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2010 rugsėjo 22 d.  
 
Š.m. rugsėjo 17 d., penktadienį,  Nidoje, Baltijos jūros pakrantėje įvyko meninė vaikų akcija 
„Gyva Baltija“, kurios metu Lietuvos vaikai sakė „Ne!” Nord Stream dujų vamdžiui ir ragino 
saugoti Baltijos jūrą nuo užterštumo. Vaikų akimis suaugusieji užsikimšo ausis, užsidengė akis 
ir užgniaužė savo balsą, leidžia niokoti Baltijos jūrą ir niokoja ją patys.  
 
Šiuo laišku norime padėkoti akcijos dalyviams ir partneriams, kurių dėka ši akcija įvyko. Informaciją 
apie akciją pristatė Lietuvos nacionalinis radijas, radijo stotis M-1, žinių laida „Panorama“ ir dauguma 
Lietuvos internetinių portalų. Akciją pastebėjo ir „Nord Stream“ atstovai.   
 
Dėkojame partneriams, kurių dėka įvyko akcija, sulaukusi minimų atgarsių.  Akciją įkvėpė 
europarlamentarų Vytauto Landsbergio ir Radvilės Morkūnaitės darbas kovojant prieš dujotiekio 
„Nord Stream“ statymą bei švietėjiška jų veikla apie Baltijos jūrą.  
 
Labai dėkojame Nidos, Juodrantės, Klaipėdos ir Plungės mokykloms, iš kurių atvyko vaikai dalyvauti 
akcijoje. Dėkojame mokytojoms Rovenai Jakaitei, Daliai Andrijauskienei, Ramutei Rušinienei, Nijolei 
Katėnienei, Jolitai Kundrotaitei, Renatai Januševskienei, Simui Survilai, Daliai Ruškienei, Zenaidai 
Gestautienei, Eugenijai Jankauskienei, Janinai Rojuvienei, Žanetai Markūnienei, Ritai Domarkienei, 
Editai Donėlaitei, Vitalijai Lukavičienei,  Aldonai Kasnauskienei, Audrutei Urbonavičienei, Ramunei 
Vaičienei ir Živilei Gedgaudienei, kurios lydėjo vaikus.  
 
Ypatingai norime padėkoti Neringos merui Vigantui Giedraičiui ir kultūros skyriaus vedėjui Narūnui 
Lendraičiui bei visai Neringos savivaldybei už palaikymą ir pagalbą organizuojant šią akciją. Taip pat 
dėkojame Nidos vidurinės mokyklos direktorei Rūtai Žeimienei,  pakvietusiai prie akcijos prisijungti 
mokyklos vaikus.  Dėkojame vaikų rašytojui Vytautui V. Landsbergiui už dainas, pasakas ir akcijos 
nuotaikos palaikymą bei Neringos parapijų kunigui Rimvydui Adomavičiui už sakralumo pojūčio 
sukūrimą ir palaikymą.   
 
Ypatingą padėką skiriame Lietuvos fotomenininkų sąjungai ir jo vadovui Jonui Staseliui, kuris pakvietė 
savo kolegas – geriausius Lietuvos fotomeninkus – fiksuoti akcijos akimirkas. Dėkojame fotografui 
Vaciui Valužiui, kuris pirmasis mums padovanojo nuotraukas su įamžintomis akcijos akimirkomis.  
 
Dėkojame aitvarų klubui „Lietuvos aitvarų judėjimas“ ir jo koordinatorei Giedrei Aleksandravičiūtei už 
į dangų pakilusius aitvarus, radijo stoties „Neringa FM“ direktoriui Linui Ramanauskui už jaukaus 
muzikinio fono sukūrimą. Už patalpas ir garso aparatūrą dėkojame Nidos kultūros ir turizmo 
informacijos centrui „Agila“ ir jos direktorei Reginai Kondraškinai. 
 
Speciali padėka skautams Karoliui, Ernestai, Dovilei, Ievai, Gyčiui ir Vitai už žaidimus su vaikais, 
renginio vedimą ir geros nuotaikos palaikymą. Rasai Buižienei ir Simonai Stankūnienei dėkojame už 
labirinto, kuriuo keliavo vaikų palinkėjimai ir svajonės,  sukūrimą ir dėmesį, skirtą vaikams.  Lietuvos 
šauliams ir jų atstovui Virgiui Valančiauskui ačiū už skaniausią pasaulyje kareivišką košę.  
 
DĖKOJAME VISIEMS PRISIDĖJUSIEMS PRIE AKCIJOS SĖKMĖS!   
 
Liepa Rimkevičienė ir GYVA.LT 

 
 
 
 


