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LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO NARIAI
Gedimino pr. 53, 01109 Vilnius

DÈL SEIMO NARIr DOVIL�S `AKALIENÈS IR TOMO BI�IjNO SKELBIAMO 
MOKSLEIVIr NUOTRAUKr KONKURSO,, KAIP A` `VEN�IU MjSr LAISVE" 

Müss viss - istoriks, mokytojs, politiks, ~umalists, tévs pareiga yra perduoti vaikams Lietuvos 

istorij� ir meil� laisvei, bet kiekviena karta neiavengiamai Lietuvos laisv� suvokia savaip. Tod�l Seimo nariai 
Dovil� Sakalien� ir Tomas Biiünas skelbia 1-12 klasis moksleivis nuotrauks konkurs�"Kaip aa aveniu mkss laisv�?". Konkursas simboliakai vyks tarp dviejs mkss valstyb�s laisvei kertinis dats: nuo Lietuvos valstyb�s atkkrimo dienos-Vasario 16-ios, iki Lietuvos Nepriklausomyb�s atkkrimo dienos-Kovo 11-ios. 

Lietuvos laisv� n�ra abstrakti s�voka, tai kiekvieno ia mkss gyvenimas laisvoje Lietuvoje. Auga jau antra 
laisv�s karta ir jie mato laisv� savaip. Karantinas yra sunkus iaaükis - bet kartu suteikia galimyb� pam�styti kas mums svarbiausia. Tod�l rengiame a/ konkurs�. Kod�l kvieiame dalyvauti tokio skirtingo am~iaus
moksleivius? Nes ir laisv� yra marga, matoma labai skirtingai vaiko ir paauglio akimis, ir bütent tuo ji gra~i. Norime pamatyti tkkstant/ mkss laisv�s veids, kaip j� mato pirmokai ir dvyliktokai, kaip avenia treiokai ir 
septintokai. Kiekvieno vaiko matymas mums yra vertingas, nes kiekvienas js ne tik avenia laisv� - bet ir taps müss Lietuvos laisv�s kkr�jais" -teigia seimo nar� Dovil� Sakalien�. 

Seimo narys Tomas Biiünas teig�, kad dirbdamas mokytoju matë tokis pilietinis iniciatyvs naud�.,Da~niausiai ~mon�s pamato tik jau u~baigtus moksleivis darbus, bet mokyklose ruoaiantis konkursui 
neiavengiamai vyksta diskusijos apie laisv�, valstyb�s prasm� ir mkss istorij�. Visos aios diskusijos ir darbas 
yra ne ma~iau vertingi nei patys moksleivis darbai. T1kiuosi, kad mkss skelbiamas konkursas taip pat paskatins tokias diskusijas", teigia Seimo narys. 

Kodél kvieiame dalyvauti tokio skirtingo am~iaus moksleivius? Nes ir laisv� yra marga, matoma labai 

skirtingai vaiko ir paauglio akimis, ir bktent tuo ji gra~i. Norime pamatyti tükstantj mkss laisv�s veids, kaip ja mato pirmokai ir dvyliktokai, kaip avenia treiokai ir septintokai. Kiekvieno vaiko matymas mums yra vertingas, nes kiekvienas js ne tik avenia laisve bet ir taps mkss Lietuvos laisv�s kkr�jais"- teigia Seimo 
nariai. 

Moksleivius, norinius dalyvauti konkurse, kvieiame iki kovo 11-os sissti iki SMB dyd~io nuotraukas 
elektroninio paato adresu rusianas.ibaranovasiauirs.it, nurodant konkurso dalyvio mokykl� ir klas�. Pa~ymime, kad nuotraukose nebktinai turi bkti pats konkurse dalyvaujantis vaikas, nuotrauka nebütinai turi bkti padarytaVasario 16 ar Kovo 11 dienomis ar joms skirts renginis metu, ji gali simbolizuoti vaiks /sivaizdavim� kaip 
turèty bkti aveniama laisv�. 

Atrinktos nuotraukos bus iaspausdintos ir eksponuojamos Seime, Seimo Jungiamojoje galerijoje, nuo kovo 15 
iki 29 dienos, taip pat bus publikuojamos Seimo tinklapyje bei Seimo socialin�se paskyrose. Atrinkts 
nuotrauks autoriai bus apdovanoti Seimo reprezentacin�mis dovan�l�mis ir pad�komis. 

Seimo nar� Dovilè Sakalien� 
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