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ISTORIJA IR DABARTIS
Gegužės 15-oji – lietuviškojo 
seimo gimimo diena

Šiemet Lietuvos Respubli-
ka skaičiuoja savo 95-uosius 
gyvavimo metus. Kaip įprasta 
skambiai buvo paminėta vals-
tybės gimimo diena – Vasario 
16-oji, tačiau kaip ir kiekvie-
nais metais praktiškai nepa-
stebėta liko kita svarbi mūsų 
valstybingumui data – gegužės 
15-oji. Būtent šią dieną toli-
maisiais 1920 metais prasidėjo 
lietuviškojo parlamentarizmo 
istorija. Gegužės 15 d. buvo 
sušauktas pirmasis 1-ojo Lie-
tuvos parlamento – Steigiamo-
jo seimo – posėdis. Ir nors dėl 
puikiai žinomų priežasčių šian-
dieninio Seimo autoritetas nėra 
didelis, tačiau parlamento vai-
dmuo kuriant lietuvišką valsty-
bingumą yra milžiniškas. 1920 
metais Lietuvos visuomenės 
požiūris į parlamentą buvo vi-
siškai kitoks. Su šia demokrati-
nės visuomenės valdžios insti-
tucija žmonės siejo milžiniškas 
viltis, visų pirma susijusias su 
būsimu neseniai užgimusios 
valstybės klestėjimu ir oriu pi-
liečių gyvenimu joje.

Todėl, kai baigėsi labai au-
dringai vykę rinkimai į tuometį 
seimą, daugelis mūsų krašto 
žmonių su nekantrumu laukė jo 
darbo pradžios. Pirmasis Stei-
giamojo seimo posėdis tapo 
visos šalies švente, apie kurią 
plačiai ir su neslepiamu patosu 
skelbė iškiliausi to meto žmo-
nės. J. Tumas-Vaižgantas rašė: 
„Kauniečių ūpas buvo toks, lyg 
kažin kas mistiška, slaptinga tą 
dieną darysis. Ir be to žalias 
Kaunas šiandien griežtai pa-
skendo žalėsiuose, trispalvė-
se vėliavose, kurių gražumui, 
skaistumui jokia pasaulio vė-
liava neprilygsta. Garbės var-
tus statė mūsų dailininkai. Tad 
ties miesto sodu, kur teatras, 
pirmųjų Seimo posėdžių vieta, 
aukščiausi stiebai. Tarp jų teka 
raudona  saulė; joje baltas Lie-
tuvos Vytis. Aplink saulę iš jos 
trykšta sieksniniai geltoni spin-
duliai. Iš šalių parašai: „Valio 
Steigiamasis Seimas! Valio ne-
priklausomoji Lietuva! Valio 
jos gynėjai!“ Vartų simbolis 
buvo pasirinktas ne atsitiktinai 
– kartu su Steigiamuoju seimu  
Lietuvos žmonės laukė ateinant 
demokratijos, gero ir laimingo 
valstybės gyvenimo. Tų daly-
kų, kurių šalis neturėjo ilgus 
metus būdama Rusijos imperi-
jos priespaudoje. Kaip vaizdin-
gai kalbėjo vienas iš tos šven-
tės dalyvių, Steigiamojo seimo 
narys kunigas M. Krupavičius, 
tuo metu Lietuva „buvo tuščia, 
iššluota kaip pavasario aruo-
das, – nei traukinio, nei ginklo, 
nei kareivio, nei iždo, nei admi-
nistracijos“. Tuo metu krašte 
labai didelę įtaką turėjo katali-
kų bažnyčia, todėl nieko nuos-
tabaus, kad Steigiamojo seimo 
atidarymo šventė prasidėjo 
pamaldomis Kauno katedroje, 
kurioje mišias laikė vyskupas J. 
Skvireckas. Steigiamojo seimo 

atstovai buvę susodinti presbi-
terijoje, ceremonijoje gaudė J. 
Naujalio vargonai. Po to visi 
išėjo į Rotušės aikštę, kur vyko 
kariuomenės paradas. IX for-
te Lietuvos nepriklausomybės 
kovų didvyriams atminti buvo 
pasodinti penki „lazdos drū-
tumo“ ąžuoliukai. Juo sodino 
laikinasis prezidentas A. Sme-
tona ir vyriausiasis kariuome-
nės vadas J. Galvydis. Šventėje 
skambėjo iškilmingos kalbos. Į 
Steigiamąjį seimą atstovai ne-
buvo išrinkti nei Vilniuje, nei 
Klaipėdoje, nes šiuos miestus 
tuo metu valdė svetimos valsty-
bės – Lenkija ir Prancūzija, to-
dėl ypač didelis dėmesys buvo 
skirtas vilniečių ir klaipėdiečių 
pasiuntiniams. Istorinės sos-
tinės gyventojų vardu kalbėjo 
M. Biržiška, klaipėdiečių – Vy-
dūnas. Visų kalbų leitmotyvą 
puikiai apibendrino J. Tumas-
Vaižgantas: „...mes, Dovydai 
menki, nugalėjom Galijotus ir 
laisvi patapom gyventi.“

Pirmajam Steigiamojo sei-
mo posėdžiui pirmininkavo an-
tra pagal amžių atstovė Gabrie-
lė Petkevičaitė-Bitė. Ši garbė 
turėjo tekti vyriausiam seimo 
nariui S. Rozenbaumui, tačiau 
šis žydų tautybės teisininkas 
nemokėjo lietuviškai, tad posė-
džio išvakarėse jo diskretiškai 
buvo paprašyta užleisti garbę 
žinomai rašytojai, kovotojai už 
lietuvybę. Jos sveikinime aiš-
kiai buvo girdimi to meto žmo-
nių lūkesčiai: „laiminga esu 
galėdama tat padaryt (pradėti 
seimo darbą – aut. past.), kaip 
sena savo tautos nepriklauso-
mybės kovotoja, kaip moteris, 
įgijusi taip karštai pageidauja-
mo teisių sulyginimo, kaip savo 
visuomenės narys, neliovęs 
kovot prieš kiekvieną pavergi-
mą, vis tiek koks jis yra: tautų, 
luomų ar kapitalo.“ Pirmasis 
parlamento darbas buvo išsi-
rinkti pirmininką. Didele balsų 
persvara juo tapo daugumą tu-
rėjusių Krikščionių demokratų 
partijos atstovas, agronomas 
Aleksandras Stulginskis. Kal-
bėdamas apie būsimus darbus, 
A. Stulginskis paminėjo visus 
Lietuvos visuomenės sluoks-
nius – valstiečius, darbininkus 
ir inteligentiją, kurie su nekan-
trumu laukė gerųjų permainų. 
Formaliai pavedęs toliau savo 
pareigas eiti laikinajam pre-
zidentui, ministrui pirminin-
kui bei kariuomenės vadui, A. 
Stulginskis pasiūlė seimo na-
riams balsuoti už rezoliuciją, 
kurioje visam pasauliui buvo 
paskelbta, kad „Steigiamasis 
Seimas, reikšdamas Lietuvos 
žmonių valią, proklamuoja 
esant atstatytą Nepriklauso-
mą Lietuvos Valstybę, kaipo 
demokratinę respubliką, etno-
loginėm sienom ir laisvą nuo 
visų Valstybinių ryšių, kurie 
yra buvę su kitom Valstybėm“. 
Vienbalsiai priėmus šią rezo-
liuciją ir sugiedojus himną, 21 
valandą buvo paskelbta posė-
džio pabaiga.

Istorijos mokytojas 
Audrius Jurgelevičius

Šie aštuoni tikslai, kurių įgy-
vendinimo siekdama kiekviena 
šalis apsisprendžia dėl įsiparei-
gojimų, turi skatinti pasaulio so-
cialinę raidą ir mažinti skurdą. 
Tai apima kovą su badu, skurdu ir 
ligomis, siekia užtikrinti visuotinį 
pradinį išsilavinimą, spręsti pabė-
gėlių, aplinkosaugos, lyčių lygy-
bės ir raštingumo problemas.

JT tūkstantmečio tikslų įgy-
vendinimas yra ne tik Lietuvos, 
bet ir visų Jungtinių Tautų narių 
siekis bei pareiga. NVO sektorius 
ženkliai prisideda prie šių tiks-
lų įgyvendinimo, todėl bendros 
pastangos ir bendradarbiavimas 
įgyvendinant šiuos tikslus yra bū-
tinas. Prisidedant prie šių tikslų 

įgyvendinimo, VŠĮ Trust in De-
velopment įgyvendina projektą 
„NVO institucinių gebėjimų sti-
prinimas: savarankiškos misijos ir 
projektai besivystančiose šalyse“. 
Projektas finansuojamas Lietuvos 
Respublikos ir Šveicarijos Kon-
federacijos bendradarbiavimo 
programos lėšomis, kuria siekia-
ma sumažinti ekonominius ir so-
cialinius skirtumus išsiplėtusioje 
Europos Sąjungoje. Šiuo projektu 
siekiama surengti NVO sektoriu-
je dirbančių lektorių ir ekspertų 
kvalifikacijos kėlimo mokymus 
JT tūkstantmečio tikslų ir darnios 
plėtros srityje š.m. balandžio-
birželio mėnesiais. Taip pat bus 
parengta mokomoji medžiaga ir 

knyga „Jungtinių Tautų tūkstan-
tmečio tikslai: teorija ir prakti-
ka“. Seminarų metu bus unikali 
proga susitikti su lektoriais prak-
tikais dirbančiais konflikto zono-
se, nuo konfliktų nukentėjusiais 
asmenimis, Jungtinių Tautų eks-
pertais ir bendraminčiais. NVO 
atstovais įgis žinias sietinas su JT 
tūkstantmečio tikslų problemati-
ka ir bus pasirengę prisidėti prie 
jų įgyvendinimo.

Seminarai yra nemokami ir 
papildomą informaciją galima 
rasti VŠĮ Trust in Development 
tinklalapyje www.trustdevelo-
pment.eu.

Gegužės 9 dieną Vie-
vio kultūros centras 
suorganizavo Spaudos 
atgavimo, kalbos ir 
knygos dienai skirtą 
susitikimą, kuriame 
dalyvavo apie 30 
žmonių.

Romualdas ČERNECKIS

Renginio vedėja semeliškie-
tė Silvija Bielskienė, priminusi 
spaudos draudimo istoriją, pa-
sidalijo mintimis apie šią pras-
mingą šventę. Dalyvius pasvei-
kino Vievio bibliotekos vedėja 
I. Sūnelaitienė priminusi, jog 
2013-ieji yra paskelbti Tarmių 
metais, Vievio gimnazijos jau-
nųjų žurnalistų būrelio nariai 

Vievyje paminėta Spaudos 
atgavimo, kalbos ir knygos diena

Gintarė Andrulionytė, Kristina 
Jermakova, Normantas Juo-

dvalkis, Rokas Kazakevičius, 
Karolis Norkevičius ir Eveli-
na Selskaitė (mokytoja Renata 
Kisnierienė).

Minėjime su savo kūryba su-
pažindino elektrėniškiai literatai 
Vilija Dobrovolskienė (litera-
tų klubo „Strėva“ pirmininkė), 
Ona Kulbokienė, Ona Malera-
vičienė, Onutė Mozūraitienė, 
etnokultūrologė Ona Šakienė, 
Elena Vidrinskienė, vieviečiai 
Justina Dainytė, Vaclovas Ma-
čiulis, Juozapas Kulvinskas, 
Karolina Naprienė, semeliškie-
tės Vladislava Kursevičienė ir 
Nijolė Ustilienė.

Organizatoriai vaišino arbata, 
kava bei saldumynais, literatams 
už kūrybinius ieškojimus buvo 
įteiktos padėkos.

Grupė „Strėvos“ klubo literatų.

Jaunųjų žurnalistų būrelio nariai.

Informuojame, kad bendrąja tvarka rengiami šie detaliųjų planų projektai

Atkelta iš 4 psl.
gimo etapai: parengiamasis, de-
taliojo plano rengimo, sprendinių 
pasekmių vertinimo, baigiamasis.

Su parengtais detaliųjų planų 
sprendiniais galima susipažinti 
nuo 2013-05-31 iki 2013-06-28 
pas planavimo organizatorių arba 
plano rengėją. Vieša ekspozicija 
vyks nuo 2013-06-14 iki 2013-
06-28 Elektrėnų seniūnijos patal-
pose,  Taikos 6 B, Elektrėnai.

Vieši projektų susirinkimai 
vyks 2013-07-01: projekto Nr. 1 

– 9.00 val. projekto Nr. 2 – 10.00 
val., projekto Nr. 3 – 11.00 val., 
projekto Nr. 4 – 13.00 val., projekto 
Nr. 5 – 14.00 val. 2013-07-02 vyks 
šių projektų susirinkimai: projekto 
Nr. 6 – 9.00 val., projekto Nr. 7 – 
10.00 val., projekto Nr. 8 – 11.00 
val., projekto Nr. 9 – 13.00 val., 
projekto Nr. 10 – 14.00 val. Vieši 
projektų aptarimai vyks Elektrėnų 
savivaldybės posėdžių salėje, 312 
kab., Elektrinės g. 8, Elektrėnai.

Motyvuotus pasiūlymus ir pas-
tabas galima teikti raštu iki viešo 
susirinkimo pabaigos planavimo 

organizatoriui arba rengėjui. Pa-
siūlymai priimami iki viešo spren-
dinių svarstymo, taip pat susirin-
kimo metu. Strateginis pasekmių 
aplinkai vertinimas neatliekamas, 
dėl neatlikimo motyvų kreiptis į 
planavimo organizatorių.

Planavimo organizatorius: 
Elektrėnų savivaldybės adminis-
tracijos direktorius, Elektrinės g. 
8, Elektrėnai, LT-26108, tel. (8 
528) 58 000, faks. (8 528) 5 8005, 
el. p. administracija@elektrenai.lt.

Planų rengėja: UAB „Dujų 
sfera“, Draugystės g. 19, LT-

51230 Kaunas, tel. (8 37) 759 
028, faks. (8 37) 452532, el. paš-
tas dujusfera@dujusfera.lt.

Lietuvos nevyriausybinis sektorius 
prisideda prie Jungtinių Tautų 
tūkstantmečio tikslų įgyvendinimo

2000 metais Jungtinės Tautos priėmė Tūkstan-
tmečio tikslų deklaraciją, kurioje buvo nustatyti 
globalūs vystymosi siekiai ir įsipareigojimai iki 
2015 metų.


