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Brangūs bičiuliai, 

 

 
Š.m. liepos 1 d. sukako lygiai metai, kuomet dirbu Europos 
Parlamento nariu vardan stiprios Lietuvos - vieningoje 
Europoje. Šie metai buvo, išties, labai įdomūs, kupini 
atradimų, pergalių ir, deja, kartais nusivylimų. Apie pirmąją 
kadencijos Europos Parlamente metų dalį, tikiuos turėjote 
galimybę paskaityti mano biuro dar sausio mėnesį 
parengtoje ataskaitoje, o dabar kviečiu susipažinti su antrąja 
šių vienerių metų darbo Europos Parlamente veiklos 
ataskaita.  
 
Turiu pripažinti, kad 2015 - tųjų metų pirmasis pusmetis 
buvo intensyvus ir produktyvus. Netrūko iššūkių nei Europos 
Sąjungos viduje, nei už jos ribų. 
 
 

Tęsiau savo pradėtus darbus bei inicijavau naujus, kaip neformalios "Europietiškos 
Ukrainos" draugų grupės vadovas, ALDE (Liberalų ir demokratų aljanso už Europą) 
politinės grupės viceprezidentas, Europos Parlamento delegacijos ryšiams su Afganistanu 
pirmininkas, aktyvus Užsienio reikalų komiteto bei Žmogaus teisių pakomitečio narys.  

 
Taip pat šį pusmetį mums buvo ypatingai svarbi Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 25-
mečio sukaktis. Ją su savo kolegų pagalba paminėjome suorganizuodami tikrai iškilmingą, 
įvykio reikšmingumą įprasminantį renginį Europos Parlamente Briuselyje, o Strasbūro 
Orangerie parke kovo 11-ąją pasodinome iš vidurio Lietuvos atvežtą lietuvišką ąžuolą. 
Lietuvos valstybės dieną, liepos 6 - ąją, buvome vėl susibūrę prie šio lietuvybės ir lietuvių 
susibūrimo vieta betampančio simbolio, kuomet kartu su viso pasaulio lietuviais sugiedojome 
Lietuvos valstybės himną bei turėjome progą įsitikinti, kad lietuviškas ąžuolas yra stipriai 
įleidęs šaknis į Strasbūro žemę. Tuo labai džiaugiamės ir didžiuojamės. Tikiuos, kad lygiai 
taip pat stipriai galėsime džiaugtis ir Lietuvos integracija į Europos Sąjungą, jos įsišaknijimu 
gerbiamoje Europos valstybių šeimoje. To ir siekiu, mieli bendražygiai. Tegul mūsų narystė 
šioje Bendrijoje nebus niekuomet kvestionuojama, o mūsų dalyvavimas jos politiniuose 
procesuose bei vystymesi solidus. 
 
Šiam kartui tiek. Viliuos, kad informacija, pateikta šioje ataskaitoje, jus sudomins ir 
paskatins dar labiau domėtis Europos Sąjungos politika. 
 
 
Nuoširdžiai jūsų,  
Petras Auštrevičius  
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PAGRINDINIAI FAKTAI 

 

Petras Auštrevičius yra Liberalų ir 
demokratų aljanso už Europą (ALDE) 
frakcijos Europos Parlamente 
pirmininko pavaduotojas. ALDE 
frakcijos pirmininkas yra belgas Guy 
Verhofstadt. 
 

Komitetai, kurių narys yra Petras 

Auštrevičius: 

 Užsienio reikalų komitetas. 

 Žmogaus teisių pakomitetis. 

 Regioninės plėtros komiteto pavaduojantis narys. 
 

Delegacijos, kurių veikloje dalyvauja Petras Auštrevičius: 
 

 Delegacijos ryšiams su Afganistanu pirmininkas. 
 Delegacijos ES ir Moldovos parlamentinio bendradarbiavimo komiteto 

pavaduojantis narys. 
 Delegacijos EURONEST parlamentinėje asamblėjoje pavaduojantis narys. 

 

 

STATISTIKA 

 

Europos Parlamento pranešimai, kurių 

šešėlinis pranešėjas buvo EP narys 

Petras Auštrevičius (2015.01.01-

2015.08.01): 

 2015-02-20 Pranešimas dėl 
metinės ataskaitos dėl žmogaus 
teisių ir demokratijos pasaulyje 
2013 m. ir Europos Sąjungos 
politikos šioje srityje. 

 2015-06-19 Pranešimas dėl 
Europos kaimynystės politikos 
persvarstymo.  

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2015-0023+0+DOC+XML+V0//LT&language=lt
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2015-0023+0+DOC+XML+V0//LT&language=lt
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2015-0023+0+DOC+XML+V0//LT&language=lt
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2015-0023+0+DOC+XML+V0//LT&language=lt
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2015-0023+0+DOC+XML+V0//LT&language=lt
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2015-0194+0+DOC+XML+V0//LT&language=lt
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2015-0194+0+DOC+XML+V0//LT&language=lt
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2015-0194+0+DOC+XML+V0//LT&language=lt
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Europos Parlamento nuomonės, kurių šešėlinis referentas buvo EP narys Petras 

Auštrevičius (2015.01.01-2015.08.01): 

 2015-03-24 Nuomonė dėl Europos energetinio saugumo strategijos. 

 2015-07-06 Nuomonė dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos 

reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1236/2005 

dėl prekybos tam tikromis prekėmis, kurios galėtų būti naudojamos mirties 

bausmei vykdyti, kankinimui ar kitokiam žiauriam, nežmoniškam ar žeminančiam 

elgesiui ir baudimui.  

P. Auštrevičius 2015 m. sausio - liepos mėnesiais prisidėjo prie 50 – ties pasiūlymų dėl 

rezoliucijų ruošimo, uždavė 13 parlamentinių klausimų ir 42 kartus pasisakė per 

plenarinius posėdžius, pateikė vieną rašytinį pareiškimą. 

 

SVARBIOS INICIATYVOS 

 

Donecko ir Luhansko turi būti įtrauktos į tarptautinį teroristinių organizacijų sąrašą  

Petro Auštrevičiaus Europos Parlamente įsteigta 
„Europietiškos Ukrainos“ draugų grupė vasario 
mėnesį kreipėsi į ES vyriausiąją įgaliotinę užsienio 
reikalams ir saugumo politikai Federicą Mogherini, 
prašydama neatidėliojant pradėti reikiamas 
procedūras, kad vadinamosios Donecko ir Luhansko 
būtų įtrauktos į tarptautinį teroristinių organizacijų 
sąrašą. Plačiau skaitykite: čia. 

Ukrainai, Moldovai ir Gruzijai – reikia suteikti aiškią narystės ES perspektyvą  

Prieš Rygoje gegužės 21-22 d. vyksiantį 
Europos Sąjungos (ES) Rytų partnerystės 
viršūnių susitikimą europarlamentaro Petro 
Auštrevičiaus iniciatyva buvo išsiųstas 
atviras laiškas ES valstybių vadovams. 
Kreipimesi, kurį parašais parėmė 98 
Europos Parlamento nariai, pabrėžiama, 
kad viršūnių susitikimo metu būtina įvertinti 
ES Rytų partnerystės programos valstybių 

http://www.austrevicius.lt/?p=1807
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lyderių pažangą: trims šalims – Ukrainai, Moldovai ir Gruzijai – reikia suteikti aiškią 
narystės ES perspektyvą. Taip pat pabrėžiama, kad Ukrainai ir Gruzijai turi būti atvertos 
durys į bevizį režimą Šengeno zonoje iš karto po to, kai šios valstybės baigs techninę 
pasirengimo procedūrą. Plačiau skaitykite: čia. 

Mažesnis PVM elektroninėms knygoms 

Europos Parlamento narys Petras Auštrevičiaus kartu su Liberalų ir demokratų aljanso už 
Europą (ALDE) frakcija balandžio mėnesį išsiuntė kreipimąsi į Europos Komisiją, kuriuo 
ragina leisti taikyti vienodą lengvatinį Pridėtinės vertės mokestį (PVM) visų rūšių – 
 skaitmeninėms, elektroninėms ir spausdintoms – knygoms. Europarlamentaras P. 
Auštrevičius: „Europos Sąjunga turėtų sudaryti vienodas sąlygas kultūros ir knygų 
sklaidai skaitmeniniu formatu – lygiai taip pat, kaip ir spausdintoms knygoms. Liberalai 
aiškiai pasisako už vieningą ES skaitmeninę rinką. Todėl raginame Europos Komisiją 
priimti atsakingą sprendimą – leisti ES valstybėse taikyti mažesnį nei įprastą PVM dydį ir 
elektroninėms bei skaitmeninėms knygoms“. Plačiau skaitykite: čia. 

Iniciatyva dėl Baltarusijos politinių kalinių 

Gegužės mėnesį Europos Parlamento narys 
Petras Auštrevičius Briuselyje susitiko su 
Baltarusijos politinių kalinių artimaisiais, o taip 
pat paskelbė apie iniciatyvos „MEP4Freedom“ 
pradžią – Baltarusijoje esančius politinius 
kalinius ėmėsi globoti pagrindinėms frakcijoms 
atstovaujantys Europos Parlamento nariai. 
Plačiau skaitykite: čia. 

Kreipimesi į Europos Komisiją prašoma atsakyti, kaip projekto „Nord Stream“ plėtra 
paveiktų ES valstybių narių bei Ukrainos saugumo, politinę ir ekonominę aplinką 

Europarlamentaro Petro Auštrevičiaus iniciatyva liepos mėnesį išsiųstas kreipimasis į 
Europos Komisiją, kuriuo prašoma įvertinti ketinimus tiesti naują dujotiekio „Nord 
Stream“ trasą iš Rusijos iki Vokietijos Baltijos jūros dugnu, o taip pat – šio „Gazprom“ 
projekto poveikį ES šalims. Kreipimąsi parašais parėmė grupė Europos Parlamento narių. 
P. Auštrevičiaus teigimu, birželio 18 d. Rusijos koncerno „Gazprom“ su kompanijomis 
„Shell“, E.ON ir OMV pasirašytas ketinimų protokolas dėl naujų dujotiekio trasų tiesimo 
iš esmės pažeidžia ES strateginius tikslus, siekiant užkirsti kelią dujų rinkos 
monopolijoms Europoje. Be to, tai prieštarauja Europos Komisijos parengtai Europos 
energetinio saugumo strategijai, Europos energetinės sąjungos nuostatoms. Plačiau 
skaitykite: čia. 

http://www.austrevicius.lt/?p=2121
http://www.austrevicius.lt/?p=2060
http://www.austrevicius.lt/?p=2110
http://www.austrevicius.lt/?p=2224
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2015 m. Europos Parlamento Sacharovo premijos apdovanojimui nominuotas Borisas 
Nemcovas 

Liberalas Petras  Auštrevičius kartu su kitais Europos 
Parlamento nariais teikia Boriso Nemcovo kandidatūrą 
Sacharovo premijai. Borisas Nemcovas (1959-2015) – 
vienas Rusijos opozicijos lyderių, buvęs Rusijos 
ministro pirmininko pavaduotojas, aktyvus liberalių 
pažiūrų politikas ir visuomenės veikėjas, buvo 
nužudytas šių metų vasario mėnesį Maskvoje, praėjus 
vos kelioms savaitėms po to, kai pradėjo rengti 
„Putinas. Karas“ ataskaitą, pateikiančią faktinę 

medžiagą apie Rusijos karinius veiksmus Rytų Ukrainoje. P. Auštrevičius yra įsitikinęs, 
kad B. Nemcovas nusipelnė šios premijos, nes kovojo už demokratišką ir klestinčią Rusiją 
nepabūgdamas nuolatinio politinio persekiojimo. Plačiau skaitykite: čia. 

Raginama įsteigti Tarptautinį baudžiamąjį tribunolą MH17 tragedijai tirti 

Liepos mėnesį europarlamentaro liberalo Petro Auštrevičiaus iniciatyva buvo išsiųstas 
atviras laiškas Europos Sąjungos vadovybei ir nacionalinėms valstybių vyriausybėms, 

raginantis prisijungti prie Nyderlandų, Australijos, 
Belgijos, Malaizijos ir Ukrainos vyriausybių kreipimosi 
į Jungtinių Tautų Saugumo Tarybą su prašymu įsteigti 
Tarptautinį baudžiamąjį tribunolą, skirtą MH17 
tragedijai ištirti, bei nubausti tragedijos kaltininkus. 
Laiškas, kurį parašais parėmė daugiau nei 80 Europos 
Parlamento narių iš visų pagrindinių politinių frakcijų, 
išsiųstas praėjus lygiai metams nuo Malaizijos oro 

linijų skrydžio MH17 katastrofos, kai virš Ukrainos teritorijos skridusiame ir prie Donecko 
numuštame lėktuve žuvo visi 283 keleiviai ir 15 įgulos nariai. Plačiau skaitykite: čia. 

http://www.austrevicius.lt/?p=2235
http://www.austrevicius.lt/?p=2238
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Europarlamentaro Petro Auštrevičiaus nuomonė ir komentarai įvairiomis aktualiomis 

temomis: 

2015.07.13 ES Rytų partnerės įsitikino – būti išvien su Europa apsimoka 
2015.07.10 P. Auštrevičius: Kas pataikauja, o kas siūlo sprendimus Graikijai? 
2015.07.02 Graikų politinis teatras: auditorija gudresnė už aktorius 
2015.06.30 P. Auštrevičius: „Naikinami ES tarptinklinio ryšio mokesčiai – gera žinia ir gyventojams, ir 
verslui“ 
2015.06.26 Metas galvoti apie tikrąją Europos gynybos sąjungą 
2015.06.24 P. Auštrevičius: „Vis dar bijoma pripažinti, kad Kremlius ir Vakarams plauna smegenis“ 
2015.06.12 Tarp pragmatizmo ir solidarumo 
2015.06.05 Apie „švarų žaidimą“ ten, kur mindomos žmogaus teisės 
2015.06.01 Ką praėjęs rinkimų maratonas atneš Europai? 
2015.05.28 ES viršūnių susitikimas Rygoje – ne „Eurovizija“, bet lyderiai aiškūs 
2015.05.27 P. Auštrevičius paragino Europos Parlamentą ištirti prancūzų radikalės M. Le Pen partijos 
finansavimą iš Maskvos 
2015.05.21 P. Auštrevičius: „Tolimesnis projekto „Rail Baltica“ finansavimas priklausys ir nuo Lenkijos 
pozicijos“ 
2015.05.06 Apie mūsų kaimynės veiksmus Baltijos ir Juodojoje jūroje 
2015.04.30 Pasiimkime į parduotuvę savo seną maišelį 
2015.04.28 Ne vien sraigtasparniais galime padėti 
2015.04.20 ES kaimynystės politika – visiems vienos kepurės neuždėsi 
2015.04.13 Net socialistams aišku, kad reikia liberalizuoti darbo santykius 
2015.04.08 P. Auštrevičius. Nekovojame už Ukrainą? Nesutinku 
2015.04.01 Iš Rygos turime pasiųsti gerą žinią Ukrainai 
2015.03.30 P. Auštrevičius. Autobanų kaina vežėjams: ką gi reiškia naujasis „minimumas“? 
2015.03.23 ES ir JAV partnerystė – tik į naudą Lietuvai 
2015.03.20 Kremliaus logika: jėgos yra, proto nereikia 
2015.02.27 P. Auštrevičius: „ES turi paskelbti sankcijas Rusijos pareigūnams pagal „N. Savčenko sąrašą“ 
2015.02.26 P. Auštrevičius: „Bevizis režimas su ES – mažiausia, ko nusipelno Ukrainos piliečiai“ 
2015.02.20 P. Auštrevičiaus komentaras: Nepriklausomybės aikštė Ukrainoje ir Lietuvoje 
2015.02.14 Kaip V. Putinas Minske teroristams atstovavo 
2015.02.12 P. Auštrevičius: „Tik pamatęs N. Savčenko laisvėje patikėsiu pažadais ją išlaisvinti“ 
2015.02.06 EP nariai tęsia protesto akciją dėl Rusijoje kalinamos Ukrainos pilotės N. Savčenko 
2015.01.30 Europa rusiškoje pirtyje 
2015.01.27 P. Auštrevičius: Sankcijų jau nepakanka – reikalingas Rusijos boikotas 
2015.01.16 P. Auštrevičius: „ES valstybės galės uždrausti pasėlius su genetiškai modifikuotais 
organizmais“ 
2015.01.15 P. Auštrevičius: „Rusijai negalima grąžinti balso teisės Europos Taryboje“ 
2015.01.09 P. Auštrevičius: neperkelkime terorizmo į savo kiemą 

http://www.austrevicius.lt/?p=2230
http://www.austrevicius.lt/?p=2227
http://www.austrevicius.lt/?p=2207
http://www.austrevicius.lt/?p=2203
http://www.austrevicius.lt/?p=2203
http://www.austrevicius.lt/?p=2200
http://www.austrevicius.lt/?p=2196
http://www.austrevicius.lt/?p=2169
http://www.austrevicius.lt/?p=2159
http://www.austrevicius.lt/?p=2154
http://www.austrevicius.lt/?p=2145
http://www.austrevicius.lt/?p=2139
http://www.austrevicius.lt/?p=2139
http://www.austrevicius.lt/?p=2126
http://www.austrevicius.lt/?p=2126
http://www.austrevicius.lt/?p=2087
http://www.austrevicius.lt/?p=2072
http://www.austrevicius.lt/?p=2065
http://www.austrevicius.lt/?p=2050
http://www.austrevicius.lt/?p=2040
http://www.austrevicius.lt/?p=2037
http://www.austrevicius.lt/?p=2028
http://www.austrevicius.lt/?p=2021
http://www.austrevicius.lt/?p=2009
http://www.austrevicius.lt/?p=1993
http://www.austrevicius.lt/?p=1913
http://www.austrevicius.lt/?p=1905
http://www.austrevicius.lt/?p=1891
http://www.austrevicius.lt/?p=1837
http://www.austrevicius.lt/?p=1828
http://www.austrevicius.lt/?p=1815
http://www.austrevicius.lt/?p=1803
http://www.austrevicius.lt/?p=1800
http://www.austrevicius.lt/?p=1785
http://www.austrevicius.lt/?p=1785
http://www.austrevicius.lt/?p=1781
http://www.austrevicius.lt/?p=1769


www.austrevicius.lt 

 

RENGINIAI, KONFERENCIJOS 

 

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS ATKŪRIMO 25-MEČIO MINĖJIMAS BRIUSELYJE IR 

STRASBŪRE 

 BRIUSELYJE 

Europarlamentaro Petro Auštrevičiaus 

iniciatyva š. m. kovo 4 d. Briuselyje, 

Europos Parlamente, buvo surengtas 

Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 25-

mečio minėjimo renginys, kuriame 

dalyvavo Lietuvos ir Europos Parlamento 

vadovai, parlamentų nariai. 

Daugiau apie renginį paskaityti galite: 

čia. Nuotraukų galerija. 

 STRASBŪRE 

Europarlamentaro Petro Auštrevičiaus 

iniciatyva kartu su Lietuvos Respublikos 

atstovybe prie Europos Tarybos Kovo 11-ąją 

surengta tikro lietuviško ąžuolo sodinimo 

ceremonija didžiausiame ir seniausiame 

Strasbūro Oranžerijos parke (Parc de 

l’Orangerie).  

Plačiau skaitykite: čia. Nuotraukų galerija. 

 

B. NEMCOVO ATASKAITOS „PUTINAS. 

KARAS“ PRISTATYMAS 

Birželio mėnesį Europos Parlamente 

Briuselyje liberalas Petras Auštrevičius 

surengė Maskvoje nužudyto Rusijos 

opozicijos atstovo B. Nemcovo ir jo 

bendražygių užbaigtos ataskaitos 

„Putinas. Karas“ pristatymą.  

Plačiau skaitykite: čia. Nuotraukų 

galerija. 

http://www.austrevicius.lt/?p=1947
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1582231918681745.1073741834.1482024028702535&type=3
http://www.austrevicius.lt/?p=1965
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1586310371607233.1073741835.1482024028702535&type=3
http://www.austrevicius.lt/?p=2176
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1622848387953431.1073741840.1482024028702535&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1622848387953431.1073741840.1482024028702535&type=3
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Akcija dėl Rusijoje įkalintos Ukrainos karinių oro pajėgų pilotės Nadijos 
Savčenko 

2015 m. vasario 4 d. - gegužės 11 d. Liberalo Petro 
Auštrevičiaus iniciatyva Europos Parlamente buvo 
organizuota protesto akcija dėl 2014 m. birželį 
neteisėtai sulaikytos ir Rusijoje įkalintos Ukrainos 
karinių oro pajėgų pilotės Nadijos Savčenko. 
Kiekvieną darbo dieną nuo skirtingo 
europarlamentaro buvo išsiųstas laiškas Rusijos 
atstovui prie Europos Sąjungos V. Čizovui, 
reikalaujantis paleisti pilotę. Prie akcijos prisijungė 68 
europarlamentarai iš pagrindinių Europos Parlamento 
politinių frakcijų. Plačiau skaitykite: čia. 

Europos Parlamento narys Petras Auštrevičiaus 
Briuselyje balandžio mėnesį susitiko su neteisėtai 
sulaikytos ir Rusijoje kalinamos Ukrainos karinių oro 
pajėgų pilotės Nadijos Savčenko seserimi Vira 
Savčenko. Plačiau skaitykite: čia. Nuotraukų galerija. 

 

http://www.austrevicius.lt/?p=1811
http://www.austrevicius.lt/?p=2045
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1606899616214975.1073741836.1482024028702535&type=3


www.austrevicius.lt 

 

APDOVANOJIMAS 

Oficialaus vizito Kijeve metu 

europarlamentarui Petrui Auštrevičiui 

įteiktas Vladimiro Didžiojo II-ojo laipsnio 

ordinas.  

Apdovanojimas skirtas už nuopelnus 

plėtojant Europos Sąjungos ir Ukrainos 

santykius, tvirtinant demokratiją ir 

bendradarbiavimą.  

Plačiau skaitykite: čia. 

 

LANKYTOJAI IŠ LIETUVOS 

 

Europos Parlamento ALDE frakcijos narį Petrą Auštrevičių aplankė dar dvi lankytojų 

grupės iš Lietuvos. Viena jų lankėsi vasario pabaigoje Briuselyje, kita -  gegužės mėnesį 

Strasbūre, kuri buvo bene jauniausioji iki šiol Parlamente pasisvečiavusi grupė – didžiąją 

keliautojų dalį sudarė įvairių europarlamentaro globojamų moksleivių konkursų 

nugalėtojai bei juos lydintys mokytojai. Plačiau apie tai galite paskaityti: čia ir čia.

http://www.austrevicius.lt/?p=2117
http://www.austrevicius.lt/?p=1931
http://www.austrevicius.lt/?p=2135
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VEIKLA LIETUVOJE 
RENGINIAI EUROPOS PARLAMENTO NARIO PETRO AUŠTREVIČIAUS BIURE VILNIUJE 

 

2015 m. sausio 17 d. – fotomenininkės, žurnalistės, LDS viešųjų ryšių atstovės Lilijos 

Valatkienės paroda „Refleksijos“. 

Žinoma žurnalistė ir fotomenininkė savo jausmus perteikia fotorefleksija. Emocinėms 

laiko permainoms fiksuoti ji ieško atspindžių vandenyje, šviesą atspindinčiuose 

objektuose, istorijos fragmentuose ir pasitelkusi šiuolaikines technologijas, sąmoningai, 

kryptingai moduliuoja sielos būsenas. 

2015 m. vasario 6 d. – Kauno fotoklubo ir Vilniaus klubo „Fotokablys“ paroda „Laiko 

raštai“ 

Kiekviena nauja diena mus nustebina ir praturtina naujomis žiniomis, įspūdžiais. 

Kasdienybė taip pat kupina praradimų. Jau tradiciniu tapęs dviejų foto-entuziastų klubų 

– Kauno Fotoklubo ir Vilniaus klubo „Fotokablys“ žiemos susitikimas kviečia jus pažvelgti 

į „Laiko raštus“. Etnografiniame Dzūkijos kaime, Pamerkiuose, nufotografuoti gyvenimo 

tėkmės fragmentaitapo tarsi tęsinys vasaros plenero metu sukurtos parodos „Nykstantis 

pasaulis“. Tai septyniolikos autorių bandymas įamžinti visa, kas trapu ir greitai bus 

prarasta arba negailestingai pasiglemžta šiuolaikinių technologijų. 
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2015 m. kovo 6 d. – Natalijos Janekinos tapybos paroda „Kūrybos kelias“ 

„Drobėse išgyvenu ir savo praeities, ir dabarties refleksiją. Vaikų žaidimai, gimtadienis, 
vaikystės sapnai – visa tai laiko ženklų kalba. Gyvenimas – tai kelias, su savo pakopomis ir 
etapais. Šias slinktis atspindi charakteringų portretų ciklas, žymintis kelią iš vaikystės į 
paauglystę. Norėjosi „pagauti“ ir užfiksuoti šio virsmo pėdsakus paauglio įvaizdyje. Tai 
mintyse skrajojančio angeliško veido berniukas, jaunos mergaitės, būsimos moters 
koketiškas žvilgsnis, maištaujantis jaunuolis su pypke. Keliose drobėse atsispindi jau 
subrendusios, drąsios moters, atsidavusios motinos charakteris. 
Šiuose tapybos lakštuose nusėdo man ypač artimas jausmų ir prisiminimų pasaulis, 

kuriamas ilgesio ir džiaugsmo gijomis. Mano praeities ir dabarties pasaulis, 

įsivaizduojamas ir esamas.“ (N. Janekina) 

2015 m. balandžio 3 d. – Tapytojų grupės „Devyni vėjai“ paroda „Čia ir dabar“ 

Paroda ženklina savitą grupės veiklos tarpsnį, „Devyniems vėjams“ – devyneri. Ši paroda 

– tai mėginimas permąstyti pasaulio permainingumą, provokuoti pojūčių ir apmąstymų 

analizę. Tai mėginimas perprasti dabarties trapumą ir svajose irtis pirmyn. Visa kita – ČIA 

IR DABAR. 

2015 m. gegužės 8 d. – Lietuvos centrinio valstybės archyvo paroda „Susitikimas su 

Jurgiu Savickiu“  

Parodoje pristatyti Lietuvos centriniame archyve saugomi Jurgio Savickio diplomatinės, 

visuomeninės, kultūrinės veiklos dokumentai ir nuotraukos. Eksponuojami pranešimai 

aktualiais politikos klausimais, diplomatinių paskyrimų, susirašinėjimo kūrybinės ir 

visuomeninės veiklos klausimais dokumentai.  

2015 m. liepos 18 d. – Jaunų ukrainiečių vasaros stovykla 

2015 m. liepos 18-ąją, šeštadienį, Europos Parlamento narys Petras Auštrevičius 

neformalia diskusija pradėjo jaunų ukrainiečių vasaros stovyklą, vykusią liepos 18-23 

dienomis Lietuvoje. 

Ši Europos Parlamento Liberalų ir demokratų aljanso už Europą (ALDE) frakcijos remiama 

diskusija, kurioje dalyvavo ir Nepaprastasis ir įgaliotasis Ukrainos ambasadorius Lietuvoje 

J. E. Valerijus Žovtenko bei Ukrainos ambasados Lietuvoje Trečioji sekretorė ponia 

Svitlana Kovtun, yra įžanginė projekto, skirto iš neramių Ukrainos teritorijų pabėgusiems 

moksleiviams, dalis. Jauniems žmonėms, pakeitusiems gyvenamąją aplinką ir norintiems  
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prisitaikyti prie kitos socialinės aplinkos reikalingi nauji įgūdžiai ir kompetencijos. 7 dienų 

vasaros stovyklos Lietuvoje metu 13 jaunų pabėgėlių (15-18 m.) ir 2 vadovai dalyvavo 

mokymų kursuose, seminaruose, patyriminiuose žygiuose ir skrydžiuose tam, kad 

nugalėtų baimes, įgytų pasitikėjimo savimi, prisiimtų atsakomybę už savo veiksmus ir 

pasisemtų gerosios patirties iš Lietuvoje veikiančių jaunimo organizacijų ir kitų struktūrų. 
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Kontaktai 
 

Europos Parlamento narys - Petras Auštrevičius 

el. p. petras.austrevicius@europarl.europa.eu 

Europos Parlamento nario patarėjai Briuselyje: 

 Renatas Juška – el.p. renatas.juska@europarl.europa.eu 

 Ieva Sinkevičiūtė – el.p. ieva.sinkeviciute@europarl.europa.eu 

Europos Parlamento nario Petro Auštrevičiaus biuras Lietuvoje: 

J. Basanavičiaus g. 11 / Teatro g. 1, Vilnius. Tel. nr. 85 2505808 

 Evelina Casais – el.p. evelina.casais@petras.lt 

 Rita Jagminienė - el.p. rita.jagminiene@petras.lt 

Maloniai kviečiame rašyti, skambinti bei sekti Europos Parlamento nario Petro 

Auštrevičiaus veiklą jo tinklalapyje - www.austrevicius.lt, facebook socialiniame tinkle: 

"Petro Austreviciaus biuras" bei twitter paskyroje: petras_petras 
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