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Spausdinti Tekstodydis:

99-osios Lietuvos valstybds atkUrimo metin6s Klaipedoje tapo
visuotine Svente. Spalvingi, patriotizmo persmelkti renginiai
susilaukd daugyb6s klaipddiediq d6mesio. Trispalviq jura u2pliido
Atgimimo aikStq, Seimos su vaikais, Zmonds, pasidabinq tautiniais
kostiumais, jauni ir pagyvene buvo suvienyti pasididZiavimo savo
t6vyne Lietuva jausmo.
Dziaugd,si drauge su lietuviais

Ar mylite Lietr

Siemet siekta, kad Sventg pajaustq kiekvienas Lietuvos

,_,

pilietis, taip pat - ir klaipedietis. Noreta, kad Vasario '16-oji
butrl tikrai jsimintina diena, o ne viso labo iseigine

ONe

Uostamiestyje Svesti praddta

dar Vasario

isvakarese. Vyriausiajame policijos

t?tF

16-osios

komisariate,

mokyklose bei gimnazijose vyko mindjimai.

Plastin€ ir rekonstrukcind

chirurstia
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Treeiadieni po pietLl

i

Bendruomenes namus pakviete

Zvejq rumq darbuotojq surengtas megejq meno kolektyvq
koncertas "Dainq ir Sokiq pynd Lietuvai". Bendruomenes

2017.02.17 09:55

Vasario 16-oji

-

ir Sirdyse I kl.lt

http://klaipeda.diena.ltlnaujienos/klaipeda/miesto-pulsas/vasario- l6-...

namq sale buvo pilnutdld, Zmones megavosi galimybe pabUti kartu

ir

pasid2iaugti koncertu.

Tos paeias dienos pavakarg pamineti Lietuvos valstybes atkurimo metiniq
pakviete Pabaltijo ukrainiediq asociacijos nariai. Renginys vyko Tautiniq kulturq
cenlre.
e

ia

baltarusiai

ir

ukrainiediai kalbejo gimtosiomis kalbomis, dZiaugdsi

gyvenantys Lietuvoje kaip lygus tarp lygiq. NuosirdZiai ir paprastai apie did2ius
dalykus prabilo disidentai ir SqjudZio aktyvistai, skambejo eil6s ir muzika, grojo
E.Balsio menq gimnazijos mokiniai

an{Rrr r-arMi'

Minioje - jiira trispalviq
Vakar, Vasario 16-osios vidurdieni, pagrindine miesto aikSte buvo pilnutele
Zmoniq Daugelis buvo pasipuo5g geltona, Zalia, raudona spalvomis ar bent
turejo trispalvg veliavdlg Prie5 prasidedant Sventei, saule iSlindo i5 ukanll,

DIENOS

priversdama Sypsotis ir dar labiau dziugauti.
l5kilminga rikiuote, pajudejusi nuo Marijos Taikos Karaliends baZnycios, kur
vyko Mi5ios, sujudino senamiestj ir pasieke Atgimimo aikStq, kur jos lauke
klaipddiediai ir miesto svedia..

Pasitempusiq kariq, policininkq, muitininkq bei pasieniediq kolonos vertd
Ziurovus patiketi, kad tevyne yra saugi. Sventinq nuotaikE, kaip klaipediediams
jau iprasta, sukure Kariniq jurq pajegq orkestras.

Bendradarbiaujant

su

Klaipedos apskrities gestq kalbos vertejq centru ir

Klaipedos kurdiqjq reabilitacijos centru, visas renginys buvo verdiamas
kalbq. VertejE buvo galima stebeti LED ekrane.

IKELr

j gestq

lsvakardse pakalbintas miesto meras Vytautas Grubliauskas neslepe pakilios ir
viltingos nuotaikos.

"Pasaulis

-

labai dinami5kas

ir

per beveik 100 metLl savaranki5ka

ir

nepriklausoma Lietuva nudjo didZiulj keliq, pasaulyje tapo pripazinta ir gerbiama
valstybe. Dabar, kai tikrosios vertybds neretai buna u2go2tos beprotisko lekimo,

neretai Zmogiskojo cinizmo ir Saltumo, daug kas vertinama pagal surinktq
"laikq" ar perziurLl skaidiq. Gal pamirstame, kad didZioji vertybe yra tai, jog
gyvename laisvoje, nepriklausomoje valstybeje. Sis faktas tarsi tampa savaime
suvokiama duotybe, kuri buvo yra ir bus, tarsi visa tai nuo musq nepriklauso,

-

svarste Vcrubliauskas. - Vasario 16-oji yra puiki proga, o gal net pareiga
stabteleti ir susivokti, kad tai yra valstybds, kurios vaikai ir pilieciai esame,

- ne tik formaliai i5kelta veliava prie kiekvieno namo, tai yra jos
svarbos suvokimo diena. Tikiu, kad ji pamaZu tampa Svente, kai musLl trispalvd
plazda kiekvieno mUsq 5irdyje."
gimtadienis. Tai

Klaipediedius su Svente pasveikino Europos Sqjungos atstovybes Rusijos
Federacijoje vadovas Vygaudas USackas.
UZ

tritisq - vdliava

Klaipeda nebe pirmus metus puoseleja tradicijq Lietuvos valstybds atkurimo
dienq ypatingai pagerbti du klaipediedius Vienam jq Sventds iskilmiq metu
jteikiama Klaipedos miesto veliava.

Siemet 5i garbe teko Lietuvos sutrikusio intelekto Zmoniq globos bendrijos
"Klaipddos viltis" pirmininkei Janinai Tulabienei. 2014 m. miestiediq valia ji
paskelbta MetLl klaipediete, Siemet 5iq moterj pagerbti nusprendd ir miesto
valdZia.
3a6poHHpyire orenb

Klaipedos miesto veliava J.Tulabienei jteikta kaip Lietuvos sutrikusio intelekto

Zmoniq globos bendrijos atstovei uZ sekmingai ES leSomis rekonstruotas
patalpas Debreceno gatveje. eia asmenims, turintiems proto negaliq, duris
atvere globos namai. Dabar juose vienu metu gali gyventi 30 Zmoniq, ten pat
bnO

teikiamos ilgalaikes socialines globos ir trumpalaikio atokvepio paslaugos.
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Pagrindinis kriterijus pasirenkant taip pagerbti klaipedieti yra nesavanaudiskas

Or286RUB

darbas, atneSgs ne tik materialines, bet ir dvasinds naudos miestui bei jo
Zmonems

EpoHhpynre
ceicac

Sioje svetaindje yra naudojami slapukai, kad
nar5ymo kokyb6
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