išleistas 

irena 
skomskienė, 
kompozitoriaus 
Vlado Jakubėno 
draugijos 
pirmininkė

V. jakuBėno 
chorinės muzikos    
        kompaktinis diskas
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sesut“ („Nurimk, sesut, gana rau-
doti“). Ši 1935 m. sukurta dainelė 
kariams buvo tokia miela ir po-
puliari iki 1940 m., jog ją dainavo 
visi tuometinės Lietuvos žmonės, 
ypač kariuomenėje ir šaulių pul-
kuose, o kaimuose ji skambėjo lyg 
kokia mylima liaudies daina, net 
nežinant, kas ją sukūrė. Tas dai-
nas į savo repertuarą buvo įtraukę 
garsiausi prieškarinės Lietuvos 
chorai, dirigavo per valstybinių 
švenčių koncertus įžymiausieji 
to meto dirigentai – J. Karosas, 
J. Kudokas, K. Kaveckas, A. Maka-
činas ir kt. 

Diske skamba ir emigracijoje 
sukurtos V. Jakubėno originalios 
dainos: „Tremtinių ir išvežtų-
jų giesmė“ (B. Brazdžionio ž.), 
„Motinos kalba“ (J. Mikuckio ž.), 
„Vakaro maldoj“ (K. Bradūno ž.). Jei 
pirmoji nepaprastai įdomi faktūros 
elementais ir kontrastingų spalvų 
harmonija, tai kitos dvi dvelkia ki-
tokiu dvasiniu nerimu – nostalgijos  
gaidų dimensija, kuri užtikrintai 
gerai paruošia CD klausytoją susi-
kaupimo būsenai – persiorientavi-
mui  į giesmių repertuarą. 

Mažosios  Lietuvos choralai, 
išplėtoti tipiškais Prūsijos lietuvių 
melodikos bruožais, liudija pro-
testantiškų ir katalikiškų melodijų 
kovą ir liturginių tekstų (XVI–
XVII a.) vertimų į gimtąją kalbą 
istoriją („Jėzau, Tu mano gyvybe“, 
„O, kad aš jį regėčiau“, „Štai aš čia 
Garbės Karaliau“, „Tyloj Tu šven-
čiamasis“). 

Svarbu tai, kad choro „Jauna 
muzika“ vadovo ir  dirigento 
Vaclovo Augustino minėtų maža-
lietuvių  giesmių paveldo  garsinė 
ekspozicija bei interpretacija tarsi 
byloja faktą, kad kompozitorius 
Vladas Jakubėnas buvo neeilinis 
muzikos archeologas ir iš senienų  

mokėjo išskirti tai, kas būdinga 
baltų bažnytiniam giedojimui. 

Klausant įtaigiai skamban-
čių evangelikų choralų, peršasi 
išvada, kad mažalietuvių giesmių 
paveldo išdailos (skirtos profesio-
naliems bažnytiniams chorams 
ir koncertiniam atlikimui) yra 
kupinos tautinio savitumo ir 
choras „Jauna muzika“ idealiai tą 
išryškino. Būtent todėl šis diskas 
gali būti naudingas mokslinin-
kams – baltų bažnytinio giedoji-
mo paveldo tyrinėtojams, kurie 
nelaisvi nuo prasimanymų – at-
seit mažalietuvių giesmės yra tik 
vokiškų choralų epigonai. 

    Nuostabu, 
kad disko turinį 
vainikuoja lietu-
vių liaudies dai-
nų (harmonizuo-
tų ir išplėtotų) 
paletė. Aštuonios 
liaudies melodi-
jos, įspūdingai 
perpintos Vlado 
Jakubėno kom-
pozicinės techni-
kos išmonėmis, 

„pakvimpa“ gimtojo krašto laukais 
(„Už jūrų marelių, už Nemuno“) ir 
čia dirbančių žmonių pasaulėjauta, 
kasdienine jų buitimi, bet nekas-
dieniškais jausmais kuriant šeimą 
(„Aukšti kalnai, lygios lankos“), kai 
būsimoji nuotaka gamtoje „vaikš-
čiodama, dainuodama su vainiku 
kalba“, t. y. buria savo ateitį. Kitoks 
jaunų bernelių likimas istorinėje 
praeityje („Svyruoj, linguoj paukš-
telis“) su karinių prievolių našta: 
„tai gailiai verkė jaunas bernelis, kai 
skaitė urdėliuką“.

Nepaprastai logiškai diske 
surikiuota liaudies dainų pynė ir 
pradedama, ir užbaigiama  skambia 
metafora – jūrių marių įvaizdžiu. 
Tad CD ir kviečia Jus apsilankyti „Už 
jūrių marių,už vandenėlių“ – t. y.  
Lietuvon. 

Visos šios dainos, kad ir su poli-
foniniais elementais bei faktūrinės 
gracijos išraiška, vis tiek išliko 
mielos, liaudiškos ir apeliuojančios 
į klausytojų emocijas. Būtent todėl 
naujasis kompaktinis diskas ir 
pavadintas lietuvių choro muzikos 
rinktine (Vladas Jakubėnas. Chorinė 
muzika). 

V. augustinas – 
J. Jakubėno muzikos 
puoselėtojas

Choras „Jauna muzika“
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aKtualu

L
ondono Sičio lietuvių pradė-
ta ir jau ketverius metus su 
partneriais sėkmingai vykdo-
ma programa pernai išsiplėtė į 
JAV, o šiemet prie programos 

prisijungia profesionalai iš Beni-
liukso šalių (Belgijos, Nyderlandų 
ir Liuksemburgo) bei Lietuvos. 
Programoje dalyvauja bakalauro ir 
magistro studijų paskutinių kursų 
studentai iš Lietuvos, Jungtinės 
Karalystės, JAV, Beniliukso ir kitų 
šalių universitetų, rimtai besido-
mintys tolimesnėmis studijomis, 
profesine praktika ar karjera Lietu-
voje ir užsienyje. Mentorystė vyks-
ta neformalaus bendravimo forma 

(skambučiai, elektroniniai laiškai, 
pokalbiai „Skype“ ar susitikimai 
prie puodelio kavos), jos intensy-
vumas priklauso  nuo mentorių ir 
studentų aktyvumo. 

„Tikimės, kad „LT Big Brother“ 
mentorių asmeninis pavyzdys ir 
patarimai padės studentams atrasti 
sėkmingą karjeros kelią bei išnau-
doti savo profesinį potencialą (...) 
tiek siekiant savo asmeninio bei 
profesinio tobulėjimo, tiek dirbant 
Lietuvos labui. Džiaugiamės, kad 
pernai „LT Big Brother“ sulaukė 
daugiau nei 100 studentų pa-
raiškų iš 12 šalių universitetų, 30 
procentų dalyvavusių buvo iš Lie-

tuvos. Šiemet mentorių skaičius 
padvigubėjo“, – sakė programos 
koordinatorius Londono lietuvių 
Sičio klubo narys Rytis Vitkauskas. 

Pasak trejus metus iš eilės pro-
gramoje dalyvaujančio Kornelijaus 
Čelutkos, „Baltcap“ investicijų 
direktoriaus, kuris į Lietuvą grįžo 
po darbo finansų centre Londone ir 
Siličio slėnyje Kalifornijoje,  men-
torystės ir pagalbos tradicija yra 
itin stipri šalyse, kuriose jam teko 
dirbti. Lietuvos verslo pasaulyje tai 
gana nauja. „Mentorystės ir dalini-
mosi principai yra itin populiarūs ir 
naudojami, nepaisant tavo pasieki-
mų masto. Aš pradėjau mentoriauti 
jau pirmaisiais savo karjeros me-
tais. Iki šiol jaučiu didelį pasiten-
kinimą, prisidėdamas prie jaunų 
ambicingų žmonių sėkmės“, – sakė 
K. Čelutka.

Vytautas Liatukas, šiuo metu 
į Lietuvą sugrįžęs po mokslų 
Stokholmo ekonomikos mokykloje 
ir dirbantis vienoje iš tarptautinių 
bendrovių Vliniuje, dar būdamas 
studentas tapo programos  „mažuoju 
broliu“. „Bendraudamas su sėkmin-
gą karjerą pasiekusiu mentoriumi, 
daugiausia naudos gavau išgirsda-
mas jo asmeninės sėkmės patirtį, 
galbūt net padarytas klaidas siekiant 
tarptautinės karjeros. Nuoširdus 
patarimas padeda išvengti tų pačių 
klaidų ir pasimokyti iš gerosios pa-
tirties“,  –  sakė programos dalyvis. 

Šiemetinėje programoje daly-
vauja 115 mentorių iš viso pasau-
lio – didžiųjų brolių ir sesių (angl. 
„Big Brothers“, „Big Sisters“), tarp 
kurių – verslo konsultantai, teisi-
ninkai, Volstryto ir Londono Sičio 
finansų, ekonomikos, investicijų 
specialistai, tarptautinių santykių, 
rinkodaros, informacinių tech-
nologijų bei kūrybinių industrijų 
ekspertai, verslo vadovai. Studen-
tai turės galimybę pabendrauti su 
lietuviais profesionalais iš tokių 

Londono LietUVių sUkURta 
MentoRYstės PRogRaMa

Globali mentorystės programa „lt Big Brother“ (liet. „didysis 
brolis“), skirta lietuvių jaunimui, norinčiam pasisemti žinių ir patirties 
iš lietuvių profesionalų, dirbančių visame pasaulyje. 

žengia į lietuvą ir Beniliukso šalis
„lt Big Brother“

Gl
l n

uo
tr.
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Š
iais metais emigravę kūrėjai 
lietuviai į bendrą dialogą 
kviečiami susiburti 2012 metų 
Lietuvos kultūros sostinėje 
Anykščiuose. Pasaulio lietuvių 

kūrybinių dirbtuvių „Migruojantys 
paukščiai“, kurios vyks liepos 23–27 
dienomis, organizatoriai tikisi ne tik 
tradiciškai suorganizuoti diskusijas 
išvykusiems kūrėjams aktualiomis 
temomis, bet ir suteikti galimybę 
neformalioje aplinkoje pristatyti savo 
kūrybą, kartu su miesto gyventojais 
rengti kūrybinius vakarus. Jau šeštus 
metus po Lietuvos miestus keliau-
jantis projektas šių metų Lietuvos 
kultūros sostinei tikisi būti naudingas 
dar ir dėl to, jog vietiniai kūrėjai turės 
galimybę susipažinti su išvykusiais ir 

bendrovių kaip „Google“, „GetJar“, 
„JP Morgan Chase“, „BofA Merrill 
Lynch“, „Barclays“, „McKinsey“, 
„Boston Consulting Group“, taip 
pat su Europos Komisijos, Euro-
pos Parlamento ir kitų tarptautinių 
organizacijų atstovais. 

„Šioje mentorystės programo-
je po pasaulį pasklidę lietuviai, 
nesvarbu, kur gyventų –  Vilniuje, 
Niujorke, Londone ar Singapūre – 
vieni kitiems padeda pasirinkti  
geriausiai tinkantį karjeros  ar 
mokslų kelią. Taip yra tvirtinami 
išvykusiųjų tarpusavio ryšiai, 
dalyvaujama Lietuvos ekonomi-
niame gyvenime, perteikiama 
vertinga pasaulyje įgyta patir-
tis“, – programos plėtra džiaugėsi 
„GLL | Globalios Lietuvos lyderiai“ 
vadovė Dalia Venslovaitė.

Kaip teigia „LT Big Brother“ 
koordinatorė Lietuvoje Kotryna 
Gailiūtė, šiemet programoje atsi-
radusi Lietuvos kryptis pirmiausia 
leis išvykusiems studentams palai-
kyti ryšį su Lietuvoje dirbančiais 
profesionalais.

„Studentams mentoriai pade-
da patardami bendrais karjeros 
planavimo klausimais, ieškant 
darbinės praktikos ar galimybės 
magistrantūros / doktorantūros 
programoms, aptariamas darbo 
paieškos procesas“, – pasakojo 
Kotryna Gailiūtė, „LT Big Brother“ 
koordinatorė Lietuvoje.

Programą organizuoja Londono 
lietuvių Sičio klubas „Lithuanian 
City of London Club“ (LCLC), 
pasaulinis lietuvių profesionalų 
tinklas „GLL  | Globalios Lietuvos 
lyderiai“ (GLL), Volstryte dirban-
čių lietuvių klubas „Wall Street 
Lithuanian Club“ bei Beniliukso 
šalyse dirbantys lietuviai, savo 
sričių profesionalai.

Daugiau informacijos apie 
projektą galima rasti interneto 
svetainėje www.ltbigbrother.com. 

kita inFoRMaCiJa:
Kūrybinių dirbtuvių forma: vadovaujamos diskusijos / paskaitos / 
patirties mainai / kūrybinės popietės / individualus interviu / spaudos 
konferencija.

kVieČiaMi:
l Lietuvos kūrėjai, norintys pasidalinti ir realizuoti savo idėjas ir kūrybą 
kartu su kuriančiais užsienyje;
l išeivijos menininkai, besidomintys Lietuvos visuomeniniu gyvenimu, 
atviru dialogu ir bendru kūrybiniu darbu.
Projekto metu dalyviams bus apmokamos apgyvendinimo ir maitinimo 
paslaugos.
Daugiau informacijos apie vykusias kūrybines dirbtuves: 
www.migruojantyspauksciai.lt

gyvenančiais užsienyje, kartu kurti 
tolimesnių kultūrinių projektų idėjas 
ir būti naudingi Anykščių miesto 
kultūriniam gyvenimui. „Kultūrinis 
turizmas: šiuolaikinis menas kaip 
masalas keliauti“, „Kultūrinis turiz-
mas kaip meno ženklų ieškojimas“ – 
tokiomis temomis kalbės šių metų 
projekto dalyviai. Skirtingų sričių 
specialistai susiburdami kolektyvi-
niam darbui miestui paliks naudingų 
idėjų, galinčių padėti plėtoti kultūrinį 
turizmą.

Organizatoriai menininkus, 
norinčius šiais metais dalyvauti 
„Migruojančiuose paukščiuose“, 
prašo siųsti savo CV ir motyvacinį 
laišką adresu jolita.vitkauskaite@
gmail.com iki gegužės 1dienos. 

kviečia šeštosios pasaulio lietuvių 
menininkų kūrybinės dirbtuvės

„MigRUoJantYs PaUkŠČiai“
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Neseniai grįžote iš Islandijos, kur 
koncertavote tenykščiams lietu-
viams. Kaip pavyko? 
Visada mielai koncertuoju lietuvių 
bendruomenėse. Islandija iš tų 
šalių, kurią aplankyti rekomen-
duočiau visiems. Pasakiško grožio 
peizažai. Koncertas buvo jaukus, 
šiltas, akustinis. Kaip visada 
žmonės klausėsi, dainavo kartu, 
rašė raštelius su klausimais. Kal-
bėjomės ir bendravome. Tai buvo 
puikus vakaras.

Esate, ko gero, dažniausiai užsienyje 
gyvenančių lietuvių kviečiamas atli-
kėjas iš Lietuvos. Kaip manote kodėl?
Manau, kad ta emigravusi karta 
užaugo su mano ir „Foje“ daino-
mis. Tai natūralu ir suprantama, 
kad žmonės nori girdėti dainas, 
primenančias jiems vaikystę ir 
paauglystę. Koncertai užsienyje 

gyvenantiems lietuviams – tai 
tarytum trumpas pabuvimas Lie-
tuvos teritorijoje už Lietuvos ribų. 
Tarytum trumpa kelionė į prisimi-
nimus ir pamirštas nuotaikas.

Kadangi teko koncertuoti lietuviams 
bemaž visame pasaulyje, kokius skir-
tumus pastebėjote tarp skirtingose 
šalyse ar miestuose gyvenančių?
Skirtumai dažniausiai yra dėl to, 
kad žmonės, gyvenantys svetimoje 
šalyje, kažkiek pasisemia ir perima 
tos šalies ar miesto kultūros. Be 
abejonės, įtakos turi ir tai, kuo 
žmonės užsiima ir kodėl ten atva-
žiavo. Bet tie skirtumai koncerto 
metu pradingsta. Kai esi toli nuo 
gimtinės, kas bebūtum, tave vis 
tiek aplanko nostalgijos akimirkos.

Teko skaityti, kad užsienio lietuviai 
labiausiai jūsų laukia su senomis 

dainomis, sukurtomis dar su „Foje“. 
Neapmaudu? Juk kuriate ir toliau, 
galėtumėte pristatyti savo naujas dai-
nas. Ar tiesiog suprantate tai kaip jų 
nostalgiją Lietuvai, kurioje jie gyveno 
ir klausėsi tuomečių jūsų kūrinių?
Aš tą labai gerai suprantu ir visada 
stengiuosi įtraukti kuo daugiau 
senų dainų. Tačiau naujoms visada 
irgi atsiranda vietos. Šiais interne-
to laikais žmonės kuo puikiausiai 
žino ir naujas dainas.

Neseniai jūsų bičiulis ir buvęs 
grupės „Foje“ narys Arnoldas 
Lukošius parašė straipsnį-atsaką 
nacionalistų eitynėms. Pasidalinote 
juo ir „Facebook’e“. O kas jums yra 
laisvė ir patriotizmas? Ką reiškia, jei 
apskritai reiškia, lietuvybės sąvoka?
Patriotizmas yra ganėtinai nu-
valkiotas žodis ir kartais baisu jį 
naudoti, nes jis turi daug įvairių 

a. mamontoVas: 

deimantė 
dokšaitė

idėja parengti interviu su andriumi Mamontovu kilo tuomet, kai vienos pažįstamos užsienio 
lietuvės „Facebook“ profilyje pamačiau įkeltą jo dainą. Pagalvojau tuomet, ar tik nebus jis tas 
lietuvos atlikėjas, kuris dažniau nei bet kuris kitas vieši pas svetur gyvenančius tautiečius. Jei 
užsienio lietuviams tokia patraukli a. Mamontovo muzika, pamaniau, gal bus įdomu paskaityti 
ir jo mintis, išdėstytas specialiai jiems „Pasaulio lietuvyje“. Beje, „Facebook’e“ gimęs, jei taip 
galima pasakyti, šis interviu, ne kartą jį dar minės. tik atsitiktinumas.

„dar tik mokomės
laisVi“Būti
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sVEČias

prasmių. Bet man, asmeniškai, tai 
yra meilė šaliai, kurioje gyveni, 
ir noras padaryti gyvenimą joje 
geresnį. Laisvė – tai galimybė 
rinktis. Mes vis dar mokomės būti 
laisvi. Dar tik žengiame pirmuo-
sius žingsnius.
Kur norėtumėte gyventi, jei negalė-
tumėte gyventi Lietuvoje?
Honkonge.

Kaip manote, kodėl klausiu tokių 
klausimų, kurie tarsi nesusiję nei su 
muzika, nei su asmeniniu gyveni-
mu? Gal A. Mamontovas yra ne 
tik muzikantas, bet ir reiškinys, 
visuomenininkas, kurio nuomonė 
vienais ar kitais klausimais, tiesio-

giai nesusijusiais su jo veikla, yra 
svarbi visuomenei?
Nesu reiškinys. Esu žmogus (šyp-
sosi – aut. past.).

Ar dar turite tokių gerbėjų, kurie 
po koncerto laukia, kad pasirašy-
tumėte? Turiu omenyje, gal jūsų 
klausytojai jau tokie suaugę, kad 
autografų nebemedžioja, o paau-
glių gerbėjų neturite.
Visada būna žmonių, kurie po 
koncerto laukia autografo arba 
nori nusifotografuoti. Visada mie-
lai tai darau po koncerto.

Neatsibosta atsakinėti į klausimus? 
Juk išdalinti šimtai interviu, o 
neseniai ir „Facebook’e“ atsakinė-
jote į gerbėjų klausimus. Atrandate 
ką pasakyti? Nepasikartoti. O gal 
kartoti kartais sveika?
Klausimai leidžia mokytis formu-
luoti mintis ir nuosekliai bei aiš-
kiai jas dėstyti. Man tai tobulėjimo 
proceso dalis. Todėl – klauskite 
(šypsosi – aut. past.).

Tame pačiame „Facebook’e“ nuo-
traukų albume, kuriame apibendri-
note praėjusius metus, daugiausia 
nuotraukų iš kelionių. Tad ką jums 
reiškia kelionės? Ar esate iš tų, kurie 
grįžę iš vienos, trumpai pagyvenę 
įspūdžiais ir vėl nerimsta trokšdami 
naujos kelionės?
Kelionės man yra būtinos. Keliauju 
nuo vaikystės. Esu labai laimingas, 
kad mano veikla yra susijusi su 

kelionėmis. Kuo daugiau keliauju, 
tuo labiau myliu savo namus.

Naujausias jūsų albumas „Elektro-
ninis dievas“ pavadintas gan stipriai. 
Kai kam gali užkliūti žodis „dievas“. 
O kai kas gali pamanyti, kad tai 
visiškai elektroninė muzika, grojama 
klubuose. O kaip yra iš tikro? Koks tai 
albumas, kokios dainos sudėtos jame?
Koks tai albumas ir kokios dainos 
jame sudėtos, kiekvienas gali pasi-
klausęs pasidaryti savo išvadas. Jį 
rasite „iTunes“ ir kitose vietose in-
ternete. Žodis „dievas“, mano ma-
nymu, jau seniai turi labai iškreiptą 
reikšmę. Nes kai girdime šitą žodį, 
tai dažniausiai matome mintyse 
kurios nors religijos suformuotą 
paveikslėlį. Bet juk niekas nežino, 
kas tai yra ir ar apskritai yra. Sako-
me, kad dievas yra „jis“, o galbūt tai 
„ji“ arba „tai“. Šitie klausimai man 
yra labai įdomūs jau daug metų ir, 
manau, kad šita tema dar ne kartą 
bus mano dainose. Kiekvienas 
ieškome atsakymų į egzistencinius 
klausimus. Tai labai plati tema 
ir mes galėsime apie tai atskirai 
pasikalbėti. O kodėl „elektroninis“? 
Tai savotiška metafora apie tai, kad 
žmonės susikuria dievo pavidalą 
pagal aplinką, kurioje gyvena. Kai 
protėviai gyveno miškuose, jų 
dievai irgi buvo miško gyventojai. 
Kalnuose gyvenančios tautos turi 
kalnų dievus, dykumose – dykumų. 
Internete, elektroninėje erdvėje gy-
venantys žmonės turbūt meldžiasi 
elektroniniams dievams (šypsosi – 
aut. past.).

Ką kuriate dabar?
Šiuo metu įrašinėju muziką 
naujam Eimunto Nekrošiaus 
spektakliui Dantės „Dieviškoji Ko-
medija“. Premjera įvyks balandžio 
pabaigoje, todėl darbo beprotiškai 
daug. Turiu baigti šį interviu ir 
bėgti į studiją (šypsosi – aut. past). 

a. Mamontovo su „Lt United” „eurovizijoje”, 
iškovota iki šiol aukščiausia – šeštoji vieta

akimirka iš koncerto 
islandijoje
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Esi gimusi, augusi ir mokslus 
baigusi Lietuvoje. Tai kaip atsiradai 
Vokietijoje ir kokie keliai tave atve-
dė į Vasario 16-osios gimnaziją?
Į Vokietiją aš atitekėjau. Mano 
vyras Arminas buvo puikus lie-
tuvis ir visada tikėjo, kad Lietuva 
vėl taps nepriklausoma. Praėjus 
vos keletui mėnesių, du Vasario 
16-osios gimnazijos kuratorijos 
nariai, Andrius Šmitas ir evangeli-
kų kunigas Jazeps Urdzė, pakvietė 
dirbti gimnazijoje, nes algas jie 
tegalėjo mokėti triskart mažesnes 
negu vokiečių mokyklose, todėl 
buvo sunku rasti mokytojų.

 

Buvai lietuvių kalbos ir literatū-
ros mokytoja. O ką tau dar teko 
dėstyti?
Yra tekę dėstyti Lietuvos istoriją, 
žemesniųjų klasių vaikus mokiau 
biologijos ir kurį laiką devintokus 
mokiau rusų kalbos ir literatūros. 
Ypač prisirišau prie pietų ameri-
kiečių, kuriuos mokiau lietuvių 
kalbos. Beveik visi atvykdavo 
nemokėdami jos. Su jais į ispanų 
kalbą išvertėme lietuviškų dainų, 
K. Sajos „Pasaką apie du karalius“ 
ir D. Grinkevičiūtės prisiminimus 
„Lietuviai prie Laptevų jūros“. 
Pietų amerikiečius laisvalaikiu 

Marytė 
dambriūnaitė-
Šmitienė

Beveik 36 metus Vasario 16-osios gimnazijoje išdirbusi mokytoja Bronė lipšienė vasario 
29 dieną atsisveikino su šia mokykla. ta proga pakalbinau savo kolegę ir draugę ir 
paprašiau su skaitytojais pasidalinti savo prisiminimais bei įspūdžiais. 

liEtuViai PasaulyJE

B. lipšienės meilė 
Vasario 16-osios gimnazijai – 

nEBlėstanti
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mokiau austi juostas, supažindi-
nau juos ir su Lietuvos geografija.

 1984 m. kilęs pilies gaisras sunaikino 
gimnazijos biblioteką. Tau, kaip jos 
vedėjai, teko rūpestis sukurti naują 
biblioteką. Kaip sekėsi, kas padėjo?
Tai buvo tikrai rimtas iššūkis. Bi-
blioteką reikėjo atkurti greitai, nes 
nebebuvo iš ko mokytis. Aprūkusių 
ir apdegusių knygų likučius – visa 
tilpo į maždaug dvi lentynas – 
pirmiau reikėjo išdžiovinti nuo 
gaisrininkų užpilto vandens. 
Paskui periodiškai rašiau gailius 
straipsnius į išeivijos laikraščius, ir 
ėmė plaukti knygos iš viso pasaulio 
lietuvių. Kaip lobių ieškotoja vir-
pėdama atidarydavau siuntinius su 
knygomis ir džiaugdamasi rašiau 
padėkos laiškus dosniems auko-
tojams. Dar šiandien akyse stovi 
medinė skrynia, kuri mėnesius 
laivu plaukė iš Australijos pas mus. 
Atidariau ir vos neapakau – ji buvo 
pilna rinktinės literatūros, pilna 
rečiausių ir skaitomiausių knygų. 

Pilies gaisras buvo didelis smūgis. 
Ar buvo ir kitų įvykių, momentų, 
kuriuos buvo sunku išgyventi?
Smūgių buvo daugiau. Perėjus iš 
Baden Wuertembergo į Heseno 
žemę, šios žemės Švietimo ministe-
rija panoro, kad mūsų mokiniai eg-
zaminus laikytų eksternu vokiečių 
gimnazijoje – svetur, pas niekada 
nematytus egzaminuotojus, be savų 
mokytojų padrąsinančio žvilgsnio. 
Kitą labai stiprų smūgį – visiems iki 
vieno aptemo akys – patyrėme, kai 
vokiečių valdžia pareiškė nutrau-
kianti gimnazijos finansavimą. Tuos 
smūgius sušvelnino direktoriaus 
Andriaus Šmito išmintingi spren-
dimai, pasitikėjimas savo politinių 
draugų pagalba ir jų patarimais. 

 
Šalia pamokų, 19 metų vadovavai 
gimnazijos dainų ir giesmių būreliui. 

Iš kokių šalių atvykę mokiniai mėg-
davo dainuoti? Ar dažnai tekdavo 
pasirodyti? O gal buvote pakviesti 
padainuoti ir už Vokietijos ribų?
Atsimenu, patys mokiniai pa-
skambino į duris ir pasisakė norį 
padainuoti. Paskui kasmet ėmė 
vis labiau įsijausti: išmoko patys 
priderinti antrąjį ir trečiąjį balsą, 
dainų vis daugėjo, balsai stiprėjo 
ir vis gražiau derėjo. Vienu metu 
pasidarėme ir bažnyčios choras. 
Ėmė mus kviesti tai laidotuvėse 
pagiedoti, tai į gimtadienius, 
vestuves, visokias šventes, priė-
mimus. Išdidūs nebuvome, tad ir 
važinėjome visur. Ypač pasijuto-
me aukštybėse, kai, padainavus 
Lietuvos atstovybėje Ženevoje, 
šveicarai ėmė klausinėti, ar mes 
darome turą po Šveicariją ir ar 
turime savo grupės atvirukų. Ilgą 
laiką vaikščiojome užrietę nosis. 
Puiki kelionė buvo ir į Italiją su 
gimnazijos šokėjais, ten koncerta-

Vėliau, kelių kartų dainininkams 
susitikus kokiame kongrese ar 
kitur, tos dainos vėl suskambėda-
vo iš naujo.

 
15 metų organizavai gimnazijos 
Kalėdų eglutę, daug kartų rengei 
Vasario 16-osios, Kovo 11-osios 
šventes, 1941 m. birželio trėmimų 
minėjimus, poezijos bei rašinių 
konkursus, susitikimus su lietuviais 
rašytojais. Kokie momentai buvo 
tau ypatingi?
Kalėdų eglutė gimnazijoje 
visuomet buvo ypatinga šventė, 
nesvarbu, kas ją organizuoda-
vo. Nebebūdavome mokiniai ar 
mokytojai – visi jausdavomės esą 
vieninga draugiška šeima. Kai 
mokinių skaičius išaugo beveik 
iki dviejų šimtų, šeimyniškumo 
jausmas ėmė blėsti. 

Kasmet paminėdavome birželio 
trėmimus. Leisdavau vaikams 
prie kryžiaus paminėti taip, kaip 
jie patys nori, dėl to ta valandėlė 
būdavo labai nuoširdi. 

Susitikimų su rašytojais 
programą taip pat patikėdavau 
mokiniams, mažai prisidėdama 
patarimais. Ir žiūrėkit – susi-
tikimai praeidavo nuostabiai: 
rašytojas gėrėdavosi mūsų moki-
niais ir juos be perstojo girdavo, 
o mokiniai pusę metų kalbėdavo, 
koks puikus žmogus tas ar tas 
rašytojas ir kaip maloniai jis su 
jais bendravęs.

  
Kaip kilo mintis pradėti organi-
zuoti keliones į Lietuvą? Kokias 
grupes vežei?
Statant baraką po pilies gaisro, 
talkininkavo Suvalkų trikampio 
lietuviai. Susidraugavome ir 
subrandinome mintį, kad reikėtų 
mūsų mokiniams parodyti jų 
kraštą. Kitą vasarą su gimnazis-
tais iš įvairių žemynų ir valstybių 
traukėme į Punską.  Nuostabi 

vome keliuose miestuose, buvome 
mylimi, globojami, vaišinami. 

Visus tuos metus jutau širdyje 
nepaprastą džiaugsmą, regėdama, 
kaip lietuviška daina suvienija jau-
nimą iš Vokietijos, JAV, Kanados, 
Argentinos, Venesuelos, Kolumbi-
jos, Australijos, Lenkijos, Urugva-
jaus, Brazilijos ir dar kitų kraštų. 

Man malonu suktis apie rožes, jas 
prižiūrėti, skiepyti naujas.
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buvo kelionė: svetingi lietuviai, 
graži gamta, vėlų vakarą po šokių 
rasotomis pievomis romantiš-
kas palydėjimas į ūkį, kur laukia 
lova, kur kvepia šviežiu pienu ir 
darželio gėlėmis. Visi pasijutome 
tikriausioje Lietuvoje.

Lietuvai atgavus nepriklausomy-
bę, prasidėjo kitokios ekskursijos. 
Atvažiuoja kas nors iš Lietuvos – 
rodau Heidelbergą, Wormsą, vežu 
palei romantiškąjį Reiną. Vokiečius 
vežioju po Vilnių, Aukštaitiją, 
Žemaitiją, Kuršių neriją. Rodau 
įžymybes savosios gimnazijos mo-
kytojams, mokiniams, jų tėveliams 
ir kitų mokyklų mokytojams, poli-
cininkų grupėms, vokiečių katalikų 
bažnyčios chorui ir t.t. Tapau 
beveik profesionalia gide.

Vasario 16-osios gimnazija veikia 
jau 62 metus. Tu išdirbai didesnę 
jos gyvavimo dalį. Kokią ją radai, 
kaip ji keitėsi, kokia ji dabar yra?
Atėjau į labai kuklią gimnazijukę 
su 54 mokiniais, su labai pasišven-
tusiais mokytojais, kurie dirbo 
už menkutę algelę. Kai kurie 
buvo atvykę iš JAV ar Kanados 

liEtuViai PasaulyJE

atiduoti dalį savęs šiai lietuvybės 
idėjai. Vasario 16-osios gimnazijos 
klasėse susitiko įvairūs Lietuvos 
laikmečiai, įvairios jos vystymosi 
plotmės. Sibirus praėjęs, Vorku-
tos kalėjimą ištvėręs mokytojas 
dėsto matematiką B. Brazdžionio 
anūkui, aš, atvykusi iš sovietinės 
Lietuvos, mokau lietuvių kalbos 
Žemaitės proproanūkę iš Ar-
gentinos. Čia nuolat vienu metu 
gėriau į save skirtingus akcentus, 
mentalitetus, temperamentus, 
būdą gyventi. Keitėsi laikai, keitėsi 
žmonės. Gimnazija kaip lakmu-
so popierėlis reagavo į viską, kas 
vyko Lietuvoje. Ir pati gimnazija 
keitėsi. Ilgametis jos vadovas a. a. 
Andrius Šmitas labai daug pada-
rė, kad gimnazija tapo žinoma ir 
gerbiama ne tik tarp lietuvių, bet 
ir vokiečių. Pasikeitė gimnazija ir 
iš išorės: pilis po gaisro atstatyta 
naujai, pastatytas berniukų ben-
drabutis, mokyklos priestatas. 

Tau teko dirbti su 4 direktoriais, teko 
turėti daug kolegų, dėstyti šimtams 
mokinių. Kokie prisiminimai tau 
išlikę, o kuriuos bandysi pamiršti?
Nebandysiu nieko pamiršti. 
Senstant atmintis šiaip ar taip 
aukso verta. Sau mokytojo idealo 
pavyzdžių čia turėjau nemažai, 
negaliu visų suminėti. Paminėsiu 
tik a. a. mokytoją Staufenberger. 
Ji su tokiu „apetitu“ dėstydavo 
vokiečių kalbą pradedantiesiems, 
kad mokiniai ją išmokdavo ste-
buklingai greit. Ir ji labai mylėjo 
mūsų gimnaziją. Per savo vyrą 
perdavė paskutinį norą, kad jos 
laidotuvėse dalyvautų visi moki-
niai, kad vilkėtų tautiniais rūbais 
ir kad giedotų lietuviškai.

Jei kalbu apie vadovus, tai mums 
teko laimė turėti ypatingą vadovą 
(greičiau brolį ir tėvą negu va-
dovą) – Andrių Šmitą. Ir tai nėra 
vien mano nuomonė: tiek eiliniai 
žmonės, tiek Vokietijos ar Lietuvos 
valdžios atstovai, kaimyninių gim-
nazijų pedagogai, mūsų mokiniai, 
jų tėvai – daugelis ir dažnai su 
nuoširdžia pagarba mini jo vardą.

Ką galvoji daryti, kai pailsėsi nuo 
kasdieninio darbo? 
Labai norėčiau parašyti knygą apie 
tuos 36 metus, tik bijau, kad aš 
nekokia rašytoja. Na, bet jei paaiš-
kės, kad parašiau niekalą, tiek to, 
galėsiu niekam ir nerodyti. Ir dar 
nereikia užmiršti lietuvių patarlės: 
jei nori prajuokinti poną Dievą, 
papasakok jam apie savo planus. 
Gal jau jis kvatoja.

O šiaip, man malonu suktis apie 
rožes, jas prižiūrėti, skiepyti nau-
jas. Mylėsiu jas, kaip ir gimnaziją, 
toliau. 

Dėkoju savo kolegei ir draugei, su ku-
ria pradėjau gimnazijoje kartu dirbti, 
už pokalbį ir jau dabar užsisakau 
knygos pirmąjį egzempliorių. 

 

Vasario 16-osios gimnazijos klasėse 
susitiko įvairūs Lietuvos laikmečiai, 
įvairios jos vystymosi plotmės.
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S
u Mindaugu kalbėjomės apie 
muziką, bet ne tik apie ją. 
Dar apie Estiją, kur jis dabar 
gyvena ir studijuoja, apie Lie-
tuvos kultūros politiką bei apie 

patriotizmą ir tautybės reikšmę.
  

Kodėl nusprendei pasirinkti muzi-
ko kelią?
Esu iš tų, kuris tęsia muzikines 
šeimos tradicijas. Muzika supa 
mane nuo vaikystės, kadangi 
mama yra muzikantė. Iš jos ir ga-

vau pirmąsias fortepijono pamo-
kas. Būdamas vos šešerių buvau 
nuvestas į muzikos mokyklą. Bro-
lis taip pat muzikavo, bet smui-
ku, tad būdavo tokia draugiška 
konkurencija ir stimulas tobulėti, 
taip pat ir kartu pagrodavome. 
Dar mokantis muzikos mokykloje 
nekilo abejonių, kad norėčiau 
būti kažkuo kitu, o ne pianistu, 
jaučiau, kad tai yra mano likimas. 
Dėkoju savo mokytojams, kurie 
pažadino meilę muzikai. Gerai 

atsimenu, kad patikdavo koncer-
tuoti per Kalėdų vakarą tėveliams, 
ir man tai gerai sekdavosi. Galbūt 
sąmoningai suvokti, kiek sunki 
yra ši profesija, pradėjau moky-
damasis Klaipėdos Stasio Šim-
kaus konservatorijoje, kai dienas 
ir kartais naktis leisdavau prie 
fortepijono, siekdamas kūrinio 
tobulumo, bet tuo pačiu supratau, 
kad be muzikos negaliu, kad tai 
mano pašaukimas! Kaip sakoma, 
kuo toliau į mišką, tuo daugiau 
medžių (šypsosi – aut. past.). 

Kodėl savo studijoms tęsti pasi-
rinkai Estiją, kuri eiliniam žmogui 
nelabai asocijuojasi su garsia 
muzikų kalve?
Pasirinkau dėl dviejų priežasčių – 
aukštos dėstytojų kompetencijos 
ir puikių sąlygų saviruošai. Svar-
bu, kad dėstytojai nebūtų užstrigę 
laike, būtų pažangūs, tai supratau 
dar studijuodamas pagal trišalę 

deimantė 
dokšaitė

pašauktas 

su Mindaugu neverovu, Estijos muzikos ir teatro akademijos studentu, 
susipažinau praėjusią vasarą Punske vykusiame Europos lietuvių 
jaunimo suvažiavime. išvydęs mokyklos patalpose, kur vyko suvažiavimo 
posėdžiai, fortepijoną, Mindaugas tuoj pat ėmė juo skambinti. ir laimė 
klausytis jo improvizuotų muzikinių intarpų suvažiavimo dalyviams 
tekdavo kasdien. Man jis pasirodė gyvenantis muzika. toks niekad nuo 
jos nepavargstantis, toks, kuriam ilsėtis nuo instrumento visai nėra 
reikalo, toks, kuriam jį pamačius apima nenuvaldomas noras skambinti.
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mainų programą. Estijos muzikos 
ir teatro akademija labai kosmo-
politiška, pritraukia daug jaunimo 
ne tik iš Europos, bet ir Azijos, 
Amerikos. Labai svarbu žmogui, 
siekiančiam profesinių aukštumų, 
plėsti akiratį, kultūrinius mainus.

Kiek žinau, su savo dėstytoja pas-
kaitose kalbi lietuviškai, tiesa? 
Taip, tiesa. Džiaugiuosi, kad taip 
galiu iki smulkmenų suprasti tai, 
ko reikalaujama, tačiau muzika 
juk universali kalba!

Jos pavardė (Aleksandra Juozapė-
naitė-Esmaa) išduoda, ar tik nebus 
meilės emigrantė? Gal žinai, kaip 
jos keliai atvedė į Estiją?
Tiesa. Deja, nedaug esam kalbėję 
apie jos asmeninį gyvenimą, bet 
žinau, kad jos vyras estas. Žinau, 
kad nelengva buvo prisitaikyti 
svetimoj šaly, ypač po Paryžiaus, 
kur ji stažavosi, bet šeima ir meilė 
muzikai padėjo nepalūžti.

Kokius kompozitorius labiausiai 
mėgsti skambinti? 
Turiu groti ne tik tai, kas man 
patinka, bet ir tai, kas patinka 
klausytojams. Geriausiai jaučiuosi 
atlikdamas romantinę muziką, 
nes tokia mano esybė, charakteris, 
mentalitetas. Daug domėjausi ro-
mantizmo epochos estetika, tad tai 

man leido geriau perprasti genijų 
sukurtą muziką. Norint perprasti 
kūrinį, reikia rimtai įsigilinti į 
kompozitoriaus asmenybę, biogra-
fijos faktus. Reikia pamilti net ir iš 
pirmo žvilgsnio ne visai patinkantį 
kūrinį, turi su juo susigyventi.

O kokius mėgsti klausyti? 
Klausyti vėlgi tenka dažniausiai 
klasikinės muzikos, analizuoti kitų 
pianistų atlikimą, galiu valandų 
valandas praleisti naršydamas 
„Youtube“, ieškodamas įdomių at-
likimų, juos lyginti! Lygiai taip pat 
kaip ir save visada lygini su kitais 
pianistais, kolegomis. Pažinimas 
negalimas be palyginimo. Be abejo, 
antrą vietą užima džiazo muzika, 
ji mane išlaisvina. Taip pat mėgstu 
klausytis grupės „ABBA“, Maiklo 
Džeksono, soul muzikos.

Estijoje jau gyveni kuris laikas. 
Kokia estų nuomonė apie Lietuvą 
ir lietuvius?
Tiesą sakant, apie Lietuvą estai 
žino ne tiek ir daug. Jie visada 
atkreipia dėmesį į geresnius 
Estijos statistinius rodiklius. Bet 
dažniausiai susiduriu su teigiamu 
požiūriu į Lietuvą. Estų prag-
matiškumas ir orientavimasis į 
Šiaurės Europos praktiką labai 
kontrastuoja su lietuvių išskirti-
numo ir susireikšminimo pojūčiu. 
Šiuo požiūriu mes turbūt esame 
artimesni slavams, todėl dažnai 
ir rezultatai būna pagal dėsnį – 
norėjome kaip geriau, o išėjo 
kaip visada. Šiek tiek nuomonę 
apie lietuvius pagadino žinia, kad 
lietuviai estus laiko komiškais, pa-
rodijuoja juos, turi aibes juokelių 
(kurių daug yra tiesiog atėję iš 
rusiškos informacinės erdvės).

Esi Estijos lietuvių jaunimo sąjun-
gos narys. Ar manai, kad lietuvy-
bei puoselėti būtina priklausyti 
organizacijai? 
Manau nėra būtina, jei širdyje 
jautiesi patriotas, gali tai skleisti 
kiekviename žingsnyje kaip tik 
įmanydamas. Tačiau sąjunga 
padeda suburti panašiai mąstan-
čius žmones, atstovauti tos šalies 
interesams susitikimuose.

Kokia tavo kaip muzikanto didžiau-
sia, svajonė, ambicija?
Turiu svajonę viena diena įsteigti 
estetinę vaikų mokyklėlę, kuri su-
sietų muziką, teatrą, dailę ir šokį! 
Deja, Lietuvos įstatymai steigti 
verslą kol kas yra nepalankūs, taip 
pat ir rinka nėra didelė, o ką jau 
kalbėti apie pamatines žmogaus 
vertybes, kurios mažai kam rūpi. 
Mentaliteto lygis meno požiūriu 
yra tragiškas, kai valstybės para-
ma menui, lyginant su sportu, 
yra nedovanotinai maža. Mano 

apie Lietuvą estai žino ne tiek ir daug. 
Jie visada atkreipia dėmesį į geresnius 
estijos statistinius rodiklius.

Mindaugas (pirmas iš kairės) 
su kitais estijos lietuviais
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l Būdamas šešerių Mindaugas 
Neverovas muzikos pradėjo mokytis 
Tauragės muzikos mokykloje Ninos 
Šeptun fortepijono klasėje. Toliau 
muzikavimą tęsė Klaipėdos Stasio 
Šimkaus konservatorijoje ekspertės 
Jūratės Liutkienės fortepijono 
klasėje. Vėliau nusprendė studi-
juoti Lietuvos muzikos ir teatro 
akademijoje prof. Jurgio Karnavi-
čiaus ir doc. Daumanto Kirilausko 
klasėse. Bestudijuodamas LMTA 
gavo valstybinę stipendiją dalinėms 
studijoms Estijos muzikos ir teatro 
akademijoje (A. Juozapėnaitės kla-
sėje) pagal trišalę mainų programą, 
taip pat gavo paramą iš Sauliaus 
Karoso labdaros ir paramos fondo 
bei Tauragės rajono mero. 

l Šiuo metu jis studijuoja magistran-
tūrą Estijos muzikos ir teatro akade-
mijoje prof. Peep Lassmann klasėje. 
Studijas remia Europos struktūriniai 
fondai pagal programą „DoRa“. 

l M. Neverovas pasirodė su orkes-
tru „Camerata Klaipėda“ diriguo-
jant Stanislovui Čepinskiui, taip 
pat su LMTA studentų orkestru, 
diriguojant Robertui Šervenikui. 
Jis dalyvavo Dmitrijaus Alekseje-
vo (Dmitri Alexeev), Valentinos 
Berman, Bernd Glemser, Kseni-
jos Knorre, Mūzos Rubackytės, 
Veronikos Vitaitės, Petro Geniušo 
meistriškumo kursuose. 

l M. Neverovas dalyvavo pirmaja-
me „Bang&Olufsen Piano RAMA“ 
pianistų konkurse, jis tapo laureatu 
tarptautiniame pianistų konkurse 
„Muzika be sienų“ Druskininkuose 
ir W. A. Mocarto respublikiniame 
pianistų konkurse Klaipėdoje, buvo 
pakviestas dalyvauti festivalyje 
„Chopiniana“ Silameje (Sillamäe). 
Jis taip pat yra vienas festivalio 
„Tallinn Jazz On“ steigėjų. Koncer-
tavo Lietuvoje, Estijoje, Danijoje.

kaip muzikanto, pianisto misi-
ja – sužadinti kiekvieno žmogaus 
emocijas, paliesti jautrias stygas. 
Svarbiausia tobulėti, eiti pirmyn, 
nestovėti vietoje.

Kaip manai, kaip Lietuva galėtų 
labiau išnaudoti savo meno žmonių 
potencialą, kad garsintų savo 
vardą? Juk meno kalba suprantama 
visame pasaulyje.
Nuo nepriklausomybes atgavimo 
mūsų šalyje nebuvo pastatyta nė 

voje pragyventi neįmanoma, ypač 
sunku jauniesiems muzikantams, 
kurie retai gauna galimybę groti 
didžiosiose šalies scenose. Koncertų 
salės bijo tokių koncertų nepo-
puliarumo. Taip ir nuteka didelė 
dalis talentingų atlikėjų į užsienį, 
jie dažnai ir nebesugrįžta. Lietuva, 
būdama maža šalis, turi daugybę 
žymių žmonių, jaunų, perspektyvių 
menininkų, bet ne visi sau gali leisti 
nuvykti į konkursą Europoje ar 
Azijoje, kur garsintų Lietuvos vardą.
Jei bent privatiems fondams būtų 
sudarytos palankios sąlygos remti, 
atsirastų žymiai daugiau norinčių 
remti įvairius projektus. Tai turėtų 
būti pamatas valstybės, norinčios 
visaverčiai funkcionuoti aukštu 
lygmeniu.

Kiek muzikantui svarbi jo tautybė?
Tautybė kartais gali padėti 
atliekant tam tikros šalies kom-
pozitoriaus kūrinius, kurių dvasia 
persmelkta, paveikta tos šalies 
nuotaikomis, išgyvenimais, netgi 
politine sistema. Tikriausiai niekas 
neatliks S. Rachmaninovo muzikos 
geriau už patį rusą – tai jo kraujyje. 
Tam tikros tautybės temperamen-
tas bei mentalitetas padeda geriau 
suvokti kompozitoriaus užmojus ir 
turiningai perteikti kūrinio esmę. 

vienos salės, skirtos klasikinės 
muzikos koncertams, bet pristatyta 
daugybė prekybos centrų, stadionų, 
kurie taip ir nebaigti statyti, milijo-
nai išmesti į orą (jei prisiminsime 
žymiuosius fejerverkus) vietoj to, 
kad būtume galėję išgarsėti pasau-
lyje pastatę modernią koncertų 
salę. Lietuvoje niekas nebeinves-
tuoja į klasikinės muzikos koncer-
tus. Valstybė tarptautinį identitetą 
suformuoja ne per sportą, o per 
kultūrą ir įeina į istoriją savo kultū-
ros, o ne sporto pasiekimais. Lietu-
voje visiškai nesudaromos sąlygos 
jaunajai kartai ugdyti, švietimo 
sistema nėra gera. Kas gali mokytis 
Muzikos akademijoje už 19 tūkst. 
litų, kai gali mokytis Vokietijoje, 
Austrijoje ar Prancūzijoje nemo-
kamai? Iš koncertinės veiklos Lietu-

dar mokantis muzikos mokykloje nekilo 
abejonių, kad norėčiau būti kažkuo kitu, o 
ne pianistu, jaučiau, kad tai mano likimas.

koncertas Lietuvos 
ambsadoje taline
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VeRsLo PRadžia – noRas diRBti saU 
Viktorija Morozovaitė ir Vytautas 
Dronseika – jauni lietuviai, prieš 
keletą metų išvykę mokytis į užsie-
nį. Studijuodami verslo pagrindus, 
dirbdami įvairius darbus, galiau-
siai – atvykę į Londoną bei sutikę 
žmonių, palaikančių jų idėjas, 
daugiau neabejojo, kad atėjo laikas 
nuosavam verslui.

„Toks sprendimas kilo iš asme-
ninių ambicijų – noro dirbti sau, 
o ne kitiems, noro augti kartu su 
savo kompanija ir realizuoti save. 
Dviračiai yra ne tik mūsų pomėgis, 
tai ir gyvenimo būdas, kurį sklei-
džiame kur tik įmanoma: Londone 
ir Lietuvoje, tarp mūsų draugų ir 

artimųjų. Gali padirbėti daugelyje 
įmonių ir suprasti, kad tai nėra 
tai, ką nori daryti. O gali pradė-
ti verslą darydamas tai, kas tau 
patinka, ir nebebus nė vieno ryto, 
kai atsikėlęs verksi – „Nenoriu į 
darbą“, – savo kasdienybę apibūdi-
na parduotuvės savininkai.

Viktorija neabejoja, kad savo 
verslą kurti kur kas lengviau, kai 
turi pakankamai teorinių žinių. 
„Mūsų privalumas yra mūsų žinių 
bagažas – abu su Vytautu mokė-
mės verslo ir ekonomikos. Be to, 
Londone metus dirbau įmonėje, 
kuri steigia įmones Anglijoje 
ir tvarko joms mokestinius bei 
administracinius dokumentus, 
tad įkurti įmonę ir ją prižiūrėti – 
nėra sunku. Dabar pagrindinis 
darbas – ją užauginti. Bet tam rei-
kia laiko“, – sako V. Morozovaitė.

dViRaČiai – iR daRBas, iR PoMėgis
„VeloDro“ parduotuvėje prekiauja-
ma įvairiais dviračiais: moteriškais, 
vyriškais, vaikiškais, miesto, kalnų 
ir kt., taip pat jų dalimis, aksesua-
rais ir net rankdarbiais su dvira-
tukų atributika. Vidutinė dviračių 
kaina šioje parduotuvėje – apie 
300–400 svarų. Vienu dviračiu, 
kurį vadina „raketa“, šeimininkai 

ypač didžiuojasi – tai labai lengvas 
ir greitas sportinis anglies pluošto 
dviratis, sumeistrautas bičiulio 
lietuvio, jo kaina siekia 1000 svarų.

Nors parduotuvė atidaryta tik 
pernai metų gruodį, klientų trūku-
mu parduotuvės savininkai nesi-
skundžia. Vytautas neabejoja, kad 
klientai įvertina savininkų norą 
maksimaliai padėti kiekvienam 
užsukusiam. „Dviračiai jau seniai 
tapo mano pomėgiu, o dabar – ir 
darbu. Tad džiaugiuosi galėdamas 
panaudoti savo žinias konsultuo-
jant mūsų klientus bei remontuo-
jant jų dvirates transporto priemo-
nes“, – sako V. Dronseika.

dViRaČių PaRdUotUVėJe – 
LietUViŠki RankdaRBiai 
Kad „VeloDro“ yra išskirtinė dvira-
čių parduotuvė, pastebi kiekvienas į 
ją užsukęs. Parduotuvės sienas puo-
šia nuotraukų galerija – V. Dronsei-
kos įvairiose šalyse padarytos kelio 
ženklų „Dviračių takas“ nuotraukos. 
Joje prekiaujama ir lietuviškais 
rankdarbiais, kuriuos gamina Vik-
torijos mama bei patys parduotuvės 
šeimininkai. „Pati neriu dviračių sė-
dynes, esu pasiuvusi odinį telefono 
dėkliuką su išsiuvinėtu dviratuku, o 
mano mama, gyvenanti Lietuvoje, 
mezga specialias kojines ir riešines 
su dviratukais. Be to, Vytautas jau 
sukonstravo staliuką iš dviračio 
ratų ir, kai tik atrasime nors kiek 
laisvo laiko, mūsų klientai sulauks 
dar daugiau pasiūlymų“, – pasakoja 
veikli verslininkė. 

Anot Viktorijos, dviračiai Londo-
ne vis labiau populiarėja. „Tokiame 
dideliame ir brangiame mieste tai 
neabejotinai geriausia transporto 
priemonė (tiek greičio, tiek ekono-
miniu požiūriu) ir kuo toliau, tuo 
daugiau žmonių tai supranta. Šian-
dien jau neabejojame, kad įšokome 
į reikiamą traukinį pačiu laiku“, – 
sako V. Morozovaitė.  

lietuviai įkūrė dviračių 
parduotuvę Londono centre 

Verslių lietuvių idėjos namus nesunkiai randa užsienio šalyse. Prieš keletą 
metų anglijoje apsigyvenusių Viktorijos Morozovaitės ir Vytauto dronseikos 
neapleido mintis, kad reikia kurti savo verslą ir daryti tai, kas labiausiai 
patinka. Šiandien londono centre esanti jų dviračių parduotuvė ir taisykla 
„Velodro“, beje, dekoruota ir lietuviška atributika, sulaukia vis daugiau klientų. 

kai pomėgis Virsta Verslu: 
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„Mes (JKLJS) norime, kad 
jaunimas, gyvenantis Jungtinėje 
Karalystėje, turėtų galimybę 
išgirsti nuomonę bei patirtį tiek 
tų, kurie grįžo į Lietuvą, tiek 
tų, kurie pasirinko siekti kar-
jeros užsienyje. Taip studentai 
patys gali įvertinti pliusus bei 
minusus. Kad ir ką studentai 
nuspręstų, mūsų misija – išlaikyti 
ir sustiprinti ryšį tarp JK lietuvių 
jaunimo ir Lietuvos“, – sakė JKLJS 
prezidentė Rūta Freitakaitė

Pirmoje renginio dalyje dis-
kutavo svečiai iš Lietuvos: 
„Investuok Lietuvoje“ vadovė 
Milda Dargužaitė, investicinio 
banko „GILD Corporate finance“ 
partneris Šarūnas Skyrius, 
Architektūros fondo kurato-
rius Lukas Rekevičius, Pasau-
lio lietuvių jaunimo sąjungos 
prezidentas Kęstas Pikūnas bei 
Lietuvos laisvosios rinkos insti-
tuto vadovas Žilvinas Šilėnas. Dis-
kusijai paįvairinti taip pat buvo 
pakviesti Jungtinėje Karalystėje 

dirbantys Daumantas Mockus iš 
„Royal Bank of Canada“ bei Skir-
mantas Kriaučionis iš Oksfordo 
universiteto. 

„Mūsų klubui didelė garbė ir 
malonumas kasmet prisidėti 
remiant bei organizuojant šį 
didžiulį, nuotaikingą renginį. Šiais 
metais vykusios diskusijos buvo 
kaip niekad produktyvios. Jų metu 
paaiškėjo, kad jaunimo noras 
siekti karjeros Lietuvoje neblėsta, 
o šalies ekonominiai bei sociali-
niai sunkumai matomi ne tik kaip 
problemos, bet kaip galimybės 
mokytis, dirbti, keisti, inovuoti, 
padaryti realų indėlį į valstybės 
raidą“, – po pirmosios diskusijos 
savo įspūdžiais dalijosi D. Mockus.

Antroji renginio dalis buvo 
skirta studentų ir kviestinių svečių 
diskusijoms apie karjeros gali-
mybes Jungtinėje Karalystėje ir 
Lietuvoje. Pirmoje seminarų sesi-
joje architektas Lukas Rekevičius 
vedė architektūros seminarą. O 
ekonomikos, verslo ir finansų stu-

dentus sudomino Londono lietuvių 
Sičio klubo bei Šarūno Skyriaus 
vestas seminaras apie finansininkų 
bei konsultantų darbo galimybes 
Lietuvoje bei Jungtinėje Karalystėje.

Antrojoje seminarų sesijoje apie 
teisės srities karjeros galimybes 
Lietuvoje pasakojo Londono 
lietuvių Sičio klubo narė Laura 
Budrytė. Studentai, besidomintys 
tolimesnėmis studijomis, galėjo 
išgirsti apie tokias galimybes 
iš pirmų lūpų – Durhamo uni-
versiteto doktoranto Vyginto 
Jankaus, Kembridžo univer-
siteto doktoranto Igno Budvyčio 
bei Oksfordo universiteto 
Vėžio tyrimų instituto įkūrėjo 
Skirmanto Kriaučionio. 

Renginys, vykęs naujoje Lietu-
vos ambasadoje Londone, sulaukė 
daugiau nei pusantro šimto dalyvių, 
kurie po renginio ne tik dalijosi 
gerais atsiliepimais, bet dar ilgai tęsė 
diskusijas neformalioje aplinkoje.

Jungtinės Karalystės lietuvių 
jaunimo sąjunga vienija šioje šalyje 
gyvenantį lietuvių jaunimą, kurio 
didžiąją dalį sudaro čia studijuoti 
atvykę lietuvaičiai. Šiuo metu JKLJS 
turi skyrius 12-oje miestų – Lon-
done, Edinburge, Glazge, Brad-
forde, Vorvike, Birmingeme, Jorke, 
Niukaslyje, Notingeme, Šefilde, 
Mančesteryje ir Rydinge. a&
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jk studijuojantys 
                  lietuviai

Jau į šeštąjį lietuvių studentų susitikimą londone susirinkę dalyviai 
diskutavo tema „lietuva – (ne)atrastų galimybių šalis?“ susitikimo 
metu studentai taip pat turėjo galimybę dalyvauti keturiuose 
karjeros seminaruose, kuriuos galėjo pasirinkti pagal dominančią sritį: 
architektūra, teisė, finansai bei doktorantūros studijos.

ieškojo
gaLiMYBių LietUVoJe
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Per 60 metų daugelio žmo-
nių objektyvuose sustingo 
Vasario 16-osios gimnazijos 
aplinka, įvykiai, žmonės. 
Kiekvienas turi savo indi-

vidualų santykį su šia ypatinga 
lietuvių švietimo ir kultūros 
įstaiga. Todėl parodai surengti 
organizatoriai paskelbė fotogra-
fijų konkursą, kuriame dalyvauti 
kvietė Gimnazijos esamus ir 
buvusius mokinius, mokytojus, 
bičiulius ir svečius. Konkursui 
pasibaigus, atrinktos įdomiausios 
ir parodos profilį geriausiai atiti-
kusios fotografijos. „Buvo išties 
nelengva įvykdyti sau iškeltą 
tikslą – vos keliomis dešimtimis 
atvaizdų aprėpti šios istoriniu ir 

kultūriniu aspektu reikšmingos 
mokyklos istoriją ir dabartį. Todėl, 
norėdami kuo plačiau pristatyti 
tam tikro įvykio kontekstą, kai 
kurias fotografijas sujungėme į ko-
liažus, juose pateikdami kelis vaiz-
dus. Šalia to, kiekviena nuotrauka 
yra išsamiai aprašyta vokiečių ir 
lietuvių kalbomis. Taigi, paroda 
tikrai atlieka dienoraščio, o galbūt 
net simboliško Gimnazijos metraš-
čio funkciją“, – fotografijų parodą 
apibūdina ELKC direktorius Rimas 
Čuplinskas.

Parodoje chronologiniu principu 
eksponuojamos nuotraukos tarsi 
dienoraštis vaizduoja užfiksuotas 
ypatingas Gimnazijos akimirkas: 
mokyklos ir gyvenamųjų pastatų 

statybų raidą, mokytojų ir mokinių 
kasdienybę, užklasinės veiklos mo-
mentus, kovą už Lietuvos laisvę, 
Renhofo pilies istoriją, žymius 
Gimnazijos svečius, garsius moki-
nius bei aplinką.

Parodą atidarė R. Čuplinskas ir 
parodos globėjas, Lietuvos amba-
sadorius Vokietijoje Mindaugas 
Butkus. Atidaryme dalyvavo gar-
būs svečiai iš Lietuvos ir Vokieti-
jos. „Tikroji žmogaus biografija 
yra dvilypė – ją sudaro asmeninės 
patirtys ir savivoka bei žmogaus 
poveikis jo aplinkai, t.y. įspūdžiai, 

VasaRio 16-osios giMnaziJos

renhofo pilyje Vokietijoje atidaryta fotografijų paroda „Mūsų 
didelis mažas pasaulis. Vasario 16-osios gimnazijos dienoraštis“. 
Parodą organizavo Europos lietuvių kultūros centras (ElKC).

istOriJa įaMŽinta 
FOtOGraFiJų ParOdOJE
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sukelti jį supantiems žmonėms, 
bei pasaulyje palikti pėdsakai. 
Institucijos biografija kur kas su-
dėtingesnė. Kaip ir žmogus, ji turi 
savo vidinį gyvenimą ir poveikį 
aplinkai, tačiau abu šie aspektai 
yra ilgalaikis daugelio žmonių 
bendros veiklos, minčių ir siekių 
rezultatas“, – teigia R. Čuplinskas 
parodos katalogo įvade.

Taigi, institucijos istoriją galima 
aprėpti tik tiek, kiek ją atsimena 
patys joje tiesiogiai dalyvavę, ją 
kūrę ar ją pažinę asmenys. Ši paro-
da – tai bandymas bent epizodiškai 
aprėpti unikalios institucijos – Va-
sario 16-osios gimnazijos – istoriją. 
„Tepadeda šioje parodoje vaiz-
duojamos Gimnazijos gyvenimo 
akimirkos įsisąmoninti didelę šios 
mažos mokyklos praeitį ir tepa-
skatina jos istoriją rašyti toliau“, – 
linki ELKC direktorius. Už pagalbą 
ruošiant šią parodą organizatorius 
padėkojo Gimnazijos mokytojai 
Marijai Dambriūnas-Schmidt, 
buvusiam ilgamečiam mokytojui 
Aloys Weigel bei buvusiems mo-
kiniams dr. Vincui Bartusevičiui, 

Artūrui Hermanui ir Valte-
riui Zybertui už archyvines 
nuotraukas ir įdomius 
pasakojimus.

Kaip ir kasmet, išleistas ne-
mokamas spalvotas katalogas 
su visomis parodoje ekspo-
nuojamomis fotografijomis 
bei jų aprašymais. Katalogą 
peržiūrėti galima ir internete 
adresu www.elkc.org. Paroda 
veiks iki 2013 metų vasario, 
ją aplankyti galės visi Renhofo 
pilies lankytojai. 

Lietuviškoji fotografijų galerija 
Renhofo pilyje Europos lietuvių 
kultūros centro iniciatyva buvo 
atidaryta 2009 metų 
vasarį.

Parodą bei jos ka-
talogą paruošė Rimas 
Čuplinskas ir Agnė 
Ručytė, o realizuoti 
finansiškai padėjo Va-
sario 16-osios gimna-
zija, Vokietijos lietuvių 
bendruomenė ir LR 
URM Užsienio lietuvių 
departamentas. „Mūsų 

didelis mažas pasaulis. Vasario 
16-osios gimnazijos dienoraš-
tis“ – jau ketvirtoji šioje per visus 
tris pilies aukštus nusidriekusioje 
fotografijų galerijoje eksponuo-
jama paroda. Iki šiol fotografijų 
galerijoje buvo demonstruojami 
trylikos žymių Lietuvos fotome-
nininkų darbai parodoje „Laiškas 
iš Lietuvos“, Europoje gyvenan-
čių lietuvių kasdienybę, darbą ir 
veiklą pristatanti paroda „Aš esu 
čia“ bei žymaus Lietuvos keliauto-
jo, ekspedicijų į tremties vietas or-
ganizatoriaus ir vadovo Gintauto 
Aleknos darbų paroda „Misija: 
Sibiras. Tremties pėdsakais“. 

 2012  B a l a n d i s   39



truMPai

Barselonoje kovo 12 dieną atidarytas Lietuvos konsulatas, 
kuriam vadovauja naujasis Lietuvos garbės konsulas Ispanijoje 
Jordi Sumarroca i Claverolis. Jo veikla apims visą Katalonijos 

regioną. 
„Visada prisiminsime ne tik katalonų paramą Lietuvai kovojant 

dėl nepriklausomybės, bet ir jaunos olimpinės rinktinės, Barselonos 
olimpinėse žaidynėse prieš du dešimtmečius įspūdingai laimė-
jusios pirmuosius medalius nepriklausomybę atkūrusiai Lietuvai, 
palaikymą. Prisimindami šią patirtį, turime dirbti dėl ateities“, – kal-
bėjo Lietuvos ambasadorė Ispanijoje Audra Plepytė per atidarymo 
šventę, vykusią karališkuose Pedralbes rūmuose.

Naujasis konsulas yra 45 metų verslo vadybininkas, dabar vado-
vaujantis statybų ir nekilnojamojo turto bendrovei TEYCO, jis kon-
sultuoja infrastruktūros, inžinerijos sistemų, viešbučių, vyno įmones.

Lietuvos garbės konsulatas Barselonoje įsikūręs adresu Ave-
nida Tibidabo 6, 08022 Barcelona (telefonas + 34 93 254 41 01, 
faksas + 34 93 418 90 83, elektroninis paštas  consuladolituania-
barcelona@gmail.com).

Ispanijoje veikia dar du Lietuvos konsulatai, vadovaujami gar-
bės konsulo – Galisijoje bei Kastilijos ir La Mančos regione.

Lietuvos Respublikos krašto apsaugos 
ministerijos ir Lietuvos leidėjų aso-
ciacijos įsteigtą patriotinės knygos 

premiją šiemet laimėjo JAV lietuvės rašytojos Rūtos Šepetys 
knyga „Tarp pilkų debesų“.

„Dvidešimt metų laukiau, kada atsiras tokia knyga kaip R. Še-
petys „Tarp pilkų debesų“. Pasaulio žmonės sužinos apie tragišką 
Lietuvos istoriją. Ši knyga tapo ledlaužiu ir išnešė žinią pasauliui 
apie tą skaudų mūsų šaliai laikotarpį“, – sakė krašto apsaugos 
ministrė R. Juknevičienė, sveikindama suaugusiųjų kategorijos 
nugalėtoją JAV lietuvę R. Šepetys.

„Aš parašiau knygą, tačiau tai nėra mano istorija, tai – jūsų 
istorija, kurios nebūtų be lapteviečių pagalbos. Tikros istorijos – 
jūsų istorijos – turi būti pasakojamos“, – dėkodama už įteiktą 
premiją sakė R. Šepetys. Gautą premiją (2 400 litų) rašytoja 
skyrė brolijai „Lapteviečiai“.

JAV ambasadorė Lietuvoje Anne E. Derse sakė, kad R. Še-
petys knyga JAV sulaukė didelio pasisekimo ir pateko į „New 
York Times“ geriausiai parduodamų knygų sąrašą. „Ši knyga 
parodo amerikiečių norą suvokti to laiko istoriją šiame pasaulio 
krašte. Į dvidešimt devynias pasaulio kalbas išleista R. Šepetys 
knyga padės pasauliui geriau suprasti tą laikotarpį, kurį išgyve-
no Lietuva sovietų okupacijos metais“, – sakė JAV ambasadorė 
Lietuvoje Anne E. Derse.

Anot Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo 
centro generalinės direktorės Birutės Burauskaitės, knyga gy-
vena savo gyvenimą, o R. Šepetys parašytoje knygoje gyvena 
mūsų tautiečių gyvenimas. „Ši knyga grąžina tikrąją reikšmę 
žodžiui „patriotas“, – sakė B. Burauskaitė.

Konkursui buvo pateiktos praėjusiais metais išleistos 33 skir-
tingų žanrų knygos, iš jų penkios knygelės vaikams.

Konkursas, kuriuo siekiama skatinti Lietuvos ir užsienio 
autorius rašyti pilietiškumo ir patriotizmo tematika, pirmą kartą 
surengtas 2011 metais. Jame dalyvauti kviečiami grožinės, 
memuarinio pobūdžio, edukacinės, mokslo populiarinimo kny-
gos, išleistos per paskutiniuosius vienerius kalendorinius metus 
Lietuvoje ir kitose šalyse.

Barselonoje darBą pradėjo naujasis 
LietUVos gaRBės konsULas 

Kovo 11 dieną Romoje, „Villa lituania“ (Piazza Asti, 25) 
patapose vyko ILB ataskaitinis susirinkimas. Jo metu anks-
tesnioji valdyba pateikė praėjusių dvejų metų ataskaitą. Po 
to vyko naujosios ILB valdybos rinkimai. Buvo išrinkti:

Vytautė Ramonaitė, pirmininkė,
Fausta Sidaugaitė, vicepirmininkė,
Leonardo Pierbattisti, vicepirmininkas,
Kęstutis Liobikas, iždininkas,
Rasa Rakauskaitė, sekretorė.

Lietuvių mokyklėlės „Bitutė“ direktore toliau lieka Ieva 
Musteikytė.

naUJa iLB VaLdYBa

patriotinės knygos 
premija jaV lietuvei 
rūtai Šepetys 
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Lietuvai Baku įvyksiančiame „Eurovizi-
jos“ dainų konkurse atstovaus Donatas 
Montvydas su daina „Love is blind“. 

„Noriu padėkoti pirmiausia savo arti-
miesiems, nes tokiame „šaršale“ išsilaikyti 
labai sunku. Jie visuomet su manimi, 
kad ir ką begalvotų kiti. Dar lenkiu galvą 
savo prodiuseriui Martynui Tylai ir vokalo 
mokytojams Edmundui Seiliui ir Rositai 
Čivilytei, išvedusiems mane į didžiąją 
sceną“, – sakė D. Montvydas žurnalis-
tams pasibaigus finalui. 

57-oji „Eurovizija“, 
kurioje varžysis 43 šalys, 
vyks gegužės 22–26 
dienomis Azerbaidžano 
sostinėje Baku. 

Ispanijos lietuvių asociacija „Casa de Ambar“ 
kviečia dalyvauti dešimtajame, jubiliejiniame 
Europos lietuvių krepšinio turnyre (ELKT) Va-

lensijoje. Europos lietuvių krepšinio turnyras – vie-
nintelis kasmetinis svetimose šalyse gyvenantiems 
lietuviams skirtas sporto renginys, kuris suburia 
gausų tautiečių būrį. Turnyras vyks birželio 14–16 
dienomis Olivos miestelyje. Dalyviai registruotis į 
turnyrą gali iki birželio 7 dienos el. pašto adresais: 
casadeambar@hotmail.com arba info@prensa1.
com. Papildomos informacijos klausti Nerijaus 
Kliknos telefonu +34678177755.

Registruojantis būtina pranešti: iš kokios šalies 
atvykstate, komandos pavadinimą, komandos 
žaidėjų ir sirgalių bendrą skaičių bei vardus ir 
pavardes, komandos atsakingąjį / kontaktinį 
asmenį. Turnyro dalyvio mokestis – 20 eurų 
kiekvienam atvykstančiam asmeniui, nepriklau-
somai, ar jis žaidėjas, ar sirgalius, mokyklinio 
amžiaus vaikams iki 16 metų dalyvio mokestis – 
10 eurų, o iki 10 metų – nemokamai.  

Šiųmetį ELKT rengia Ispanijos lietuviai, mat 
praėjusiais metais būtent jie triumfavo kaip 
nugalėtojai.

juBiliejinis 
kRePŠinio tURnYRas 
isPaniJoJe

aiRiJoJe – LietUVių kRePŠininkų 
„žVaigždžių diena“

Airijos lietuvių krepšinio lyga kovo 17 dieną Dubline surengė krepšinio šventę „Žvaigž-
džių diena“. Šventės metu vyko krepšinio varžybos tarp A ir B divizionui atstovaujančių 
geriausių lygos žaidėjų, dėjimo į krepšį ir tritaškių metimo konkursai. Pastarąjį trečius 

metus iš eilės laimėjo Airijos lietuvių krepšinio lygos valdybos vadovas Vaidas Butkus. Lyga 
veiklą pradėjo 2009 metais, šiuo metu jos organizuojamame turnyre dalyvauja 17 komandų. 

Minint 1949 metais sovietų vykdytų trėmimų pradžią, Maskvos lietu-
vių kultūros bendrija kovo 20 dieną Lietuvos ambasados Rusijoje 
Jurgio Baltrušaičio namuose surengė tremčių atminimo vakarą. 

Jame dalyvavo lietuvių ir latvių bendruomenių Maskvoje nariai, Lietu-
vos ambasados Rusijoje darbuotojai.

Renginio metu Sibiro tremtį išgyvenę lietuviai ir latviai dalijosi prisimi-
nimais apie neteisėtos prievartos metus, skaitė eilėraščius apie išgyveni-
mus tremtyje, dainavo tremtinių dainas. 

1949 m. kovo 25-ąją sovietai pradėjo dar vieną masinių visų trijų Balti-
jos valstybių piliečių trėmimų į Sibirą bangą. Vykdant operaciją „Bangų 
mūša“ („Priboj“) per kelias dienas iš Estijos, Latvijos ir Lietuvos buvo 
ištremta apie 95 tūkstančius žmonių.

MaskVoJe PRisiMinti soVietų tRėMiMai

Į „Euroviziją“ vyks 
D. MontvyDasur
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Artėjant Lietuvių dienoms 
(LD) pasirengimo darbai 
intensyvėja. Vasario 12 dieną 
LD organizacinio komiteto 

posėdyje buvo svarstomi įvairūs LD 
reikalai. Vienas iš jų labai svarbus – 
lėšos. Turint pakankamai lėšų, 
galima gauti patogesnes patalpas 
renginiams ir pan.

Posėdyje pasisakė visų renginių 
vadovai. Kai kurie nuogąstavo, kad 
nesulaukia  atsakymo dėl dalyva-
vimo LD renginiuose iš meninių 
grupių ir pavienių asmenų. Žino-
ma, nelengva iš anksto apsispręsti, 
bet rengėjai stengiasi kuo anksčiau 
sudaryti renginių programas, kad 
taip užtikrintų jų sėkmę. Visų pa-
grindinių renginių – Dainų šventės, 
Tautinių šokių koncerto, Jaunimo 
vakaro, Dailės parodos – patalpos 
jau užsakytos, tik kol kas nėra 
žinoma renginių apimtis, dalyvių 
skaičius ir kt.

GRUODŽIO  26 d.  
SPORTININKŲ REGISTRACIJA 
Lietuvių namai, 6 Eastry St., Norwood, S.A. 
5067, tel. 08 83621074
TAUTODAILĖS PARODA, 14.00 val. 
(atidarymas) 
„The Chapel“, Migration Museum, Kintore 
Ave, Adelaide
JAUNIMO DAILĖS PARODA 
Lietuvių namai, 6 Eastry St., Norwood, S.A 
5067 
GRUODŽIO 27 d. 
ŠV. MIŠIOS, 10.00 val. 
kun. Juozas N. Petraitis, MIC, 6 Third Ave, St. 
Peters, S.A. 5069, tel. 08 83621633
LIETUVIŲ DIENŲ ATIDARYMAS, 14.00 val. 
Pasadena Sports center, Daws Road, 
Pasadena, S.A. 5042
DAILĖS PARODOS ATIDARYMAS, 16.00 val.  
Don Pyatt Hall (Norwood Town Hall), 175 The 
Parade, Norwood, S.A. 5067
SUSIPAŽINIMO VAKARAS (JAUNIMO), 
20.00 val. 
Lietuvių namai, 6 Eastry St., Norwood, S.A. 5067
GRUODŽIO 28 d. 
ALB  KRAŠTO TARYBOS NARIŲ 
SUVAŽIAVIMAS, 9.00–13.00 val. 
Lietuvių namai, 6 Eastry St., Norwood, S.A. 

dėMEsiO

AUSTRALIJOS LIETUVIŲ SAVAITGALIO 
MOKYKLOS MOKYTOJŲ  
SUVAŽIAVIMAS, 9.00 val. 
Adelaidės lietuvių katalikų centro salė, 6 Third 
Ave., St. Peters, S.A. 5069 
LITERATŪROS, MUZIKOS IR TEATRO 
POPIETĖ, 15.00 val. 
Lietuvių namai, 6 Eastry St., Norwood, S.A. 
JAUNIMO KONCERTAS, 19.00 val. 
Adelaidės lietuvių katalikų centro salė, 6 Third 
Ave, St. Peters, S.A. 5069
GRUODŽIO 29 d. 
TAUTINIŲ ŠOKIŲ REPETICIJA, 9.00 val. 
Pasadena Sports center, Daws Rd. Pasadena.
CHORŲ REPETICIJA, 9.00 val. 
Wesley Uniting Church, cr. Fullarton Rd., and  
Grenfell St., Kent Town.
ALB KRAŠTO TARYBOS NARIŲ 
SUVAŽIAVIMAS, 9.00–13.00 val. 
Lietuvių namai, 6 Eastry St., Norwood, S.A. 
TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENTĖ, 19.00 val.
Pasadena Sports centras, Daws Road Pasadena, 
S.A. 5042
GRUODŽIO 30 d. 
ISTORIJOS FORUMAS „AUSTRALIJOS 
LIETUVIŲ ISTORIJA“, 13.00 val. 
Adelaidės lietuvių katalikų centras, 6 Third 
Ave., St. Peters, S.A. 
DAINŲ ŠVENTĖ, 19.00 val. 
Wesley Uniting Church, crn. Fullarton Road & 
Grenfell St., Kent Town, S.A. 5067
GRUDŽIO  31 d. 
ALB KRAŠTO TARYBOS NARIŲ 
SUVAŽIAVIMAS, 9.00–13.00 val.  
Lietuvių namai, 6 Eastry Srt., Norwood, S.A. 
5067
NAUJŲJŲ METŲ VAKARAS, 20.00 val. 
Stonyfell Function center, 62 
Stonyfell Road, Stonyfell, S.A. 5066                                                                                                                                             
           

(2012 m. gruodžio 26–31 d.)

numatoma 
lietuVių dienų 
programa

adeLaidėJe

australiJOs 
liEtuVių 
   diEnOs

kvietimas niujorko maratone 
DALyVAUSIANTIEMS LIETUVIAMS

Vykstant bendrajai registracijai į šių metų Niujorko maratoną (lapkričio 4 d.), Lietuvos 
Respublikos generalinis konsulatas Niujorke kviečia maratono bėgikus burtis į lietuvių 
komandą ir registruotis el. paštu kons.niujorkas@urm.lt arba tel. 212-354-7840. Žinutėje 

nurodykite savo vardą ir pavardę, telefono numerį bei el. pašto adresą.
Konsulato pranešime atkreipiamas dėmesys į tai, kad norint bėgti Niujorko maratoną pir-

miausia reikia užsiregistruoti oficialioje renginio svetainėje www.nycmarathon.org ir sumokėti 
dalyvio mokestį, o po to tapti lietuvių komandos nariu. 

Renginio organizacinis 
komitetas
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