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NERINGA KVIEČIA IR LAUKIA
Gegužės 8 d. iš Vilniaus išplaukė dvylika savanorių, sumaniusių vandens keliais
sujungti Lietuvos ir 2021-ųjų Lietuvos kultūros
sostines. Tai vienas pirmųjų šiemet Lietuvos
kultūros sostine tapusios Neringos projekto
renginių. Per aštuonias dienas baidarininkai įveikė 400 kilometrų. Baidarių komanda
„Vinetu Lituano“ suplanavo keliauti į Nidą
didžiausiomis Lietuvos upėmis – Nerimi ir
Nemunu – bei daugiausia iššūkių keliančiu
vandens ruožu – Kuršių mariomis. Tad dvi
sostines jungiantis baidarininkų maršrutas
vingiavo pro Vilnių, Jonavą, Kauną, Jurbarką,
Panemunę, Rusnės salą, Uostadvarį. Komanda
pasiekė Nidą gegužės 15 d.

PRISTATYTA PROGRAMA
„KULTŪROS SALA“
Gegužės 7 d. Nacionalinėje dailės galerijoje
surengtoje spaudos konferencijoje 2021-ųjų
Lietuvos kultūros sostinė Neringa pristatė visų
metų programą. Konferencijos dalyvius nuotoliniu būdu pasveikino Neringos savivaldybės
meras Darius Jasaitis. Metų programą pristatė
projekto „Neringa – Lietuvos kultūros sostinė
2021“ vadovas mero pavaduotojas Narūnas
Lendraitis, Lietuvos nacionalinės filharmonijos
generalinė direktorė Rūta Prusevičienė, atlikėjas, kompozitorius Andrius Mamontovas, choreografė Agnija Šeiko, operos solistė Lauryna
Bendžiūnaitė. Spaudos konferenciją moderavo
Neringos garbės ambasadorius žurnalistas
Edmundas Jakilaitis. Šiųmetę kultūros sostinę
globoja Prezidentas Valdas Adamkus.

bendruomenėje. Todėl ir kultūros sostinės veiklas Neringoje įgyvendina ne tik profesionalūs
menininkai, bet ir vietos kultūros įstaigos, bendruomenės, kūrėjai, įvairūs partneriai.“
Lietuvos kultūros sostinės metais Neringa
ketina pristatyti plačią specialiųjų projektų
ir auditorijos pamėgtų tradicinių renginių
programą, kurią papildys naujos kūrybinės
iniciatyvos – iš viso daugiau kaip 100 įvykių,
žadančių įvairias kultūrines patirtis.

SUSITIKIMŲ IR KŪRYBOS SALA

„Kultūros sostinė – didelė garbė ir dar
didesnė atsakomybė. Neringa yra skirta kūrybai. Tad kviečiu visus neabejingus Neringai
šiais metais aplankyti kultūros renginius, kurie,
neabejoju, papuoštų bet kurią, net ir Europos,
sostinę“, – spaudos konferencijoje kalbėjo
Neringos savivaldybės meras Darius Jasaitis.
Kaip pabrėžė Narūnas Lendraitis, „Kultūros
salos“ projektą sudaro keturios programos:
UNESCO ir pasaulis, Bendruomenė ir kraštovaizdis, Kūrybinės rezidencijos, Paveldas ir
istorija. Jas jungianti ašis – Išmanioji kultūra.
„Neringa – ypatinga erdvė. Kūrybinio
įkvėpimo menininkai čia sėmėsi ne vieną
dešimtmetį. Viliamės, jog įvairi „Kultūros salos“
programa atlieps lankytojų lūkesčius, – sakė
projekto vadovas Narūnas Lendraitis. – Lietuvos
kultūros sostinė nėra šventė ar festivalis. Tai –
projektas, kurio metu turi įvykti pokytis miesto

Lietuvos kultūros sostinės atidarymo renginys „Laikas nė(e) rimui“ Neringoje įvyks birželio
12 d. Juo Lietuvos žmonės ir vietiniai Neringos
gyventojai kviečiami pasinerti į Lietuvos kultūros sostinės metus ir atrasti Neringą kaip
susitikimų ir kūrybinės erdvės salą.
„Norime pakviesti į šią vietą pažvelgti ne tik
kaip į banalią atostogų vietą. Tad ir formatą
pasirinkome pakankamai atsargų. Atidarymas
vyks Parnidžio kopos papėdėje, ant trijų Nidos
molų. Kviesime žiūrovus dalyvauti spektaklyje-kelionėje be didelių scenų, garso, šviesų.
Istoriniai faktai, dokumentika, pasakojimai
supinami į libretą bus perduodami žiūrovams
ausinių pagalba. Spektaklio scenografiją
sukūrė Sigutė Šimkūnaitė, kostiumus – Sandra
Straukaitė, muziką – Kristijonas Lučinskas,
libreto autorė – Sondra Simana. Kuršių nerija
yra unikali vieta, tad ir atidaryme siekiame
išvengti patosinių klišių“, – apie sumanymą
kalbėjo renginio režisierė ir choreografė Agnija
Šeiko.
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Birželio 27 d. bus pristatytas išskirtinis
„Kultūros salos“ projektas „Grynumas“. Muzikos
ir vizualinio meno projektą, kalbantį apie žmogus santykį su Kuršių nerijos gamta, kuria kompozitorius ir muzikantas Andrius Mamontovas
bei vizualinių instaliacijų kūrėja Jolita Vaitkutė.
„Grynumas yra tas žodis, prie kurio mes priartėjome, svarstydami, kas mus traukia Kuršių
nerijoje. Viskas ten atrodo taip gryna: idealus
miškas, idealus paplūdimys, ideali gamta.
Instaliacija pušyne Tylos slėnyje – įspėjanti, kalbanti apie gamtos trapumą, kokias pasekmes
turi prisilietimas prie gamtos“, – spaudos konferencijoje kalbėjo A. Mamontovas.
Rugpjūčio 28 d. Tylos slėnyje A. Mamontovas
surengs solinį koncertą. Jame skambės puikiai
žinomos ir naujos A. Mamontovo dainos,
kuriose panaudoti autentiški Kuršių nerijoje
įrašyti gamtos, miško garsai. „Kaskart laukiu
susitikimo su Kuršių nerija. Tai – ypatinga
vieta, kuri mūsų visų ir ten gyvenančių žmonių
pastangomis išlieka gryna“, – įsitikinęs atlikėjas.
Dar vienai ypatingai premjerai į Neringą
ateinančią vasarą ketinama suburti tarptautinę
menininkų komandą – Nidoje bus statoma
G. F. Hendelio barokinė opera „Acis ir Galatėja“.
Pastatymui vadovaus dirigentas Trevor
Pinnock, operos režisierius – Frederic Wake
Walker. Šiam pastatymui į gimtąją Neringą
sugrįš pasaulinio pripažinimo sulaukusi operos
solistė Lauryna Bendžiūnaitė.
„Esu gimusi ir užaugusi Nidoje. Šiuo projektu atiduodu grąžą gimtajam kraštui. Operos
pastatymui vadovaujantis dirigentas Trevor
Pinnock – įvykis ne tik Neringai, bet ir visai
Lietuvai. Man pačiai galimybė dirbti su tokio
kalibro menininku yra neįkainojama galimybė.
Ši opera bus lyg ritualinis bendruomenės
susiėjimas, trylika metų brandinta idėja, kuri
pagaliau bus įkūnyta“, – džiaugėsi Galatėjos
vaidmenį operos pastatyme atliksianti
L. Bendžiūnaitė.

„Opera bus lyg ritualinis bendruomenės susiėjimas, trylika metų brandinta idėja, kuri pagaliau bus
įkūnyta“, – džiaugėsi Galatėjos vaidmenį operos pastatyme atliksianti Lauryna Bendžiūnaitė.

„Grynumas yra tas žodis, prie kurio mes priartėjome, svarstydami, kas mus traukia Kuršių nerijoje“, –
spaudos konferencijoje kalbėjo Andrius Mamontovas.

ATGIMS NERINGOS LEGENDA

Lietuvos nacionalinė filharmonija, kasmet
Neringoje rengianti tarptautinį kamerinės
muzikos festivalį „Kuršių nerija“, kultūros sostinei šiemet dedikuoja naują kūrinį – kamerinę
operą-triptiką „Neringa“. Libretą šiai operai
remdamasi Eduardo Mieželaičio legenda apie
milžinę Neringą parašė neringiškė Gintarė
Dikšienė, muziką kuria kompozitoriai Vaida
Striaupaitė-Beinarienė, Loreta Narvilaitė ir
Algirdas Martinaitis, vizualinę stilistiką – neringiškiai Jūratė Bučmytė ir Albertas Krajinskas.
Operos premjera numatyta rugpjūčio 14 d.
Juodkrantėje.
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„Pasaulinė pandemija sugrąžino mums
pačius žymiausius atlikėjus, kuriuos turėsime
galimybę išgirsti ir Neringoje. Jei neturėtumėm kūrėjų ir atlikėjų Lietuvoje, po karantino
liktumėm „branduolinėje žiemoje“. Tai, kaip
dabar sužydės Neringa, Kuršių nerija, rodo kad
kūrėjai neprarado įgūdžių, noro ir mes vieni
kitus sustipriname“, – spaudos konferencijoje
kalbėjo Lietuvos nacionalinės filharmonijos
generalinė direktorė Rūta Prusevičienė.
Neringoje – Lietuvos kultūros sostinėje kitąmet bus minima Nidos sielos, maestro Vytauto
Kernagio 70-ųjų gimimo metų sukaktis. Su
specialia Vytauto Kernagio dainų koncertine
programa ketinama pabaigti kultūros sostinės
metus ir simbolinį gintarinį medį perduoti
būsimai sostinei.

Gegužės 7 d. Nacionalinėje dailės galerijoje programą
pristatė projekto vadovas Neringos mero pavaduotojas
Narūnas Lendraitis (centre), Lietuvos nacionalinės
filharmonijos generalinė direktorė Rūta Prusevičienė ir
konferencijos moderatorius žurnalistas Edmundas Jakilaitis.

PLĖTOS KŪRYBINIŲ
REZIDENCIJŲ PROGRAMĄ
Neringos savitumą itin vertina menininkai,
rašytojai, filosofai, keliautojai. „Kultūros salos“
projekte reikšminga vieta tenka kūrybinių rezidencijų programai, atveriančiai kūrėjams neišsemiamus Neringos horizontus. Pasak projekto
organizatorių, Lietuvos kultūros sostinės metai
Neringai – puiki galimybė išvystyti ilgalaikę
strateginę kūrybinių rezidencijų programą,
apjungiančią kūrybines erdves ir stipendijas
menininkams.

Šią vasarą kūrybinėms idėjoms atsivers
Nidos centre esantis buvęs Žuvininkystės ūkio
pastatas. Projekto metu jis virs netradicinių
renginių, kūrybinių susitikimų, menininkių
rezidencijų vieta – „Menų zona“. Ant to paties
pastato bus kuriama ir gatvės meno neofreska
„Mes ir jie“.
„Miško
architektūros“
darbus kitąmet projektuos
Trimito garsais duotas startas.
Vilniaus dailės akademijos
Plaukiam į Nidą!
Nidos meno kolonijos rezidentai. Išskirtinėmis sąlygomis kurti Neringoje turės
galimybę pasinaudoti rašytojai ir vertėjai, susibūrę
Tarptautiniame rašytojų ir
vertėjų centre Nidoje.
Ilgalaikės Neringos meno
ir mokslo rezidencijų programos parengimui rudenį planuojama konferencija „Lietuvos kaita per
kultūrą: kokią šalį norime
matyti 2050?“. Rudenį bus
organizuojama tarptautinio
rezidencijų tinklo „EuroArt“
narių konferencija, aktualizuojanti meno kolonijų palikimo svarbą, reikalingumą.

KULTŪRINIAI
MARŠRUTAI
„Kultūros sostinės“ programoje išskirtinis vaidmuo
tenka kultūriniams maršrutams. Jie sukurti taip, kad
Neringos gyventojai ir svečiai galėtų individualiai ar
nedidelėmis grupėmis jiems
patogiu metu susipažinti su
Neringos gamtinio ir kultūrinio paveldo vertybėmis.
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Išskirtinis šios programos projektas – kompozitoriaus Jono Jurkūno sukurta garsinė
opera-pasivaikščiojimas „Nidos mokyklos
kronikos“, kurios premjera numatyta birželio
30 d. Šio kūrinio literatūriniu pagrindu tapo dr.
Gitano Nausėdos, dabartinio LR Prezidento, ir
Vilijos Gerulaitienės 2016 m. sudaryta knyga
„Nidos mokyklos kronikos“.
Vasaros pradžioje bus pristatomas solo žygių
maršrutas „Nidos sklandymo mokykla“. Šiltuoju
metų laiku vyks ir Neringos savivaldybės
V. Miliūno bibliotekos inicijuoto literatūrinio
maršruto „Įžodintais Kuršių nerijos pėdsakais“
renginiai, padėsiantys atrasti vietas Neringoje,
idealiausiai tinkančias skaitymui.
Programoje „Bendruomenė ir kraštovaizdis“
išsiskiria projektas „Eko karta“. Birželio–spalio
mėn. Neringos mėgėjų meno kolektyvai
kartu su Kuršių nerijos nacionaliniu parku
bei skirtingų sričių ekspertais kvies vietos
bendruomenę įsitraukti į menines programas
ir mokslininkų dirbtuves taip atsigręžiant į
ekologines bei iš to kylančias socialines problemas – vandens, saulės, vėjo, smėlio, miškų.
Rugsėjį kartu su sporto ir sveikatingumo festivaliu „Sveika, Neringa!“ planuojamas bėgimas
„Europos pašto keliu“.
Programoje „UNESCO ir pasaulis” Kuršių
nerijos nacionalinis parkas rudenį planuoja
surengti tarptautinę konferenciją, suteikiančią galimybę padiskutuoti, ką reiškia gyventi
UNESCO teritorijoje. Liepos 10–17 dienomis
Nidoje įvyks jubiliejinis 25-asis tarptautinis
Thomo Manno festivalis „Kultūros kraštovaizdžiai. Pakrantės“.
„Šis titulas, ir tai svarbiausia, vėl sutelks
bendruomenę. Tikiu, jog tai stiprins tapatybės
jausmą ir suvokimą, jog kiekvienas yra svarbus
ir būtinas, kuriant svetingą ir atvirą Neringą“, –
apibendrino projekto vadovas N. Lendraitis.
www.kulturossala.lt
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Neringa – Lietuvos kultūros sostinė 2021

NERINGA: TURIME DAUG
LŪKESČIŲ IR AMBICIJŲ
Lina PUSVAŠKYTĖ

PIRMIEJI MĖNESIAI – DARBINGI

Žingsnis link regionų, tuo pačiu ir link savivaldybių didesnio savarankiškumo šiemet
žengtas – prieš porą mėnesių veiklą pradėjo
savarankiškos regioninės plėtros tarybos.
„Pirmieji savarankiškos Klaipėdos regiono
plėtros tarybos veiklos mėnesiai buvo darbingi
ir neatsilikta nuo ankstesnių tempų, – pasiteiravus apie juridinį statusą įgijusios regioninės
plėtros tarybos darbą, sako Neringos savivaldybės meras Darius Jasaitis. – Tačiau vertinti
kiek daugiau galimybių atveria taryboms
suteiktas savarankiškumas, kol kas sudėtinga.
Turėtų praeiti daugiau laiko po šių pasikeitimų.
Bet, žinoma, yra viltis, kad bus geriau.“
Klaipėdos regionas jau kelintus metus turi
asociaciją „Klaipėdos regionas“. Apie tai, kuo
asociacija naudinga kiekvienai regiono savivaldybei ir ar verta toliau tęsti jos veiklą regiono
plėtros taryboms tapus savarankiškomis,
pasak mero, tarp merų vyko nemažai diskusijų.
„Daugelio sutarimu, asociacijos „Klaipėdos
regionas“ indėlis vertinamas kaip tikrai svarus
ir svarbus, – pabrėžia Darius Jasaitis. – Tačiau
jei ateityje bus matoma, kad minėtos asociacijos ir Klaipėdos regiono plėtros tarybos
funkcijos dubliuojasi, be abejo, svarstysime, ar
verta toliau tęsti asociacijos veiklą. Dabartinėje
stadijoje džiaugiamės, kad jau asociacija
yra parengusi regiono strategiją, kuri turės
svarų indėlį ir Neringos savivaldybei, ir visam
Klaipėdos regionui.“

NERINGOS SVARBA REGIONUI

„Manau, kad Neringos kurortas, kaip ir
Palangos, turi tikrai didelės įtakos regiono
plėtrai, ypač turizmui, – pasiteiravus apie
Neringos indėlį į Klaipėdos regiono plėtrą,
teigia Darius Jasaitis. – Jau vien vertinant
tai, kiek čia apsilanko tiek Lietuvos, tiek kitų
šalių valdžios atstovų – prezidentų, premjerų,
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vyriausybių atstovų. Taip pat reiktų įvertinti ir
į Klaipėdą atplaukiančių pilnų kruizinių laivų
skaičių – kažin kiek jų sulauktume, jei Neringa
nuo jų atsiribotų. Manau, į Neringą reikėtų
žvelgti kaip į didelę vertybę Lietuvai ir pasauliui, ją puoselėti ir saugoti.“
Šios kadencijos Seime įkurta Laikinoji
Neringos bičiulių grupė. Mero teigimu, neringiškiai tikisi šios grupės palaikymo diskutuojant su centrine valdžia dėl Neringos kurorto
ateities. „Neringa – tai tikrai specifinė vietovė,
su savo teritoriniais ypatumais, gamtiniais iššūkiais, bendruomeninėmis ir kultūros paveldo
vertybėmis. Ne vieną pasitarimą turėjome
ir su Laikinąja Neringos bičiulių grupe – dėl
verslinės žvejybos išsaugojimo Neringoje, dėl
teritorijų planavimo sudėtingumo, rengiant
dviračių ar pėsčiųjų takų rekonstrukcijos planus, taip pat dėl Preilos, Pervalkos ir Nidos
krantinių būklės, kuri yra kritinė. Viliuosi, kad
parlamentinės grupės nariai kiek galės, tiek
padės siekiant Neringai ir jos gyventojams bei
svečiams naudingų tikslų ir juos įgyvendinant,
o kaip bus – parodys laikas“, – lūkesčiais dalijasi
Neringos savivaldybės meras.

BENDRŲ INTERESŲ RATAS PLEČIASI

Neringa – vienintelė savivaldybė Lietuvoje,
kur ta pačia teritorija rūpinasi ir savivaldybė, ir
Kuršių nerijos nacionalinis parkas. Tad kai kurių
klausimų skirtingas traktavimas ne visada
skatino pozityvius santykius. „Pastaruoju metų
derinant savivaldos ir nacionalinio parko
interesus tikrai atsiranda pokyčių. Pastebimas
didesnis priartėjimas prie bendro matymo ir
vizijos, glaudesnis bendradarbiavimas, kartu
su Kuršių nerijos nacionalinio parko atstovais
įgyvendinama begalė bendrų projektų, kurių
geras rezultatas dažnu atveju ir suvienija.
Manyčiau, keičiasi tiek savivaldos požiūris,
tiek ir Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos
nusiteikimas įvairiais turizmo plėtros klausimais“, – pasidžiaugia meras.

Darius JASAITIS
Neringos savivaldybės meras
NESIEKIA PERTEKLINIŲ PRAMOGŲ

Šiemet Neringa yra Lietuvos kultūros sostinė, o tai, kaip pristatant Kultūros sostinės
2021 programą pabrėžė meras, savivaldybei
yra didelė garbė ir atsakomybė. „Neringa yra
skirta kūrybai. Tad kviečiu visus neabejingus
Neringai šiais metais aplankyti kultūros renginius, kurie, neabejoju, papuoštų bet kurią, net
ir Europos, sostinę, – kviečia Darius Jasaitis.
Kultūros sostinės ir tradiciniai Neringos
renginiai, kaip pažymi meras, atspindi klasikinį Neringos kurorto veidą, kurio stengiamasi neardyti perteklinėmis pramogomis ar
paslaugomis.
„Be abejo, siekiame didesnio komforto tiek
vietiniams gyventojams, tiek atvykstantiems
poilsiautojams, gerindami infrastruktūrą,
siekdami sutvarkyti viešąsias erdves ir nuo
sovietmečio užsistovėjusius pamirštus pastatus – tuos žymius pasikeitimus galėsime
pamatyti ir įvertinti jau artimiausioje ateityje“, – pastarojo meto kurorte verdančius
darbus apžvelgia meras.
Tuos, kurie laukia audringo turizmo Neringoje
proveržio, meras kiek apramina, nes pasak jo,
Neringoje ženklios turizmo plėtros negali būti.
Turizmo plėtra skatinama ne į plotį, bet į gylį.
„Mūsų tikslas yra, kad viešbučiai ir apartamentai
būtų kuo labiau užpildyti pagal jų esamas galimybes. Ir ne tik vasaros sezono metu. Siekiame,
kad ir kiti vietiniai verslai galėtų išsilaikyti ir
uždirbti iš turizmo, – mintimis dalijasi meras
Darius Jasaitis ir priduria, kad nuo pandemijos
labiausiai nukentėjo ne sezono metu veikiantys
verslai. – Praėjusių metų vasara, nepaisant visų
iššūkių, buvo išties sėkminga ir aktyvi – laikantis saugumo rekomendacijų pavyko priimti
ir aptarnauti pakankamai didelį poilsiautojų
srautą. Šiemet tikimės, kad sunkiausi metai
COVID-19 atžvilgiu jau praėjo, tiesiog išmoksime
gyventi kiek kitaip, turėtų padėti ir šalyje įsibėgėjusi vakcinacija. Tad tikimės, kad šis vasaros
sezonas bus toks pats sėkmingas kaip ir praėjęs.“
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Jūrų muziejus įsikūręs šiauriausiame Kuršių nerijos taške –
Kopgalyje, kur baigiasi 98 kilometrų ilgio Kuršių nerijos pusiasalis.

KLAIPĖDA – EUROPOS
JAUNIMO SOSTINĖ 2021
Natalija SADOVSKAJA

REGIONO PLĖTROS TARYBA

2020 m. pabaigoje sušauktame pirmajame
steigiamos naujos Klaipėdos regiono plėtros
tarybos kolegijos posėdyje išrinktas kolegijos
pirmininkas Klaipėdos miesto meras Vytautas
Grubliauskas. Pirmininko pavaduotoju išrinktas Palangos meras Šarūnas Vaitkus. Iš viso
Klaipėdos regiono plėtros tarybos kolegiją
sudaro 17 narių, iš kurių penki – Klaipėdos
miesto savivaldybės tarybos atstovai, kitoms
savivaldybėms tenka po 2 narius.
Klaipėdos regiono plėtros tarybą įsteigė
7 regiono savivaldybės – Klaipėdos, Palangos
ir Neringos miestų bei Klaipėdos, Kretingos,
Šilutės ir Skuodo rajonų.
Pirmininkas tikisi, kad savarankiška regioninė plėtros taryba bus naujas instrumentas,
sustiprinsiantis visą regioną ir kiekvieną jos
savivaldybę atskirai.
Klaipėdos Regiono plėtros tarybos direktoriumi išrinktas Valdas Pučkorius, buvęs
pirmasis asociacijos „Klaipėdos regionas“ vykdantysis direktorius.

IŠŠŪKIAI, LAIMĖJIMAI, POTENCIALAS
„Šie metai Klaipėdai ne vien džiaugsmo ir
garbės, bet ir didžiulių iššūkių bei didžiulės
atsakomybės metai, nes į mus nukreiptos iš
visos Europos ir iš tolimesnių šalių žiūrinčios
akys. Akys, kurios tikisi iš mūsų netikėtų, racionalių, įdomių, jaunatviškų, drąsių, ambicingų
sprendimų, akys, kurios tikisi pamatyti klaipėdietiškąjį jaunimo, miesto, regiono, Lietuvos
potencialą. Gražu ir simboliška, kad Europos
jaunimo sostine 2021 m. tampa seniausias
Lietuvos miestas. Šis kontrastas tarsi ir paliudija, kad būtent branda ir jaunatviškas polė12

kis, turtinga istorija ir ambicingi jaunatviški
iššūkiai gali duoti fantastiškų rezultatų“, – sako
Klaipėdos miesto meras Vytautas Grubliauskas.
Pagal projekto idėją Klaipėda įgyvendina
kompleksinę, devyniose platformose išdėstytą
programą, kurioje – jaunimo identifikuota problematika, pasiekimai, lūkesčiai. Tarp projekte
iškeltų iššūkių – per mažas jaunimo politinis
raštingumas, verslumą ir kūrybiškumą puoselėjančios aplinkos stoka, „nepatogių“ žmonių ir
temų vengimas, senstantis miestas.
Nors pasaulį apėmusi pandeminė situacija
pakoregavo ne tik pirminius projekto planus,
renginių skaičių ir biudžetą, daugelis esminių
renginių išliko ir sėkmingai vyko visus praėjusius metus.
Europos
jaunimo
sostinės
programoje – arti 70 renginių, diskusijų, iniciatyvų,
akcijų. Programoje išskiriami septyni didieji
renginiai – tarptautinis festivalis-dirbtuvės
„Beach Art“, išskirtinis tarptautinis 3D gatvės
piešinių festivalis „Art Gates“, šiuolaikinio meno
ir senųjų tradicijų festivalis „Gabya“.
Taip pat laukia susitikimai „Miegok po
žvaigždėmis“, jaunimo bendradarbiavimo iniciatyva „Jaunimo piknikas“, žymiausių Lietuvos
LGBT+ friendly ir LGBT+ muzikos žvaigždžių
mega koncertas. Programoje numatyti ir
įvairūs sporto renginiai – „Netradicinio sporto
festivalis“, „Sporto festivalis“.
Dovana jaunimui taps ir Paryžiaus Komunos
gatvėje duris atversiančios atviros jaunimo
erdvės. Toks centras bus antrasis Klaipėdoje.

„GELTONA. ŽALIA.
RAUDONA. MĖLYNA!“
Klaipėda ir jūra – tai du neatsiejami dalykai.
Šiemet pažymimas Lietuvos – jūrinės valstybės – 100-metis. 1921 metų kovo 4 dieną į

Vytautas GRUBLIAUSKAS
Klaipėdos miesto meras
Klaipėdos regioninės plėtros tarybos
kolegijos pirmininkas
Klaipėdos uostą atplaukė pirmasis laivas su
trispalve – motorinis burlaivis „Jūratė“. Kovo
11 d. atplaukė ir antrasis laivas „Kastytis“. Po
pirmųjų apsilankymų Klaipėdos uoste Lietuvos
laivai su druskos ir miltų kroviniu išplaukė į
Latvijos uostus. Šie įvykiai pažymi Lietuvos
laivyno istorijos pradžią.
Lietuvos jūrų muziejus kviečia paminėti
Lietuvos laivyno 100-metį specialia programa
„Lietuva jūrinė valstybė“. Šios ambicingos
programos tikslas – paskatinti lietuvius suvokti
jūrą ne tik kaip kurortinį elementą, bet atrasti
ją kaip vertybę, kuriančią mūsų valstybei daug
platesnius socialinius, ekonominius ir kultūrinius ryšius.
Programai parengta speciali multimedijos
publikacija „Geltona. Žalia. Raudona. MĖLYNA!“,
pristatanti
tarpukario
Nepriklausomos
Lietuvos kapitonus.
Pirmasis Lietuvos jūrų kapitonas – Liudvikas
Stulpinas. Jo gyvenimas – tai ištisa istorija, pilna
ryškių faktų. Būdamas garlaivio „Birma“ kapitonas, jis žiemą išgelbsti Baltijos jūroje žūstančio
vokiečių burlaivio įgulą, už tai apdovanojamas.
Liudviko Stulpino vedami laivai plaukia pačiais
įvairiausiais maršrutais, jis tampa vienu geriausių Rytų Azijos bendrovės laivyno kapitonu.
Plačiausiai Liudviko Stulpino vardas
nuskamba 1912 metais – „Birma“ priima
skęstančio svajonių laivo „Titaniko“ nelaimės
signalą ir, nė akimirkos nesuabejoję, skuba
į pagalbą. Kapitonas paskiria 15 papildomų
kūrikų, kad laivo varikliai turėtų kuo daugiau
galios, įgula pasiruošia, kad turės priimti, šildyti ir maitinti lediniame vandenyje sušalusias
aukas. Vis dėlto „Birma“ tolokai nuo tragedijos
vietos – apie 100 jūrų mylių, o „Titanikas“,
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matyt, neviltyje ir panikoje, pranešė netikslias
koordinates.
Lietuvos jūrų muziejus atidarė naują ekspoziciją „Nuo žagrės iki šturvalo. Jūrinė Lietuva
1900–1940 m.“, kurioje pristato moderniosios
Lietuvos jūrinę istoriją.

ATPLAUKS 44 „THE TALL SHIPS
RACES“ BURLAIVIAI
Tad nemaža dalis Klaipėdos miesto pramogų susieta su jūra. Birželio 27–30 dienomis,
Klaipėda taps didžiųjų burlaivių sostine – čia
sugrįžta „The Tall Ships Races 2021“. Nors
pasaulis tebegyvena pandeminiu režimu,
renginio organizatoriai jau parengė galimo
renginio scenarijus, užtikrinančius maksimalų
saugumą ir žmonių srautų valdymą.
Jau žinoma, kad Klaipėdą savo kryptimi pasirinko 44 laivai. Šį kartą didžiausias į Klaipėdą
atplauksiantis laivas – Lenkijos milžinas – „Dar
Mlodziezy“. Laivas yra nuolatinis įvairių regatų
dalyvis.
Kokiu formatu vyks daugelis pagal reglamentą privalomų „The Tall Ships Races“ renginio dalių paaiškės tik birželį, kuomet bus
įvertinta pandeminė situacija šalyje.
Be regatos „Tall Ships races“, ir šią vasarą
Klaipėda rengiasi Jūros šventei, Džiazo festivaliui, Klaipėdos festivaliui“, kurio metu net
4 kartus bus parodytas apdovanojimus pelnęs
„Skraidantis Olandas“.

ŠVYTURYS ATVERIAMAS VISUOMENEI

Iniciatyva atverti Klaipėdos švyturį visuomenei įgauna pagreitį. Balandžio pabaigoje
Klaipėdoje apsilankė ir su meru susitiko
susisiekimo ministro patarėjas Mindaugas
Tarnauskas. Susitikimo metu aplankytas Burių
gatvėje esantis švyturys, aptartos galimybės
Lietuvos transporto saugos administracijai
perduoti šį švyturį Klaipėdos miestui ir atverti
visuomenei kaip lankytiną objektą.
„Tiek susisiekimo ministerijos, tiek miesto
bendras matymas – metas pereiti prie realių
veiksmų. Klaipėda – jūrinis miestas – nusipelnė turėti tikrą jūrinį traukos objektą, kurį
galėtų lankyti miestiečiai ir miesto svečiai.
Džiaugiamės ministerijos palaikymu ir aktyvia
pozicija bei tikime, kad būtinos procedūros bus
sklandžios, o švyturys visuomenei bus atvertas kiek įmanoma greičiau“, – sako Klaipėdos
miesto meras Vytautas Grubliauskas.
Klaipėdos švyturys daugelį dešimtmečių buvo uždaru objektu uosto teritorijoje.
Įvertinus visas aplinkybes, galutinį sprendimą
dėl jo perėmimo priims miesto savivaldybės
taryba.
40 metrų aukščio švyturys, pasitinkantis į
uostą įplaukiančius laivus, pastatytas ir įžiebtas 1796 m. Jis buvo vienas pirmųjų Baltijos
jūros šiaurės rytų pakrantėje. Nuo pirmojo
įžiebimo iki šių dienų švyturys buvo aukštinamas, įrengta daugiau atšvaitų, o per Antrąjį
pasaulinį karą buvo visiškai sugriautas, tačiau
1945 m. atstatytas.
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PAPLŪDIMIAMS – MĖLYNOJI VĖLIAVA
Klaipėdos paplūdimiams suteikiamas Mėly
nosios vėliavos apdovanojimas ir 2021 metų
sezonui. Šią žinią savivaldybei balandžio 20 dieną pranešė Lietuvos žaliųjų judėjimo vadovas.
Mėlynoji vėliava – tarptautiniu mastu pripažįstamas paplūdimių kokybės ženklas – suteikiamas Smiltynės I ir Melnragės II paplūdimiui.
Mėlynosios vėliavos šiuose paplūdimiuose bus
iškeltos pradedant vasaros sezoną.
Anot mero Vytauto Grubliausko, Klaipėda
kryptingai eina šiuo keliu ir toliau siekia, kad
pajūrio paplūdimiuose būtų užtikrinta infrastruktūros kokybė bei aplinkosauginių reikalavimų laikymasis.
„Siekdami Mėlynosios vėliavos, paplūdimių
kokybę vertiname jau nebe patys, o aplinkosauginių organizacijų įgalioti asmenys.
Šis nepriklausomas vertinimas ir Mėlynosios
vėliavos suteikimas yra svari žinia tarptautiniu
mastu, kad Klaipėda turi aukščiausius kokybės
standartus atitinkančius paplūdimius, kad čia
rūpinamasi švara, saugumu, aplinkosauga.
Nors išorės veiksnių, galinčių pabloginti paplūdimių kokybę, buvo, yra ir bus, mes, kaip savivaldos atstovai, siekiame padaryti viską, kad
išsaugotume vertingą pajūrio ruožą“, – sako
Klaipėdos meras.
Mėlynosios vėliavos programoje Klaipėda
su pertraukomis dalyvauja nuo 2007 metų.
Nuo 2018 metų Mėlynosios vėliavos apdovanojimas kasmet suteikiamas Smiltynės I
ir Melnragės II paplūdimiui. Šių metų sausio
mėnesį savivaldybės taryba priėmė sprendimą
Mėlynosios vėliavos programoje dalyvauti
ir 2021–2023 metais. Dalies tarybos narių
siūlymu, Mėlynosios vėliavos apdovanojimo
reikėtų siekti ir Girulių paplūdimiui.

UOSTAMIESČIO TURISTINĖS
NAUJOVĖS
Nepaisant pandemijos, Klaipėda atvykstan
tiems pasirengė pateikti naujienų, pade-

dančių geriau pažinti miestą. Vienas tokių
projektų – „Kalbančios skulptūros“. Prakalbintos
miesto skulptūros pačios pasakoja apie save.
Šią vasarą miesto svečiai galės prakalbinti
13 skulptūrų. Atvykus prie skulptūros ir nuskenavus pateiktą QR (quick response) barkodą,
arba apsilankius svetainės www.klaipedatravel.
lt „Kalbančių skulptūrų“ polapyje bus galima
išklausyti jų pasakojimus.
2021 metais Mažosios Lietuvos istorijos
muziejus ketina atverti dar vieną objektą – kurtinos ekspoziciją. Ten bus galima rasti archeologinių radinių ekspozicijas. Planuojama
atidarymo data – rugpjūčio 1 d. (per Klaipėdos
miesto gimtadienį).
Savo tarnybą jau atlikęs laivas minininkas
„Sūduvis“ pradės veikti kaip Lietuvos jūrų
muziejaus dalis. Šis laivas bus prišvartuotas
Danės upės krantinėje. Numatoma atidarymo
data – 2021 m. jūros šventės metu.
Atnaujintas ir išplėstas miesto gynybinių
įtvirtinimų sistemos segmentas prie vadinamojo Jono kalnelio, sutvarkyta infrastruktūra: įrengti fontanai, vaikų žaidimo aikštelė.
Tai nuostabi vieta miesto centre poilsiui ir
pramogoms.

MELNRAGĖJE ATIDARYTAS
MELNRAGĖS PAJŪRIO PARKAS.
2020 metais miestas aktyviai tvarkė miesto
infrastruktūrą. Atnaujinta ir išplėsta dviračių
takų sistema. Lankytojams atsivers sutvarkytas
Ferdinando skveras. Čia bus istorinis Vitės kvartalo planas ir informaciniai stendai. Po skveru
bus įrengtas bunkeris, sumanyti interaktyvūs
sprendimai, kuriais bus galima prakalbinti
bunkerį. Tikimasi, jog Ferdinando skverą bus
galima vadinti muziejumi po atviru dangumi.
Lankymui jau atvertos „Ąžuolų giraitės“,
„Vėtrungės aikštės“ viešosios erdvės, vyksta
„Malūnų parko ir tvenkinio“ tvarkymo darbai.
Tad šią vasarą Klaipėda svečius pasitiks dar
gražesnė ir žalesnė.
13

VYTAUTAS SIMELIS: PIRMOJI
SAVAITĖ BUVO DARBINGA

Gegužės 6 d. prisiekė Radviliškio rajono savivaldybės meras Vytautas Simelis, balandžio 25-ąją vykusiame antrame tiesioginių mero rinkimų ture laimėjęs didžiausią
radviliškiečių pasitikėjimą. Už Vytautą Simelį balsavo 59,24 proc. rinkimuose dalyvavusių rinkėjų – 5851 rinkėjas. VRK duomenimis, Radviliškio rajono savivaldybės
tarybos nario-mero rinkimų pakartotiniame balsavime dalyvavo 9768 rinkėjai arba
32 procentai nuo viso šios savivaldybės rinkėjų skaičiaus. Šiuose Radviliškio rajono
savivaldybės tarybos nario – mero rinkimuose teisę balsuoti turėjo 30 878 rinkėjai.

Vytautas Simelis: „Vienas mano
tikslų yra pasiekti, kad rajonas
būtų pristatomas kaip turizmui
patraukli vietovė“.

Kadangi su Vytautu Simeliu kalbėjomės
pasibaigus pirmajai mero pareigose savaitei,
pokalbis sukosi apie tai, kas nulėmė sėkmę
rinkimuose, kokie pirmieji darbai. V. Simelis
yra pirmasis ir kol kas šalyje vienintelis meras,
atstovaujantis Lietuvos žaliųjų partijai, žvilgtelėjome ir į rajono ekologinių problemų sprendimą, žaliąjį kursą.
Gerbiamas mere, nors nuo rinkimų praėjo jau
kelios savaitės, vis tik pasidalinkite mintimis, kas,
Jūsų manymu, lėmė pergalę?
Išties rinkimų rezultatais buvau maloniai
nustebintas. Neslėpsiu, pergalės tikėjausi, nes
jei būčiau netikėjęs, nebūčiau ir kandidatavęs,
bet kad bus tokia ženkli, net 20 procentų,
persvara, tikrai nesitikėjau.
Manau, tokį rinkimų rezultatą lėmė tai, kad
rajono gyventojai mane prisiminė ir palaikė dėl
žmogiškųjų savybių. Postai – mero, administracijos direktoriaus, kiti – laikinas dalykas. Man
patinka Gėtės pasakymas, kad ir didis žmogus
yra tiktai žmogus. Manau, kad to suvokimo, jog
esu tik žmogus, nepraradau, nei dirbdamas
rajono meru, nei vėliau.
Dirbti Radviliškio rajono savivaldybėje pradėjote 1990 metais ir ketverius metus dirbote
rajono valdytojo pavaduotoju, paskui metus ėjote
valdytojo pareigas ir nuo 1995 iki 2003 metų – tris
kadencijas – buvote rajono meras. Taigi, kaip dabar
sakoma, į šias pareigas sugrįžote po atšalimo
laikotarpio. Kokia patirtis iš ankstesnių kadencijų
Jums pravers ir ką iš naujo teks surasti.
Gyvenimas išties nestovi vietoje. Keičiasi
poreikiai, galimybės, technologijos. Tai, kad
turiu patirties iš praeities, kai teko dirbti esant
labai sunkiai finansinei padėčiai, manau, pravers ir dabar dirbant, tačiau pokyčiai reikalaus
ir naujų sprendimų. Yra ir mano įsipareigojimai
rinkėjui. Ir juos jau imuosi vykdyti..
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Manau, mano patirtis bus naudinga ir
įgyvendinant regioninę politiką, kurios iki
šiol nebuvo. Merai tik pasidalindavo regiono
plėtrai skirtas lėšas. Dabar, kai regionų plėtros
taryboms suteiktas juridinis statusas, tikiuosi,
situacija pasikeis ir mano dvylikos metų darbo
patirtis Vietinės ir regioninės valdžios kongrese prie Europos Tarybos, kur mačiau visai
kitokią regioninę politiką negu Lietuvoje, bus
naudinga.
Paminėjote, kad jau pirmąją savaitę ėmėtės įgyvendinti dalį įsipareigojimų rinkėjams. Tai kokius
darbus pavyko nuveikti per tą trumpą laiką?
Pirmoji savaitė buvo labai darbinga. Jau
pirmąją savaitę ėmiausi įgyvendinti savo rinkimų programoje numatytą turizmo plėtrą
Radviliškio rajone. Turizmo plėtros galimybes
pastebėjau vos pradėjęs dirbti savivaldybėje.
Prisimenu, mane tuometinis kultūros skyriaus
vedėjas ir paveldosaugininkas pasisodino į
„Volgą“ ir visą dieną mes važinėjome po rajoną.
Tada pamačiau, koks turtingas mūsų rajonas
kultūros paveldo, turizmo objektais, kraštovaizdžiu. Tada mane ir apėmė idėja, kad visa
tai reikia išsaugoti, propaguoti ir gerinti. Tada
įkūrėme Daugyvenės buities istorijos muziejų,
kuriame yra Burbiškio dvaras, Kleboniškių
etnografinis muziejus. Tada mano kabinete
gimė ir idėja organizuoti Tulpių žydėjimo
šventę.
Tad vienas mano tikslų yra pasiekti, kad rajonas būtų pristatomas kaip turizmui patraukli
vietovė, kad keliaujantys po Lietuvą nepravažiuotų pro šalį, o stabteltų čia ir maloniai praleistų laiką, patirdami gerų įspūdžių.
Pirmąją savaitę pradėjome rutulioti atskiro
turizmo informacijos centro kūrimo idėją.
Esamas turizmo informacijos centras yra viešosios bibliotekos dalis, tad savarankiško centro
įsteigimas, manau, labiau paskatintų turizmo
plėtrą.
Netoli Šeduvos turime Raudondvario aerodromą, kurį Vyriausybė yra perdavusi savivaldybei. Dabar galvojame apie aerodromo
įveiklinimą ir pirmąją darbo savaitę aptarėme,
kokių veiksmų imtis, kad į šį aerodromą
sugrįžtų sklandytuvai, parašiutai, parasparniai. Visiškai šalia yra žirgynas. Taigi yra visos
galimybės rajone atsirasti dar vienam traukos
centrui.

Buvau susitikęs su Šeduvos istorinės technikos muziejaus atstovais ir kalbėjomės apie jų
perspektyvas, aktyvesnį įsitraukimą į rajono
turizmo plėtrą.
Šalia Radviliškio yra Antaniškių parkas. Su
miesto seniūnu jau galvojame, kaip jį pritaikyti
aktyviam poilsiui, įrengiant pažintinius takus,
vaikų žaidimo aikšteles.
Džiugu, kad gegužės 10 d. po ilgų apribojimų prasidėjo aktyvesnis gyvenimas Burbiškio
dvare. Buvau susitikęs su Daugyvenės kultūros
istorijos muziejaus-draustinio direktore ir
aptarėme visos vasaros veiklas tiek Burbiškio
dvare, tiek Kleboniškių etnografiniame kaime.
Labai džiugu, kad vos ne kiekvieną savaitgalį
ten vyks įvairūs renginiai. Išsipildys mano svajonė, kai dar 1990 metais mes pradėjome tuos
objektus kurti. Mano siekis buvo ne tik atkurti
tuos objektus, kad žmogus atvažiavęs galėtų
juos apžiūrėti, bet kad jie būtų gyvi, kad juose
vyktų renginiai.
Be abejo, aptartos ir kitos rajonui svarbios
problemos.
Tarp svarbiausių darbų – naujos koalicijos
taryboje sudarymas.
Kaip naujos koalicijos sudarymui atsiliepia
tai, kad rajono taryboje 11 narių, atstovaujančių Tėvynės sąjungai-Lietuvos krikščionims
demokratams?
Taip, 11 tarybos narių yra Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų partijos
atstovai, kitoms partijoms priklausančių
tarybos narių – 14, bet aš nematau didelės
problemos. Koaliciniai susitarimai yra labai
gerai, tačiau savivaldybės taryboje yra labai
nedaug klausimų, kai reikalingi principiniai
sprendimai. Kasdieninių klausimų svarstymuose politikos nebelieka. Svarbiausias
kriterijus – kad sprendimas būtų naudingas
gyventojams, o ne kažkurios partijos papolitikavimui. Tad didelių bėdų dėl tarybos darbo
nematau.
Tačiau Lietuvos žaliesiems taryboje atstovaujate tik Jūs?
Taip, Radviliškio taryboje esu vienintelis, atstovaujantis Lietuvos žaliųjų partijai ir didžiuojuosi, kad Lietuvoje esu vienintelis ir pirmas
meras, atstovaujantis šiai partijai. Tačiau tai
nereiškia, kad taryboje esu vienišas.
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Kadangi atstovaujate Lietuvos žaliųjų partijai,
kurios pagrindinis siekis – rūpintis ekologija, ar
matote rajone spręstinų ekologinių problemų?
Ekologiškai nedraugiškų kampelių galime
visur surasti. Radviliškio rajone nėra didelių
ekologinių problemų. Nėra prasčiausia situacija su vandentvarka, keičiama atliekų surinkimo tvarka, pereiname prie pusiau požeminių
konteinerių.
Katilinėje taip pat kaip ir viskas neblogai,
pereita prie medžio atliekų deginimo.
Didesnė problema – oro užterštumas. Pro
Radviliškio miestą praeina magistralinis kelias.
Ši problema išsispręstų įrengus apvažiavimą,
tad ieškosime tam galimybių.
Manau, kad Radviliškio rajonas neatsiliks
ir Lietuvoje diegiant žiedinę ekonomiką. Vis
daugiau žmonių imasi rūšiuoti atliekas. Tam
rajone sudarytos gan geros sąlygos. Ir aš pats
turiu keturis konteinerius ir stropiai rūšiuoju
atliekas.
Dėkoju už pokalbį.

HORTENZIJŲ
ALĖJA PUOŠ
KELMĖS
LIGONINĘ
Vaida SUTKIENĖ

Gegužės 17 d. prie Kelmės ligoninės
pasodinta hortenzijų alėja. Šiai iniciatyvai
kelmiškius subūrė rajono savivaldybės tarybos narė Janina Skeberdienė. Pirmadienį
po darbo prie ligoninės susirinkusiuosius
sujungė prasminga idėja. Ją įgyvendinti
padėjo geros valios Kelmės žmonės: rajono
tarybos nariai, savivaldybės vadovai, darbuotojai, įmonių, įstaigų, organizacijų,
visuomenės atstovai ir gausus medicinos
darbuotojų būrys.

Kalbino Justė Brigė

GAUSĖJA PROJEKTO „GLOBALUS PANEVĖŽYS“
AMBASADORIŲ GRETOS

Loreta KAŠKELIENĖ

Panevėžio miesto savivaldybėje paskirta
jau ketvirtoji projekto „Globalus Panevėžys“
ambasadorė. Ja tapo daugiau nei 8 metus
Stambule gyvenanti Ieva Keskinė (nuotr.).
I. Keskinė baigusi 5-ąją gimnaziją į teisės mokslus gilinosi Vilniaus universitete,
o po jų tęsė studijas užsienyje. Moteris turi
Tarptautinės ir Europos Sąjungos teisės bei
Žmogaus teisių magistro laipsnius. Ji dėstė bei
atliko mokslines stažuotes JAV, Šveicarijoje,
Austrijoje, Turkijoje, Kosove, Graikijoje, yra
publikavusi JT studijų ir ataskaitų. I. Keskinė
yra aktyvi Turkijos lietuvių bendruomenės
narė, priklauso jos valdybai, dirba Jungtinių
Tautų Organizacijoje tarpžinybinėje komandoje, kuri padeda JT valstybėms narėms įgyvendinti darnaus vystymosi tikslus ir pataria
integruotų politikos sprendimų klausimais.
Specializacijos sritys – pažeidžiamos grupės
ir jų socialinė įtrauktis, lyčių lygybė, mažumų
teisės, migracija, žmogaus socialinė raida. Ji
taip pat dirbo JT Europos ir Centrinės Azijos
būstinėje Stambule, patardama socialinės
įtraukties, užimtumo, migracijos, skurdo ir
nelygybės mažinimo srityse. I. Keskinė priklauso įvairioms darbo grupėms, tokioms kaip
JT regioninė koalicija už socialinę apsaugą,
pasaulinė JT darbo grupė matuoti socialinę
atskirtį, JT darbo grupė dėl miestų ateities,
regioninė COVID-19 reagavimo grupė.
„Džiugu, kad svetur išvykę panevėžiečiai ne
tik nepamiršta savo gimtojo miesto, bet ir nori
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prisidėti prie jo gerovės kūrimo savo pasiūlymais, idėjomis, darbais. Puikios žinios, kad
Panevėžys turi dar vieną projekto „Globalus
Panevėžys“ ambasadorę, kurios pasiūlymai,
tikėtina, turės ilgalaikių rezultatų“, – sako
Panevėžio miesto meras Rytis Račkauskas.
„Esu ne tik Lietuvos, bet ir Panevėžio
patriotė. Kad ir kur gyvenčiau, Panevėžys liks
mano gimtasis miestas. „Globalus Panevėžys“ –
tarsi raktas nuo savo miesto durų. Supranti, kad
čia visą laiką esi laukiamas, įsiklausoma į tavo
pasiūlymus, idėjas. Šiandieniniame globaliame
pasaulyje nebūtinai fiziškai turi būti savo

mieste, tą galima puikiai padaryti ir būnant
toli, tiesiog palaikant ryšį. Džiaugiuosi įstojusi
į projekto „Globalus Panevėžys“ ambasadorių
gretas, nuo šiol galėsiu prisidėti prie savo gimtojo miesto gerovės kūrimo“, – teigė I. Keskinė.
„Globalus Panevėžys“ – projektas, skirtas
suburti po pasaulį išsibarsčiusių panevėžiečių
bendruomenę, siekiant palaikyti su jais ryšius.
Taip siekiama simboliškai išplėsti regiono ribas,
integruojant išvykusius tautiečius į gimtojo
miesto gyvenimą, suteikiant galimybę prisidėti
kuriant miesto ekonominę gerovę ir kt. Daugiau
informacijos – www.globalus.panevezys.lt.a
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LAZDIJAI MAN
NEBUVO PER MAŽI
IR ČIKAGA MAN
NE PER DIDELĖ
Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienos proga
pakalbinome Čikagoje gyvenančią žurnalistę ir rašytoją
Vilmą Kavą.
Papasakokite apie save. Kaip atsidūrėte JAV?
Ar tai – avantiūra, ar ilgai planuotas gyvenimo
žingsnis?
Niekada nesvajojau ir niekada neplanavau
niekur išvažiuoti iš Lietuvos, bet jau šešiolika
metų gyvenu JAV. Tiesiog taip atsitiko. Daug
kas klausia, kodėl, bet atsakymo net sau neturiu. Aš nesu ekonomikos emigrantė, Lietuvoje
gyvenau gerai, kaip gerai gyvenu ir Amerikoje.
Myliu abi šalis, grožiuosi pasikeitusia Lietuva,
dabar pasirinkusi gyventi Amerikoje. Esu
gimusi tais laikais, kai Lietuva nuo vakarų
pasaulio buvo atskirta geležine uždanga.
Prisimenu tą beviltiškumą… Man didžiausia
vertybė yra laisvė, ir vertinu kaip iškovojimą tai,
kad galime keliauti po pasaulį. Tikiuosi, COVID19 pandemijos apribojimai yra laikini.
Atvykus į svečią šalį prie visko reikėjo priprasti. Visi emigrantai tai patiria, nesvarbu, iš
kurios šalies ir į kurią šalį atvyksta. Matavimo
vienetai, gyvenimo būdas, santykiai, lietuviškos kalbos maniera, maistas – kiekvienas
gyvenimo aspektas buvo naujas. Greitai
įsitraukiau į kultūrinį lietuvių bendruomenės
gyvenimą, nes pradėjau dirbti laikraštyje
„Verslas.us“. Vėliau tapau savaitraščio „Čikagos
aidas“ redaktorė. Aš atėjau į Ameriką pro geras
duris, sutikau daug įdomių ir gero linkinčių
žmonių.
Ar Jūsų debiutinio romano „Aš Tau sakau“ gimimas tiesiogiai susietas su pačios Tėvynės ilgesiu?
Perėjusi iš savaitraščio redaktorės darbo į
kitą sritį, kelerius metus nieko žiniasklaidai
nerašiau. Tačiau žodžiai rinkosi manyje, o
vėliau sugulė romane. Jame susijungė daug
planų. Tai ir noras papasakoti gyvenantiems
Lietuvoje, kaip mes, emigrantai, gyvename.
Tikėjausi, tai mus suartins. Šią romano liniją
labiausiai išgyveno išvykę iš Lietuvos. Prabėgo
treji metai nuo knygos leidybos, ir sulaukiu
daug atsiliepimų, žmonės sako, kad knygą
skaito dar kartą, ir dar, ir įžvelgia vis kitus planus. Romane jungiau du pasaulius, matomą,
nagrinėdama gyvenimo aktualijas, draugystę, moterų ir vyrų santykius, ir nematomą,
pagrįstą jausmais ir nuojautomis.
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Esate kilusi iš Dzūkijos. Ar dzūkiškas charakteris skiriasi nuo bendrojo Čikagos didmiesčio
identiteto?
Gimiau Lazdijuose, ten baigiau vidurinę, bet
toliau gyvenau jau kitur. Kai Lazdijų biblioteka
pakvietė pristatyti romaną „Aš tau sakau“, susirinko pilna salė, buvo jausminga sutikti klasės
draugus, buvusius kaimynus, mokytojus, atpažinti veidus ir kalbėtis. Vienas iš emocingiausių
renginių, kurį vis prisimenu dėl susirinkusių
žmonių nuoširdumo.
Lazdijai man niekada nebuvo per maži, nesijaučiau užkampyje, kaip kad ten mokytojavusi
Salomėja Nėris. Kaip tik gyvenau atvertais
langais laisvesnei informacijai, girdimai per
Lenkijos radiją ar TV, iš ten išmokau kalbėti lenkiškai. Ir Čikaga man ne per didelė, nors joje,
su priemiesčiais, lengvai tilptų trijų Lietuvų
gyventojai. Megapolio gyvenime gali rasti
visko savo interesams ir pomėgiams. Tikiuosi,
socialiniam gyvenimui bus leista atgyti, ir vėl
atsivers koncertai, gausės parodų, aktyvių renginių. Aš vertinu tai, ką sukūrė žmogus.
Gyvendama toli nuo gimtinės, artimųjų
pasiilgstu labiausiai. Ir draugų. Prisimenu
bendradarbius, studijų draugus, kolegas. Jeigu
grįžtumėm į vaikystę, norėčiau būti gimusi
Nepriklausomoje Lietuvoje, kaip mano dukra.
Ar po tiek metų, praleistų Čikagoje, ten jaučiatės sava?
Man čia erdvu. Amerikoje yra vietos kiekvienam. Dabar, kai dukra pernai baigė magistro
studijas ir išsikėlė gyventi savarankiškai, dairausi, kaip savo gyvenimą pertvarkyti man.
Kaip aš sakau, Amerikoje visada kur nors
auga braškės, žiema yra ne visose valstijose.
Su Tėvynės ilgesiu turi susitarti, kad jis
nekiltų, o tu – nepasiduotum. Antraip – užsidraskysi. Myliu abi šalis kaip Tėvelį ir Mamytę,
man brangios abi. Girdžiu, daugelis vyresnio
amžiaus žmonių planuoja sugrįžti į Lietuvą. Aš
norėčiau gyventi ten, kur gyvens mano dukra.
Šeima man yra svarbi.
Čikagoje gyvena daugiausia imigrantų iš
Lietuvos, tačiau yra puikios, aktyvios lietuvių
bendruomenės ir kitose valstijose. Mes čia

turime lietuviškus restoranus ir maistą parduotuvėse, mokyklas, darželius, advokatus, gydytojus, kirpėjus – galima būtų patogiai gyventi net
nekalbant angliškai. Lietuvius vienija stipri tautinės vienybės dvasia, mes net ant automobilių
klijuojam lipdukus, pažyminčius mūsų kilmę.
Esate baigusi žurnalistiką Vilniuje, tai pavyko
pritaikyti ir ne vienerius metus dirbant žiniasklaidoje Čikagoje. Ar jaučiasi didelis skirtumas tarp
lietuvių žurnalistikos braižo skirtingose Atlanto
pusėse?
Išeivijos žurnalistika turi savo specifiką dėl
didelės vietinės kalbos ir gyvenimo būdo
įtakos. Šoką keldavo reklamų žodynas, bet
supratau, kad vartojant anglicizmus nusakoma
esmė, gyvenantiems čia taip suprantamiau.
Čikagos lietuvių spaudą pavadinčiau pozityvia, neturime kriminalų puslapių, dalijamės
bendruomenės naujienomis. Turime gerų žinių
kokybišką žiniasklaidą.
Dirbate lietuviško laikraščio „Draugas“ taryboje. Papasakokite apie šį legendinį laikraštį,
džiaugsmus, lūkesčius ateičiai.
Veikla „Draugo“ taryboje yra savanoriška,
už ją nėra mokama. Amerikoje mes išmokome savanorystės, padėti nesitikint atlygio.
„Draugas“ leidžiamas nuo 1909 metų. Tai
ilgiausiai pasaulyje be pertraukos leidžiamas
lietuviškas laikraštis. Šių metų liepos mėnesį
bus 112 gimtadienis. Visi „Draugo“ numeriai
yra suskaitmeninti, galima skaityti, kas buvo
rašoma per tą šimtą metų. Tai reiškia, jeigu jūsų
pavardė buvo paminėta laikraštyje, ją internete
galės rasti ir jūsų anūkai. Kartų perimamumas
yra svarbi Amerikos lietuvių bendruomenės
problema. Laikraštis kuria informatyvų turinį,
tad tikimės, kad atsiras progresyvių būdų kartų
perimamumui pasiekti.
Dėl pašėlusio tempo ir darbo krūvio, interneto,
spauda visame pasaulyje, panašu, traukiasi. Kaip
laikosi lietuviškosios išeivijos spauda JAV?
Esate teisi, kai atvažiavau, Čikagoje buvo
leidžiami penki ar šeši laikraščiai, dabar liko du.
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nėms knygoms, kaip sugrįžo vinilinės plokštelės, esu tikra, taip ir laikraščiai liks poreikiu ir
tendencija. Modernūs laikai koreguoja mūsų
įpročius, tačiau išsilavinimas, savišvieta, interesų akiplotis vis dar turi vertę.
Ar Lietuvos valdžia skiria pakankamai dėmesio
JAV lietuviams?
Savo aplinkoje Lietuvos valdžią mes sutinkame per LR konsulatą Čikagoje, kurio veiklą
vieni giria, kiti peikia. Labiausiai tiktų man atsakyti į Jūsų klausimą iš savo veiklos srities: jeigu
Lietuvos valdžia padėtų sumoderninti ilgaamžį
„Draugo“ laikraštį, abiejose Atlanto pusėse
galėtumėme didžiuotis išsaugoję Lietuvos
išeivijos istoriją.
Dėkojame už pokalbį.
Kalbino Ieva Cataldo

Lietuvius vienija stipri tautinės vienybės dvasia. Baltijos kelio šventimas Čikagoje.

APDOVANOTI LIETUVIŲ KALBOS
KŪRĖJAI IR PUOSELĖTOJAI

VLKK pirmininko padėka iškeliavo ir šių metų Kalbos
dienų sostinės kalbos tvarkytojai Daliai Ivaškevičienei.

Gegužės 7 d. Valstybinė lietuvių kalbos
komisija jau septintą kartą įteikė apdovanojimus už reikšmingus darbus lietuviškos terminijos kūrimo, mokslo kalbos puoselėjimo
ir visuomenės kalbinio švietimo srityse. Dėl
pandemijos Lietuvos mokslų akademijos ir
Valstybinės lietuvių kalbos komisijos organizuojamas Lietuvių kalbos dienų baigiamasis renginys šiemet vyko nuotoliniu būdu.
Renginį pradėdamas VLKK pirmininkas
Audrys Antanaitis sakė, kad, nepaisant laikmečio sunkumų, stengtasi išlaikyti pasididžiavimo atmosferą ir nusipelniusius žmones
apdovanoti už reikšmingus darbus.
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Skulptūrėlės „Sraigė“ (autorius Rokas Dovy
dėnas) ir diplomai šiemet įteikti dviem laureatams: Vilniaus universiteto Gyvybės mokslų
centro Biomokslų instituto prof. dr. Ernestui
Kutorgai ir kraštotyrininkui, Kėdainių krašto
vardyno tyrėjui ir populiarintojui, kalbinio
švietimo organizatoriui Rytui Tamašauskui.
Priimdamas apdovanojimą garsus Lietuvos
mikologas prof. E. Kutorga pasidžiaugė, kad
kolegos lituanistai jau ne pirmą kartą įvertina
gamtininkų darbą kuriant lietuvišką biologijos terminiją ir vardyną. O pats laureatas
tyrinėti grybų įvairovę, domėtis botanikos ir
mikologijos nomenklatūra, grybų lotyniškų
ir lietuviškų pavadinimų sudarymo principais pradėjo daugiau kaip prieš 30 metų,
būdamas daugiatomio leidinio „Lietuvos
grybai“ redakcinės kolegijos narys. E. Kutorga
parengė ir išleido svarbų mokomąjį leidinį
„Botanikos ir mikologijos nomenklatūra“, o
šių metų kalbos apdovanojimu mokslininkas
įvertintas už daugiatomio leidinio „Lietuvos
grybai“ 3-io tomo 6-os knygos „Lietuvos grybai. Inoperkuliniai diskomicetai“ parengimą ir
išleidimą.
Kitas laureatas – kėdainiškis lituanistas
ir kraštotyrininkas, Lietuvių kalbos draugijos Kėdainių Mikalojaus Daukšos skyriaus
pirmininko pavaduotojas R. Tamašauskas –
neslėpė, kad malonu būti pastebėtam ir įvertintam, o tai dar labiau įpareigoja, leidžia dar
drąsiau „minkyti kalbos molį“. Anot jo, tarnystė kalbai įžiebia kitokio gyvenimo geismą.
Skulptūrėlė „Sraigė“ ir diplomas jam paskirtas
už ilgametę veiklą, skirtą vardyno tyrimams ir
jų sklaidai.

Kalbos komisijos pirmininko padėkos raštai
įteikti taikomosios elgesio analizės specialistėms asociacijos „Kitoks vaikas“ valdybos
pirmininkei Dainai Šiekštelytei-Valkerienei
ir VšĮ „Sėkmingi vaikai“ direktorei Eglei
Steponėnienei. Jų kartu parengtas „Anglų–
lietuvių kalbų taikomosios elgesio analizės
žodynas“ yra svarus įnašas į taikomosios
elgesio analizės – moksliškai grįstos metodikos įtvirtinimą Lietuvoje. Žodynas ypač
svarbus siekiant padėti žmonėms, turintiems
autizmo spektro ar kitų raidos sutrikimų, taip
pat studentams, mokslininkams, kurie gilina
ar planuoja gilinti šios mokslo srities žinias.
Žodyno bendraautorės įvertintos už drąsią
pradžią kuriant lietuvišką taikomosios elgesio
analizės terminiją.
Dar trys VLKK pirmininko padėkos iškeliavo
į rankas žmonių, daug prisidėjusių prie šių
metų Lietuvių kalbos dienų. Tai Ukmergės
rajono savivaldybės, šių metų Kalbos dienų
sostinės, kalbos tvarkytoja Dalia Ivaškevičienė,
komunikacijos centro „Kalba. Knyga. Kūryba“
vadovė Lionė Lapinskienė ir portalo „Mano
kraštas“ žurnalistė, lituanistikos sklaidos projektų vadovė Genovaitė Paulikaitė.
Renginyje dalyvavo ir laureatus sveikino
Lietuvos mokslų akademijos prezidentas prof.
habil. dr. Jūras Banys, Valstybinės lietuvių kalbos komisijos pirmininkas Audrys Antanaitis,
Valstybinės lietuvių kalbos komisijos narė,
Apdovanojimų atrankos komisijos pirmininkė, Lietuvių kalbos instituto direktorė dr.
Albina Auksoriūtė.
Valstybinės lietuvių kalbos komisijos inf.
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KLAIPĖDOS REGIONAS – INTERESŲ DERINIMO PAVYZDYS
Kokios pagalbos sulaukiate iš VRM?
Vidaus reikalų ministerija organizuoja visų
Lietuvos regiono plėtros tarybų administracijų
pasitarimus, kuriuose dalijamės patirtimi, nes
visiems tai nauji procesai ir kartais į juos reikia
žiūrėti kūrybiškai, nes ne viskas yra reglamentuota iki smulkmenų. Daugiausia tikimės
metodologinės pagalbos rengiant Regiono
plėtros planą, konkrečių praktinių mokymų.

Apie Klaipėdos regiono plėtros
tarybos pirmųjų mėnesių veiklą,
savarankiškumą ir atsiveriančias
galimybes kalbamės su tarybos
administracijos direktoriumi
Valdu Pučkoriumi.
Gerbiamas direktoriaus, kaip apibūdintumėte
pirmuosius savarankiškos Klaipėdos regiono plėtros tarybos mėnesius?
Manau, pirmi mėnesiai visose naujai įsteigtose įstaigose yra panašūs. Pakankamai daug
techninių klausimų, susijusių su įstaigai reikalingomis patalpomis, biuro baldais, įranga,
darbo priemonėmis. Reikia pasirūpinti, kad
būtų sutvarkyta ir paruošta darbo aplinka.
Kaip ir visose naujose įstaigose reikia paruošti
nemažai vidinių tvarkų, nusistatyti darbo organizavimo taisykles ir suformuoti komandą.
Kokius klausimus jau sprendėte ir kokią įtaką
tai turės regiono plėtrai?
Jau pirmą Regiono plėtros tarybos darbo
savaitę organizavome Klaipėdos regiono plėtros tarybos posėdį rašytine tvarka, nes savivaldybės įgyvendina ES finansuojamus projektus
ir sėkmingam įgyvendinimui kartais reikalingi
Regiono plėtros tarybos sprendimai. Tokių posėdžių rašytine tvarka turėjome jau kelis. Per pirmus mėnesius suorganizavome visuotinį narių
susirinkimą ir Klaipėdos regiono plėtros tarybos
posėdį. Pasitvirtinom darbuotojų apmokėjimo
sistemas, lėšų naudojimo tvarką, veiklos planą
2021 metams, delegavome Klaipėdos regiono
atstovus į Europos teritorinio bendradarbiavimo
programas, sudarėme partnerių grupę, kurioje
atstovaujamos visos būtinos interesų grupės:
verslo, profesinių sąjungų organizacijų ir bendruomenių, kitų nevyriausybinių organizacijų
atstovai. Regiono plėtrai daugiausia įtakos turės
Regiono plėtros planas iki 2030 metų, kurį planuojame parengti per šiuos metus.
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Kaip juridinio statusas užtikrina tarybos savarankiškumą? Tiek veiklos, tiek finansinį.
Manau, apie savarankiškumą reikėtų bent
po metų kalbėti, nes per pirmus mėnesius
negalima įvertinti kiek savarankiški ar nuo ko
nors priklausomi esame. Finansavimą veiklai
gavome, patys sprendžiame, kaip naudosime
lėšas neviršijant teisės aktuose nustatytų
reikalavimų. Su finansavimu taip pat ateina ir
įsipareigojimai, kuriuos per 2021 metus reikia
įgyvendinti. Dalį įsipareigojimų jau įgyvendinome, tačiau didžiausia koncentracija bus į
Regiono plėtros plano rengimą. Viena vertus,
esame savarankiški, bet, kita vertus, esame
stipriai susiję su kitų institucijų veikla ir jų
rengiamomis programomis. Su nekantrumu
laukiame Regionų plėtros programos, kuri
suteiks tvirtą pagrindą mūsų regiono plėtros
plano rengimui.
Jūsų manymu, kokios Klaipėdos regiono stiprybės ir kaip jos išnaudojamos?
Klaipėdos regiono geografinė padėtis
palanki ekonominiam augimui, čia yra svar-

biausias šalies transporto mazgas, kuriame
vystomos įvairios transporto rūšys: jūrų, vidaus
vandenų, geležinkelių, kelių, oro transporto.
Regione aukštas rekreacinis potencialas, jis
patrauklus tiek vietiniams, tiek užsienio turistams. Regionas turtingas vėjo energetiniais,
geoterminiais, naftos, statybinių žaliavų ištekliais. Išplėtotas bendrojo lavinimo, profesinio
rengimo ir aukštųjų mokyklų tinklas. Matome
vis stiprėjančias sąsajas su jūriniu mokslu.
Regione aukštas mokslinis potencialas, kuris
prisidės prie jūrinio sektoriaus plėtros. Visas
stiprybes lengviausia išnaudoti bendradarbiaujant, o tai regionas ir stengiasi daryti.
Klaipėdos regionas turi kelių tipų savivaldybes,
kaip pavyksta suderinti jų interesus?
Klaipėdos regionas yra interesų derinimo
pavyzdys, nes dar 2012 metais įkūrė Klaipėdos
regiono savivaldybių asociaciją „Klaipėdos regionas“ ir ėmėsi kartu spręsti svarbiausius klausimus.
Regionas girdimas ir atstovaujamas tarptautiniu
mastu, sprendžiamos pasiekiamumo oru problemos, pritraukiant naujus lėktuvų skrydžių
maršrutus per tarptautinį Palangos oro uostą,
rengiamos regiono specializacijų programos,
dalyvaujama įvairiose tarptautiniuose projektuose. Nors mūsų įstaiga veikia tik porą mėnesių,
bet turime gerą savivaldybių bendradarbiavimo
pavyzdį ir tikimės, kad tas bendradarbiavimas
duos realių visam regionui svarbių projektų.
Dėkoju už pokalbį.

Kalbino Justė Brigė

Mieli šilutiškiai ir pasklidę iš jos po pasaulį,
kviečiame visus Jus šiandien įsileisti šventę į savo širdis ir prisimenant Šilutės gimtadienio švenčių pakilią nuotaiką, pasitikti mylimo miesto 510 metų kūrimosi sukaktį.
Didžiuodamiesi, kad gyvename išskirtinėje vietoje ir sekdami Šilutės krašto istorijos
pėdsakais, matome, kad kraštas kūrėsi veikiamas ne tik skirtingų kultūrų įtakos, bet ir
gamtinės aplinkos. Mūsų miestas – stebuklingas, žavintis, traukiantis savo unikalumu
ir nebepaleidžiantis.
Šilutę kuriame mes visi, čia gyvenantys ir dirbantys. Visi kartu mes garsiname jos vardą
ne tik Lietuvoje, bet ir visame pasaulyje. Čia gyvena itin kūrybingi žmonėms, kupini
įvairių sumanymų, įgyvendinantys puikias idėjas. Ir tai labai matoma. Pastarieji metai
išsiskyrė įgyvendinamų darbų gausa, miesto veidas pasikeitė, gražėja ir jis bus dar
patrauklesnis ne tik čia gyvenantiems, bet ir atvykstantiems. Miesto šventė – tai visų
gyventojų šventė.
Dėkojame visiems ir kiekvienam atskirai už Jūsų pastangas, kad Šilutė ir visas Pamario
kraštas taptų gražiausiomis, mieliausiomis ir saugiausiomis vietomis kurti, mokytis ir
gyventi!
Su iškilia, širdžiai miela švente, brangieji!
Šilutės rajono savivaldybės meras
Vytautas Laurinaitis
Šilutės rajono savivaldybės administracijos
direktorius Virgilijus Pozingis
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