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Redaktorės žodis

Pasirinkimas

Š

is „Pasaulio lietuvio“ numeris – paskutinis prieš specialiai PLB Seimui, vyksiančiam Vilniuje
rugpjūčio 7–10 dienomis, skirtą leidimą. Tad nenustebkite, kad kitą kartą žurnalas į Jūsų pašto dėžutę įkris kiek „priaugęs svorio“, be to, su neįprastais tekstais bei rubrikomis.
O kol kas viskas kaip visada, nors kaskart vis apie kitką ir kitaip. Pavyzdžiui, šįkart „Svečio“
rubrikoje vieši mokslininkas, visa širdimi lietuvis – dr. Vilius Lėnertas. Lietuvoje, Klaipėdos
krašte vokiečių šeimoje gimęs, karo negandų su šeima nublokštas į Vokietiją, ten savanoriškai ir net beveik prieš motinos valią pats pasirinko toli nuo namų esančią lietuvių
gimnaziją, kurioje visiems laikams užsidegė lietuvybe.
Jei kartais nutinka, kad svetur gyvenantys ar dirbantys bei karjeros siekiantys lietuviai
savo pavardes pritaiko prie aplinkos, mūsų žurnalo „Svečio“ rubrikos herojus atvirkščiai – paprašė, kad straipsnyje visur jo pavardė būtų rašoma sulietuvinta.
Taip pat šiame „Pasaulio lietuvio“ numeryje apžvelgiame visą pynę išeivijos renginių ir
įvykių – nuo Amerikos iki Airijos bei Vokietijos. Ko gero, iškilmingiausias iš jų – Lietuvių
fondo jubiliejaus pokylis. Švęsti tikrai buvo ko, ši turtinga ir stipri organizacija puikiai veikia ir remia lietuvybę jau pusę amžiaus. Tačiau ne mažiau svarbus ir ne tik Vokietijos lietuviams – tai parodė ir itin svarbių svečių gausa – Vasario 16-osios gimnazijos naujojo priestato
atidarymas. Linkime, kad jis būtų jaukus ir patvarus lietuvybės puoselėjimo židinys.
O štai jaunimui siūlyčiau atkreipti dėmesį net į dvi žurnale skelbiamas galimybes įgyti darbo
praktikos Lietuvoje – rubrikoje „Dėmesio“ pristatoma jaunųjų profesionalų programa „Kurk
Lietuvai“, o kalbantiems vokiškai praktiką siūlo atlikti Vokietijos ir Baltijos šalių prekybos
rūmai.
Gal tik man taip atrodo, bet pastebėjau, kad pastaruoju metu kyla vis daugiau iniciatyvų
(ne tik iš valstybinio sektoriaus) ieškoti ryšių su svetur gyvenančiais, dirbančiais bei besimokančiais tautiečiais. Laikas parodys, kurios jų buvo kokybiškiausios ir atitinkančios poreikius,
bet kad yra iš ko rinktis, jau yra gerai. O kad jos kyla ne tik iš valdininkų stalčių, dokumentų,
galvų ir kompiuterių – dar geriau. Svarbu, kad iniciatyvos tarpusavyje nepasimestų ir „nesusipeštų“, o jose dalyvaujantieji atrastų labiausiai sau tinkamas.
Taigi, linkiu visiems, ne tik jauniems, tinkamai pasirinkti visur ir visada. O pasirinkus klaidingai, iš to pasimokyti ir nenustoti bandyti.
P.S. Žadėjau pasisakyti, iš kur rašau šįsyk. Iš Berlyno, ne kartą buvusio lemtingu Lietuvai ir
lietuviams.
Nuoširdžiai
„Pasaulio lietuvio“ redaktorė

Deimantė Dokšaitė
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R. Narušienė
pasirašė šaulių
svečių knygoje

Šaknimis – į Lietuvą,

šakomis –

į pasaulio
Kauno įgulos karininkų ramovės Vytauto
menėje, vienoje gražiausių miesto
erdvių, saugančioje tarpukario Lietuvos
dvasią, siekio artimiau susipažinti,
užmegzti ryšius ir padiskutuoti apie
bendrą veiklą vedini susitiko Pasaulio
lietuvių bendruomenės (PLB) valdybos
pirmininkė Regina Narušienė ir Lietuvos
šaulių sąjungos (LŠS) vadas
Antanas Plieskis.
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dangų
Lolita
Sipavičienė,
šaulių žurnalo
„Trimitas“
redaktorė

L

ietuvos šaulių sąjunga – valstybės remiama sukarinta visuomenės organizacija, integruota į Lietuvos gynybinę sistemą. Jos nariai – jaunieji šauliai –
11–18 metų jaunuoliai ir šauliai – žmonės nuo 18
metų amžiaus. Organizacijos pagrindiniai tikslai:
stiprinti šalies nacionalinį saugumą, rengti šaulius
ginkluotai valstybės gynybai ir pilietiniam pasipriešinimui bei viešojo saugumo užtikrinimui, taip pat ugdyti
pasitikintį savimi, motyvuotą, drausmingą, sportišką,
kūrybingą, gerbiantį bei puoselėjantį tautines vertybes
ir kultūrą visuomenės pilietį. Lietuvoje šiuo metu veikia

apie 8 tūkst. šaulių bei jaunųjų šaulių, susibūrusių ne tik
didžiuosiuose šalies miestuose,
bet ir miesteliuose ar gyvenvietėse įkurtose kuopose. Jungtinėse
Amerikos Valstijose ir Kanadoje
taip pat veikia išeivių šaulių
kuopos. Šaulių veiklos spektras
apima itin įvairias sritis: įdomios pamokos apie šalies, Šaulių
sąjungos, Lietuvos kariuomenės
istoriją, teoriniai bei praktiniai (žygiai, šaudymo pratybos)
kariniai mokymai, įvairių šakų
sporto varžybos, meno ansamblių pasirodymai bei konkursai,
sukarintos vasaros stovyklos
Lietuvoje. Šaulių sąjunga bendradarbiauja su giminiškomis organizacijomis Latvijoje, Estijoje,
Švedijoje, Jungtinėje Karalystėje.
„Susitikimo tikslas – ne tik
susipažinti bei sužinoti, kokia
kryptim eina Pasaulio lietuvių
bendruomenės išeivijos nariai, bet
ir plačiau papasakoti apie save,
Lietuvos šaulių sąjungą: kuo šiandien gyvename, ką veikiame ir ką
planuojame ateityje“, – pripažino
LŠS vadas A. Plieskis. Pasidžiaugęs
vieno iš Šaulių sąjungos padalinio – išeivijos šaulių Jungtinėse
Amerikos Valstijose – veikla,
šaulių vadas išreiškė pageidavimą,
kad Lietuvoje ir Valstijose gyvenantys tautiečiai – šauliai ir ne tik
jie – žmonės, kurie nėra praradę
lietuviškosios tapatybės bei ryšio
su gimtąja žeme, kontaktuotų
artimiau, pavyzdžiui, nesibaimintų atsiųsti savo vaikų ar vaikaičių į
Šaulių sąjungos rengiamas vasaros
stovyklas.
Tokiam siūlymui neprieštaravo
R. Narušienė. Padariusi ekskursą
į praeitį, viešnia prisiminė, kaip
jos kartos žmones auklėjo tėvai,
aplinkybių priversti palikti tėvynę. „Mums visiems buvo skiepija-

mas patriotiškumas, meilė prarastajai Lietuvai. Man tėvai sakė, jog
tu gali kalbėti kokia nori kalba,
bet vis tiek liksi lietuvė, ir dabar,
nors mūsų anūkai ne visi kalba
lietuviškai, daugelio namuose
atrastumėte ir Lietuvos vėliavą, ir
gimtinės himną. Lietuvos istoriją
vaikai taip pat žino“, – pasakojo ji.
Tos pačios idėjos – pagarba,
meilė, lojalumas žemei, kuri
išaugino tavo brangius žmones,
pasak R. Narušienės, skiepijamos
ir šiandieninių išeivių vaikams
šeštadieninėse mokyklose,
kasmet rengiamose stovyklose.
„Meilė savajam kraštui egzistuoja visame pasaulyje gyvenančių
lietuvių širdyse, todėl manau,

Pagarba, meilė, lojalumas žemei, kuri
išaugino tavo brangius žmones,
skiepijami ir šiandieninių išeivių vaikams
šeštadieninėse mokyklose.
kad ir jums, šauliams, ir mums,
Pasaulio lietuvių bendruomenės nariams, būtų labai vertinga
glaudžiau bendrauti. Galbūt iš
pradžių šauliai atvyktų į Amerikoje rengiamas skautų ir ateitininkų
stovyklas ir čia pasidairytų bei susipažintų su bendraamžiais, taip
pat papasakotų apie šaulių veiklą
Lietuvoje. Tada, esu įsitikinusi,
užsimegztų ryšys. Čia, Amerikoje,
gyvenantiems lietuviams būtų
smagu sužinoti, kad yra daugiau
žmonių, kuriems jie ir jų reikalai
bei rūpesčiai nėra svetimi“, – savo
mintimis dalijosi viešnia.
Abiejų organizacijų, vienijančių
patriotiškai nusiteikusius žmones, vadovai pabrėžė, kad šaulių
siekis nutiesti emocinį tiltą per
vandenyną, kuris sujungtų abiejose Atlanto pusėse gyvenančius
tautiečius, būtų itin prasmingas

žingsnis, vertingas visai išsisklaidžiusiai po pasaulį tautai, taip pat
ir valstybei.
Itin daug dirbančios pasaulio
lietuvių labui R. Narušienės pastebėjimas, kad Amerikos šeštadieninėse mokyklose patriotizmo
ugdymui skiriamas itin didelis
dėmesys, o Lietuvos švietimo įstaigose – gerokai menkesnis, prieštaravimų nesukėlė ne dėl pritarimo
išsakytajam faktui (jį paneigti ar
patvirtinti gal reikėtų lyginamųjų
duomenų). Gerokai svarbiau tai,
kad Šaulių sąjungos veikla, auginant savo šalį mylintį, gerbiantį,
puoselėjantį pilietį – darbas ta pačia kryptimi, kuria veikia Pasaulio
lietuvių bendruomenės nariai.
Suvienijus jėgas ir žengus pirmąjį
žingsnį, neabejotinai galima nuveikti daug. Toks žingsnis būtų itin
prasmingas, nes, kaip konstatavo
R. Narušienė, didelė dalis naujųjų
išeivių dar nėra tapę šalies, į kurią
atvyko gyventi, tikraisiais nariais, o
atitolę nuo gimtinės, jaučiasi tarsi
pasiklydę.
Lietuvos šaulių sąjungos ir
Pasaulio lietuvių bendruomenės
vadovų pašnekesio iniciatorius
dr. Antanas Adomėnas daug vilčių
teikiančio susitikimo pabaigoje
išreiškė viltį, kad užmegztas ryšys
„gali turėti pasekmių, svarbių
visai Lietuvai: sugrįžę namo, į
savąją gimtinę, žmonės kartu
atsiveš stiprią lietuvišką dvasią.
Jos, prisipažinkime, stokojame ne
tik kasdieniame gyvenime, bet ir
šventą dieną“.
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės freskų ir tarpukario atgimimo dvasios prisodrintoje Vytauto
menėje dviejų organizacijų
atstovai susitarimą siekti, kad po
pasaulį pasklidę Lietuvos vaikai
bendrautų artimiau „užantspaudavo“ rankų paspaudimu.
2012 BIRŽELIS
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Užsienio lietuvių
reikalų
koordinavimo
komisijos

Be praėjusiame numeryje PLB Švietimo
komisijos pirmininkės Jūratės Caspersen
aprašytos naujienos apie tai, kad
neformalusis lietuvių švietimas užsienyje
atiduodamas Švietimo ir mokslo
ministerijos žinion, Užsienio lietuvių
reikalų koordinavimo komisijos pavasario
posėdyje aptarti ir kiti klausimai.

PLB valdybos narė Dalia Henkė
atkreipė dėmesį į tai, kad pagal dabar
galiojančią tvarką užsienio lietuvių
bendruomenės negali teikti Kultūros
ministerijai prašymų dėl finansinės
paramos projektams, skirtiems
išsaugoti lietuvišką paveldą užsienyje.
Ministro pirmininko kancleris Deividas Matulionis paragino tokią galimybę Kultūros ministerijos tvarkoje
numatyti. A. Gelūnas tam pritarė ir
akcentavo, kad įgyvendinant kultūros
projektus svarbu bendradarbiauti,
pritraukti užsienio ir verslo lėšas,
suvienyti išteklius, taip pat pažymėjo,
kad tokie teisiniai aktai jau yra ruošiami. Šiuo metu prioritetas teikiamas
tremtinių kapavietėms, bet taip pat
svarbu aprašyti paveldą, skaitmeninti
jo objektus, tačiau finansiniai ištekliai
yra riboti.
PLB valdybos pirmininkė Regina Narušienė teigė, jog išsaugoti
užsienyje esančias lietuvių bažnyčias
būtų galima, jeigu jos teisiškai būtų
traktuojamos kaip Lietuvos misijos.
Kalbant apie lietuvišką paveldą
užsienyje, svarbu pripažinti, kad tai
ne tik bendruomenės, bet ir Lietuvos
paveldas. Beje, JAV esantis lietuviško
paveldo sąrašas jau sudarytas.

Maironio metai

S. Dariaus ir S. Girėno
skrydžio 80-metis

posėdžio
atgarsiai

Kultūros ministras Arūnas Gelūnas
posėdžio dalyviams pristatė Maironio
150-ųjų gimimo metinių minėjimo
priemonių planą. J. Caspersen apgailestavo, kad pasaulio lietuvių planuojami renginiai nėra įrašyti į bendrą
programą, pasiūlė ją papildyti užsienio
lietuvių organizuojamais renginiais. Ji
taip pat pristatė PLB XIV Seimo metu
rengiamą minėjimą, skirtą Maironiui
paminėti, kuriame bus apžvelgta
poeto veikla užsienio šalyse.
Nutarta Maironio metų valstybinę
programą papildyti užsienio lietuvių
bendruomenių organizuojamais
renginiais.
8
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D. Matulionis informavo apie ateinančiais metais numatomus renginius
S. Dariaus ir S. Girėno skrydžio
80-mečiui paminėti bei paprašė
PLB pateikti savo siūlymus, ypač dėl
renginių JAV ir Lenkijoje.
R. Narušienė informavo, kad JAV
įkurtas komitetas, kuris pradeda rengti
S. Dariaus ir S. Girėno skrydžio 80-ųjų
metinių minėjimo programą, ir pažadėjo pateikti informaciją apie numatomus renginius užsienio valstybėse.
Buvo pritarta pasiūlymui greta kitų
renginių užsienio lietuvių bendruomenėse surengti filmo (DVD formatu)
apie S. Darių ir S. Girėną peržiūras.

Taip pat nutarta skatinti užsienio
lietuvių bendruomenes įsitraukti
į S. Dariaus ir S. Girėno skrydžio
80-ųjų metinių minėjimo renginius.

PLB XIV Seimui artėjant

R. Narušienė informavo apie PLB
XIV Seimą, vyksiantį Vilniuje rugpjūčio 7–10 dienomis, kurio metu
bus siekiama sukurti PLB tolimesnės
veiklos viziją, misiją, numatyti ateities
veiklos gaires.
PLB valdybos pirmininkė taip pat
teigė, jog kalbant apie lietuvių bendruomenes, nėra tikslinga Lietuvos
valdžios institucijoms kurti ir finansuoti atskirus specializuotus profesionalų
tinklus, institucijas ar organizacijas
užsienio lietuvių bendruomenių
kraštuose, nes tokiu būdu ardomos
esamos bendruomenės. Kiekvienas
lietuvių bendruomenės kraštas turi
kurti savo tinklus ir institucijas.
Savo ruožtu PLB atstovybės Lietuvoje
vadovė Vida Bandis padėkojo Užsienio
reikalų ministerijai už finansinę paramą PLB Seimui, o premjeras Andrius
Kubilius paragino pagal galimybes padėti
PLB Seimui.

Pasaulio lietuvių
jaunimo susitikimas

Pasaulio lietuvių jaunimo sąjungos
valdybos pirmininkas Kęstas Pikūnas
pristatė Pasaulio lietuvių jaunimo susitikimą, vyksiantį Lietuvoje liepos 12–15
dienomis. Jame, pasak jo, laukiama
apie 3000 dalyvių ir 150 pranešėjų.
Jaunimo susitikimą sudarys keturios
teminės dalys: verslas, mokslas, kultūra
ir politika. Numatoma, kad ateityje
tokie susitikimai vyks kas dveji metai.
Tačiau R. Narušienė pareiškė, kad
šis jaunimo susitikimas rengiamas be
PLB žinios ir pritarimo, todėl PLB
nėra už jį atsakinga. Ji akcentavo, jog
ta aplinkybė, kad jaunimo susitikimas
vyksta liepos mėnesį, o PLB Seimas –
rugpjūčio mėnesį, gali sumažinti PLB
Seimo dalyvių skaičių.

Emigrantai

su aukštuoju
išsilavinimu

Skirtos lėšos
lietuvių mokykloms Lenkijoje

V

yriausybė Švietimo ir mokslo ministerijos prašymu iš Privatizavimo
fondo paskyrė per 229 tūkst. Lt lietuvių mokyklų Lenkijoje finansavimui ir mokymo sąlygų gerinimui.
Šios lėšos reikalingos Punsko Dariaus ir Girėno pagrindinei
mokyklai ir gimnazijai, Navinykų, Pristavonių, Vidugirių pagrindinėms
mokykloms, kad jos galėtų įgyvendinti 1–9 kl. mokinių ugdymo programas lietuvių kalba.
2011 metais Punsko savivaldybės lietuvių mokykloms Vyriausybė skyrė
350 tūkst. Lt. Šiose mokyklose mokosi per 300 mokinių.

Per dešimt metų
Lietuva neteko

10 tūkst. slaugytojų

V. Baranauskaitės nuotr.

I

eškodami geresnio gyvenimo Lietuvos slaugytojai emigruoja į
kitas šalis. Apie emigracijos mastus galima spręsti iš Sveikatos
ministerijos išduodamų pažymų, kurios būtinos norint įsidarbinti
užsienyje. 2010 metais tokias pažymas išsiėmė beveik 300 gydytojų, kai pora ankstesniųjų metų jų skaičius neviršydavo 100.
Emigruoti ketinančių slaugytojų skaičius, pagal išduotas pažymas,
kasmet svyruoja nuo 200 iki 300. Skaičiuojama, kad vien slaugytojų
ir akušerių per 10 metų Lietuvoje sumažėjo 10 tūkst. Šią problemą dar labiau aštrina tai, kad užsienio šalys, pvz., Švedija, Suomija,
Airija, Didžioji Britanija, kažkada suklydusios planuojant žmoniškųjų
išteklių poreikį, dabar sudaro itin palankias sąlygas Lietuvos sveikatos specialistų emigracijai į savo sveikatos priežiūros sistemas.

L

ietuvių emigracijos mastai pamažu
mažėja. Karjeros portalo „CV-Online“ atliktos apklausos duomenimis,
per artimiausius 6 mėnesius iš Lietuvos ketina emigruoti 24 proc. respondentų (2011 metais tokių buvo 53 %),
vėliau nei po 6 mėnesių planuoja išvykti
dar 16 proc. apklaustųjų (2011 m. – 22 %).
Didžioji ketinančių emigruoti dauguma
yra su aukštuoju išsilavinimu. 2011 metais
iš Lietuvos emigravo 54,3 tūkst. lietuvių.
Tipiško lietuvio emigranto paveikslas:
25–34 metų amžiaus (36 %) specialistas
(26 %) su aukštuoju išsilavinimu (64 %),
iš sostinės (40 %), šiuo metu neturintis
darbo, kurio mėnesio pajamos per mėnesį
siekia 1000 litų (52 %).
89 proc. apklaustųjų nurodė, kad šiuo
metu ieško darbo, iš jų 38 proc. darbo
ieško iki 3 mėnesių, 3–6 mėnesius darbo
neranda – 17 proc. respondentų, nuo 1
iki 2 metų – 21 proc.
Kaip ir pernai, dažniausiai išvykti
planuojama nerandant darbo Lietuvoje,
ieškant geresnių gyvenimo sąlygų bei
nematant karjeros perspektyvų Lietuvoje.
23 proc. respondentų užsienyje tikisi
uždirbti bent 3000–5000 Lt per mėn.,
5000–7000 Lt per mėn. – 11 proc., 7000–
9000 Lt per mėn. – 6 proc., daugiau nei
9000 Lt per mėn. – 8 proc. Pernai beveik
pusė respondentų nurodė, kad tikisi
uždirbti bent 10 000 Lt per mėnesį.
Šalys, į kurias ketinama emigruoti:
Didžioji Britanija, Norvegija, Vokietija,
Airija, Švedija, JAV ir Danija.
Apklausoje dalyvavo 774 respondentai
iš visos Lietuvos.
2012 BIRŽELIS
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Bankroto

galimybe užsienyje

domisi vis daugiau
Lietuvos piliečių

„Labai daug susidomėjusių galimybe bankrutuoti
Jungtinėje Karalystėje sulaukėme po praeitų metų
pabaigoje žiniasklaidoje plačiai nuskambėjusios
pirmosios užsienyje bankrutavusios Lietuvos pilietės Mildos Špakauskaitės istorijos. Antroji susidomėjimo banga kilo šių metų balandžio pradžioje
po AT sprendimo“, – pastebi advokatų kontoros
„Žlioba&Žlioba“ advokatas Gediminas Žlioba,
konsultuojantis lietuvius dėl galimybės bankrutuoti
Jungtinėje Karalystėje.
Pasak teisininko, šiuo metu jis turi daugiau kaip
dvidešimt tokių klientų, o besidominčiųjų yra kelis
kartus daugiau.
Anksčiau dalį žmonių stabdė tai, kad nors pagal
teisės aktus tokie bankrotai Lietuvoje turėjo būti
pripažįstami, tam tikros suinteresuotos šalys kreipėsi į AT, siekdamos išaiškinimo, ar tai tikrai teisėta.
„Susidomėjimas rodo, kad žmonėms tokia
galimybė yra reikalinga, o AT sprendimas paskatino domėtis bankroto galimybėmis ir tuos,
kuriuos stabdė nežinia dėl to, ar tikrai Lietuvoje bus
pripažįstamas užsienio valstybėje priimtas sprendimas“, – sako G. Žlioba.
Pasak jo, dabar beviltiškų skolų prispaustiems
žmonėms yra dar paprasčiau siekti galimybės viską
pradėti iš naujo. Šiuo metu populiariausios šalys,
kuriose bankroto siekia kelios dešimtys lietuvių, yra
Jungtinė Karalystė ir Latvija.
10
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Sezoninių darbų
kryptis –

Olandija

„Vis daugiau lietuvių išvyksta dirbti į Olandiją“, – pranešime spaudai rašo užsienyje permokėtų mokesčių susigrąžinimu užsiimanti
bendrovė „RT Tax“. Anot įmonės vadovės, Olandija labiau traukia
sezoniniais darbais, bet, tikėtina, kad dalis žmonių ten dirbs ir
ilgiau.
„Nors šiuo metu dirbančių šalies piliečių Olandijoje skaičius dar
daug mažesnis nei emigravusių į Angliją ar Airiją, bet kalbant apie
naujai išvykstančius – Olandija yra sparčiai auganti emigracijos
kryptis“, – teigia „RT Tax“ direktorė Rimantė Šarmanauskė.
Pasak R. Šarmanauskės, Olandiją žmonės renkasi dėl laisvų sezoninių darbo vietų žemės ūkio, mėsos perdirbimo ar kitose srityse.
O Anglijoje ar Airijoje tokio darbo galimybės, jei lygintume bendrą
emigrantų ir sukurtų darbo vietų skaičių, yra siauresnės.
Olandija kol kas labiau traukia būtent sezoniniais darbais, bet,
tikėtina, kad nemažai lietuvių ten liks ir sezonui pasibaigus.
„Padėdami užsienyje dirbusiems lietuviams susigrąžinti svečiose
šalyse permokėtus mokesčius, matome, kad per pastaruosius porą
metų beveik du kartus išaugo laikinai uždarbiaujančių skaičius.
Taip pat pastebime, kad dauguma emigruojančių žmonių laikiną
darbą sieja ne su konkrečiu sezonu, bet darbu bent pusmečiui ar
vieneriems metams“, – sako R. Šarmanauskė.
Pirmieji lietuvių emigrantų srautai į Olandiją dirbti išvyko 2007
metais, kai šalis atvėrė duris laisvam darbo judėjimui ES. Tuo metu
pagrindinė emigracijos kryptis buvo Anglija ir Airija, todėl vykstančių lietuvių į Olandiją sąlyginai buvo mažai. Tačiau užsipildžius
minėtoms darbo rinkoms, pastaraisiais metais Olandija tampa vis
populiaresnė ir, tikėtina, kad emigracijos srautai į šią šalį tik augs.

D. Dokšaitės nuotr.

Lietuvos Aukščiausiajam Teismui
(AT) priėmus nutarimą, kad kitose ES
valstybėse bankrutavusių Lietuvos
piliečių bankrotai turi būti pripažįstami
ir Lietuvoje, užsienyje gyvenantys
lietuviai dar aktyviau domisi galimybe
tuo pasinaudoti.

Pirmoji Lietuvos verslumo
ataskaita atskleidė

geresnį nei tikėtasi
požiūrį į verslininkus

Pirmą kartą Lietuvoje atlikto „Globalaus verslumo stebėsenos“ (Global
Entrepreneurship Monitoring (GEM) tyrimo rezultatai atskleidė, jog
verslininko įvaizdis Lietuvoje visai kitoks, nei manyta iki šiol.

2011

-ųjų apklausoje dalyvavo
per 140 tūkstančių gyventojų ir
ekspertų iš 54 įvairaus ekonominio
lygmens skirtingose geografinėse
teritorijose esančių pasaulio šalių.
„Verslumo stebėsena pagal GEM
metodiką buvo tarp LR Vyriausybės 2011 metų veiklos prioritetų.
Kasmetinis verslumo nacionaliniu
lygiu tyrimas suteikia galimybę ne
tik įvertinti vidinę kiekvienos šalies
situaciją, bet ir pozicionuoti save
kitų valstybių atžvilgiu. Tyrimo rezultatai ateityje pravers formuojant
šalies ūkio strategiją“, – sakė Ūkio
ministerijos Smulkaus ir vidutinio
verslo departamento direktorius
Mindaugas Danys.
Pasaulinė 2011 metų stebėsenos
ataskaita atskleidė ryškų verslumo
augimą visame pasaulyje – pernai
54 tiriamose pasaulio šalyse startavo
beveik 400 milijonų verslų. Daugiau
nei 140 milijonų pradedančiųjų verslininkų per artimiausius penkerius
metus tikisi sukurti bent po penkias
naujas darbo vietas. Šie skaičiai ir
augimo prognozės patvirtina, kad
visame pasaulyje verslo aktyvumas
tik stiprėja, o verslumas, kaip ekonominis variklis, gali padėti atsigauti
susilpnėjusiai pasaulio ekonomikai.

Lietuvos verslumo atžvilgiu tyrimo komandą maloniai nustebino
ne vienas rodiklis. Pavyzdžiui, kad
Lietuva pasižymi vienu aukščiausių intraverslumo (verslumo kitų
įmonėse) indeksų tarp visų tirtų
šalių, o gyventojų apklausa atskleidė labiau teigiamą visuomenės požiūrį į verslininkus, nei manyta iki
šiol. Pavyzdžiui, gyventojai mano,
kad verslininkai dirba sunkiau nei
kitų profesijų atstovai ir yra verti
pagarbos, o net 50 proc. apklausos
dalyvių norėtų turėti savo verslą.
Įdomu tai, kad gyventojų požiūris
pasirodė esąs labiau teigiamas nei
apklaustųjų ekspertų.
„Globalioje verslumo atskaitoje
Lietuva yra priskirta šalių, orientuotų į efektyvumą, grupei. Kitos
dvi iš trijų klasifikavimo grupių – į
veiksnius orientuotos šalys ir šalys,
orientuotos į inovacijas. Toks
identifikavimas leidžia įvertinti
šalyje vykdomos politikos kryptingumą, nustatyti prioritetines
tobulinimo sritis“, – sakė dr. Erika
Vaiginienė, VU TVM direktoriaus
pavaduotoja mokslui, inovacijoms
ir kokybei, kurios iniciatyva pernai
pavasarį buvo suburta speciali
verslumo tematiką analizuojančių

mokslininkų ir verslo ekspertų
komanda. „Globaliame kontekste
Lietuva išsiskyrė kaip šalis, turinti
daugiausiai jaunų – iki 24 metų –
verslininkų, pasižyminti didele
naujai pradėtų verslų apimtimi.
Tačiau šalies verslininkų vykdomos veiklos vis dar nekuria
aukštos pridėtinės vertės, joms
trūksta novatoriškumo“, – keletu
svarbesnių duomenų pasidalino
ji. Anot VU TVM tyrėjos ir verslo
ekspertės, ši informacija yra tik
„ledkalnio viršūnė“ – visi tyrimo
duomenys leidžia išsamiai analizuoti verslumo būklę Lietuvoje.
VšĮ „Versli Lietuva“ generalinis
direktorius Paulius Lukauskas tikisi,
kad toks tyrimas bus naudingas visiems. Valdžiai jis padės kaip gairės
nuolatiniam verslo sąlygų gerinimui
bei nuolat tikrins verslumo „temperatūrą – aukšta ji, žema ar normali?“
Mokslui suteiks kryptis, kur link
tobulinti švietimo programas, kaip
jas pritaikyti prie naujų poreikių,
pokyčių. VšĮ „Versli Lietuva“ vadovo
nuomone, pradedančiuosius verslininkus turėtų paskatinti teigiamas
verslininkų įvaizdis tarp gyventojų.
„Ypač džiugina tai, kad pagal tyrimą
išsiskiriame itin aukštu jaunimo
verslumo rodikliu. Manau, tai rimta
alternatyva jaunimo užimtumui
didinti ir mažinti emigracijai“, –
sakė jis.
Lietuvoje verslumo situaciją tyrė
globalaus verslo kompetencijų centro Vilniaus universiteto Tarptautinio verslo mokyklos (VU TVM)
Inovacijų ir verslumo centro mokslininkų ir verslo ekspertų komanda. Inicijuoti tyrimą Lietuvoje VU
TVM padėjo VšĮ „Versli Lietuva“,
tyrimą finansavo LR ūkio ministerija. Tyrimo metu buvo apklausta
2000 šalies gyventojų nuo 18 iki
64 metų ir 36 ekspertai iš finansų,
švietimo, verslo ir kt. sričių.
2012 BIRŽELIS
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Lietuvai iki daugiausiai
skaitančios Europos šalies

trūksta 5 min. skaitymui kasdien

Jeigu kiekvienas mūsų šalies gyventojas per ateinančius
šešerius metus knygų skaitymui skirtų bent 5 minutėmis
ilgiau, Lietuva taptų daugiausiai skaitančia šalimi Europoje.

Užsieniečių šeimos Lietuvoje galės
įvaikinti tik specialiųjų poreikių vaikus

N

uo balandžio 1 dienos užsieniečiai, nuolat
gyvenantys užsienyje, galės kreiptis į Valstybės
vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybą tik
dėl vaikų su specialiaisiais poreikiais įvaikinimo. Be
to, įvaikinti mūsų šalyje turės teisę tik susituokusios
užsienio piliečių poros.
Lietuvos Respublikos piliečių (sutuoktinių) ir nuolat gyvenančių užsienyje sutuoktinių, kurių vienas yra
Lietuvos Respublikos pilietis, kreipimosi dėl įvaikinimo mūsų šalyje tvarka bus tokia pati kaip ir iki šiol.

B

alandžio mėnesį „Alma litera“ užsakymu atliktas lietuvių skaitymo
įpročių tyrimas atskleidė, kad pusė suaugusių mūsų šalies gyventojų visiškai neskaito, o skaitantys tam vidutiniškai skiria tik 17 min.
per dieną. Suomijoje, kuri pagal šį rodiklį pirmauja, šis skaičius
siekia 46 min. Dažniausiai laiką, kurį galėtų skirti skaitymui, gyventojai
praleidžia prie televizoriaus arba naršydami internete.
Tyrimo duomenimis, daugiau nei trečdalis vaikų nuo 3 iki 10 metų
amžiaus Lietuvoje visai neskaito, šiai daliai mažesniųjų, dar nemokančių skaityti, neskaito ir tėvai. Vidutinis mūsų šalies vaikų skiriamas
laikas skaitymui – 22 min. per dieną. Nepaisant to, kad 96 proc. tėvų
teigia, jog namuose turi vaikiškų knygų, ketvirtadalis Lietuvos vaikų
per pusmetį neperskaitė nė vienos.
Tyrimo, kuris buvo vykdomas reprezentatyvios apklausos būdu, metu
apklausti 1003 vyresni negu 18-os metų Lietuvos gyventojai. Tyrimą
atliko viešosios nuomonės ir rinkos tyrimų bendrovė „Vilmorus“.

D

augumos Lietuvos gyventojų skonio receptorių būklė yra gera, tačiau silpnėja jų saldaus bei sūraus
skonių jutimas. Tai parodė pirmą kartą Lietuvoje
vykdytas socialinis eksperimentas – skonio receptorių tyrimas, kurį didžiuosiuose šalies miestuose atliko Lietuvos sveikatos mokslų universiteto atstovai.
„Kaune, Klaipėdoje ir Vilniuje organizuoti tyrimai atskleidė vienodas skonio receptorių sutrikimų tendencijas – 9 iš 10
žmonių nustatytas susilpnėjęs sūrumo bei saldumo pojūtis. Jis
nėra sutrikęs tiek, kad galėtume tai pavadinti liga ar labai rimta
problema, tačiau šiuos skonius dauguma žmonių jaučia silpniau
nei galėtų. Taip atsitinka, nes kasdien valgome daug sūraus ir saldaus maisto. Receptoriams silpstant, natūraliai norisi pasibarstyti
daugiau druskos, kad jaustume skonį. Tokiu būdu receptorius dar
labiau atbukiname“, – rezultatus komentavo viena iš tyrimą atlikusių LSMU Studentų mokslinės draugijos narių Birutė Vėbraitė.
Skonio receptorių būklės tyrimo Kaune metu maksimalų rezultatą, rodantį, kad skonio receptoriai veikia puikiai, surinko 4 proc.
pasitikrinusiųjų. Klaipėdoje ir Vilniuje tokius rezultatus gavo po 9
proc. tyrimo dalyvių. Daugumos dalyvių skonio receptorių jautrumas
geras, o maždaug 5 proc. – prastesnis. Išsamiau išanalizavę šių tyrimų
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rezultatus, medikai mėgins nustatyti, kas nulėmė tokį pasiskirstymą.
„Visuose trijuose didmiesčiuose vykusių tyrimų metu daugiausiai
dalyvių surinko 11–14 balų iš 15 galimų. Tai – geras rezultatas. Vis
dėlto didžiausias galimas surinkti balų skaičius – 15 – nebuvo vyraujantis ir pasitaikė tik nedaugeliu atvejų“, – pasakoja B. Vėbraitė.
Tyrimo dalyviai vertino, kaip jaučia penkis skirtingus skonius:
sūrų, saldų, rūgštų, kartų ir „umami“, kurį tiksliausiai apibūdina
būdvardis „skalsus“. Jutimo lygis nustatytas ragaujant po lašelį
kiekvieno skirtingos koncentracijos tirpalo. Teisingai įvardytas
skonis buvo žymimas rezultatų lentelėje, kuri atskleidė vyraujančią
Lietuvos gyventojų receptorių būklę.
„Norintiems išsaugoti gerą skonio receptorių būklę patariame
valgyti tik jaučiant alkį, rinktis kuo įvairesnius produktus, vengti
labai karšto ir labai aštraus maisto, kramtyti kruopščiai ir lėtai, sumažinti cukraus ir druskos vartojimą. Taip pat siūlėme kartas nuo
karto atsisakyti tam tikrų produktų, kad vėl pradėjus juos valgyti
žmonės jų skonį jaustų stipriau“, – patarė Birutė Vėbraitė.
Tyrime ištirti 420 žmonių (137 žmonės Kaune, 127 – Klaipėdoje
ir 156 – Vilniuje). Dauguma jų patenka į 18–75 metų amžiaus kategoriją, nors dalyvavo ir keli senjorai: vyriausiam tyrimo dalyviui
klaipėdiečiui – 81 metai.

D. Dokšaitės nuotr.

Tyrimas: lietuviams būdingas sūraus ir saldaus jutimo susilpnėjimas

Diaspora –

TEMA
Tęsinys. Pradžia 2012 m.
gegužės mėn. numeryje

nevienalytė,

skirtingi ir būdai
ryšiams palaikyti

Praėjusiame numeryje pradėję tyrimo „Lietuvos diasporos potencialo panaudojimas
valstybės gerovei kurti: Europos Sąjungos šalių narių geroji praktika“ pristatymą, šiame
numeryje jį tęsiame pateikdami tą jo dalį, kurioje kartu su ES šalių praktikų palyginimu
ir emigracijos ekspertų išsakytais pasiūlymais teikiamos rekomendacijos, kas galėtų būti
keičiama bei tobulinama Lietuvos diasporos politikoje.
Parengė
Deimantė
Dokšaitė

T

iesa, kaip pristatydama tyrimą Užsienio
reikalų ministerijoje pažymėjo viceministrė
Asta Skaisgirytė-Liauškienė, su kai kuriomis jo
išvadomis ir rekomendacijomis tikrai galima
nesutikti ir dėl jų teisingumo ginčytis.
Be to, vadinamųjų ekspertų (išeivijos atstovų, reemigrantų ir pan.) tyrimo autoriai apklausė vos
dvylika, o tai yra pernelyg mažas skaičius tiek kiekybiniam, tiek kokybiniam tyrimui, kad būtų galima
daryti apibendrinamąsias išvadas.
Todėl pateikdami tyrimo įžvalgas siūlome jų
nesuprasti kaip nenuginčijamų teiginių ar galutinių
sprendimų, o kelti klausimus, diskutuoti, išsakyti savo
nuomonę ir pasiūlymus kad ir mūsų žurnalo puslapiuose. Kaip visada laiškai laukiami el. pašto adresu
plietuvis@plbe.org.

Diasporos tinklų vadyba
Siūloma diasporos įtraukimo politiką Lietuvoje formuoti remiantis tinklų valdymo požiūriu.
2012 BIRŽELIS
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TEMA

Diasporos tinklų vadyba turėtų
būti vykdoma išlaikant tinklų
pusiausvyros principą ir atsižvelgiant į diasporos tinklų
įvairovę. Reikalinga išskirti
tokius prioritetinius Lietuvos
diasporos tinklus, kurių atžvilgiu, priklausomai nuo jų
charakteristikų, gali būti sudaromos tinklų vadybos strategijos
ir taikomos įvairios poveikio
priemonės – projektinis finansavimas, konsultavimas, koordinavimas, vadovavimas, priežiūra
ir pan. Kad šių tinklų valdymas
būtų veiksmingas, reikalinga
suformuluoti tinklų tikslus,
parengti jų normatyvinius
valdymo modelius, įvertinti šių
tinklų savybes, jų sutelktumą ir
potencialą.
Formuluojant rekomendacijas
Lietuvos diasporos įtraukimo
į valstybės gyvenimą politikai, remiamasi tinklų valdymo požiūrio
teorinėmis prielaidomis, ES šalių
narių diasporų įtraukimo politikos analizės, Lietuvos diasporos
teises reglamentuojančių teisės
aktų analizės ir diasporos ekspertų interviu analizės rezultatais.
Rekomendacijos teikiamos toms
politikos priemonėms, kurios
gali būti apibūdintos kaip vienos
ar kelių tirtų ES šalių narių
geroji patirtis ir kurioms taip pat
pritarė didžioji dalis apklaustų
diasporos ekspertų.

„Globalios Lietuvos“ tinklas
Veiksmingo globalios Lietuvos
tinklo, kuris telktų Lietuvoje gyvenančius, išvykusius iš Lietuvos
ir kitaip su Lietuva susijusius
asmenis dėl bendro tikslo –
Lietuvos valstybės klestėjimo,
sukūrimas yra vienas iš Lietuvos
viešosios politikos prioritetų,
14
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deklaruotas ir 2011 m. kovo 30 d.
LR Vyriausybės nutarimu Nr. 389
patvirtintoje „Globalios Lietuvos“ – užsienio lietuvių įsitraukimo į valstybės gyvenimą – kūrimo 2011–2019 metų programoje.
Siekiant daryti pozityvų poveikį
šiam tinklui diasporos įtraukimo
politikos priemonėmis, tikslinga išskirti sudėtines „Globalios
Lietuvos“ tinklo dalis, kurias
galima apibūdinti kaip diasporos tinklus: 1) Lietuvos piliečių,
gyvenančių užsienyje, tinklą (visų
pirma siejant jį su konsulinėmis
paslaugomis); 2) „Partnerystės
Lietuvai“ tinklą, vienijantį iš
Lietuvos kilusius, tačiau Lietuvos
pilietybės neturinčius lietuvių ir
nelietuvių tautybės asmenis, taip
pat „Lietuvos draugus“ – asmenis, nusipelniusius Lietuvai, bet
su ja nesusijusius kilmės ryšiais;
3) profesionalų tinklus – verslininkų, menininkų, mokslininkų
tinklus; 4) kraštiečių tinklus.
Rekomendacijos dėl šių tinklų
vadybos pateikiamos atsižvelgiant į būtinumą užtikrinti tinklų
pusiausvyros principą.
Gali būti formuluojami tokie

Asmenys, neturintys Lietuvos pilietybės,
pateikę prašymą ir savo ryšio su
Lietuva įrodymus, galėtų būti įtraukti į
„Partnerystės Lietuvai“ tinklą.
prioritetiniai šių tinklų tikslai:
1) asmenų, gyvenančių užsienyje,
ryšių su Lietuva išlaikymas ir
stiprinimas; 2) diasporos dalyvavimas kuriant Lietuvos valstybės
gerovę; 3) Lietuvos valstybinių
institucijų ir diasporos partnerystės stiprinimas pasirengiant
krizinių ir nenuspėjamų įvykių
(terorizmo, gamtos katastrofų,
politinių neramumų) atvejams.

Lietuvos piliečių, gyvenančių
užsienyje, tinklas
Lietuvos piliečiai, nuolat gyvenantys užsienyje, galėtų savanoriškai
registruotis į konsulinį tinklą ir
jų duomenys automatiškai būtų
patalpinti „Globalios Lietuvos“
partnerysčių tinkle. Jei jie pageidautų, galėtų nurodyti savo interesus, siekiančius daugiau nei tik
konsulinė pagalba. Tokiu atveju
jiems būtų pateikiama informacija
apie vietos bendruomenes, o jei su
jomis būtų pasirašyti susitarimai,
ir aktuali bendruomenių informacija.

„Partnerystės Lietuvai“ tinklas
Asmenys, neturintys Lietuvos
pilietybės, pateikę prašymą ir
savo ryšio su Lietuva įrodymus,
galėtų būti įtraukti į „Partnerystės Lietuvai“ tinklą. Tokiu atveju
jie galėtų dalyvauti toje pačioje
informacinėje erdvėje kaip ir
Lietuvos piliečiai, įgytų galimybes gauti nemokamai įvažiavimo
vizą, vaikams dalyvauti lietuvių
kalbos vasaros stovyklose, nemokamai arba už simbolinį mokestį
gauti prieigą prie literatūros
ir garso bei vaizdo medžiagos
lietuvių kalba, galimybę Lietuvoje
nemokamai lankyti valstybinius
muziejus ar teatrus. Galėtų būti
sukurta ir šio tinklo atskira sekcija asmenims, kurie nėra lietuviai,
nemoka lietuvių kalbos, tačiau
turi įvairių ryšių su Lietuva. Jei
asmenys pageidautų, būtų galima
išduoti dokumentą, patvirtinantį
priklausymą „Partnerystės Lietuvai“ tinklui.
Asmenims, kurie dalyvautų
„Partnerystės Lietuvai“ tinkle,
galėtų būti sudarytos galimybės
lengviau ir paprasčiau įgyti Lietuvos pilietybę tais atvejais, jeigu

Tyrimą „Lietuvos
diasporos potencialo
panaudojimas
valstybės gerovei kurti:

Tyrimą pristačiusi A. Skaisgirytė-Liauškienė
pažymėjo, kad ne su viskuo jame sutinka

jie atsisakytų kitos šalies pilietybės, taip pat jų vaikams. Galima
svarstyti galimybes sukurti palankesnes sąlygas jiems studijuoti
Lietuvos valstybinėse aukštosiose
mokyklose.
Vis dėlto, būtina atsižvelgti į
tai, kad per daug plačios socialinės garantijos – tiek Lietuvos
piliečiams, gyvenantiems užsienyje, tiek „Partnerystės Lietuvai“
tinklo dalyviams – pažeistų šių
tinklų pusiausvyrą – garantijos
būtų suteikiamos asmenims,
kurie nėra prisidėję prie Lietuvos
socialinės sistemos finansavimo,
jos sąlygotų ir finansinės naštos
šiuo metu Lietuvoje dirbantiems
ir mokesčius mokantiems žmonėms didėjimą. Taip pat reikėtų
atsargiai vertinti ir kitokias
privilegijas – investicijoms, darbo
santykiams, paramą grįžtantiems
į tėvynę ir pan. – nes jos gali diskriminuoti kitų ES šalių piliečius,
jų administravimas gali būti per
daug sudėtingas ir brangus.

URM ir D. Dokšaitės nuotr.

Profesionalų tinklai
Kuriant profesionalų tinklus,
siūloma palaikyti iniciatyvas
Škotijos („GlobalScot“) ir Airijos
(„Globalus airių forumas“) pa-

Būtina atsižvelgti į tai, kad per daug
plačios socialinės garantijos – tiek
Lietuvos piliečiams, gyvenantiems
užsienyje, tiek „Partnerystės
Lietuvai“tinklo dalyviams – pažeistų
šių tinklų pusiausvyrą.
vyzdžiu. Tokie tinklai telktų vertingą patirtį ir ryšius turinčius
užsienyje gyvenančius lietuvių
tautybės arba lietuvių kilmės
asmenis, kurie galėtų ir sutiktų savanoriškai prisidėti prie
ekonominio augimo ir gerovės
kūrimo Lietuvoje. Profesionalų
tinklų nariai, išnaudodami savo
patirtį ir ryšius, reklamuotų Lietuvą užsienyje, padėtų Lietuvos
įmonių produkcijai įsitvirtinti
naujose rinkose užsienyje, pritraukti verslo investicijas į Lietuvą, konsultuotų Lietuvos įmones
verslo plėtros užsienyje ir kitais
klausimais, padėtų užsienyje
studijuojantiems lietuviams susitarti dėl stažuočių klestinčiose
Lietuvos verslo bendrovėse. Lietuvos įmonės pagalbą iš tinklo
gautų nemokamai. Mokslininkų
ir menininkų tinklai taip pat padėtų kurti Lietuvos gerovę – vyk-

Europos Sąjungos šalių narių geroji praktika“ atliko Mykolo Romerio
universiteto Viešojo administravimo katedros docentas Dangis
Gudelis, to paties universiteto
Tarptautinės ir Europos Sąjungos
teisės katedros profesorė, Jungtinių Tautų vystymo programos
Lietuvoje vadovė Lyra Jakulevičienė ir Socialinių inovacijų instituto direktorė Ingrida Gečienė.
Vykdant tyrimą buvo atlikta
Airijos, Škotijos, Graikijos,
Portugalijos, Lenkijos, Estijos,
Latvijos ir Lietuvos diasporos
politikos lyginamoji analizė. Taip
pat paimti interviu iš skirtingų Lietuvos diasporos grupių
atstovų, siekiant nustatyti šių
grupių galimybes dalyvauti
Lietuvos gyvenime ir kuriant
šalies gerovę. Tyrime taip pat
buvo siekiama identifikuoti
veiksnius, trukdančius diasporai
įsitraukti į Lietuvos gyvenimą.
Tyrimas finansuotas iš Europos socialinio fondo lėšų.
dytų bendrus mokslinių tyrimų
projektus, populiarintų Lietuvos
mokslą ir kultūrą užsienyje, skatintų kultūrinį turizmą.
Tinklo vykdomiems projektams
galėtų būti skiriama finansinė
parama iš Lietuvos valstybės biudžeto. Lietuvos diasporos įtraukimo politika galėtų būti palaipsniui
perorientuojama nuo tradicinės
finansinės paramos diasporos
bendruomenėms link paramos
profesionalų tinklų vykdomiems
projektams.
2012 BIRŽELIS
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TEMA
Kraštiečių tinklai
Reikalinga skatinti ir palaikyti diasporos iniciatyvas burtis į
kraštiečių tinklus. Tokie tinklai
galėtų padėti pritraukti diasporos
investicijas įvairiems verslo, socialiniams ir kultūriniams projektams
Lietuvos savivaldybėse.
Kraštiečių tinklai taip pat skatintų savo narių filantropinę veiklą –
savivaldybės kartu su diasporos
atstovais galėtų steigti labdaros
ir paramos fondus ar viešąsias
įstaigas, kurios sudarytų galimybę
užsienio lietuviams finansiškai
paremti savivaldybių viešosios
infrastruktūros projektus, tokius
kaip, pavyzdžiui, iškilaus kraštiečio
įamžinimas, aikštės sutvarkymas,
bendruomenės namų sutvarkymas. Šiuo atveju būtų tikslinga
pradėti nuo bandomųjų projektų ir
tuomet spręsti, ar tokia priemonė
būtų veiksminga.
Kraštiečių tinklai, kurių aktyvios
dalyvės būtų ir Lietuvos savivaldybės, taip pat galėtų būti naudingi
ne tik telkiant diasporos paramą
Lietuvos savivaldybėms, bet ir
teikiant informacinę, socialinę ir
kitokią pagalbą šių tinklų nariams
(užsienio lietuviams), planuojantiems grįžti nuolat gyventi į
atitinkamą Lietuvos savivaldybę
arba patiriantiems įvairių sunkumų užsienio šalyse.

Diasporos tinklų duomenų bazės
Tam tikrą informaciją apie Lietuvos piliečius, gyvenančius užsienyje, kaupia Lietuvos valstybės
institucijos, ja naudojasi Lietuvos
konsulatai ir ambasados. Taip pat
duomenys apie užsienyje gyvenančius lietuvius naudojami, kai Lietuvos piliečiams reikalinga suteikti
konsulinę pagalbą. Kiekvieniems
rinkimams iš naujo sudaromi
rinkėjų, gyvenančių užsienyje,
16
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sąrašai. Tikslinga būtų turėti
vieną patikimą Lietuvos piliečių,
gyvenančių užsienyje, duomenų
bazę. „Partnerystės Lietuvai“ tinklo duomenų bazė iki šiol nebuvo
kuriama. Tokioje duomenų bazėje
galėtų būti kaupiami duomenys
apie su Lietuva susijusius asmenis,
pateikusius prašymą įsitraukti į
šį tinklą ir pateikusius įrodymus
apie savo ryšius su Lietuva. Jos
duomenys būtų panaudojami,
pavyzdžiui, išduodant šiam tinklui
priklausantiems asmenims vizas
lengvatinėmis sąlygomis, taip pat

Kraštiečių tinklai skatintų savo narių
filantropinę veiklą – savivaldybės kartu su
diasporos atstovais steigtų labdaros ir
paramos fondus, kurie sudarytų
galimybę užsienio lietuviams paremti
savivaldybių projektus.
platinant tikslingą informaciją
šio tinklo nariams, kreipiantis į tinklo narius dėl pagalbos
nenumatytų krizinių įvykių arba
kitokiais atvejais.
Organizacijos, telkiančios profesionalų tinklus ir koordinuojančios tokių tinklų veiklą, taip
pat galėtų sukurti ir administruoti profesionalų tinklų duomenų
bazes. Kraštiečių tinklų duomenų
bazes galėtų sukurti ir administruoti Lietuvos savivaldybės.

„Globalios Lietuvos“
informacinė svetainė
Siūloma sukurti (arba patobulinti
jau veikiančias svetaines) informacinę svetainę „Globali Lietuva“,
kurioje būtų skelbiamos Lietuvos
diasporos gyvenimo naujienos,
pateikiama informacija apie
Lietuvos valstybinių institucijų
teikiamas paslaugas diasporos
nariams bei planuojantiems grįžti

į tėvynę, kita užsienyje gyvenantiems lietuviams naudinga informacija. Tokia informacinė svetainė
galėtų integruoti kitų valstybės
institucijų, diasporos organizacijų
bendruomenių ir tinklų aktualią
diasporai informaciją, pateikdama
nuorodas į jų svetaines.

Diasporos tinklų vadybos
priemonių įgyvendinimas
Pasiūlytos diasporos tinklų vadybos priemonės turėtų būti įgyvendinamos etapais, o ne vienu metu
visame pasaulyje. Pirmiausiai
būtų tikslinga išplėtoti konsulinį
tinklą. „Partnerystės Lietuvai“
tinkle idėjas būtų galima išbandyti kokioje nors vienoje šalyje,
kurioje Lietuvos diasporos pagrindą sudaro Lietuvos piliečiai.
Taip pat toje šalyje gyvenantiems
su Lietuva susijusiems asmenims
galėtų būti pasiūlyta dalyvauti
„Partnerystės Lietuvai“ tinkle,
pirmajame etape suteikiant jiems
galimybę gauti informaciją ir
galbūt paspartinant vizų išdavimą
šio tinklo nariams bei sudarant
sąlygas vizas išduoti nemokamai.
Tokiam projektui įgyvendinti
būtų reikalinga sukurti elektroniniu parašu pagrįstą registravimo
sistemą.
Diasporos tinklų vadybos priemonės turėtų būti įgyvendinamos
glaudžiai bendradarbiaujant
Lietuvos valstybės institucijoms
ir diasporos organizacijoms. Daugeliu atvejų tikslinga pasirašyti
bendradarbiavimo susitarimus su
veikiančiomis diasporos organizacijomis. Bendradarbiavimo
nauda ir įsipareigojimai turėtų
būti abipusiai – tiek Lietuvos
valstybės institucijos, tiek diasporos organizacijos turėtų galimybę
ir tuo pačiu įsipareigotų mokytis
vienos iš kitų.

AKTUALU

I–XIV a.

kuršių

archeologinis

kostiumas

2009 metais, minint Lietuvos vardo
tūkstantmetį, remiantis Lietuvos archeologų
radiniais bei tyrimais, Lietuvos liaudies kultūros
centre (LLKC) pradėti rekonstruoti archeologiniai
ir istoriniai kostiumai. Pagal archeologės
dr. Daivos Steponavičienės ir kostiumų dizainerės
Danutės Keturakienės projektus atkurta dvylika
Rytų Lietuvos teritorijos, kurioje buvo įsikūrusios
trys istorinės Lietuvos sostinės – Kernavė, Trakai
ir Vilnius, kostiumų. LLKC šių kostiumų kolekciją
išsamiai pristatė 2010–2011 metais kalendoriuje
„I–XVI a. lietuvių kostiumas“.

A. Moisiejenko ir R. Žuko nuotr.

I–XVI a.

archeologinio kostiumo
atkūrimas – senovės Lietuvos
materialinės kultūros paveldo
atgaivinimas ir grąžinimas dabarties kartoms. Pernai pagal atliktus
kuršių genties, gyvenusios Vakarų
Lietuvos teritorijoje, aprangos
tyrimus buvo sukurti aštuoni
unikalūs kostiumai, atspindintys I–XIV a. skirtingų laikotarpių
dėvėseną ir istorinę raidą. Kostiumus sudaro drabužiai, avalynė,

Danutė
Keturakienė,
LLKC

įvairūs aksesuarai ir juvelyriniai
dirbiniai.
Atkuriant kostiumus remtasi
Vakarų Lietuvos pilkapių archeo
logine bei Vakarų ir Vidurio
Europos lyginamąja moksline
medžiaga. Pastebėta, kad šios teritorijos gyventojai gerokai daugiau
puošėsi metalu negu, pavyzdžiui,
rytinėje Lietuvos dalyje.
Lyginant tekstilės lopinėlius,
mokslininkų surinktus iš visos
Lietuvos archeologinių paminklų

teritorijos, pastebėtas spalvų ir
tekstūros (audimo, juostų vijimo
technikos), drabužių kirpimo ir
konstravimo bendrumas ne tik
Lietuvos, bet ir Europos aprangoje.
Tai palengvino audinių gamybos,
kirpimo bei fasono atkūrimą, dėl to
atsirado galimybė parodyti ne tik
atskiro priešistorinio laikotarpio stilistiką, bet ir atsekti dėvėjimo kaitą.
Juvelyriniai dirbiniai, odiniai aksesuarai, darbo įrankiai ir ginklai,
kuriuos kaip papildomas įkapes
2012 BIRŽELIS
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AKTUALU
gentainiai dėjo mirusiajam, atkurti
pagal archeologinius radinius. Kai
kurie papuošimai ir aksesuarai būdingi tik Vakarų Lietuvos regionui.

Senasis geležies amžius (I–IV a.)
Šio laikotarpio moterų drabužiai
vilnoniai (audiniai ruoželiniai
ir dvinyčiai), tunikiniai. Dekoruojami siauromis vytinėmis
juostelėmis, sutvirtinančiomis ir
puošiančiomis drabužio kraštus.
Apatinių ilgų marškinių rankovės
prilaikomos žalvarinėmis apyrankėmis. Priekyje, apsiaustui
prilaikyti, segama sidabrinė antkaklė. Viršutinė tunika puošiama
sidabro segėmis bei stikliniais
karoliais. Įspūdinga moters galvos
danga – vilnonė kepuraitė, gausiai
puošiama žalvario plokštelėmis.
Avalynė – rauktos naginės.
Vyrų kostiumą sudaro vilnoniai
baltiniai, autai, vilnonė vytine
juosta apsiūta viršutinė tunika,
diržas, adata nerta, puošta stambiomis įvijomis kepurė. Vėsesniu
oru vyrai siautėsi storą vilnonį
apsiaustą, ties kaklu prilaikomą
sidabrinės antkaklės. Avalynė –
odiniai batai, surišami raišteliu.

Vidurinis geležies amžius (V–VIII a.)
Moterų apatiniai tunikiniai marškiniai siuvami iš nebalinto lino,
viršutiniai – vilnoniai. Viršutinių
drabužių dekoras – vytos juostelės
ir metalo papuošalai – liko kaip
anksčiau, tik šiek tiek pakito formos. Viršutinė tunika sujuosiama
vytine juosta, puošiama sidabrinėmis segėmis. Galvos danga – plonas dvinytis vilnonis nuometas.
Avalynė – odiniai bateliai, ties
čiurna suraukiami raišteliu.
Vyrai vilkėjo natūralios drobės
apatinius baltinius, vytinėmis juostomis puoštą vilnonę viršutinę tuniką, mūvėjo siauras vilnones kelnes.
Kaip moterų, taip ir vyrų drabužiai
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I–XVI a. archeologinio kostiumo atkūrimas –
senovės Lietuvos materialinės kultūros
paveldo atgaivinimas ir grąžinimas
dabarties kartoms.
dekoruoti žalvarinėmis įvijomis. Jomis puošta vilnonė kepurė, skraistės
kraštas. Ant juosmens juosiamas
diržas, puoštas žalvario apkaustais,
ant jo kabinamas kalavijas žalvariu
kaustytose makštyse.
Avalynė – odiniai pusbačiai, ties
čiurna suraukiami raišteliu.

Vėlyvasis geležies amžius (IX–XII a.)
Drabužių siluetas įgavo trapecijos
formą. Moterų apatiniai drabužiai
siūti iš balintos drobės – tais laikais
tai buvo prabanga. Vietoje sagų (tuo
metu jų dar nebuvo) vilnonės viršutinės suknelės skvernai susegami

įspūdinga žalvarine sege, kurios
forma visiškai kitokia nei ankstesnių lankinių ar pasaginių segių.
Suknelė sujuosiama pintiniu diržu
metaline sagtimi. Galvos danga –
vilnonis plonas dvinytis nuometas, užrišamas ypatingu būdu ir
susegamas žalvariniu papuošalu.
Avalynė – šviesios odos pusbačiai,
šone suvarstomi raišteliais.
Vyrų kostiumą sudarė balintos
drobės baltiniai, vilnonės, rombiniu rašteliu margintos ilgos tunikos, siauros kelnės; ant juosmens
juosiamas diržas, puoštas žalvario
plokštelėmis, ant jo kabinamas
kalavijas odinėse žalvariu kaustytose makštyse.
Avalynė – ilgi auliniai batai,
ties keliais susegami dirželiais su
sagtelėmis.

Viduramžiai (XIII–XIV a.)
Moterų drabužiai siuvami ne tik
iš namudinių, bet ir iš atvežtinių
fabrikinių vilnonių audinių. Ištobulintas suknelės kirpimas, paryškinant liemenį, pagilinant iškirptę,
kuri kaip ir anksčiau apsiuvama
vytine juosta. Juosiamasi odiniu
žalvariu puoštu diržu. Ant diržo
kabinamas peilis odinėse makštyse
ir odinė piniginė. Galvos danga – plaukus prilaikantis tinklelis,
puoštas stiklo karoliukais. Avalynė – odiniai batai pailginta nosele
ir paaukštintu atverčiamu auliuku,
priekyje pasiuvinėti.
Vyrai vilkėjo plonos drobės
apatinius baltinius, susegamus pasagine žalvarine sege, ilgas tunikas,
apsiūtas vytinėmis juostomis. Juosėsi odiniu diržu, puoštu žalvariu.
Avalynė – odiniai siuvinėti
auliniai batai.
Remdamiesi sukaupta patirtimi,
Lietuvos liaudies kultūros centro
specialistai artimiausiu metu ketina atkurti žemaičių ir jotvingių
archeologinius kostiumus.

Šiemet projekto

12“

„Misija Sibiras’
dalyviais panoro
būti BEVEIK

1700 asmenų

Pasibaigus pirmajam projekto „Misija Sibiras’12“ dalyvių atrankos
etapui, organizatoriai skelbia sulaukę beveik 1700 anketų. Tai –
didžiausias projekte panorusių dalyvauti žmonių skaičius per septynerius
jo organizavimo metus. Iki šiol daugiausia atrankos anketų buvo gauta
2008 metais, kai projekte dalyvauti norą išreiškė apie 1600 asmenų.

LiJOT nuotr.

„Š

is projektas – akivaizdus
įrodymas, kad jaunoji
Lietuvos karta nėra abejinga mūsų tautos istorijai, kad netradiciniai jos pažinimo
būdai yra patrauklūs ir reikalingi
jaunimo ugdymuisi, savęs pažinimui ir vertybių įprasminimui.
Kaip ir kasmet, nepaliauja stebinti
jaunų žmonių žinios apie Lietuvos
istoriją, motyvacija ir supratimas,
kad „Misija Sibiras“ – ne turistinė
kelionė, o atminties, kartų dialogo
iniciatyva“, – teigia Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos (LiJOT)
prezidentė Loreta Senkutė.

„Vienas iš projekto tikslų – paskatinti užsienio lietuvius domėtis savo tautos praeitimi, o šiemet
iš užsienio gautų anketų skaičius
net viršijo mūsų lūkesčius. Skaičiuojame, kad apie 10 proc. gautų
anketų atsiųstos iš įvairių užsienio šalių – pradedant Jungtinėmis

Amerikos Valstijomis, dauguma
senojo žemyno šalių, baigiant
Haičiu, Kambodža, Meksika, kur
gyvenantys, studijuojantys tautiečiai nepamiršta savo šaknų ir nori
palaikyti ryšį su Lietuva. Džiugu,
kad šis projektas jungia lietuvius
iš pačių tolimiausių pasaulio
vietų“, – po dalies anketų peržiūros pasakoja projekto „Misija
Sibiras’12“ koordinatorius Arnas
Marcinkus.
„Dalyvauti projekte šiemet panoro ir savo motyvacija pasidalino
keletas kunigų, anketą taip pat
pildė teisininkai, žurnalistai, kulinarai, aktoriai, sulaukėme anketos
iš stiuardesės, gido, krepšinio
teisėjo ir kitų įvairiausių profesijų
atstovų. Kaip ir kasmet, netrūksta
moksleivių ir studentų dėmesio, o
merginų aktyvumas šiemet gerokai didesnis nei priešingos lyties
atstovų“, – sako A. Marcinkus.
Šiemet projekto ekspedicija
vyks į už daugiau nei 5 tūkstančius
kilometrų nuo Lietuvos esančias
lietuvių tremties vietas Chakasijos Respublikoje. Pasak projekto
organizatorių, paskutinioji lietuvių
ekspedicija čia lankėsi daugiau nei
prieš dvidešimtmetį, todėl „Misija
Sibiras’12“ komanda turės tikslą
rasti, sutvarkyti greitai nykstančias
kapinaites, susitikti su čia tebegyvenančiais lietuviais.
Projektas „Misija Sibiras“ – tai
septintus metus Lietuvos jaunimo
organizacijų tarybos (LiJOT) organizuojama jaunimo pilietiškumo
ir patriotiškumo ugdymo iniciatyva. Ji suteikia galimybę jauniems
žmonėms parodyti patriotiškumą
ir pilietiškumą jiems patiems
priimtinais būdais bei savo
pavyzdžiu skatinti bendraamžius
domėtis šalies praeitimi, priminti
visuomenei laisvės kainą.
2012 BIRŽELIS
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Išleista išeivijos literatūros

I

kritiko knyga

šeivijos literatūros kritikas Kęstutis Keblys išleido knygą „Smulki kritikos rasa“.
Knygoje skelbiami K. Keblio tekstai, rašyti per daugiau nei penkiasdešimt metų,
išbarstyti išeivijos ir Lietuvos periodikoje. Tai įvairaus žanro tekstai – akademinės
studijos, recenzijos, proginiai straipsniai. K. Keblio literatūros kritika išsiskiria
vertinimų taiklumu, objektyvumu, šmaikštumu, literatūrinių kontekstų paralelėmis. Pats autorius apie savo tekstus rašo: „Tie mano rasos lašeliai, išsimėtę po
išeivijos laukus, o keli net Lietuvos pievosna nutūpę, atrodė menki ir vos matomi. O
štai surinkus juos vienon vieton, beveik puspilnis kibiras vandens. Vandens, deja, ne
vyno. (....) Sakyčiau, jog manasis smulkiosios kritikos šiupinys tegul bus dar vienas
žvilgsnis į išeivijos kultūrinio judėjimo kasdienybę.“

Praktika Vokietijos
ir Baltijos šalių

prekybos

rūmuose

V

okietijos ir Baltijos
šalių prekybos rūmai
Estijoje, Latvijoje, Lietuvoje (DBHK) yra pasaulinių Vokietijos užsienio prekybos
rūmų (AHK) dalis. Lietuvoje jau
daugiau nei 15 metų atstovauja
dvišaliams verslo interesams:
padeda Vokietijos verslininkams
užmegzti ryšius su įmonėmis bei
institucijomis Lietuvoje, konsultuoja Lietuvos verslininkus, kurie
nori plėtoti savo verslą Vokieti-
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joje, atstovauja keletui didžiųjų
Vokietijos parodų organizatorių,
atlieka buhalterines bei personalo
paieškos paslaugas tiek užsienio,
tiek Lietuvos bendrovėms ir t. t.
Kadangi yra narius vienijanti organizacija, ypatingą dėmesį skiria
jiems: organizuoja seminarus,
informacinius renginius, susitikimus su žymiais verslo ir politikos
atstovais, apsilankymus įmonėse
ir pan. Daugiau informacijos apie
DBHK veiklą bei paslaugas rasite

internetinėje svetainėje www.
ahk-balt.org.
Studentams iš Vokietijos ir
Lietuvos siūloma atlikti praktiką
DBHK biure Vilniuje. Keletas aspektų, į kuriuos reikėtų atkreipti
dėmesį:
Praktikos vieta: V. Kudirkos g. 6
(šalia Vokietijos ambasados), Vilnius.
Praktikos trukmė: mažiausiai 3 mėn.
(kiti variantai pagal susitarimą).
Praktikos laikas: ištisus metus.
Atlyginimas: nėra.
Kadangi DBHK paslaugos ir
veikla labai įvairiapusės, tai ir
praktikantams skiriamos užduotys yra pačios įvairiausios:
vertimas iš / į vokiečių ir lietuvių
kalbas, pagalba organizuojant
renginius, informacijos paieška
ir jos sisteminimas lietuvių / vokiečių k., klientų duomenų bazių
aktualizavimas, atskirų rinkos
apžvalgų ruošimas ir kt.
Jei ką sudomino šis pasiūlymas ar
turėtumėte klausimų, visada mielai
prašome kreiptis telefonu 00370
52639114 (Audronė Ercienė) arba el.
paštu audra@ahk-balt.org.

Pasaulio lietuvių
ekonomikos forumas

PLEF nuotr.

P

rieš trejetą metų pradėta
iniciatyva – burti užsienyje
gyvenančius tautiečius ir
įtraukti juos į Lietuvos ekonominį gyvenimą – pasiteisino su
kaupu. Pasaulio lietuvių ekonomikos forumas (PLEF) jau tapo gražia
tradicija. Šiemet ketvirtąjį kartą
organizuojamas renginys rugsėjo
21–22 dienomis vyks Čikagoje.
Pasak renginio organizatorių,
šių metų PLEF’o misija – parodyti,
kokį ekonominį progresą Lietuva
pasiekė per pastaruosius metus,
kaip sėkmingai susitvarkė su visą
pasaulį krėtusia ekonomikos krize
ir šiuo metu yra viena iš sparčiausiai augančių ekonomikų Europoje.
Siekiama pristatyti perspektyviausias
ir konkurencingiausias šalies verslo
sritis bei parodyti didžiulį potencialą
investicijoms ir bendradarbiavimui,
kurį šiuo metu turi Lietuva.
Esame vis dar labai mažai žinomi
pasaulyje, ypač Jungtinėse Amerikos
Valstijose. Tikriausiai retas už Atlanto
gyvenantis verslininkas žino, kad Lietuvoje savo paslaugų centrus jau yra

kviečia į Čikagą
įsteigusios tokios pasaulinio masto
kompanijos kaip „Western Union“ ar
„Barclays“. Kvalifikuotas specialistų
komandas jiems pavyko surinkti vos
per kelis mėnesius, tad jau mąstoma
apie plėtrą. Į Lietuvos biotechnologijų kompaniją investavusi JAV gigantė
„Thermo Fisher Scientific“ sėkmingai plėtoja veiklą šalyje.
Turime nemažai panašių sėkmės
istorijų, kurias galime parodyti
pasauliui. Todėl į renginį kviečiami

Pasaulio lietuvių ekonomikos forumo
(PLEF) ištakos – Pasaulio lietuvių verslininkų suvažiavimai, įvykę 1990 ir 1992 metais.
Pirmajame PLEF, vykusiame 2009-aisiais,
dalyvavo 320 verslo atstovų iš 32 pasaulio
šalių. 2010-aisiais forumas vyko Londone, dalyvavo daugiau nei 200 verslininkų,
vadovų, finansų ir ekonomikos ekspertų iš
Lietuvos, Jungtinės Karalystės, JAV, Danijos, Brazilijos. 2011-aisiais Pasaulio lietuvių
ekonomikos forumas vyko kartu su Pasaulio
lietuvių mokslo ir kūrybos simpoziumu.
Dviejų dienų renginyje apsilankė per 500
dalyvių iš 22 pasaulio šalių.

ne tik lietuvių kilmės verslo atstovai, bet ir JAV bendrovės, besidominčios investavimo ar bendradarbiavimo su Lietuva galimybėmis.
Ypač kviečiami išeivijos lietuviai,
dirbantys užsienio bendrovėse, kurie galėtų savo patirtimi, žiniomis
ir ryšiais prisidėti prie tolimesnio
Lietuvos ekonomikos augimo.
Turime daug ką pasiūlyti pasauliui,
tereikia šią žinią paskleisti, kad
nebebūtume tik neaiškus kontūras
pasaulio verslo žemėlapyje.
Į Čikagą Pasaulio lietuvių ekonomikos forumas ateina su skambiu
pavadinimu – „Defining Opportunities. Lithuania’s Turnaround“.
Kviečiami verslo, mokslo, kultūros
atstovai dalyvauti renginyje ir dalintis savo patirtimi bei įžvalgomis.
Pasaulio lietuvių ekonomikos forumą organizuoja Lietuvos verslo
konfederacija kartu su valstybiniais
partneriais: LR užsienio reikalų
ministerija, LR ūkio ministerija,
VšĮ „Versli Lietuva“, VšĮ „Investuok
Lietuvoje“, Mokslo, inovacijų ir
technologijų agentūra.
2012 BIRŽELIS
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V. LėnErtas –

Dr.

lietuviškos

širdies
mokslininkas

V. Lėnertas su
žmona prie
Baltijos jūros
Nidoje

1944–1945
Irena
Timpienė,
VLB Romuvos
apylinkės
pirmininkė
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metais Vilius lankė pradžios mokyklą Spengių kaime, Klaipėdos
rajone. Jam buvo aštuoneri metai,
kai paskutinėmis karo dienomis
jo motinai su keturiais vaikais
per stebuklą pasisekė pasprukti
nuo sovietinės armijos ir, galima
sakyti, paskutiniu laivu pasiekti
Daniją. Tėvas, nors ir sunkiai
sirgo, buvo paimtas į vokiečių armiją. Sveikatai labai pablogėjus, jis
buvo išvežtas gydyti į Daniją, o po
Vokietijos kapituliacijos – į Vokietiją, į Hamburgą. Ten jis susirado

savo seserį ir kitus artimuosius,
kuriems pasisekė iš Klaipėdos
arklių vežimais nusigauti iki
Liuneburgo (Lüneburg). Padedant
Raudonajam Kryžiui, Viliaus motina susirado vyrą ir tėvą, šeima
persikėlė į Šiaurės Vokietiją. Jie
dar ilgai prisimindavo Klaipėdos
kraštą, Dumpių (Dumpen) kaimą,
kuriame Lėnertų šeima gyveno.
Iš pradžių dar turėjo vilties ten
sugrįžti, bet ilgainiui suprato,
kad „geležinė uždanga“ nusileido
ilgam laikui.

M. Gaurilčiko ir asmeninių V. Lėnerto, M. Šmitienės archyvų nuotr.

Vilius Lėnertas gimė 1937 metais balandžio 9 dieną Klaipėdoje. Vieni protėviai iš tėvo
pusės (Lehnertai) atkeliavo po didžiojo maro iš Zalcburgo (Salzburg), kiti – hugenotai iš
Prancūzijos. Dauguma jų buvo amatininkai arba jūreiviai ir apsigyveno Klaipėdos krašte. Tarp
senolių galima aptikti ir lietuviškos kilmės pavardžių, kaip antai Pėteraitis, Grauzdys, Girts ir
kt. Mama buvo vokiečių kilmės. Šeimoje augo keturi vaikai, namuose buvo kalbama vokiškai.

Tėvams buvo neapsakomai
sunku išmaitinti 4 vaikus. O ir pabėgėlių statusas nebuvo palankus
Lėnertų šeimai, todėl Viliui teko
tęsti mokslus pradžios mokykloje. Atsitiktinai jis sužinojo, kad
1950 metais Dypholce (Diepholz)
pradėjo veikti lietuvių gimnazija su bendrabučiu, priimanti ir
Klaipėdos krašto gyventojų vaikus.
Vilius žūtbūt užsispyrė ten važiuoti ir toliau mokytis. Vienintelė
tos mokyklos sąlyga – būsimasis
gimnazistas privalėjo kalbėti lietuviškai arba turėjo būti pasiryžęs
tą kalbą išmokti. Pastaroji Viliaus
negąsdino. Jis buvo jaunas, pilnas
energijos, gerų norų ir pasiryžęs
ne tik lietuvių kalbą išmokti, bet ir
kalnus nuversti. Tereikėjo įveikti
paskutinę kliūtį – motinos meilę.
Viliaus mama nenorėjo išleisti sūnaus į tolimąjį Dypholcą, į šaltas ir
skylėtas kareivines, bet jo atkaklus
užsispyrimas mokytis nugalėjo
jos meilę ir 1951 metais jis atvyko į
Dypholcą.
Jaunam gimnazistui gyvenimas bendrabutyje labai patiko.
Vilius buvo labai gabus
mokinys: lankydamas
papildomas pamokas
jis greit išmoko lietuviškai. Netrukus buvo
priimtas į skautų būrį
ir tapo angažuotu oro
skautu, 1957 metais
dalyvavo pasaulio skautų
suvažiavime Anglijoje,
o 1963 metais jis vadovavo grupei lietuvių skautų, kurie
atstovavo Lietuvai 11-ame skautų
suvažiavime Graikijoje. Vilius
dainavo gimnazijos ir evangelikų
jaunimo choruose, buvo smalsus,
aktyvus, domėjosi jį supančia
aplinka, technika, gamtos mokslais, ypač chemija. Bendrabučio
rūsyje ir, kaip jis sako, „įvairiose

kamurkose“ įsirengė chemijos
kabinetėlius, kuriuose atlikdavo
įvairius eksperimentus.
Kartą jis mėgino iš šlapimo
atskirti fosforą. Šis jo bandymas
baigėsi neapsakoma smarve
visame bendrabutyje. Atsirasdavo
mokinių, kurie erzindavo jaunąjį
mokslininką. Tada Vilius vienam
iš jų sukrovė paties pagaminto
parako krūvą ir liepė erzintojui
smarkiai užminti koja. Mišinys
sprogo, erzintojas kurį laiką šlubavo ir visam laikui paliko jaunąjį
chemiką ramybėje.
1954 metais Vasario 16-osios
gimnazija persikėlė į Hiutenfeldą ir Vilius, „peršokęs“ 12 klasę,
gerais pažymiais išlaikė abitūros
egzaminus, ypač gamtos mokslų.
Nė minutės nedvejodamas jis pradėjo studijuoti chemijos mokslus

Heidelbergo universitete. Nuo
pirmo semestro iki dvidešimtojo
(1957–1967 m.) jis su mažomis pertraukomis dėstė gamtos mokslus
Vasario 16-osios gimnazijoje.
Rengdamas daktaro disertaciją,
V. Lėnertas papildomai studijavo
priešklinikinę mediciną. Įgijęs
gamtos mokslų daktaro laipsnį
ir išlaikęs medicinos fizikumo
(parengiamieji mokslai medicinai
studijuoti – aut. past.) egzaminus, dr. V. Lėnertas pradėjo dirbti
Fraiburgo (Freiburg) universiteto
vaikų klinikoje klinikinės chemijos srityje. Netrukus jis ten įsteigė
pirmą tam tikros grupės retų
metabolinių ligų diagnostikos ir
tyrimo laboratoriją Vokietijoje ir
buvo jos vedėjas.
Norėdamas atsidėkoti lietuvių bendruomenei už galimybę

Atsirasdavo mokinių, kurie
erzindavo jaunąjį mokslininką. Tada
Vilius vienam iš jų sukrovė paties
pagaminto parako krūvą ir liepė
erzintojui smarkiai užminti koja.

baigti Vasario 16-osios gimnaziją
ir už mielą ir rūpestingą globą
mokymosi metu, taip pat slapta
vildamasis, nežiūrint „geležinės
uždangos“, vėl pamatyti tėviškę ir
Lietuvą, maždaug nuo 1980 metų
dr. V. Lėnertas užmezgė mokslinius bendradarbiavimo ryšius su
tos pačios srities įvairiomis mokslo įstaigomis tuometinėje sovieti2012 BIRŽELIS
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nėje Lietuvoje ir palaikė glaudžius
mokslinius santykius su Lietuvos
mokslininkais: yra skaitęs daug
paskaitų ir pranešimų. Jo pastangomis, dažnai ir jo lėšomis, buvo
kviečiami Lietuvos mokslininkai
pasitobulinti į Vokietiją, jis yra
parūpinęs ir nugabenęs į Vilniaus
universiteto Chemijos institutą
įvairių ir brangiai kainuojančių
mokslinių tyrimų prietaisų.
Ryšiai tarp Fraiburgo ir Vilniaus universitetų ypač suaktyvėjo Lietuvai atgavus NepriklauV. Lėnertas savo
svečiams iš Lietuvos
rodo vyno rūsį savo
namuose

somybę: Fraiburge nemokamai
ir didesniu mastu buvo atlikti
paveldimų metabolinių ligų
tyrimai Lietuvos vaikams. Jų
metu buvo nustatyta nemažai
retų ligų, kurių iki tol Lietuvoje
nebuvo galima nustatyti. Apie tai
dr. V. Lėnertas kartu su Lietuvos
mokslininkais parašė ir publikavo keliolika straipsnių lietuvių ir
anglų kalbomis Lietuvos mokslo
žurnaluose.
1997 metais už nuopelnus
Lietuvai tuometinis Lietuvos
prezidentas Algirdas Brazauskas
išimties tvarka dr. V. Lėnertui
suteikė Lietuvos pilietybę.
Nuo pat Gimnazijos laikų
dr. V. Lėnertas priklauso Vokietijos lietuvių bendruomenei (VLB),
daug kartų jis buvo renkamas
24

BIRŽELIS 2012

nebuvo abejingas Vasario 16-osios
gimnazijos likimui, nuoširdžiai
rūpinosi ir dėjo daug pastangų,
kad ji išliktų.
Dr. V. Lėnertas – tipiškas
mokslininkas ir širdies gilumoje
susipratęs lietuvis – kuklus, kartais
atrodantis netgi per atviras, tolerantiškas, tuščiai nefilosofuojantis,
skleidžiantis intelektualinę ramybę, inteligenciją, niekada neklausiantis, ką jam lietuvių bendruomenė duoda, o pasiruošęs jai duoti
ir visada atviras dialogui. Jis padėjo
kurti Lietuvos įvaizdį pasaulyje
kaip mokslininkas, puoselėja
V. Lėnertas su
žmona prie
lietuvybę, gerbia ir saugo Lietuvos
savo buvusios
kultūrą, papročius ir tradicijas.
pradžios mokyklos
Mes didžiuojamės, kad turime
Spengiuose
tokią iškilią ir garbią
asmenybę, kuri garsino
ir garsina Lietuvos vardą
visame pasaulyje.
Kaip gerai, kad anuomet Viliaus mama neatsispyrė jo norui mokytis
Vasario 16-osios gimnazijoje. Šiandieną mes
turime garbų žmogų –
dr. Vilių Lėnertą – kuriuo didžiuojasi ne tik
V. Lėnartas su žmona
išeivijos lietuviai, bet ir
ir svečiais iš Lietuvos
visa Lietuva.
Fraiburgo turguje
Dr. V. Lėnertas yra
vedęs. Žmona – vokietė Roswitha, jo bendražygė ir
bendramintė, kuri visada pritarė
jo mintims ir darbams, priėmė į
savo namus Lietuvos mokslininkus ir nuoširdžiai jais rūpinosi bei
juos globojo. Su ja jis turi dukrą
Birutę ir sūnų Algį.
Šiandien dr. V. Lėnertas mėgaujasi laisvalaikiu ir gražiu anūkų
VLB Tarybos nariu, buvo vienas iš
bei anūkių būriu: Sören, Indre,
Lietuvių kultūros instituto (LKI)
Björn, Dale ir Rivka.
steigėjų ir dabar yra vedėjo pavaJubiliejaus proga linkime
duotojas, buvo Vasario 16-osios
dr. V. Lėnertui ir jo šeimai geros
gimnazijos kuratorijos narys, o
sveikatos, dar ilgų, turiningų bei
2003–2007 metais – jos pirmiprasmingų gyvenimo metų!
ninkas. Dr. V. Lėnertas niekada

Dr. V. Lėnertas – tipiškas mokslininkas
ir širdies gilumoje susipratęs lietuvis –
kuklus, kartais atrodantis netgi per atviras,
tolerantiškas, tuščiai nefilosofuojantis,
skleidžiantis intelektualinę ramybę,
inteligenciją.
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Lietuvių
Fondo

B

jubiliejus

alandžio mėnesį
atšvęsta ilgai laukta
Lietuvių Fondo 50
metų sukaktis. Šventė
prasidėjo rytą iškilmingu, metiniu LF
suvažiavimu, į kurį susirinko
nemažas skaičius Fondo narių.
Suvažiavimo salė buvo papuošta
LF simbolika, vėliavomis, o prie
stalų sėsti visus viliojo paruošti
užkandžiai. Tarp suvažiavimo
svečių buvo galima pamatyti
buvusį Lietuvos prezidentą Valdą
Adamkų, JAV ambasadorę Lietuvoje Anne E. Derse, Fondo idėjos
iniciatorius dr. Antaną Razmą
(vyresnįjį) ir dr. Kazį Ambrozaitį,
JAV LB Krašto valdybos pirmininką Vytą Maciūną ir kitus garbingus svečius.
Nors jubiliejaus proga gautas
visas pluoštas raštiškų sveikinimų Fondui, suvažiavimo metu

Po 49-ojo LF narių suvažiavimo įamžinti dabartiniai organizacijos
Tarybos, Valdybos bei Kontrolės komisijos nariai

LF valdybos pirmininkas Marius
Kasniūnas perskaitė tik vieną,
Dalė Lukienė, atsiųstą prezidentės Dalios GryLF tarybos narė
bauskaitės:
„Per savo veiklos turiningus
metus Lietuvių fondas tapo svariu
Lietuvos kultūrą bei švietimą
puoselėjančiu židiniu. Didelį
dėmesį skirdami knygų leidybai,
rūpindamiesi lietuvybės centrais,
ugdydami jaunąją mūsų kartą, Jūs
svariai prisidedate prie Lietuvos
ateities kūrimo, padedate išsaugoti ir skleisti gimtosios kalbos,
tradicijų ir papročių unikalumą“
(Prezidentės Dalios Grybauskaitės
sveikinimo ištrauka).
Prezidentė linkėjo Fondui niekada nepristigti „energijos ir visokeriopos sėkmės“. LF pasveikino
ir buvęs prezidentas V. Adamkus,
kuris įvertino Lietuvių Fondą kaip vieną reikšmingiausių
lietuvių institucijų, puoselėjančių

ir remiančių kultūrinę bei lituanistinę veiklą. Gražiai lietuviškai
į susirinkusiuosius prabilo JAV
ambasadorė Lietuvoje A. E. Derse,
džiaugdamasi dideliais LF pasiekimais ir labai naudinga parama.
Ambasadorė skatino gimnazistų
stažuotes tarp Lietuvos ir JAV,
tokie ryšiai, jos teigimu, suteikia
jaunimui nepamainomą tarptautinę patirtį ir atveria duris ateities
bendradarbiavimui.
Tarybos pirmininkas Rimantas
Griškelis, šiais metais baigęs pirmininkavimo LF taryboje kadenciją, savo atsisveikinimo žodyje sakė:
„Lietuvių Fondo logotipe
rašoma: „Iš kartos į kartą“. Taigi
mes esame ta karta, kuri privalo
perduoti Lietuvių Fondą kitai
kartai. Supraskime, kad ne tik
Lietuvių Fondas, bet mūsų visos
organizacijos, kiti fondai, visuomeninės institucijos bei veikla
nepasieks gražaus rytojaus, jeigu
neįskiepysime jų svarbos mūsų
jaunimui“ (Rimanto Griškelio
kalbos ištrauka).
LF sveikino ir 50-ties metų jubiliejaus proga medalį įteikė dr. Augustinas Idzelis, Lituanistikos
2012 BIRŽELIS
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Griškelį, Marių Kasniūną, Audronę Pavilčiūtę Karalius, Almį Kuolą
ir dr. Antaną G. Razmą (jaunesnįjį). Iš viso šiuo metu yra 17 LF
tarybos narių. Taip pat išrinkti ir
trys LF Kontrolės komisijos nariai:
Gytis Petkus, Algis Rugienius
ir Aušrelė Sakalaitė. Suvažiavimo metu buvo prisiminti mirę
Lietuvių Fondo nariai, LF garbės
komiteto narys dr. Kazys Ambrozaitis jiems atminti uždegė žvakę.
Tarp mirusiųjų narių buvo paminėtas ir pagerbtas visai neseniai į
amžinybę išėjęs ilgametis Fondo
darbuotojas ir stipri LF varomoji

Dalia Jakienė, Danguolė
Navickienė, Virginija
Majauskienė, Marija Remienė

tyrimo ir studijų centro valdybos
pirmininkas. Dr. A. Idzelis dėkojo
LF už ilgametę paramą, be kurios
ši svarbi institucija, prižiūrinti ir
sauganti pasaulio lietuvių archyvinę medžiagą ateities kartoms, negalėtų vykdyti savo veiklos. Marytė
Utz pasveikino LF Jaunimo centro
vadovybės vardu.
Suvažiavimo metu pranešimą
apie LF investicijas perskaitė LF
investicijų patarėjai, „Morgan
Stanley-Smith Barney“ atstovai
Paulius Majauskas ir George
Cook. Metinius pranešimus skaitė
LF valdybos (dabartinis – tarybos)
pirmininkas Marius Kasniūnas,

iždininkas Saulius Čyvas, Finansų komiteto pirmininkas Almis
Kuolas, Pelno skirstymo komisijos
pirmininkas dr. Vytas Narutis. Įstatų komisijos pirmininkas Dalius
Vasys pristatė naują rezoliuciją,
kuri leistų kitiems lietuvių pelno
nesiekiantiems fondams per LF
investuoti savo lėšas, pasinaudojant LF investavimo paslaugomis,
nesuteikiant jokių kitų narystės
teisių. Rezoliucija LF suvažiavimo
priimta, dabar belieka tik tikėtis,
kad JAV LB taryba jai taip pat
pritars. LF suvažiavimas ateinančių trejų metų kadencijai išrinko
penkis tarybos narius: Rimantą P.

LR generalinis konsulas Niujorke Valdemaras Sarapinas, LF tuometinis Valdybos
pirmininkas Marius Kasniūnas, LR kultūros ministras Arūnas Gelūnas,LR
ambasadorius JAV ir Meksikai Žygimantas Pavilionis ir LF Tarybos narė Dalė Lukienė
26
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Marius
Kasniūnas
ir Rimantas
Griškelis

jėga a. a. Vytautas Kamantas.
Pasibaigus suvažiavimui svečiai
išskubėjo namo ruoštis kitai LF
jubiliejaus daliai – jubiliejiniam
pokyliui. Į pokylį, kuris vyko
„The Hyatt Lodge“, Oak Brook,
IL, suvažiavo beveik 360 svečių.
Kelią link viešbučio atvykstantiems rodė jūrų skautų ir skaučių
būrelis. Atvykusieji turėjo progą
pabendrauti su LF vadovybe bei
svečiais, atkeliavusiais iš Lietuvos, Kanados ir daugelio kitų JAV
valstijų.
„Gaila, kad pokylių salė negalėjo sutalpinti visų norinčiųjų
dalyvauti, – per sveikinimo žodį
sakė LF tarybos pirmininkas Rimantas Griškelis, akcentuodamas
sėkmingą LF rytojų, – tačiau jie
dar turės progų dalyvauti kitose
LF jubiliejinėse šventėse“. Jis
padėkojo pokylio organizavimo

komitetui, kurį sudarė pirmininkas dr. Raimundas Šilkaitis,
nariai – Rita Kisielienė, Jūratė
Mereckienė, dr. Antanas Razma
(jaunesnysis), Rimantas Griškelis,
Arvydas Tamulis ir Marius Kasniūnas. Dėkojo ir Sigitai JasudasStankevičienei, „The Hyatt Lodge“
renginių vadybininkei, kuri savo
patarimais daug prisidėjo prie
sklandžios vakaro programos
eigos ir skanių vaišių.
Pokylyje lankėsi tuo metu JAV
viešėjęs LR kultūros ministras
Arūnas Gelūnas, kuris sveikino
susirinkusiuosius ir džiaugėsi galimybe dalyvauti šiame pokylyje.
Ministro teigimu, nors visą dieną
teko keliauti, skristi per Atlantą,
atvykęs ir pamatęs tokią lietuvių
gausą, jis vėl pasijuto lyg būtų
Lietuvoje. LR užsienio reikalų
viceministras Evaldas Ignatavi-

Dr. Antanas Razma (jaunesnysis), dr.
Antanas Razma (vyresnysis), dr. Kazys
Ambrozaitis ir Ramunė Ambrozaitis-Frys
Vakaro
vedėja Vija
Underytė

Alė Maciūnienė ir JAV LB Krašto valdybos
pirmininkas Vytas Maciūnas, JAV ambasadorė
Lietuvoje Anne E. Derse, garbės konsulas
Stanley Balzekas (jaunesnysis), LF Tarybos
narė Rita Kisielienė

LR ambasadorė Kanadoje Gintė Damušytė, garbės
konsulas Algis Zaparackas, garbės konsulas Stanley
Balzekas (jaunesnysis) ir dr. Kazys Ambrozaitis

čius paskaitė LR URM ministro
Audroniaus Ažubalio sveikinimą.
Pokylio svečius ir šeimininkus
sveikino ir LR ambasadorius
JAV ir Meksikai Žygimantas
Pavilionis. Šilti tiek atsiųsti, tiek
pokylio metu ištarti žodžiai buvo
puikiausias įvertinimas Lietuvių
Fondo steigėjų ir visų prisidėjusių prie šios savanoriškos veiklos
pastangų, kurios suteikė finansinį užnugarį paremti išeivijoje gyvenančių tautiečių norui išlaikyti
savą kalbą, savą kultūrą ir lietuviškas tradicijas, perduodant jas
ateinančioms kartoms. Tarti žodį

Kęstutis Nakas,
spektaklio „Fondas per
amžius“ režisierius

buvo pakviestas ir dr. Antanas
Razma (vyresnysis). Jo balse buvo
galima pajusti susijaudinimą ir
nuoširdų džiaugsmą, kad Fondas
pateisino viltis ir atnešė gražių

vaisių. Jis ir dr. Kazys Ambrozaitis, abu fondo pradininkai, buvo
pagerbti ir apjuosti su jų vardais
išaustomis tautinėmis juostomis.
Pokylyje be LR ambasadoriaus
Žygimanto Pavilionio, taip pat
dalyvavo LR ambasados Vašingtone darbuotojai, visi garbės
konsulai, atvykę į ambasados specialiai kaip tik tuo metu, kad visi
galėtų dalyvauti LF jubiliejinėje
šventėje, suorganizuotą Šiaurės
Amerikos ir Meksikos garbės
konsulų suvažiavimą.
Vienas pokylio stalas buvo visas
užimtas JAV LB valdybos narių ir
veikėjų, kartu su Krašto valdybos
pirmininku Vytu Maciūnu ir Ale
Maciūniene, specialiai atšvęsti LF
jubiliejaus atvykusiais iš Filadelfijos. Taip pat iš Filadelfijos atvyko
LB Kultūros tarybos pirmininkė
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ti jubiliejine LF sukaktimi ir
pabendrauti su seniai matytais
draugais. LF internetinėje svetainėje (www.lietuviufondas.org)
planuojama paskelbti daugiau
šventės nuotraukų, nes vakaro
metu visus susirinkusius atidžiai
fotografavo Vytenis Lietuvninkas.
Prieš prasidedant pokylio vakarienei, maldą sukalbėjo kun. An-

Jaunimas pokylyje: Kristina Quinn,
Regina Čyvaitė, Daiva Ragaitė

Aldona Rastenytė-Page ir vicepirmininkė Dalia Jakienė, o iš Vašingtono atvyko LB vicepirmininkė
archyvų reikalams Dalė Lukienė
ir LB tarybos narys Algis Lukas. Iš
vietinių LB valdybos narių dalyvavo LB vicepirmininkė spaudai
Marija Remienė (Cicero, Ilinojus).
Iš Los Andželo atvyko LB vicepirmininkė visuomeniniams reika-

Spektakliu džiaugiasi Audronė Tamulienė,
naujai išrinktas LF valdybos pirmininkas
Arvydas Tamulis ir Regina Griškelienė

„Trikampė“: Dovas Lietuvninkas,
Tomas Čyvas ir Kovas Kulbis

lams Danguolė Navickienė. Buvo
svečių ir iš Kanados: LR ambasadorė Kanadoje Gintė Damušytė,
Kanados LB Kultūros tarybos
pirmininkė Rūta Kličius ir garbės
konsulas Paulius Kuras su žmona
Rasa Kuriene.
Iš Atlantos atvyko Atlantos LB
pirmininkė Silvija Aniulienė, garbės konsulė dr. Roma Kličienė ir
LB veikėjas Algis Kličius. Visiems
iš toli ir arti atvykusiems į pokylį
buvo tikrai malonu pasidžiaug28

BIRŽELIS 2012

Pokylio
svečiai: Dalia
Puškorienė
ir Ingrida
Bublienė iš
Klivlando
ir Vytas
Maciūnas iš
Filadelfijos

tanas Saulaitis, SJ. Šventiniu tostu
visus pasveikino LF valdybos
pirmininkas Marius Kasniūnas:
„Iš dviejų „Lietuvių Fondo“ pavadinimo žodžių mums svarbiausias pirmasis – „lietuvių“, neleidžiantis pamiršti savo šaknų.
Todėl neužmirškime. Neužmirškime, jog mes – lietuviai.
Neužmirškime lietuvių kultūros, kalbos, švietimo ir mokslo
svarbos.
Neužmirškime gausaus Lietuvių Fondo indėlio, padedant
išlaikyti šiuos kertinius lietuvybės
principus.
Ir šį vakarą švęskime. Švęskime
tai, kad esame lietuviai.

Švęskime savo kultūrą, kalbą,
jaunimą ir ateitį.
Švęskime ypatingą Lietuvių
Fondo sukaktį!
Kviečiu visus pakelti taures už
Jūsų sveikatą ir už Lietuvių Fondo
sėkmingą ateitį.“
Vija Underytė pristatė garbės
svečius ir gražiai dviem kalbomis (lietuviškai ir angliškai) vedė
vakaro programą.
Jubiliejinio pokylio programa
buvo unikali. Įdomiai inscenizuotas specialiai jubiliejui sukurtas režisieriaus Kęstučio Nako
spektaklis „Fondas per amžius“.
Spektaklyje vaidino pats autorius,
Audrė Budrytė Nakienė ir Vytas
Čuplinskas. Vaidinimo tema – per
amžius visiems labai gerai žinoma ta pati bėda – pinigų stoka
geriems darbams atlikti. Nuo
Gedimino iki dabartinių laikų
ši bėda kartojasi ir ją galų gale
išsprendžia garbingas ir sumanus
daktaras, įkurdamas Lietuvių
Fondą. Sumaniai pristatytas lengvas ir įtaigus spektaklis pralinksmino susirinkusius bei atskleidė
LF sėkmės paslaptį.
Šaunus Lietuvių Fondo iškilmingas 50 metų jubiliejinis pokylis greit
nesibaigė, grojant „The Dick Elliot“
orkestrui, tęsėsi šokiai. Dainuoti
kvietė jaunimo grupė „Trikampė“. Jaunimas linksmai šoko ir
dainavo, o vyresnieji, perėję į
gretimą erdvę, ilgai kalbėjosi – atnaujindami senas draugystes bei
rasdami kalbą naujoms. Vakaras, švenčiant pusę šimtmečio
Lietuvių Fondo veiklos, prabėgo
labai greitai. Jau pradėjo tekėti
laikas į antrąją LF šimtmečio,
kurį švęsime 2062 metais, pusę.
Kviečiame visus įsilieti į Lietuvių
Fondo narių gretas ir savo auka
užtikrinti dar bent pusšimtį metų
paramos užsibrėžtiems vertingiems tikslams įgyvendinti.

V. Lietuvninko ir E. Misevičienės nuotr.
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Istorinė-osiosakimirka

16 gimnazijoje

Vasario

Jau 62-ejus metus Vakarų Europoje lietuvių sala vadinamoje Vasario
16-osios gimnazijoje, Hiutenfelde, Vokietijoje, 2012 m. balandžio 26-oji –
istorinė diena – oficialiai atidarytas naujasis Gimnazijos priestatas.

Marytė Dambriūnaitė Šmitienė

J

au seniai šioje mokykloje vienu metu viešėjo
tiek daug garbingų
svečių. Senojo Gimnazijos ąžuolo paunksnėje
susirinkusiuosius sveikino Vasario 16-osios gimnazijos
direktorė dr. Bronė Narkevičienė, Kuratorijos pirmininkas
Rimas Čuplinskas, Lietuvos
Respublikos (LR) Seimo Pirmininkė Irena Degutienė, Vokietijos Federacinės Respublikos
(VFR) Heseno žemės Landtago
Prezidentas Norbertas Kartman-

Birutė
Augustanavičiūtė,
Vasario 16-osios
gimnazijos
mokytoja

nas, LR Vyriausybės kancleris
Deividas Matulionis, LR švietimo ir mokslo ministerijos
kancleris Dainius Numgaudis,
Mainco vyskupijos generalinis
vikaras prelatas Dietmaras Giebelmannas, LR garbės konsulas
Achimas Naumanas, buvęs VFR

Heseno žemės švietimo ministras Hartmutas Holzapfelis,
Pasaulio lietuvių bendruomenės
(PLB) atstovė Lietuvoje Vida
Bandis, PLB Švietimo reikalų
komisijos ir Šveicarijos lietuvių
bendruomenės pirmininkė Jūratė Caspersen.
Priestato statybų rėmėjams padovanoti Gimnazijos mokytojos,
dailininkės Jūratės Baturos Lemkės paveikslai ir specialaus tiražo
atvirukai. Nors lietuvių kalba yra
labai turtinga, tačiau sudėtinga
rasti žodžius, kuriais būtų galima
išreikšti padėką žmonėms, padėjusiems įgyvendinti šį projektą.
Lietuvių liaudies intonacijomis svečių akis ir širdis virpino
gimnazistų šokių ir muzikantų
kolektyvai, vadovai – Audronė ir
Gintaras Ručiai. Naujojo priestato
architektas Gerhardas Rheinas
Gimnazijos mokinių prezidentei,
direktorei ir Kuratorijos pirmininkui įteikė simbolinį naujųjų
namų raktą. Bendro visų mūsų,
t. y. dviejų valstybių – Lietuvos
ir Vokietijos – kūrinio juostelę
perkirpo Jos Ekscelencija Irena
2012 BIRŽELIS
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Degutienė ir Jo Ekscelencija Norbertas Kartmannas.
Šventinimo apeigas atliko Mainco vyskupijos generalinis vikaras
prelatas Dietmaras Giebelmannas,
lydimas lietuvių sielovados delegato prelato Edmundo Putrimo, Vokietijos lietuvių katalikų
sielovados vadovo kunigo Vido
Vaitiekūno, klebono Peterio Hammericho ir evangelikų kunigo
Ričardo Baliulio.
Po iškilmingos ceremonijos, apžiūrėjus naująjį priestatą, Renhofo
pilies parko alėjose klegėjo vaikų
ir suaugusiųjų juokas, skambėjo
lietuviškos muzikos garsai.
Statybų projektą Gimnazijos
Kuratorija pradėjo įgyvendinti
2010-aisiais metais. Pirmajame
356 kv. m bendro ploto pastato
aukšte įrengtos dvi erdvios klasės

bei mažesnė patalpa mokytojams,
antrasis aukštas skirtas 75 kv. m
ploto gamtos mokslų kabinetui
bei patalpoms biologijos, chemijos, fizikos ir informatikos mokymo priemonėms laikyti.
Bendra priestato statybų
kaina viršijo vieną milijoną eurų.
Finansinį projekto įgyvendinimo pagrindą sudarė 204 900
eurų parama, skirta Gimnazijai
iš VFR ekonomikos skatinimo
programos. Sutelktų Gimnazijos
vadovybės – direktorės dr. B. Narkevičienės, Kuratorijos pirmininko R. Čuplinsko – bei Vokietijos
lietuvių bendruomenės (VLB) pirmininko A. Šiugždinio pastangų
dėka su Bergštrasės apskrities valdžia pavyko susitarti dėl pusės milijono eurų lengvatinės ilgalaikės
paskolos šio projekto įgyvendini-

A. Kazickienės programa –
parama lituanistinėms

K

mokykloms

azickų šeimos fondas,
pagerbdamas Aleksandros
Kazickienės (1920–2011)
atminimą, skelbia Aleksandros
Kazickienės paramos JAV lituanistinėms mokykloms programą
(AKGP Alexandra Kazickas Grant
Program). Programa numatoma trejiems metams (2012–2014), po 100
000 JAV dolerių kasmet. Maksimali
mokyklos prašymo suma metams
yra 10 000 JAV dolerių. Paraiškos
priimamos nuo 2012 metų gegužės 3 dienos iki birželio 15 dienos.
Paramos gavėjai išaiškės rugpjūtį,
parama ateinantiems mokslo me-
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tams bus išdalinta rugsėjo pradžioje.
A. Kazickienė buvo žymaus
verslininko ir filantropo dr. Juozo
Petro Kazicko žmona, Jūratės, Juozo
Mindaugo, Aleksandro Kęstučio
(1953–1976), Mykolo Vytauto ir Jono
Algirdo motina. A.a. Aleksandra
buvo uoli lietuvių jaunimo, augančio
JAV, lietuvybės puoselėtoja. Jos
dosnumo dėka 2006 metais Long
Ailende (Long Island) Niujorko
valstijoje buvo įkurta pirmoji šiose
vietovėse ir iki šiol veikianti Aleksandros Kazickienės lituanistinė mokykla.
A. Kazickienės atminimo paramos programa rems šeštadienines

mui. LR Vyriausybė skyrė 144 927
eurus. Lampertheimo miestas,
kurio dalyje Hiutenfelde įsikūrusi
Vasario 16-oios gimnazija, taip
pat suteikė ilgalaikę 100 000 eurų
ilgalaikę paskolą. Mainco vyskupija, atstovaujama generalinio
vikaro prelato Dietmaro Giebelmanno, statyboms paaukojo 100
000 eurų. Gimnazijos Kuratorija
inicijavo akciją „Nutieskime kelią
į Gimnazijos ateitį!“, kurioje
dalyvaudami mokyklos bičiuliai
ir rėmėjai galėjo įsigyti plytą, simboliškai įvertintą 200 arba 1000
eurų (surinkta 30 000 eurų).
Dėkojame visiems geros valios
žmonėms, prisidėjusiems prie
mūsų vaikų svajonių išsipildymo.
Šis projektas dar kartą įrodė mūsų
mažos tautos, išsisklaidžiusios po
visą pasaulį, vienybės galią.

ir sekmadienines lietuvių mokyklas
bei darželius, kurie veikia vadovaujami JAV LB Švietimo tarybos. Ši
programa sukurta siekiant užtikrinti
tolimesnę lietuvių mokyklų veiklą,
lietuvių organizacijų ir mokyklų tarpusavio bendradarbiavimą JAV lietuvių
bendruomenės ir Lietuvos naudai,
užtikrinant lietuvių kalbos išlikimą,
išlaikant lietuviškąjį paveldą ir tradicijas.
Kazickų šeimos fondas, veikiantis
Vilniuje ir Niujorke, 1998 metais buvo
įkurtas dr. Juozo P. Kazicko. Fondo
prezidentė Jūratė Kazickaitė kartu
su broliais per fondą remia švietimo,
kultūros, sveikatos apsaugos, sporto,
religines ir labdaros organizacijas,
ligonių globos įstaigas, universitetus,
mokyklas, muziejus, bažnyčias.
Daugiau informacijos galite rasti
Kazickų šeimos fondo tinklalapyje
www.kff.lt skyriuje AKGP bei rašydami
el. pašto adresu infoakgp@kff.lt arba
paskambinę į Kazickų šeimos fondą Niujorke tel. 212- 213-6993.

J. Kuras kasdien bendrauja anglų
kalba,tad lietuvių kalba – tarsi šventė

Vytauto Didžiojo
Universitete –

pasaulio lietuvių
paskaitos ir susitikimai
Vytauto Didžiojo universitetas – akademinės lietuvių diasporos centras,
todėl dėsninga, kad universiteto studentai ir mokslininkai turi unikalias
galimybes susipažinti su įvairių šalių lietuvių kilmės mokslininkų
pasiekimais ir įžvalgomis. Tokių susitikimų ypač gausu šį pavasarį.

D. Dokšaitės nuotr.

V

ienas iš jų išsiskyrė tuo,
kad jame dalyvavo teisės
profesorė, advokatė
Joana Kuras – ne tik savo
srities, migracijos politikos, specialistė, bet ir ilgametė
Kanados lietuvių bendruomenės
krašto valdybos pirmininkė. Susitikimas, vykęs Išeivijos institute,
aprėpė daugelį susirinkusiems
rūpimų dalykų – lietuvybės
išsaugojimo tradicijas ir ateitį,
bendruomenės augimo klausimą,
Kanados imigracijos politikos
naujoves bei diasporos ir Lietuvos
ryšių palaikymo perspektyvas.
J. Kuras pirmiausiai prisiminė
savo šeimos tradicijas saugant
lietuvių kalbą, nes pati gimusi ir užaugusi Kanadoje, būdama Kanados
pilietė, kalba gražia lietuvių kalba,
todėl pasidalijo patirtimi apie lietuviškumo išlaikymo iššūkius, kai
lituanistinės mokyklėlės veikia už
šimto kilometrų, kai šventes švęsti
buvo važiuojama pas kitą lietuvių
šeimą, gyvenančią už penkių šimtų

kilometrų. „Galima įvairiai suprasti,
kas yra lietuvybė, ir pasirinkti kada
ir kur kalbėti lietuviškai, tačiau
rezultatas kas kartą bus kitoks“, –
sakė profesorė J. Kuras.
Vida
Paskaitos metu pristatyta benBagdonavičienė,
VDU
druomenės struktūra, aktyviausi
centrai, pagrindinės įstaigų veiklos
kryptys. Įdomu pažymėti, kad
Kanadoje veikia lietuviški bankeliai – kredito kooperatyvai – ne tik
finansiniai, bet ir labdaros, socia
linės komunikacijos centrai (šis
reiškinys naujose bendruomenėse
nėra žinomas). Parapijos likusios
Toronte, Monrealyje ir Hamiltone.
Bendruomenės pirmininkė apgailestavo, kad daugelio naujų atvažiavusių niekas nemato ir nežino,
kol jie patys neateina į lietuviškus
koncertus ar sporto renginius.
Taip pat svarbi vieta naujų atvykusių susitikimams – lituanistinės
mokyklos. Pavyzdžiui, Maironio
mokykloje yra apie du šimtus
mokinių, pusė vaikų yra atvykę iš
Lietuvos. Mokytojos taip pat yra

iš Lietuvos. J. Kuras stebina, jog
daugėja lietuvių šeimų, atvykusių
iš Lietuvos, kurių vaikai nekalba
lietuviškai. Argumentas – „svarbiau Kanadoje mokėti angliškai“ –
svarbumas priklausyti gyvenamajam kraštui, kaip pastebėta, buvo
aktualus ir ankstesnių emigrantų
kartų šeimose, tačiau tai padeda
asimiliuotis, o ne integruotis, „vėliau tokių šeimų vaikai retas kuris
ateis į lietuviškąjį gyvenimą“.
Buvo paminėti Lietuvių namai,
senelių slaugos namai, lietuvių
kapinės, kuriose, anot lektorės,
susirinko jau beveik visi tie, kurie
atvyko į Kanadą ketvirtojo dešimt
mečio viduryje.
Išeivijos procesų tyrėjus domino socialinės ir ekonominės
bendruomenės sąlygos, nes, anot
prof. Egidijaus Aleksandravičiaus, mes mažai žinome apie tai,
kokiomis pastangomis lietuviams
pavyko sukurti visą dabar naudojamą bendruomenių turtą, fondus, o dar mažiau yra prieinamos
informacijos, kaip pasinaudoti
ankstesnių kartų patirtimi.
Kita paskaitos dalis buvo skirta
Kanados imigracijos politikos pagrindiniams principams pristatyti,
pokyčiams analizuoti bei aptarti,
kaip atvykstantiems lietuviams
ir kitiems migrantams pavyksta
integruotis, kokios yra vykdomos
„protų pritraukimo“ priemonės.
„Aš gyvenu anglų kalba. Mano
profesija, darbas ir viešasis gyvenimas yra anglų kalba, todėl kiekvienas momentas, kuris vyksta
lietuvių kalba – labai svarbus. Todėl
ir bendruomenėje stengiamės, kad
kuo daugiau turėtų būti vietų kalbėti
lietuvių kalba. Svarbiausia motyvacija – norėti būti lietuviu užsienyje...
ir kad kiekvienas tik tą vieną taisyklę
įgyvendintų – kalbėti namuose
lietuviškai...“ – baigdama susitikimą
apibendrino profesorė J. Kuras.
2012 BIRŽELIS
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Tau, Mamyte,

šypsenos

ir

sveikinimai

„Mano mamytė – virėja, gydytoja, žaislų ir lėlių taisytoja, džinsų
lopytoja, vairuotoja ir finansų ekspertė“, – rašė moksleivė mokyklos
laikraštuke „Vėjavaikis“, mamos dienai paminėti skirtame rašinyje. „Ir
kaip ji tai sugeba?“ – savęs klausė Gabrielė, bet atsakymas čia pat –
viso to išmokstame dar vaikystėje ir net mokykloje!
Žana
Jermakovaitė
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G

egužės 12 dieną Dublino
„4 Vėjų“ lituanistinėse
mokyklose Inchicore ir
Blanchardstowne vykusioje
Mamyčių šventėje dalyvavusios mamos ir jas atlydėjęs gausus
būrys tėvelių savo atžalas išvydo
įvairių vaidmenų ir darbų amplua.
Inchicoro mokykloje šventė
prasidėjo vos tik įžengus tėveliams į
salę – prie durų juos pasitiko moksleivės, kurios mamoms dalijo gaiviai
pavasariu kvepiančias įvairiaspalves
rožes. Mokiniai rožes įteikė ir visoms
mokytojoms, kurios juos kiekvieną
šeštadienį moko lietuvių kalbos ir
padėjo pasiruošti šiam renginiui.
Scenoje pasirodę renginio vedėjai
Gabija ir Julius paskelbė šventės
pradžią. Mamas savo dainomis
pasveikino popmuzikos grupės
merginos, atlikusios populiarias
dainas. Vėliau scenoje pasirodė
šokėjai, šokę modernius šiuolaikinius šokius. Juos pakeitė skaitovai,
pasveikinę mamas nuoširdžiomis
ir prasmingomis eilėmis. Priešmokyklinukų grupės vaikai per šventę
virto virėjais − visi jie šoko apsijuosę
specialiomis, tik spalva besiskiriančiomis prijuostėmis ir dėvėjo

virėjų kepures, o rankose mosavo
mediniais virtuvės įrankiais. Tačiau
labiausiai susirinkusiai publikai
patiko šokių mokytojos Simonos
auklėtiniai, kurie scenoje atliko
kompoziciją, pasipuošę XX amžiaus
3-iame dešimtmetyje buvusia madinga apranga: baltais kaip sniegas
marškinėliais, juodomis kelnėmis,
ryšėdami juodus kaklaraiščius
ir su tipiškomis tam laikmečiui
būdingomis juodomis skrybėlėmis,
aprištomis baltomis juostomis. Šį
išskirtinį pasirodymą lydėjo audringi tėvelių plojimai.
Blanchardstowno mokykloje, kur
mokosi ikimokyklinio ir pradinio
mokyklinio amžiaus vaikai, šventė
irgi prasidėjo įteikiant visoms į
koncertą atėjusioms mamytėms po
rožės žiedą. Vaikai pasveikino mamas atmintinai išmoktomis eilėmis
ir merginų choro sudainuota daina.
Patys mažiausieji sušoko mamytėms varlyčių šokį, o šventės pabaigoje vaikai padovanojo mamoms
savo sukurtas popierines gėlytes.
Dublino „4 Vėjų“ mokyklos
mamytėms puikią nuotaiką
dovanojo ne tik jų atžalos, bet ir
Airijos gamta. Visą savaitę dangumi
slinkę pilki ir lašnojantys debesys
šeštadienį užleido vietą saulei,
kuri sušildė ir orą, ir mamų širdis.
Tačiau labiausiai mamas džiugino
ir leido pajusti šilumą širdyje ne
tiek saulė ar dovanotos gėlės,
o vaikų šypsenos ir nuoširdūs
sveikinimai.

Ž. Jermakovaitės ir L. Bikmanaitės nuotr.

mūsų

Vokietijoje –

spektaklis
apie

lietuvius
Vokietijos teatras „Kunas Modernus“
iš Braunšveigo drauge su Wolfsburgo,
Hanoverio, Celes ir Bremeno lietuvių
bendruomenių nariais gegužę pristatė
teatro koliažo „TEVISHKESPROJEKT/
HEIMATPROJEKT“ premjerą.

U. Brodmann nuotr.

S

pektaklyje dalyvaujantys lietuviai ir vokiečiai,
pasitelkdami skirtingas
interpretacijos formas,
bando atsakyti į klausimą
„Kas yra Tėviškė?“. Keturiolikos
asmenų kūrybinė grupė melancholiškai, o kartais pasijuokdami iš
savęs, pasakoja apie ilgesį, svajones
ir išeivių kasdienybę Vokietijoje.
Pasitelkiant poeziją, pasakojimus,
fotografiją bei muziką, atskleidžiamas lietuvių gyvenimas užsienyje.
Spektaklio metu vaizdo pokalbių
programa tiesiogiai transliuojama
iš Lietuvos. Koliažo autorei Gerdai

Raudonikis, jau virš dvidešimt
metų gyvenančiai ir kuriančiai
Vokietijoje, buvo svarbu sutelkti
grupę, kuri norėtų ir galėtų atvirai
kalbėti apie tai, kas aktualu užsienyje gyvenantiems lietuviams.
„Tėviškę mes kiekvienas suprantame savaip. Man buvo svarbu
rasti jungtį Vokietijos lietuvių ir
Lietuvoje gyvenančių menininkų
pamąstymams apie Tėviškę. Ką

jaučia išeivijos lietuviai, dešimt,
gal net dvidešimt metų gyvenantys kitame krašte? Koks iš tiesų yra
Vokietijos lietuvių gyvenimas? Ar
jie puoselėja lietuviškas tradicijas?
Gal gyvenama susikurtoje lietuviško identiškumo terpėje? O gal
išgyvenama „vokiškoji“ svajonė,
kiekvienam sava ir savita?“ – savęs
ir savo kūrybinės grupės klausia
projekto autorė.
G. Raudonikis dalyvauti pakvietė
ir keletą Vokietijos menininkų.
„Teatro koliažas kuriamas dviem
kalbomis. Lietuviškai parašyti
tekstai bus skaitomi ir lietuviškai,
ir vokiškai. Pakviesti dalyvauti tie
žmonės, kuriems tėviškės tema taip
pat yra artima“, – sakė režisierė.
„Šiuolaikinės komunikacijos
priemonės mums leidžia lengvai
bendrauti su visu pasauliu ir Tė2012 BIRŽELIS
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viškėje likusiais artimaisiais. Esam
lengvai pasiekiami atokiausiose,
tolimiausiose vietovėse. Nyksta
ribos, kurios anksčiau mus skirdavo“, – kalbėjo G. Raudonikis
Poetė Daiva Molytė-Lukauskienė jau ne pirmą kartą pristato
savo poeziją Vokietijoje. Lietuvos
pajūryje gyvenanti ir kurianti poetė,
Lietuvos rašytojų sąjungos narė,
debiutavo 2002 metais eilėraščių
knyga „Natiurmortas su gudobelės
šaka“, už kurią jai paskirta Z. Gėlės
premija. 2011-ųjų metų rudenį poetė
rezidavo Vokietijoje, Ahrenshope,
Luko menininkų namuose. Taip pat
skaitė eilėraščius festivalyje „Lust
am Lesen“. Pasak autorės, dalyvavimas tarptautiniuose projektuose
yra visuomet įdomus, leidžia tarsi iš
šalies pažvelgti į savo kūrybą kitame
kontekste. „Bendraujant įgyjama
daugiau patirties. Šioje situacijoje mus suvienija minčių ir idėjų
vienovė, jų skirtumai ir panašumai,
ieškant bendrų sąlyčio taškų“, – kalbėjo D. Molytė-Lukauskienė.
Tiesiogiai iš Lietuvos D. Molytės-Lukauskienės poeziją spektaklyje skaito aktorius Sigutis
Jačėnas. „Visų pirma, sumanymas
mane sudomino savo forma.
Niekada anksčiau nedalyvavau
34
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Norisi, kad žiūrovai vokiečiai išgirstų
lietuvių kalbą. Tiesiog gal nusijuoktų,
kaip viena mano pažįstama vokietė, kuri
išgirdusi mane su vyru kalbantis galvoja,
kad mes baramės…

internetiniame projekte, neskaičiau žiūrovams ir klausytojams,
tuo metu esantiems kitoje šalyje.
Kai pradėjau gilintis į tekstus, kai
įvyko pirmieji kontaktai su režisiere, o vėliau ir repeticijos, suvokiau, kad sumanymas gilesnis ir
jautresnis, nei iš pirmo žvilgsnio
pasirodė… Jame daug ilgesingo
širdies šauksmo, kuriame persipynę vaizdai, jausmai, skoniai
ir net kvapai“, – mintimis apie
teatro koliažą dalijosi S. Jačėnas.
Spektaklyje su prozos tekstais
debiutuoja Vokietijos lietuvių
bendruomenės narė, interneto
portalo „Delfi“ žurnalistė Eglė
Zakarauskaitė-Preine. „Kūrybai,

be žurnalistikos, skiriu nemažai
laiko. Man tėviškė turbūt yra ir
liks viena, ir ji keliauja drauge su
manimi – kur bevažiuočiau ir kur
begyvenčiau. Tekstuose – manosios tėviškės formos ir transformacijos, taip pat gyvenimo
užsienyje patirtis, kuri, tikiuosi,
bus nesvetima ir žiūrovui“, – sakė
Eglė Zakarauskaitė-Preine.
Muzikinėje koliažo dalyje – taip
pat nauji veidai. Vokietijoje gimusi ir užaugusi bei puikiai lietuviškai kalbanti Kristina Gronau
atlieka keletą kūrinių smuiku,
lietuviškas dainas dainuoja lietuvių bendruomenės narė Aušra
Nevienė, Vokietijoje gyvenanti su
šeima. „Man norisi, kad žiūrovai
(tarp jų bus daugiausia vokiečių)
išgirstų lietuvių kalbą. Tiesiog
gal nusijuoktų, kaip viena mano
pažįstama vokietė, kuri išgirdusi
mane su vyru kalbantis galvoja,
kad mes baramės… Gal žiūrovai
susimąstys ir apie tai, kad kuo
mažesnė šalis ar tauta, tuo ji labiau myli ir puoselėja savo kalbą,
dainas, tradicinius patiekalus“, –
pasakojo A. Nevienė.
„Mano dešimtmetis sūnus,
paklaustas, kodėl jam svarbu yra
mokėti lietuviškai, pateikė man
labai paprastą atsakymą: „kiniškai
moka labai daug žmonių, o štai
lietuviškai – labai mažai, o aš esu
vienas iš tų, kurie lietuvių kalbą
moka“. Man sūnaus žodžiai – didelė paskata dalyvauti šiame projekte“, – sakė lietuvių bendruomenės
Vokietijoje narė Aida Kohn.
Dalyvauja: Uwe Brodmann,
Vilma Geissler, Kristina Gronau, Sigutis Jačėnas (Lietuva), Asta Knigge,
Aida Kohn, Daiva Molytė-Lukauskienė (Lietuva), Michael Maerker,
Aušra Nevienė, Gerda Raudonikis,
Kristina Rashidi, Gintarė Skroblyte,
Maike Spieker, Alice Winter, Eglė
Zakarauskaitė-Preine.

Nuo

akordeonisto
iki

provincijolo

Prieš 25 metus, 1987 metų birželio 7 dieną, Filadelfijos lietuviai gausiai rinkosi į Šv. Andriejaus lietuvių
parapijoje aukojamas įšventinto naujo kunigo pranciškono Jono Puodžiūno padėkos šv. Mišias.

Algimantas
Gečys,
savaitraštis
„Draugas“

N

ebuvo tai, ką mes vadintume
primicijomis. Primicijas t. Jonas
šventė savaite anksčiau Burbanke
(Ilinojaus valstijoje) amerikiečių
parapijoje, kurioje beveik me
tus dirbo diakonu Šv. Andriejaus parapijoje.
Lietuvių kalba aukotų Padėkos Mišių būta gal
net iškilmingesnių: penki kunigai konceleb
rantai, gausus būrys amerikiečių pranciškonų
kolegų, lietuvių parapijos gyvenime aktyviai
dalyvaujanti ir talkinanti naujo kunigo šeima
(tėvas Jonas, mama Angelė, broliai Alfredas
ir Edmundas, sesuo Lilija, dvi kartu su šeima
gyvenusios močiutės ir teta Teresė, pasišventusiai namuose besirūpinusi šeima, kai šeimos
nariai pelnė pragyvenimui).

Veiklus jaunuolis
brendo dvasiniam gyvenimui
Gausi to meto vietinė lietuvių bendruomenė
užtvindė parapiją. Ir kaip neužtvindys – naujojo įšventinto kunigo būta veiklaus lietuvio.
Lankė jis lituanistinę mokyklą, sportavo, ilgus
metus akordeonu akompanavo tautinių šokių
grupei „Aušrinė“. Lietuvaites jis vedėsi šokti į
savąją gimnaziją, buvo subūręs populiarų jau2012 BIRŽELIS
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nimo orkestrą. Filadelfijoje baigęs
Tėvų pranciškonų administruojamą katalikišką gimnaziją, būsimasis kunigas Jonas pusantrų metų
studijavo matematiką Niujorke.
Vėliau studijas tęsė Marquette
universitete (Milvokis, Viskonsinas) ir jas apvainikavo bakalauro
laipsniu. Šiaurės Vakarų vadybos
universitetinėje mokykloje (Northwestern University School of
Management) įgijo verslo vadybos
magistro laipsnį.
Tačiau vis labiau brendo pašau
kimas dvasiniam gyvenimui.
Teologinių žinių nutarė semtis Katalikų teologijos sąjungoje (Catholic Teological Union, Čikaga), kur
įgijo teologijos magistro laipsnį.
Čia bestudijuodamas įstojo į pranciškonų vienuoliją, pasirinkdamas
Viskonsino valstijoje veikiančią
Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į
Dangų provinciją. Pasirinkimą
nulėmė artima pažintis su šios
provincijos pranciškonais, Jonui
gimnazijos metais dėsčiusiais
Filadelfijoje.

Panoro būti ,,kvailu pranciškonu“
2007 metų sausio pradžioje
t. Jonas, paklaustas internetinio
dienraščio Bernardinai.lt, kuo jo
mokytojų pavyzdys jį patraukė ir
kaip galėtų apibūdinti pranciš
konų charizmą, kuo jie skiriasi
nuo kitų vienuolių ordinų, atsakė:
„Aš galėjau būti jėzuitas – mano
mama sakė: „kodėl nori būti
„kvailas pranciškonas“, reikia būti
„protingu jėzuitu“. Atsakiau jai
tada, kad mane traukia pranciškonų džiaugsmas. Jie labai moka
su visais bendrauti: su vaikais,
benamiais, verslininkais, su visais
moka šnekėti, būti, dirbti. Mačiau,
kaip jie pakviečia kitus žmones,
nepriklausančius brolijai, dirbti ir
leidžia jiems būti vadovais. (…) Tai
man patiko. Svarbiausia – jie daug
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J. Puodžiūnas 1980 m. Filadelfijos tautinių šokių grupės ,,Aušrinė” akordeonistas; dešinėje – grupės vadovas Eimutis Radžius

Galėjau būti jėzuitas – mano mama sakė:
„kodėl nori būti „kvailas pranciškonas“,
reikia būti „protingu jėzuitu“. Atsakiau jai,
kad mane traukia pranciškonų džiaugsmas.
ką daro su džiaugsmu, linksmai
daro, neįsitempę, ir jie stengiasi
žiūrėti ne savęs, o visų, būti dėl
kitų. Kaip darė Šv. Pranciškus bei
Šv. Klara.“

Lietuviškos provincijos šaknys
Jaunuolio Jono pasirinkta
Pranciškonų provincija turėjo
ir lietuviškas šaknis. Jos pradininkas buvo brolis Augustine
Zeytz’as (1828–1916), save kildinęs
iš Lenkijos ir Lietuvos unijos
laikotarpio. Jis gerai mokėjo tiek
lietuvių, tiek lenkų kalbas. Tapęs
pranciškonu Zeytz’as pabėgo nuo
carinės valdžios persekiojimų į
JAV ir buvo Pensilvanijos valstijoje įsikūrusių lietuvių ir lenkų
angliakasių dvasinės savimonės
žadintojas. 1886 m. norvegas

žemių supirkėjas pakvietė Zeytz’ą
atvykti į Viskonsino valstiją ir šalia
Grin Bėjaus (Green Bay) įkurti
žemdirbių koloniją.
Dvasinį patarnavimą teikiantiems tėvams pranciškonams
norvegas atseikėjo 120 akrų žemės
vienuolyno pastatų statybai. Prasi
dėjusi kaip mažas pranciškoniškas
telkinys, per 75 metus provincija
išaugo į daugiau kaip 500 pranciškonų buriančią ląstelę, kurios
pirminis uždavinys buvo apaštalavimas lenkų emigrantams.
Tačiau keičiantis laikams,
keičiasi ir dvasiniai uždaviniai bei
paskirtys. Po Vatikano II suvažiavimo priimtų reformų pranciškonų
provincija buvo priversta dvasinį patarnavimą plėsti už lenkų
bendruomenės ribų. Dabartiniu
metu pranciškonai JAV aptarnauja
vos vieną lenkų parapiją – Klivlande (Cleveland, OH). Net ir čia
pamokslams lenkų kalba sakyti
teko pasikviesti pranciškoną iš
Lenkijos.

Lietuviai pasaulyje
Pasikeista nedaug, tačiau įgyta
daugiau gyvenimo patirties
Kunigu prieš ketvirtį šimtmečio
įšventintas tada 27 metų jaunuolis,
šiandien – 52 metų subrendęs vy
ras. Pasikeista nedaug, tačiau įgyta
daugiau gyvenimo patirties, pasi
tikėjimo savimi, artimiau pažintos
pasaulį užgulančios bėdos, geriau
suprasti kunigo įsipareigojimai ir
uždaviniai. Prabėgę metai nepakeitė Jono veide dažnai matomos, kiekvieną nuginkluojančios šypsenos.
Vienuolio kunigo gyvenimas
vedė t. Joną įvairiomis kryptimis:
vikaras parapijose, jauniausias
klebonas Filadelfijos arkivyskupijoje, vienuolyno ekonomas,
pranciškonų vizitatorius, vienuolyno viceprovincijolas, o nuo 2011
iki 2017 metų – provincijolas 150
pranciškonų turinčioje provincijoje. Visa tai liudija tėvo Jono
pasišventimą žmogui ir Bažnyčiai, įgytą pasitikėjimą, šešeriems
metams jam patikint pranciškonų
provincijos vadovo pareigas.

Savo lietuviškos
tapatybės pažinimas
Nors t. Jonui teko su šeimos nariais
anksčiau lankytis Lietuvoje, jo
gyvenime tikrasis sąlytis su Lietuva
įvyko 2006 metais. Pranciškonų
generolas Jose Rodriguez Carballo
paskyrė t. Joną būti generaliniu
vizitatoriumi Lietuvos Šv. Kazimiero pranciškonų provincijoje ir
jos padaliniuose Kenebunkporte
(Maine) ir Toronte (Kanadoje). Generalinio vizitatoriaus užduotis yra
būti pranciškonų generolo atstovu
provincijoje, ruošiantis ateities
veiklai ir vadovybės rinkimams.
Pirmą kartą Lietuvos pranciškonų
ordino istorijoje vizitatoriumi
buvo paskirtas asmuo, mokan
tis lietuvių kalbą. Visi ankstesni
vizitatoriai naudojosi vertėjų
paslaugoms. „Manau, kad jiems,

ne visais, tačiau daugeliu atvejų,
tai buvo palaima“, – samprotauja
t. Jonas. Jo teigimu, Lietuvos pranciškonų išgyvenimai okupacijos
metais jam asmeniškai daug kur
atvėrė akis, leido geriau suprasti
katalikiškus uždavinius. Pasakoji
mai apie pogrindžio pranciškonų
veiklą, jiems talkinusių pasauliečių pasiaukojimą vaikus mokant
katekizmo, kunigų ir pasauliečių

Apsilankymai Lietuvoje man suteikė progą pažinti
tėvų kraštą. Vaikščioti lauku, kur vaikystės metais
mano tėvo buvo žaista, ar stovėti bažnyčioje, kur
mano motinos šeima meldėsi.
drąsą nepaklusti valdžios uždėtiems tikėjimo suvaržymams leido
t. Jonui suprasti, kaip gera gyventi
JAV, kur užtikrinta tikėjimo laisvė.
„Bridges“ žurnalo 2011
metų liepos–rugpjūčio laidoje
išspausdintame straipsnyje t. Jonas mini, kad devynis mėnesius
trukusi Lietuvos provincijos vizitacija leido jam pažinti savo tėvų
kraštą. Per tą laikotarpį Lietuvoje
jis lankėsi net tris kartus, kiekvieno apsilankymo metu praleido
apie 3 savaites. Paskutinioapsilankymo metu teko pirmininkauti
provincijos vadovybės rinkimams.
Išrinkus vadovybę, vizitatorius dar
pusę metų yra įpareigotas provincijai teikti patarimus vienuolių
gyvenimo ir apaštalavimo klau
simais. „Apsilankymai Lietuvoje
man suteikė progą pažinti mano
tėvų kraštą. Vaikščioti lauku, kur
vaikystės metais mano tėvo buvo
žaista, ar stovėti bažnyčioje, kur
mano motinos šeima meldėsi.
Visa tai man suteikė gilesnį mano
lietuviškosios tapatybės pažinimą,
įsišaknijusį Lietuvos žemėje.“

Vienintelis pranašumas – amžius
Bernardinai.lt paprašytas palyginti
Lietuvos pranciškonų padėtį su

pranciškonų provincijos Amerikoje, t. Jonas teigė, kad nuotaikos,
sunkumai, džiaugsmai, kuriais
broliai gyvena, yra panašūs.
„Mano provincijai Amerikoje priklauso 152 broliai, provincijai Lietuvoje – 51. Mūsų provincijos vi
dutinis brolių amžius – maždaug
70 metų, tad savo provincijoje aš
esu vienas jauniausių, yra dar du
jaunesni už mane. Lietuvos brolių
provincijoje jau būčiau senas, nes
vidutinis amžius visos provincijos
mastu (įskaitant lietuvių brolių
namus JAV ir Kanadoje) yra 43
metai, o vien Lietuvoje gyvenančių brolių vidutinis amžius – 35
metai. Tai labai jauna provincija,
o kadangi jauna, tai labai vertina
Šv. Pranciškaus gyvenimą… ir
įvertina, kaip ir mes. Tada pama
tai, kad ir viziją turi tokią pačią,
kaip ir mes Amerikoje. Tačiau
pranašumas – jauni broliai, todėl
jie labiau domisi naujovėmis,
dairosi į kitas sritis.“

Nepamiršta gimtosios Filadelfijos
Nors paskendęs savos provincijos
vadovavimo darbuose, įsitraukęs
į įvairias tarptautines pranciškonų komisijas, t. Puodžiūnas
su Lietuva ir lietuviais palaiko
ypač artimus ryšius. Neseniai jis
buvo nuvykęs į Kretingą dalyvauti pranciškono Lino Vodopja
novo, OFM konsekracijoje. Vos
38 metų amžiaus vysk. Linas yra
jauniausias vyskupas Romos
Katalikų Bažnyčioje. Praėjus
savaitei, t. Joną matėme Mas
pethe, Niujorke, Lietuvos katalikų religinės šalpos 50-ties metų
veiklos sukakties minėjime. Jis
priklauso LKRŠ finansų komitetui, organizuojančiam finansinę
paramą religiniams, kultūriniams
ir švietimo poreikiams Lietuvoje.
Gegužės antroje pusėje jis lankėsi
gimtojoje Filadelfijoje.
2012 BIRŽELIS
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Trijų lietuvių chorų koncertų serija
startavo pasirodymu Toronte

T

rys lietuvių chorai, Čikagos „Dainava“, Klivlando
„Exultate“ bei Toronto
„Volungė“, gegužės 6-ąją
pasirodymu Toronto
universiteto Muzikos fakultete
pradėjo antrąją koncertų seriją.
Renginyje dalyvavo beveik
pusantro šimto choristų ir profe-

Mirė lietuviškosios leidybos tyrėja

B. Vileišytė

Gegužės 8 dieną Romoje mirė Barbora
Vileišytė, bibliotekininkė, lietuviškosios
leidybos tyrėja, du dešimtmečius taip
pat ir Vatikano radijo laidų lietuvių kalba
redakcijos bendradarbė.

B

arbora Vileišytė gimė 1918
metų vasario 1 dieną Tbilisyje,
kur tuo metu laikinai buvo apsigyvenusios jos senelio Petro
Vileišio ir tėvo Jono Vileišio šeimos.
Vidurinį mokslą išėjo nepriklausomoje
Lietuvoje. 1944 metais besitraukiant nuo artėjančio sovietų fronto,
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Barbora Vileišytė su tėvais atsidūrė
Varšuvoje. 1952 metais Varšuvos
universitete baigė bibliotekininkystės
studijas. Dar studijuodama pradėjo
dirbti universiteto bibliotekoje. Nuo
1954 metų iki 1966 metų vadovavo

sionalus orkestras, o jų pasiklausyti susirinko pusė tūkstančio
muzikos gerbėjų.
Chorai atliko tiek šiuolaikinius
lietuvių kompozitorių kūrinius,
tiek klasiką. O antroje koncerto
dalyje klausytojai išgirdo Charles
Gounod Mišias Šv. Cecilijos
garbei. (Šv. Cecilija muzikantų ir
bažnytinės muzikos globėja.)
Netrukus chorų pasirodymus
turės progą išvysti ir Klivlando
(birželio 10 d.) bei Čikagos (spalio
14 d.) lietuviai.

Varšuvos katalikų teologijos akademijos bibliotekai. 1968 metais apsigynė
filologijos mokslų daktaro disertaciją.
Yra taip pat parengusi išsamią studiją
apie Seinų spaustuvės (1906–1918 m.)
veiklą. Nuo 1966 metų iki 1978 metų
Barbora Vileišytė dirbo Varšuvos
universiteto sociologijos ir filosofijos
instituto, Lenkijos mokslų akademijos
sociologijos ir filosofijos instituto ir
Lenkų filosofijos draugijos bibliotekose. Nuo 1973 metų buvo šių trijų jungtinių bibliotekų direktorė. 1978 metais
išėjusi į pensiją, persikėlė gyventi į
Romą. Europos lietuvių sielovados
delegatūrai vadovavęs vysk. Antanas
Deksnys ją pakvietė redaguoti žurnalą
„Krivūlė“. Gyvendama Romoje Barbora Vileišytė taip pat tvarkė Lietuvių
katalikų mokslo akademijos biblioteką, buvo Vatikano radijo laidų lietuvių
kalba redakcijos bendradarbė.

D. Puterienės nuotr.

Lietuviai pasaulyje

Naujoji JKLJS valdyba

Įvyko metinis Jungtinės Karalystės
lietuvių jaunimo sąjungos

JKLJS nuotr.

G

suvažiavimas

egužės 12 dieną Lietuvos
ambasadoje Londone
įvyko metinis, jau septintasis, Jungtinės Karalystės
lietuvių jaunimo sąjungos (JKLJS) suvažiavimas. Jame
dalyvavo ne tik ilgamečiai organizacijos nariai, bet ir į sąjungos
veiklą pasiruošę įsitraukti nauji
aktyvistai.
Suvažiavimo metu buvo pateikta praėjusių metų valdybos ir 12
skyrių ataskaita, kurioje apžvelgti
sėkmingiausi, būrius lietuvių
pritraukę metų projektai: „Baltijos
kelias“, „JKLJS praktika“, „Lietuviškų idėjų forumas 2011“, „Lietuvos
ateitis 2012“, „Lietuviškų filmų
naktis“ bei šiais metais itin gerai
pavykęs studentų susitikimas.
Taip pat pristatyti du planuojami

pasaulio lietuvių jaunimo suvažiavimai. Jau šią liepą Lietuvoje vyks
Pasaulio lietuvių jaunimo susitikimas. O kitų metų liepą Jungtinėje
Karalystėje organizuojamas Pasaulio lietuvių jaunimo sąjungos
(PLJS) kongresas siūlys kultūros
renginius, keliones Jungtinėje
Karalystėje, studijų dienas su lektoriais iš Lietuvos ir stovyklą.
Antroji suvažiavimo dalis buvo
skirta naujos JKLJS valdybos,
koordinuosiančios sąjungos veiklą

vienerius metus, rinkimams. Naujasis JKLJS prezidentas Vytautas
Jackevičius sakėsi stengsiąsis didinti kultūrinių renginių skaičių ir
skatinsiąs bendrus JKLJS ir kitose
šalyse gyvenančio lietuvių jaunimo renginius. Viceprezidentas
Darius Tamauskas žadėjo didesnį
dėmesį skirti karjeros planavimo
sričiai. Sekretoriumi išrinktas
Oksforde psichologiją ir filosofiją studijuojantis Ignas Rubikas,
iždininke tapo finansų studentė
Greta Kasparavičiūtė, projektų
vadovės pareigos atiteko teisę studijuojančiai Linai Radvilavičiūtei,
informacijų technologijų specialistu paskirtas inžinerijos srityje
dirbantis Domas Zinkevičius, už
ryšius su visuomene bus atsakinga
Živilė Kasparavičiūtė.
Naujai išrinkta valdyba ir toliau
tęs ilgalaikius projektus: „Filmų
naktis“, „JKLJS praktika“, „JKLJS
plėtra“, „Lietuvos Ateitis“, palaikys tradicinius sąjungos renginius bei stengsis realizuoti naujas
iniciatyvas. Taip pat naujoji
valdyba tęs 2013 metais Jungtinėje
Karalystėje vyksiančio Pasaulio
lietuvių kongreso parengiamuosius darbus.
Vienydama lietuvių jaunimą,
puoselėdama lietuvišką identitetą, kalbą bei pristatydama lietuvių
kultūrą britų visuomenei, JKLJS
stengiasi atspindėti tikrąjį jaunų
lietuvaičių, gyvenančių Jungtinėje
Karalystėje, veidą, jų norus, tikslus ir vizijas. Šiuo metu sąjunga
vienija apie 2000 narių, o jos
skyriai išsidėstę 12-oje JK miestų:
Londone, Edinburge, Glazge,
Bradforde, Vorvike, Birmingeme, Jorke, Niukasle, Notingeme,
Mančesteryje, Šefilde ir Redinge.
Daugiau informacijos apie organizaciją ir jos veiklą galima rasti
internetiniame puslapyje adresu
www.jkljs.org.
2012 BIRŽELIS
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TRUMPAI

Nauja

Argentinos
lietuvių
centro valdžia

metinis susitikimas

A

mbasadoje Londone gegužės 5 dieną surengtame Lietuvos garbės konsulų
Jungtinėje Karalystėje (JK) metiniame susitikime aptartos Lietuvos ir JK dvišalių
santykių aktualijos, ambasados ir garbės konsulų veiklos prioritetai, galimybės
bendradarbiauti teikiant konsulinę pagalbą Lietuvos piliečiams, įgyvendinant
verslo, kultūros ir lietuvių bendruomenės organizacijų projektus.
Lietuvos ambasadorius Jungtinėje Karalystėje Oskaras Jusys pažymėjo, kad šiame
susitikime ypač didelis dėmesys skiriamas ambasados ir garbės konsulų veiklos planavimui
ir koordinavimui stiprinti.
„Siekiame, kad mūsų garbės konsulai dar aktyviau prisidėtų prie ambasados tikslų įgyvendinimo kultūros, verslo, prekybos ir piliečių aptarnavimo srityse“, – sakė ambasadorius.
O. Jusys kaip itin gerus bendradarbiavimo pavyzdžius 2011 metais išskyrė kartu su
Lietuvos garbės konsulu Velse Johnu Anthony Packeriu inicijuotą susitarimo tarp Svonsio
universiteto, Kauno technologijos universiteto, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ir
Lietuvos energetikos instituto pasirašymą ir investicijoms į Lietuvą pritraukti skirtų seminarų surengimą Šiaurės Anglijoje.
„Artėjant Lietuvos pirmininkavimui Europos Sąjungos Tarybai 2013 m., sieksime kaip
galima geriau išplėsti ir išnaudoti mūsų garbės konsulų tinklą Jungtinėje Karalystėje“, –
sakė ambasadorius.
Lietuvos garbės konsulų Jungtinėje Karalystėje susitikimai rengiami kasmet.
Jungtinėje Karalystėje dirba penki Lietuvos garbės konsulai, jie veikia Škotijoje, Šiaurės
Rytų Anglijoje, Šiaurės Airijoje, Vidurio Vakarų Anglijoje ir Velse.
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Nariai: Jorge Gaidimauskas,
Marcelo Bardini, Erika Tamole,
Pascual Giannattasio, Norberto
Simniskis, Adrian Kasparavicius.
Revizijos komisija:
Osvaldo Jonusys – pirmininkas,
Leandra Katinas – sekretorius.
Pagalbiniai valdybos nariai:
Albino Beiga, Mariana Zibolis.

Nauja

VLB valdyba

Vokietijos lietuvių bendruomenė išsirinko naują valdybą:
Antanas Šiugždinis – pirmininkas,
Dalia Henke – vicepirmininkė,
Laura Conrad – iždininkė,
Jurgita Pickel – sekretorė,
Milda Zaksaitė – narė
švietimo reikalams.

URM nuotr.

Londone surengtas
Lietuvos garbės konsulų JK

Naujoji Argentinos lietuvių
centro valdyba:
Fernando Daratenas –
pirmininkas,
Alfredo Ruplenas –
vicepirmininkas,
Gustavo Mischkinis –
sekretorius,
Alejandra Jonusys – antroji
sekretorė,
Alejandro Tamole – iždininkas,
Mauro Vinceriauskas P. –
antrasis iždininkas.

Nauja Danijos

Kolorado valstijoje
steigiamas

2012–2013 metų Danijos lietuvių bendrijos (DLB) tarybos pirmininke tapo
Akvilė Vžesniauskaitė.

K

lietuvių bendrijos vadovybė
Į DLB tarybą taip pat išrinkti nariai:
Martynas Skrupskelis – pirmininkės pavaduotojas,
Milda Vyšniauskaitė – iždininkė,
Artūras Maslauskas – komunikacijos koordinatorius,
Agnė Zamblauskienė – ikimokyklinio amžiaus vaikų lituanistinio švietimo
ir labdaros koordinatorė,
Donatas Štaras – renginių koordinatorius,
Raimundas Gaižutis – verslo koordinatorius,
Ramunė Norkienė – renginių vaikams koordinatorė,
Reda Mieldažytė – mokyklinio amžiaus vaikų lituanistinio švietimo koordinatorė.
DLB tarybai galima rašyti el. pašto adresu dlb@lietuva.dk.
Jei turite naujienų, kurias norite paskelbti Danijos lietuviams, rašykite el. pašto
adresu info@lietuva.dk.

Bulgarijoje duris atvėrė šeštadieninė

lietuvių mokyklėlė

Lietuvos ambasados Bulgarijoje iniciatyva gegužės 5 dieną Sofijoje atidaryta šeštadieninė lietuvių mokyklėlė. Į pirmąjį užsiėmimą susirinko dešimt Sofijoje gyvenančių lietuvių
vaikų. Lietuvos laikinasis reikalų patikėtinis Bulgarijoje Darius Gaidys kiekvienam vaikui
įteikė vadovėlių „Labas“ komplektą. Mokyklėlės tikslas – skatinti vaikus bendrauti ir skaityti lietuviškai. Sutarta ambasadoje įkurti vaikiškų knygų ir filmų lietuvių kalba biblioteką.

Lietuvos garbės
konsulatas
olorado valstijos Aspeno mieste steigiamas naujas Lietuvos konsulatas,
kuriam vadovauti paskirtas garbės
konsulas Jonas Vytautas Prunskis.
Konsulatas Kolorado valstijoje steigiamas siekiant plėsti Lietuvos garbės
konsulų JAV tinklą, kuris užtikrintų
deramą Lietuvos ekonominių, kultūrinių ir
konsulinių interesų gynimą JAV.
Naujojo garbės konsulo Kolorado
valstijoje būstinė bus Aspene – dažnai su
Šveicarijos Davosu gretinamame JAV
mieste, kuriame reguliariai rengiami
įtakingų JAV ekonomistų, politikų ir
kultūros atstovų susitikimai.
J. V. Prunskis yra įžymus medikas,
intervencinio skausmo gydymo specialistas, aktyvus JAV lietuvių bendruomenės
ir JAV verslo asociacijų narys. Jis tapo
18-uoju Lietuvos garbės konsulu JAV.
Konsulato Aspene adresas: 809 South
Aspen St. #1, Aspen, CO 81611, USA.
Telefonas 1-970-920-1785,
faksas 1-847-381-2006.

Maskvoje – susitikimas su 75-metį švenčiančiu

lietuvių aktoriumi
Jurgio Baltrušaičio namuose gegužės 9 dieną surengtas susitikimas
su legendiniu teatro ir kino aktoriumi Regimantu Adomaičiu, kuris
šiemet švenčia 75-erių metų jubiliejų.
Vakaro metu R. Adomaitis suvaidino šiuolaikinio italų dramaturgo
Furio Bordono pjesės „Paskutiniai mėnesiai“ ištrauką. Svečiai galėjo
aktoriui užduoti dominančius klausimus ir pasveikinti jubiliejaus proga.
Renginyje gausiai dalyvavo Lietuvos verslo klubo Maskvoje, lietuvių
bendruomenės nariai, ambasados darbuotojai, aktoriaus gerbėjai.
Prieš renginį R. Adomaitis, Lietuvos ambasadorius Rusijoje Renatas
Norkus ir kultūros atašė Faustas Latėnas atskirame susitikime aptarė
Lietuvos ir Rusijos kultūrinio bendradarbiavimo planus.
2012 BIRŽELIS

41

DĖMESIO

Jaunųjų profesionalų

programa

„Kurk
Lietuvai“

Jaunųjų profesionalų programa „Kurk Lietuvai“ – tai žingsnis
jaunam žmogui, besidominčiam valstybės ekonominės raidos
procesais ir siekiančiam savo ateitį susieti su ekonomika, politika,
viešojo administravimo ar kitomis socialinės veiklos sritimis. Ši
pirmoji viešojo sektoriaus programa Lietuvoje, skirta lietuviams,
baigusiems aukštojo mokslo studijas užsienyje.

P

rogramos iniciatoriai, VšĮ „Investuok Lietuvoje“ ir VšĮ „Versli
Lietuva“, kartu su Lietuvos
Respublikos Vyriausybe kviečia
užsienio aukštųjų mokyklų absolventus prisidėti kuriant Lietuvos gerovę ir perteikti savo įgūdžius ir
žinias viešojo sektoriaus institucijoms.
Programos trukmė – 12 mėnesių. Jos
metu programos dalyviai kas 4 mėnesius rotacijos principu dirbs skirtingose
viešojo sektoriaus institucijose, dalyvaus
įgyvendinant svarbiausius institucijų
vykdomus projektus užsienio investicijų,
verslumo, inovacijų skatinimo, ES paramos ir kt. srityse. Taip bus sudarytos
sąlygos jaunuoliams pasirinkti veiklos
sritį, labiausiai atitinkančią jų įgytą išsilavinimą bei pageidaujamą patirtį.
Programos „Kurk Lietuvai“ dalyviams
bus sudarytos sąlygos dirbti Lietuvos Respublikos Vyriausybėje, Ūkio
ministerijoje, VšĮ „Investuok Lietuvoje“,
VšĮ „Versli Lietuva“ ir kitose institu-
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cijose. Padėti jaunuoliams sėkmingai
integruotis į institucijų veiklą bus paskirti
kuratoriai.
Numatoma programos pradžia – 2012
metų rugpjūčio mėn.

Kodėl verta dalyvauti?

Jaunųjų profesionalų programa „Kurk
Lietuvai“ tęsis vienerius metus. Jos metu
dalyviai bus apmokomi, bus paskirti
kuratoriai, atsakingi už dalyvio sėkmingą
integraciją į institucijos veiklą. Kas ketvirtį programos dalyviams bus rengiami
aptariamieji susitikimai, kurių metu bus
dalinamasi patirtimi, naujomis idėjomis,
pasiektais rezultatais.
Darbo metu skirtingose institucijose
jaunieji profesionalai turės galimybę rinktis veiklos sritis ir projektus, kuriuose galėtų pritaikyti žinias ir įgūdžius praktikoje
pagal savo išsilavinimą bei dalintis gerąja
praktika. Programos eigoje jaunuoliai dalyvaus konferencijose ir seminaruose, taip
pat turės galimybę 2–3 žmonių grupėse

susitikti valandos diskusijai su Prezidente
ir / ar Ministru Pirmininku.
Rotacijos principu dalyvaujant programoje dalyviai: įgaus įvairios profesinės
patirties dirbdami skirtingose institucijose,
susipažins su svarbiausiais viešojo sektoriaus projektais Lietuvoje, turės galimybę
įgyvendintų projektų rezultatus pristatyti
institucijų vadovybei, turės galimybę
dalyvauti susitikimuose su aukščiausiais
šalies pareigūnais, išplės savo profesinių
kontaktų tinklą.
Jaunųjų profesionalų programos „Kurk
Lietuvai“ dalyviams bus užtikrintas bazinis
atlyginimas.
Tai puiki galimybė papildyti savo gyvenimo aprašymą išskirtine patirtimi.

Kas gali dalyvauti?

Jaunųjų profesionalų programa „Kurk
Lietuvai“ skirta: gerais arba labai gerais
įvertinimais baigusiems aukštojo mokslo
studijas užsienyje 2010–2012 m., laisvai
kalbantiems ir rašantiems lietuviškai ir
bent viena užsienio kalba, puikiai dirbantiems kompiuteriu pagrindinėmis biuro
programomis: MS Word, MS Outlook,
MS PowerPoint ir kt., Lietuvos Respublikos piliečiams, aktyviai dalyvaujantiems
visuomeninio pobūdžio projektuose,
motyvuotiems ir turintiems norą dirbti
valstybinio masto projektuose Lietuvoje,
ne vyresniems nei 35 m. lietuviams.

Kaip dalyvauti?

Norintys dalyvauti programoje iki birželio
30 d. el. pašto adresu gina.sirutaviciute@
investlithuania.com turi pateikti gyvenimo
aprašymą (CV), motyvacinį laišką ir 2
rekomendacijas. Į tolesnį atrankos etapą
patekusių dalyvių bus prašoma pateikti
diplomo ir jo priedėlio kopijas.
Iš skirtingų institucijų sudaryta komisija
atranką į jaunųjų profesionalų programą
„Kurk Lietuvai“ vykdys dviem etapais:
CV ir motyvacinių laiškų atranka, darbo
pokalbis (galima per „Skype“). Programoje dalyvauti bus atrinki dvidešimt
jaunuolių.

