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NAUJIENLAIŠKIS

ROTARY INTERNATIONAL 
APYGARDOS 1462  VALDYTOJO 
ANTANO ČEPIO
LIEPOS MĖNESIO

Mieli  Rotary bičiuliai,
 
Sveikinu visus pradėjus naujus 2015-2016  Rotary metus, 
o ypač naujus kubų prezidentus ir pareigūnus. Mums  
rotariečiams įprasta, kad  atėjus  liepos 1 d.  keičiasi  viso 
pasaulio rotariečių lyderiai -  RI Prezidentas,  535  Rotary 
Apygardų valdytojai, virš 34 tūkstančių Rotary klubų 
prezidentų. Kasmetinė visu lygių Rotary pareigūnu kaita 
leidžia mūsų organizacijai nuolat turėti ir palaikyti šviežią 
lyderystės dvasią, nuolat atnaujinti gerų darbų idėjas, 
bet tai ir didžiuliai iššūkiai visoms musu organizacijos 
grandims. Tikiu, kad mes, šių metų Apygardos ir klubų 
pareigūnai, esame tinkamai  pasiruošę perimti lyderystės 
estafetę. 

Šeštadienį, birželio 27 d.  Šilutės  Hugo Šojaus  dvare 
iš  pirmojo  mūsų apygardos  1462 Valdytojo Vyginto  
Grinio  perėmiau valdytojo regalijas,  o šiomis  liepos  
mėnesio  dienomis  imuosi ir de facto   Apygardos 
Valdytojo pareigų.  Savo inauguracinėje  kalboje  visų  
mūsų  apygardos rotariečių vardu padėkojau  Valdytojui  
Vygintui  už   jo didžiulį  nuveiktą darbą kuriant Apygardą,  
asmenines pastangas ir  atsidavimą  Rotary reikalui  ir 
pažymėjau, kad  perimu  tvirtai suręstą  Apygardą, 
kurioje suformuotos ir veikia visos reikalingos struktūros, 
paskirti pareigūnai ir atlikti visi formalumai, reikalingi 
sėkmingai Apygardos veiklai.

Pradėdamas naujus Apygardos veiklos metus, pasitaręs 
su Išrinktuoju Apygardos Valdytoju Rolandu, padariau 
keletą pakeitimų  Apygardos komitetų pirmininkų ir 
Valdytojo asistentų sąstate. Narystės plėtros komitetui 
maloniai sutiko vadovauti Nijolė Požarskienė iš RK 

„Aditė“, konferencijos rengimo komitetui – Tadas 
Šatkauskas iš RK „ Concordia 1826”.  Paskyriau naujus 
Valdytojo asistentus: Vilniaus kraštui –Vytautą Vaitekūną  
iš Vilniaus RK, Kauno kraštui –Sigitą Stankevičių iš Kauno 
RK,  Klaipėdos kraštui - Arūną Burkšą iš RK “Concordia 
1826”, Panevėžio kraštui – Tomą Prusą iš Panevėžio 
ARTA RK. Šiaulių krašto Valdytojo asistentu toliau 
dirbs Valdemaras Makarevičius iš Šiaulių RK. Komitetų 
pirmininkų ir Valdytojo asistentų sąrašą ir kontaktus 
rasite tinklapio skyrelyje Kontaktai.

Prieš keletą dienų gavau Rotary International Prezidento 
K.R. Ravindrano (Ravi) laišką su gera žinia visiems 
rotariečiams. Nuo šių metų liepos 1 d. startuoja 
Rotary Global Rewards (lietuviškai galima būtų versti 
kaip Pasaulinių Rotary   apdovanojimų) programa. 
Ši programa leis rotariečiams, užsiregistravusiems 
My Rotary tinklapyje www.rotary.org prisijungti on-
line kompiuterio ar išmaniojo telefono pagalba  prie 
šimtų pasaulio verslo ir paslaugų kompanijų, kurios 
rotariečiams pasiūlys nuolaidas jų verslui.  Paskyriau 
Rotary Global Rewards  komiteto pirmininku  Viktorą 
Čobotą iš Vilniaus Senamiesčio RK, kuris koordinuos šią 
programą mūsų Apygardoje. Manau, greitai rasime daug 
žinių apie šią kuriančią pridėtinę vertę narystei Rotary 
programą tinklapiuose rotary.lt ir rotary.org.

Neabejoju, kad šiais Rotary metais sulauksime ir daugiau 
drąsių ir inovatyvių RI Prezidento Ravi ir jo bendraminčių 
tiek pasaulyje, tiek mūsų Apygardoje idėjų ir projektų, 
kurie leis toliau plėtoti narystę Rotary šeimoje, efektyviau 
panaudoti verslo ir profesijų lyderių potencialą, 
finansinius resursus,  stiprinti mūsų visų bičiulystę ir 
įvaizdį sparčiai besikeičiančiame pasaulyje. Kviečiu ir jus, 
mieli Rotary bičiuliai, klubų Prezidentai ir pareigūnai, 
Apygardos komitetų pirmininkai ir Valdytojo asistentai  
savo žinias, gebėjimus, talentus ir laiką  dovanoti klubų 
ir Apygardos stiprinimui. Tebūnie šie metai  visų mūsų 
dovana pasauliui!
 

Antanas Čepys
RI Apygardos 1462  Valdytojas 2015-2016 m.
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Konferencijoje
lankysis
Per Høyen

Konferencijos darbe  dalyvaus  
Per Hoyen - didelis Lietuvos 
rotariečių draugas -, šį kartą 
atvykstantis ne tik kaip 
Rotary International 16 zonos 
direktorius bei Rotary fondo 
iždininkas, bet ir kaip RI 
Prezidento K. R. Ravindrano 
atstovas konferencijoje.

Be abejonės, svarbiausia šio mėnesio tema, kurią noriu su jumis aptarti - tai  
artėjanti Apygardos konferencija - svarbiausias šių Rotary metų renginys - 
kuriame ne tiek  žvalgysimės į jau mūsų nuveiktus gerus darbus, bet labiau 
koncentruosimės į mūsų laukiančius naujus iššūkius, tarsimės, kaip mūsų 
tarnystė visuomenei  galėtų atnešti daugiau naudos vietos  bendruomenėms. 
Manau, kad  visus klubus ir kiekvieną iš jūsų  pasiekė  konferencijos programa 
ir pranešėjų temos. Džiaugiuosi, kad konferencijos organizatoriams  pavyko 
sukviesti  ne tik žymius mūsų šalies mokslininkus, dvasininkus, verslo 
lyderius, bet ir puikius Rotary International  pranešėjus.

Šio vieno iš aukčiausių RI pareigūnų 
dalyvavimas mūsų metiniame 
renginyje didelė garbė ir galimybė 
betarpiškai aptarti mūsų pasaulinės 
organizacijos naujienas. 
Kartu su Per Hoyen  atvyksta ir 
parnešimą skaitys  buvusi mūsų 
bendros Lietuvos - Danijos 
apygardos 1460 Valdytoja Anette 
Lowert. 
Konferencijos metu vyks  jos 
ir   buvusio  šios  apygardos 
valdytojo Virginijaus Kontrimo  
pirmininkaujamas pirmasis Lietuvos 
– Danijos  ICC (Intercountry 
Committe) posėdis, padėsiantis 
pagrindus tolimesniam dviejų šalių 
rotariečių bendradarbiavimui.

Tikiu, kad mums visiems kartu pavyks sukurti šiuolaikišką, rotarietišką, dalykinę 
konferencijos nuotaiką,  o pranešimai ir diskusijos padės  kiekvienam iš mūsų rasti savo 
vietą  kviečiant  ir telkiant šalies visuomenę vienytis  ieškant  savižudybių prevencijos 
sprendimų. Todėl dar kartą kviečiu atvykti į Konferenciją su kuo daugiau savo klubo 
bičiulių. Aš ir mano žmona Alma ypatingai kviečiame  prisijungti  jūsų sutuoktinius 
ir  šeimų narius. Kiekvieno iš mūsų dalyvavimas šioje Konferencijoje, tai jau mažas 
žingsnelis ilgu ir nelengvu savižudybių prevencijos Lietuvoje keliu.

SVARBIAUSIAS ROTARY 
METŲ RENGINYS 
APYGARDOS
KONFERENCIJA 
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Apygardos ir klubų tarptautinis 
bendradarbiavimas  yra viena svarbiausių  
ir pamatinių  mūsų veiklos pusių. 
Rugsėjo pabaigoje ir spalio pradžioje 
dalyvavau mūsų kaimynų - Danijos 
apygardos 1461  ir Švedijos  apygardos 
2330  Konferencijose. Nors Konferencijos 
vyko danų ir švedų kalbomis, bet  
universaliajai Rotary vertybei - 
bičiulystei - kalba  nėra kliūtis. Mačiau 
puikius danų pasiekimus jaunimo 
mainų programoje - apygarda priima 
45 įvairių šalių moksleivius. O  išeivių 
iš Somalio integracijos į Švedijos 
visuomenę projektai davė nemažai  
peno pamąstymams apie  galimus 
mūsų veiksmus, dalyvaujant   būsimų 
pabėgėlių problemų sprendime.
Pirmieji valdytojo vizitai Kauno, Vilniaus, 

Klaipėdos ir Šiaulių  klubuose buvo 
dalykiški ir, manau, abipusiai naudingi. 
Dvidešimt vieni metai esu rotarietis ir 
mane nepaliauja stebinti ta nepaprasta 
bičiulystės dvasia, tvyranti daugumoje 
klubų. Čia kaip su vynu – su amžiumi 
kokybė vis gerėja. Atvykstu į klubo 
susirinkimą ir tarp nepažįstamų įvairių 
profesijų, pažiūrų, patirties žmonių iš 
karto pasijuntu kaip  tarp gerų draugų, 
su kuriais galiu aptarti plačiausią 
spektrą klausimų. Man  visada atrodo 
svarbu, kad kalbant apie einamuosius 
ar perspektyvinius klubų ir apygardos 
reikalus nepamirštumėme pakalbėti ir 
apie pamatines mus jungiančias Rotary 
vertybes - bičiulystę, įvairovę, bendrumą, 
tarnystę ir lyderystę. 

Konferencijos pradžioje susitiksime su klubų prezidentais ir aptarsime 
aktualius apygardos ir klubų veiklos klausimus. Mums, šių Rotary metų 
klubų ir apygardos pareigūnams ir šių metų  lyderiams liko tik kiek daugiau 
kaip aštuoni mėnesiai, kad įgyvendinti metų sumanymus. 
Ar  toliau augs  mūsų gretos, kaip mums sekasi veikti kartu ir  padėti 
Interact ir Rotaract klubams?
Kodėl jaunimo mainų programa  vis dar  tokia neskaitlinga?
Kaip apygarda gali labiau padėti efektyviau administruoti klubų veiklą?
Ko mes laukiame iš Rotary International Council on Legislation? 
Mūsu laukia nuoširdus pokalbis  apie vidinę klubų gyvenimo pusę.

Spalio 24 dieną  
pažymėsime 
Pasaulinę 
Poliomielito
Dieną
World 
Polio Day. 

Danijos Apygardos 1460 Konferencijoje su 
Apygardos Valdytoju Max Ustrup (viduryje)
(Antanas Čepys, Max Ustrup, Juozas Šarkus)

Vizitas Klaipėdos Concordia 1826 Rotary klube

Švedijos Apygardos 2330 Konferencijoje 
su  pranešėjais iš Upsalos unoversiteto
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Seniausiam Lietuvoje Šilutės Inner 
Wheel (Vidinio rato) klubui spalį  
sukanka 20 metų. 
Jubiliejaus iškilmėse Šilutės Hugo 
šojaus dvare dalyvavo ir Kauno, ir 
Tauragės Inner Wheel klubų moterys,  
Kauno,  Klapėdos Karalienės Luizės, 
Tauragės Rotary klubai, buvęs 
apygardos Valdytojas  V. Grinis. 

Priminsiu, kad Inner Wheel 
klubai  jungia Rotary klubų  narių 
sutuoktinius. Tuo metu, kai  Rotary 
klubų nariais galėjo būti tik  vyrai, tai 
buvo puikus sprendimas, kaip suburti 
bendrai veiklai jų žmonas. Mano 
klubas ir mano žmonos Almos klubas 
puikia sutaria ir kartu, ir atskirai  
mes esame padarę nemažai puikių 

projektų. 
Ta proga noriu paraginti  kitų klubų 
rotariečius kviesti savo sutuoktinius  į 
Rotary klubus. Dabar  jau nebereikia 
steigti atskirų vyrų ar moterų klubų, 
mišrus klubas senai įtvirtintas Rotary 
konstitucijoje ir tampa standartu 
mūsų organizacijoje.

Seniausiam Lietuvoje 
Vidinio Rato klubui 

20 metų!

Kviečiame skaityti  Rotary Inaternational 
Prezidento K.R. Ravindran spalio 
mėnesio laišką šioje nuorodoje.

Linkiu sėkmės kiekvienam randant savo būdą,
kaip būti dovana pasauliui!

Iki susitikimo Konferencijoje!

https://www.rotary.org/myrotary/en/news-media/office-president/presidential-message
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Bičiuliai  rotariečiai,

Pirmiausiai šiame laiške labai noriu nuoširdžiai padėkoti  visiems Apygardos Rotary, Rotaract ir Interact klubams ir 
klubų prezidentams į svarbiausią  šių metų renginį - Apygardos konferenciją atvykusiems  su  didesne ar mažesne 
delegacija ir sukūrusiems ta nepaprastą lyderių  bičiulystės atmosferą, kuri tvyrojo abi konferencijos dienas visuose 
renginiuose. Tikiu, kad konferencija, jos sesijose nagrinėtos temos ir jūsų diskusijos taps svarbiu šių Rotary metų 
įvykiu ne tik   dalyviams, bet ir suteiks naujus postūmius klubams telkiant vietos bendruomenes opių problemų 
sprendimui.

Mūsų konferenciją, jos temą, pranešimų 
lygį, diskusijas, organizavimą  ir  
bendrą atmosferą  aukštai įvertino 
Rotary International Prezidento 
atstovas konferencijai, mūsų RI 16  
zonos direktorius  Per Hoyen,  mano 

kolegos Apygardų valdytojai iš Danijos, 
Švedijos, Suomijos, kiti konferencijos 
svečiai. Pagrindinės konferencijos 
temos „Šiandieninio lyderio 
vaidmuo savižudybių prevencijoje“ 
pranešimai buvo labai įvairiapusiški, 

atskleidžiantys savižudybių priežasčių 
daugialypiškumą, problemos mastą, 
socialines ir ekonomines pasekmes bei 
prevencijos kelių paieškos sudėtingumą, 
o kai kurių emocinis užtaisas buvo toks 
stiprus, kad ne vienam spaudė ašarą. 

SAVIŽUDYBIŲ 
PROBLEMA YRA 
ROTARY 
RŪPESTIS
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Vyskupo ausgiliaro Kęstučio Kėvalo kreipimasis į 
konferencijos dalyvius kaip į tautos žiedą tiesiog 
įpareigoja mus būti atsakingiems už tautos problemas.  
Konferencija dėl pribloškiančios savižudybių skaičiaus 
įvairiose socialinėse grupėse tame tarpe ir mūsų pačių 
rate nieko nekaltino ir niekam nepriekaištavo. Mes 
tiesiog aptarėme problemą iš įvairių pusių su šalies 
ir užsienio mokslininkais, dvasininkais, visuomenės 
veikėjais, specialistais bei savižudybių  prevencijos 
savanoriais ir priėmėme rezoliuciją kreipdamiesi 
į valstybės galvas, politikus, visuomenės lyderius,   
psichinės sveikatos specialistus,  bendruomenes 
dėl aktyvesnių ir įvariapusiškesnių veiksmų 
jaunimo  savižudybių problemai Lietuvoje spręsti.

Šio komiteto sukūrimas – tai mūsų 
ilgamečio bendro darbo su Danijos 
klubais bendroje Apygardoje  1460 
tąsa. Komitetas koordinuos mūsų 
ir 5 Danijos apygardų tarptautinį  
bendradarbiavimą, o tai reiškia, kad 
mes turime galimybe bendrauti ir 
ieškoti bendrų projektų galimybių su 
250 Danijos klubų. 

Neabejoju, kad tokių patyrusių 
nacionalinių komitetų pirmininkų, 
kaip  buvusių Apygardos 1460 
Valdytojų  Virginijaus Kontrimo 
ir Anetes Lowert vadovaujamas 
komitetas  atvers naujus mūsų šalių 
rotariečių bendradarbiavimo kelius.

Labai malonu pranešti džiugią 
žinią, kad Konferencijos metu 
įvyko Lietuvos – Danijos ICC 
(Intercountry  commitee - 
tarptautinio bendradarbiavimo 
komiteto) pirmasis posėdis.

Konferencijos pranešėja - Dr. Geetha Jayaram,  psichiatrė, 
Džono Hopkinso medicinos mokyklos asocijuota profesorė (JAV)

Konferencijos pranešėjas - Kęstutis Kėvalas, 
Kauno arkivyskupijos vyskupas augziliaras.

Virginijus Kontrims ir 
Anete Lowert
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Manau, kad  ir mes patys turime imtis 
aktyvių veiksmų. Noriu kreiptis į visus  
mūsų Apygardos Rotary, Rotaract ir 
Interact klubus  ir pakviesti savižudybių 
ir jų prevencijos problemai paskirti vieną 
iš jūsų klubų susirinkimų. Pradėkime 
kalbėti šia nelengva ir  visuomenėje 
nepriimta diskutuoti tema pirmiausiai 
patys savo Rotary šeimos rate. 
Keiskimės idėjomis ir  gal rasime kelių 
kaip išjudinti vietos bendruomenes ir 
paskatinti visą visuomenę nutraukti tylą 

ir imtis aktyvesnių veiksmų problemos 
sprendimui. Kviečiu klubus nukreipti 
savo projektinę veiklą  savižudybių 
prevencijai, ypatingą dėmesį skiriant 
jaunų žmonių išsaugojimui. Tai tikrai 
bus  nelengva, tačiau jeigu mūsų 
pastangomis bus išgelbėta nors viena,  
ypač jauno žmogaus, gyvybė tai jau 
verta pradėti.
Savo ruožtu Apygarda imasi rengti 
Global Grant savižudybių prevencijos 
projektą  šalies mastu. Projekto 

koordinatorius – buvęs Apygardos 
Valdytojas Vygintas Grinis  aptarė tokio 
projekto tikslus, tikslines grupes ir 
tinkamas veiklas su Lietuvos universitetų 
mokslininkais,  psichinės sveikatos 
specialistais ir emocinės paramos 
jaunimui organizatoriais. Socialinių 
darbuotojų mokymams, emocinės 
pagalbos  jaunimui plėtrai bus siekiama 
generuoti  kelių Lietuvos bei JAV  klubų 
ir Apygardų lėšas  ir gauti ženklią Rotary 
International paramą šiam projektui.

MES PAT YS TURIME 
BŪTI  AK T Y VŪS IR 
ATSAKINGI

Noriu padėkoti visiems klubams atsiliepusius į mano bei  konferencijos organizatorių kvietimą ir konferncijoje 
vienu ar kitu būdu pristačiusius  savo klubų projektus. Mes dar kartą įsitikinome, kad  mes ne tik diskutuojame 
ir keičiamės idėjomis, bet mes  iš tikrųjų imamės veiksmų tobulindami bendruomenes. Manau, kad Konferencijos 
projektų kūrybinės dirbtuvės suteikė galimybę apsikeisti patirtimi ir  generuoti naujų projektų sumanymus.

Savarankiškos Apygardos antrąją konferenciją 
rengė  nedidelė  Apygardos pareigūnų ir savanorių 
grupė,  kuri puikiai susidorojo su užduotimi. 
Mane visa laiką stebina kokias  dideles 
galimybes  mes turime ir kokius kompetencijų, 
geranoriškos paramos, ryšių,  savanorystės,  
tiesiog savo laiko aukojimo bendram labui 
resursus mes galime panaudoti bei kokia iš 
tikrųjų gali būti ir  yra didi Rotary bičiulystės jėga.   

Noriu visų konferencijos dalyvių vardu  nuoširdžiai 
padėkoti Konferencijos rengimo komiteto 
pirmininkui  Tadui Šatkauskui, Klaipėdos 
Senamiesčio  klubo prezidentui, ICC  komiteto 
nariui  Vaidotui Dužinui, Vilniaus Perkūno klubo 
prezidentui,  Apygardos viešųjų ryšių komiteto 
pirmininkui  Artūrui Baubliui, Išrinktajam 
Apygardos  2016-17   Valdytojui Rolandui 
Statulevičiui, Apygardos  sekretorei Editai 
Katinaitei–Kalčiūnienei, rotaraktietei Bernadetai  
Domeikaitei, Klaipėdos miesto Rotary, Rotaract ir 
Interact klubams, gausiam  rėmėjų  būriui ir visiems 
savanoriams  vienokiu  ar kitokiu būdu  prisidėjusiems 
prie sėkmingo mūsų Konferencijos organizavimo.

AČIŪ VISIEMS PRISIDĖ JUSIEMS!
JŪS ESATE DOVANA APYGARDAI 

IR  PASAULIUI!

Akimirka iš Prezidentinių pietų, 
vykusių Konferencijos metu

Tadas Šatkauskas,
Konferencijos organizavimo komiteto pirmininkas
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Kviečiame skaityti  Rotary Inaternational 
Prezidento K.R. Ravindran lapkričio
mėnesio laišką šioje nuorodoje.

LINKIU SĖKMĖS KIEKVIENAM R ANDANT SAVO 
BŪDĄ BŪTI  DOVANA PASAULIUI!

TARPTAUTINIAI SUSITIKIMAI
Spalio 24 d  Klaipėdoje Valdytojas susitiko su: 

Apygardos 1461 Valdytoju Max Ustrup, 
Apygardos 2330 (Švedija) Valdytoja Suzane Stenberg, 

Apygardos 1380 (Suomija) Valdytoju Kaj Kuznetsov.
Spalio 28 d Valdytojas  Groningene (Olandija) susitiko su 

Apygardos  1590  Valdytoju  Izaak Buwalda.

VIZITAI KLUBUOSE
Lapkričio 9 d  Druskininkų RK

Lapkričio 23 d Klaipėdos „ Aditės“ RK
Lapkričio 21 d  Rotaract konferencija  Šiauliuose

Lapkričio 21 d  Rokiškio RK  dešimtmetis
Lapkričio 27  Norvegijos – Lietuvos klubų 

draugystės vakaras PanevėžyjeAntanas Čepys su žmona Alma Olandijoje kartu su 
Apygardos 1590 Valdytoju Izaak Buwalda ir jo žmona

Valdytojo vizitas Druskininkų RK susirinkime

Per Hoyen, Max Ustrup,  

Antanas Čepys ir  Kaj Kuznetsov

VALDYTOJO VIZITAI  IR 
SUSITIKIMAI

https://www.rotary.org/myrotary/en/news-media/office-president/presidential-message
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NAUJIENLAIŠKIS

ROTARY INTERNATIONAL 
APYGARDOS 1462  VALDYTOJO 
ANTANO ČEPIO
GRUODŽIO MĖNESIO

Brangūs Rotary bičiuliai,

Nors už lango gruodžio mėnuo, bet  žiema pas mus neskuba ir net bando žydėti kai kurios drąsios gėlės. Su sniegu 
ar be sniego, vis vien  artėja  Šv. Kalėdos ir Naujieji Metai su neišvengiamu šventiniu šurmuliu, Kūčių ramybe ir 
kalėdinėmis atostogomis.

Prieššventinis laikotarpis apygardos gyvenime buvo gausus didesnių ar mažesnių renginių, kuriuos organizavo 
klubai ir  kraštai ir kurių, mano manymu, išskirtinis šių metų bruožas buvo gausus  mūsų sesių ir brolių dalyvavimas.

SAVIŽUDYBIŲ 
PROBLEMA YRA 
ROTARY 
RŪPESTIS

ŠVENTINĖ
PIRMOJO 
ROTARY SEZONO 
PUSMEČIO 
PABAIGA
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Džiaugiuosi ir laikau geru ženklu, 
kad   šį simbolinį skaičių peržengėme  
į mūsų gretas įsiliejus net penkioms  
Klaipėdoje     gerai     žinomoms     
moterims, akademinės visuomenės 
ir medikų profesijos  lyderėms, joms 
papildžius  „Karalienės Luizės“ klubo 
gretas. Lankydamas klubus dažnai 
diskutuoju, ypač su broliais, kaip  
mums svarbios ir labai reikalingos 
darbščios moterų rankos ir jautrios jų 
širdys, nes moterų savo gretose mes 
vis dar teturime 14 procentų.

Mus pasiekė gera žinia - apygardoje  sukurtas pirmasis klubas –palydovas.

Šios  puikios  iniciatyvos ėmėsi   Utenos  Rotary klubas, įkurdamas savo klubo  
palydovą Zarasuose.   17 zarasiškių  -  Utenos  klubo narių rinksis  Zarasuose, turės  
savo klubo pirmininką ir vykdys savarankiškus gerus darbus savo bendruomenės 
labui bei artimiausiu metu sieks savarankiško klubo statuso. 
Noriu pareikšti padėką Utenos klubui su  prezidentu Vytautu Babeliu priešakyje 
už puikią iniciatyvą ir  įkvepiantį pavyzdį kitiems klubams, siekiantiems organi-
zuoti  Rotary klubus mažesniuose miesteliuose.

Gruodžio pradžioje mūsų 
apygardos narių skaičius perkopė 
pusantro tūkstančio.

Valdytojo vizitas Karalienės Luizės klube, kur 
buvo inauguruotos 5 naujos narės, papildžiusios 
Rotary bendruomenę iki 1500

Kita naujovė  dar laukianti iniciatorių, tai E- klubo sukūrimas.
 
E- klubai veikia elektroninėje erdvėje ir klubo nariai susitinka Skype 
ar kitų  panašių programų pagalba. Tokių klubų pasaulyje yra arti 
200 ir jie puikiai veikia ir vykdo  projektus. Matau didelę tokio klubo, 
jungiančio mūsų tautiečius, verslo ir profesijų lyderius, dirbančius 
užsienyje, prasmę. 

Lapkričio 21 d vykusioje kasmetinėje 
Rotaract  konferencijoje   Šiauliuose     
dalyvavo  net du trečdaliai Rotarcto 
narių iš  visų  10 klubų.     
Penkioliktame Lietuvos – Norvegijos  
draugystės   vakare Panevėžyje  be 
gausaus krašto rotariečių dalyvavo virš 
30 jų ilgamečių draugų iš 11 Norvegijos 
klubų ir net 3 apygardų valdytojai,  4 
buvę valdytojai ir 2 busimieji valdytojai. 
Gruodžio pradžioje į Karalienės Luizės 

klubo organizuoto spektaklio“ Karalienė 
Luizė“ atnaujintame Klaipėdos dramos 
teatre premjerą susirinko arti 400 krašto 
rotariečių su šeimomis. 
Vilniaus rotušėje vykusiame  brolio 
D.Katkaus vadovaujamo Šv. Kristoforo 
kamerinio orkestro labdaringame kon-
certe dalyvavo gausus būrys Vilniaus 
krašto rotariečių. 
Prasmingi renginiai, labdaros koncer-
tai,  akcijos vyko ir  dar vyksta daugelyje 

Rotary, Roatract ir Interact klubų, kurių 
metu renkamos lėšos klubų projektams, 
tame tarpe ir savižudybių prevencijai. 
Noriu ypač  pasidžiaugti  Kauno RK  
vykdomais turais po  Lietuvos klubus 
paminint iškilią asmenybę Mykolą 
Kleopą Oginskį ir tą nepaprastai šiltą 
rotarietišką dvasią, kurią jie sugeba 
sukurti kiekviename aplankytame 
klube.

ROTARY 
K ALENDORIUS

Lapkritis 
Rotary fondo mėnuo

Gruodis
Ligų prevencijos ir 

gydymo mėnuo

Sausis 
Profesinės tarnystės 

mėnuo

MŪSŲ
JAU

1504!
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Su Naujaisiais Metais  baigiasi pirmasis Rotary metų pusmetis, ženklus etapas apygardos ir klubų pareigūnams. 
Mums  visiems lieka tik pusmetis savo užsibrėžtų tikslų ir idėjų įgyvendinimui. Šalia puikių puikiai nuveiktų darbų 
turime ir  labai sunkiai įveikiamų klausimų.  
Tik kas ketvirtas Lietuvos rotarietis  turi savo paskyrą  RI tinklapyje www.rotary.org, tik 7 klubai planuoja savo veiklą 
Club central pagalba, kas rodo, kad esame labai toli nuo RI Prezidento K.R. Ravindrano  šių metų keliamų uždavinių 
klubams įgyvendinimo ir  mažai domimės tarptautine mūsų nuostabios organizacijos veikla.

Gruodžio 18 d.  Apygardos 1462  
reikalus - strateginio plano vykdymą, 
savižudybių prevencijos programos 
klausimus, komitetų veiklos aktualijas 
aptarėme išplėstiniame apygardos  
valdybos posėdyje kartu su komitetų 
pirmininkais ir kitais pareigūnais. 
Konstatavome, kad  nuosekliai 
žengiame į priekį  beveik visomis 

strateginiame plane numatytomis 
kryptimis – apygarda auga,   Rotary, 
Roataract ir Interact klubai plečiasi ir  
stiprėja, klubų vykdomi projektai įgauna 
vis didesnę prasmę ir atgarsį vietos 
bendruomenėse, Rotary įvaizdis gerėja. 
Tačiau problemų ir iššūkių nestokojame, 
todėl ir toliau turime dirbti atsiraitę 
rankoves ir atvėrę širdis visuomenės 

problemoms, nuosekliai  stiprindami 
savo klubų ir apygardos veiklą. 
Mūsų, norinčių ir gebančių  kelti 
idėjas, imtis veiksmų ir tobulinti 
bendruomenės, yra daug, bet mes 
turime veikti atsakingai ir efektyviai, 
rasti geriausius būdus kaip nukreipti 
savo ir visuomenės pastangas opiausių 
problemų sprendimui.

Džiaugiuosi, kad dar šį pusmetį su išrinktojo Apygardos 
Valdytojo  Rolando  ir   Apygardos  sekretorės   Editos   
pagalba pavyko įgyvendinti vieną iš sau keltų tikslų – 
perkelti Apygardos būstinę į naujas, apygardos reikmes 
ir įvaizdį atitinkančias patalpas. 
Kviečiu visus Apygardos, Rotary, Rotaract ir 
Interact  pareigūnus  naudotis  mūsų būstine  
A.Vivulskio 7 - 405, Vilnius LT-0322.

ROTARY.ORG SAVO PASKYR Ą 
TURI  TIK K AS KE T VIRTAS 
LIE TUVOS ROTARIE TIS

APYGARDOS 
BIUR AS 

NAUJOSE 
PATALPOSE

Apygardos pareigūnai naujame biure Vilniuje
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Kviečiame skaityti  Rotary Inaternational 
Prezidento K.R. Ravindran gruodžio
mėnesio laišką šioje nuorodoje.

A Š  I R  M A N O  Ž M O N A  A L M A  L I N K I M E  V I S I E M S 
R OTA RY  Š E I M O S  N A R I A M S  R A M I Ų  I R  P R A S M I N G Ų 

Š V E N T Ų  K A L Ė D Ų  I R  L A I M I N G Ų  N AU J Ų J Ų  M E T Ų !

Lapkričio  21 d   
Rotaract konferencija Šiauliuse,

Lapkričio 27  
Norvegijos – Lietuvos RK 

draugystės vakaras Panevėžyje
Lapkričio 30 d  

Utenos Rotary klubo – palydovo 
Zarasuose inauguracija

Gruodžio 1 d 
Kauno krašto  klubų prezidentų pietūs

Gruodžio 3 d
Šiaulių „Harmonijos“ klubo  penkių metų jubiliejus

Gruodžio 4 d 
Klaipėdos krašto klubų  vakaras 

Klaipėdos dramos teatre
Gruodžio  18 d  

Išplėstinis  RI Apygardos 1462  Valdybos posėdis
Klaipėdos krašto klubų vakaras 
Klaipėdos dramos teatre

Valdytojo susit ik imai,  
v izitai ,konferencijos 

Susitikimas su Marijampolės RK

Antanas  Čepys
 Rotary Intarnational Apygardos 1462 Valdytojas

Norvegijos - Lietuvos draugystės vakaras

https://www.rotary.org/myrotary/en/news-media/office-president/presidential-message
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NAUJIENLAIŠKIS

ROTARY INTERNATIONAL 
APYGARDOS 1462  VALDYTOJO 
ANTANO ČEPIO
SAUSIO MĖNESIO

Brangūs Rotary bičiuliai,

Kaskart vis labiau suprantu, kad mūsų, rotariečių, gyvenimas bėga nepaprastai greitai.

Rodos, kad ką tik dalinomės  Kalėdiniu gerumu, organizavome ar dalyvavome gausybėje 
šventinių renginių, o jau sausio pabaiga ir mums visiems dar šiais Rotary metais  norisi ir 
neabejotinai reikės daug ką nuveikti..

AČIŪ UŽ KLUBŲ
AKTYVUMĄ IR
ŠILTUS VIZITUS Vizitas N. Akmenės RK
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ROTARY 
K ALENDORIUS

Gruodis
Ligų prevencijos ir 

gydymo mėnuo

Sausis 
Profesinės tarnystės 

mėnuo

Vasaris
Taikos ir konfliktų 

sprendimo mėnuo

Valdytojo sausis buvo intensyvių 
klubų vizitų metas. 
Kiekvieną savaitę lankausi 3-4 klubų 
susirinkimuose ir jau esu aplankęs 
didžiąją dalį apygardos. Šiandien  
galiu atvirai pasakyti, kad neteko 
lankytis tokiame klube, kuris būtų 

neveiksnus ar kuriam reiktų skubios 
mano ar kitų apygardos pareigūnų 
pagalbos. 
Kiekvienas klubas, kaip ir kiekvienas 
mūsų, yra skirtingas. Skiriasi 
tradicijos, patirtis, tarnystės  
visuomenei  ir savo bendruomenei 

būdai, vykdomų projektų paskirtys 
ir apimtys, gal net požiūriai į esmines 
Rotary klubo vertybes, bet vieną 
ką visur sutinku - tai nepaprasta 
bičiulystės, ta „felowship“ atmosfera, 
tvyranti visuose be išimties 
klubuose. 

Sutikau be galo daug puikių rotariečių - brolių ir sesių ir dar kartą įsitikinau, kad mes, 
veikdami kartu, darome labai daug ir galime nuveikti dar daugiau.

SAVIŽUDYBIŲ PRE VENCIJA:  GALIME PASIDŽIAUGTI, 
K AD NEMA Ž AI  KLUBŲ ĖMĖSI  VEIKSMŲ!

2016 SAUSIO
ROTARY KRONIK A

Išrinktasis Apygardos Valdytojas 
Rolandas Statulevičius  dalyvavo 
RI Asamblėjoje  San Diege, JAV

Paskirtos 5 Apygardos stipendijos studentams

Viktoras Čobotas (Vilniaus Senamiesčio RK) 
paskirtas Apygardos 1462  ryšių su  
Katalikų Bažnyčia koordinatoriumi

Atidaryta Savižudybių prevencijos fondo 
sąskaita Šiaulių banke

Valdytojas sausio mėnesį aplankė 14 klubų

Nuo Apygardos konferencijos 
Klaipėdoje, kurioje plačiai aptarėme 
savižudybių prevencijos problemas, 
prabėgo trejetas mėnesiu. 
Kaip žinote, konferencijoje 
priėmėme rezoliuciją „Dėl aktyvesnių 
ir įvairiapusiškesnių veiksmų 
savižudybių problemai spręsti“  
kurioje pakvietėme Apygardos 
klubus, valstybines institucijas ir 
visuomene imtis tokių veiksmų, 
kurie padėtų išgelbėti žmonių, ypač 
jaunų, gyvybes. 
Galime pasidžiaugti, kad nemažai 
klubų jau ėmėsi konkrečių veiksmų.  
Sausio 22 d. Šiaulių krašto klubai  
perdavė savo ir Apygardos 5600 eur 

paramą emocinės paramos tarnybai 
“Jaunimo linija”. 
Eina į pabaigą Vilniaus – Kauno 
Rotary klubo “Dipolis”  savižudybių 
prevencijos projektas “Atpažink ir 
pakalbėk”. 
Klaipėdos krašto klubai organizuoja 
labdaros koncertą, kurio surinktos 
lėšos bus skirtos savižudybių 
prevencijai. 
Sunku pamatuoti  reikšmę 
prevencijai, bet be abejo Vilkaviškio,  
Klaipėdos Concordia 1826 ir 
Klaipėdos Senamiesčio Rotary 
klubų rūpestis vaikų globos 
namų ir šeimynų auklėtinių 
laisvalaikiu, socialinių įgūdžių 

ugdymu, psichologine pagalba 
yra rimta parama šių vaikų 
psichologinei pusiausvyrai palaikyti. 
Klubuose bręsta  nauji projektai. 
Savižudybių prevencijos programos 
koordinatorius,  PDG Vygintas Grinis 
rengia Apygardos savižudybių 
prevencijos Global Grant projektą su 
keliomis kitų šalių apygardomis.
Savo ruožtu, su Apygardos Finansų  
komiteto pirmininku Valentinu 
Vaškevičiumi aptarėme, kad tikslinga 
atidaryti specialią sąskaitą, kurioje 
kaupsime Savižudybių prevencijai 
skirtas lėšas, gautas iš labdaros 
renginių, įmonių ir organizacijos 
paramos ir pan.
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Viztas Vilniaus- Kauno “Dipolio” RK

Sveikatos apsaugos ministerija (SAM) atsiuntė išsamų laišką, kuriame 
pritarė mūsų rezoliucijoje siūlomiems veiksmams ir išdėstė priemones, 
kurių ministerija imasi visuomenės psichinės sveikatos gerinimui, alkoholio 
prieinamumo mažinimui, psichologinės pagalbos didinimui ir pan.
SAM laišką skaityti galite šioje nuorodoje.
Aptarti  savižudybių prevencijos problemas  Apygardos pareigūnus pakvietė  
Prezidentūra, taip pat mūsų pareigūnai apsikeitė nuomonėmis dėl bendrų 
veiksmų su Vilniaus miesto tarybos nariu Kęstučiu Majausku, bandančiu 
sutelkti  valstybinių institucijų ir politikų pajėgas savižudybių prevencijai.

REZOLIUCIJA R ADO ATGARSĮ

Panašu, kad paskutinį pusmetį savižudybių problema pradėjo kelti susirūpinimą  platesniam 
visuomenės, politikų ir valstybinių institucijų ratui. Svarbu, kad tai nebūtų vienkartinis 
vajus, akcija, bet vyktų nuolatinis, nuoseklus ir gerai apmastytas darbas, prie kurio mes, 
rotariečiai,  esame pasiruošę visapusiškai prisidėti savo lyderių energija, kompetencija, 
gebėjimais bei kitais mūsų turimais  resursais.

Neseniai Apygardą pasiekė RI Prezidento K.R.Ravindrano  kvietimas rotariečiams  
į pamaldas -Vatikane  Šv. Petro aikštėje, kuriose palaiminimą suteiks Popiežius 
Pranciškus. Jubiliejinių Gailestingumo metų šventimas kartu su Popiežiumi 
Pranciškumi (arkivyskupas Jorge Mario Bergoglio  - Argentinos Buenos Airių Rotary 
klubo Garbės narys) ir RIP K. R. Ravindranu Vatikane be abejonės bus išskirtinis šių 
Rotary metų įvykis, atversiantis naują puslapį Romos  katalikų bažnyčios ir Rotary 
International santykių istorijoje. 
Ta proga džiugu prisiminti, kad sausį  Apygardos rotariečių grupę priėmė Lietuvos 
Vyskupų Konferencijos pirmininkas, Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras 
Grušas, o mūsų Apygardos konferencijoje Klaipėdoje išskirtinę kalbą pasakė 
vyskupas Kęstutis Kėvalas. Žinau, kad  Jubiliejinių Gailestingumo metų pamaldos  
Vatikane sulaukė didelio jūsų susidomėjimo ir kviečiu gausiai registruotis ir 
dalyvauti šiame išskirtiniame renginyje.

Kitame nepaprastame šių metų renginyje - RI Konvencijoje Seule, Pietų Korėja jau 
užsiregistravo  13 mūsų  brolių ir sesių, tikiu, kad prie jų dar bus norinčių prisijungti ir 
daugiau rotariečių.
Dalyvavimas tarptautiniuose Rotary renginiuose – labai svarbi mūsų veiklos pusė, 
stiprinanti mūsų tarptautinį bendradarbiavimą, tarpusavio supratimą ir pagaliau 
rotarietišką bičiulystę.  Noriu pakviesti jus išnaudoti kiekvieną  progą dalyvauti tokiuose 
renginiuose, būkime dovana pasauliui ir pasaulis bus dovana mums.

Apygardos Valdytojas deda parašą ant 
paramos “Jaunimo linijai” čekio

http://www.rotary.lt/uploads/files/dir517/dir25/dir1/7_0.php
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Kviečiame skaityti  Rotary Inaternational 
Prezidento K.R. Ravindran sausio
mėnesio laišką šioje nuorodoje.

L I N K I U  S Ė K M Ė S  K I E K V I E N A M  R A N D A N T  S AV O 
B Ū D Ą  B Ū T I  D O VA N A  PA S AU L I U I !

Antanas  Čepys
Rotary Intarnational Apygardos 1462 Valdytojas

Viztas Šiaulių Saulės RK Šiaulių krašto klubų ir Apygardos paramos įteikimas 
emocinės paramos tarnybai “Jaunimo linija”

Kartu su Vilkaviškio RK Šv. Kazimiero 
vaikų globos namuose AlviteVizitas Biržų RK

https://www.rotary.org/myrotary/en/news-media/office-president/presidential-message
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NAUJIENLAIŠKIS

ROTARY INTERNATIONAL 
APYGARDOS 1462  VALDYTOJO 
ANTANO ČEPIO
VASARIO MĖNESIO

Mieli broliai ir sesės rotariečiai,

Vasario mėnuo atsineša dvi reikšmingas datas mūsų gyvenime - švenčiame Lietuvos valstybės 
atkūrimo  ir  Rotary International  įkūrimo dienas. Man šios šventės pastaruoju metu viena su 
kita siejasi – Vasario 16–ąją galvoju, kaip mes, rotariečiai,  pažymėsime artėjantį mūsų Lietuvos 
valstybės atkūrimo šimto metų jubiliejų, o  Vasario 23–ąją mąstau, kokiais gerais darbais 
savarankiškos Lietuvos apygardos klubai  gali toliau stiprinti  mūsų valstybę.

Džiugu, kad abi šventes pasitinkame su geromis naujienomis iš Rotary International - Vasario 12 
dieną  RI Prezidentas  K.R. Ravindranas pasirašė Zarasų Rotary klubo  ir  Panevėžio Interact klubo 
steigimo chartijas. Šiems klubams vasaris siesis ir  su  jų istorija. Mūsų Rotary  šeima išaugo iki 50  
Rotary   ir 11 Interact klubų.

ESAME TIE LYDERIAI, KURIEMS 
RŪPI  VISUOMENĖS 
PROBLEMOS IR MES 

IMAMĖS VEIKSMŲ 

Vilniaus Lietuvos Tūkstanmečio RK 
ir Lietuvos Policijos renginyje, 
skirtame kovai su kyšininkavimu
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ROTARY 
K ALENDORIUS

Vasaris
Vandens ir sanitarijos mėnuo

Sausis 
Profesinės tarnystės 

mėnuo

Vasaris
Taikos ir konfliktų 

sprendimo mėnuo

Dar gruodžio mėnesio 
naujienlaiškyje rašiau apie pirmąjį  
apygardoje klubą – palydovą,  kurį  
Utenos  Rotary klubas  lapkričio 
pabaigoje įsteigė Zarasuose,  o 
štai vasario 27 dieną zarasiečius 
jau sveikinsime penkiasdešimtojo 
apygardos  klubo chartijos gavimo 
proga.
Klubo – palydovo modelis, apie 
kurį kalbėjome praėjusiuose PETS 

(išrinktųjų prezidentu mokymuose) 
puikiai buvo pritaikytas praktikoje, 
kurią galėtumėme pakartoti, galbūt  
Radviliškyje,  galbūt Šakiuose 
ar Skuode, ar Šilalėje, ar kituose  
miestuose ir miesteliuose, kur dar 
nepakanka narių Rotary klubui  
įkurti, bet turime iniciatyvių verslo ir 
profesijų lyderių norinčių prisijungti 
prie mūsų.

N E G A L I U  N E PA S I D ž I AU G T I  Z A R A S Ų  K LU B O 
S T E I G I M O  S Ė K M Ė S  I S TO R I J A

Ruošdamasis Rotary International  111  metinių renginiams  
kartas nuo karto  atsidarau Rotary Global History Fellowship 
(RGHF) (https://www.rghfhome.org/) failus apie mūsų  įstabios 
organizacijos šimtametę  istoriją  ir kaskart randu kažką naujo, kas 
padeda suvokti, kodėl jau antrą šimtmetį jau daugiau kaip 200 
pasaulio šalių veikia ir vis dar kuriasi kaip ir Zarasuose nauji Rotary 
klubai. 
Kokią gravitacijos jėgą, kuri traukia verslo ir profesijų lyderius būti 
ir veikti kartu atrado Čikagos advokatas Paul Harris 1905 metais su 
keletą draugų įkūręs pirmąjį Rotary klubą. 
Apie tai galime  bandyti  daugiau sužinoti trijose  Paul 
Harris  parašytose  knygose: „The founder of Rotary“,  „This 
Rotarian Age“ ir „My Road to Rotary“ arba  jo 1945 m duotame 
interviu Amerikos radijui: https://www.rghfhome.org/harris/
media/1945TuskegeeBrochure.pdf.

G R AV I TAc I J O S  J Ė G A ,  K U R I  T R AU K I A  V E R S LO  I R 
P R O f E S I J Ų  LY D E R I U S  B Ū T I  I R  V E I K T I  K A R T U 

Paul Harris - pirmojo pasaulyje 
Rotary klubo įkūrėjas

Vasario 26 dieną Raudondvario dvare 
(Kauno raj.) vyks RI gimtadienio šventė

https://www.rghfhome.org/
https://www.rghfhome.org/harris/media/1945TuskegeeBrochure.pdf%0D
https://www.rghfhome.org/harris/media/1945TuskegeeBrochure.pdf%0D
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Šį kartą atkreipiau dėmesį į faktą, kad  
jau 1907 m. pirmasis ir dar vis tuo 
metu vienintelis pasaulyje Rotary 
klubas ėmėsi pirmojo projekto – 
„public comfort station“  (viešųjų 
patogumų stoties – viešojo tualeto) 
įgyvendinimo  šalia  Čikagos miesto 
rotušės. Pirmieji rotariečiai  labai 
greitai suprato, kad Rotary klubas be 

projektų  vietos bendruomenėms  
vykdymo  nebus ilgaamžis, o 
visuomenės pagarbą ir pripažinimą 
galima užsitarnauti tik gerais 
darbais. Kitais metais švęsime   100 
metų, kaip įkurtas Rotary fondas, 
kurio dėka pasaulyje ir tame tarpe 
ir Lietuvoje padaryta  nepaprastai 
daug gerų darbų. Štai naujausias 

pavyzdys – šiandien pasirašiau 
Plungės Rotary klubo Global Grant  
projekto teikimą. Plungės rotariečiai 
su partneriais iš Danijos Stege klubo 
planuoja  už 41 tūkst. USD  nupirkti 
Plungės ligoninės reanimacijos 
skyriui pacientų  monitorius. Šiame 
projekte  planuojama, kad  15 tūkst. 
USD skirs Rotary fondas - TRF.

R OTA RY  K LU B A S  B E  P R O J E K T Ų   V I E TO S 
B E N D R U O M E N Ė M S   N E B U S  I LG A A M ž I S

Galima sakyti, kad tai ne Rotary reikalas  pirkti ligoninei įrangą, tuo turi rūpintis  pati ligoninė,  vietos 
savivaldybė ar Sveikatos apsaugos ministerija, pagaliau valstybė. Kaip ir, atrodo, kad ne mūsų reikalas 
rūpintis savižudybių ar policininkų korupcijos prevencija Lietuvoje, vaikų namų globotinių socialinių 
įgūdžių formavimu, insulino pompų pirkimu, čiuožyklos ar vaikų žaidimų aikštelių įrengimu ir daug kitų 
didesnių ar mažesnių problemų. 
Bet mes esame tie  verslo ir  profesijų lyderiai, kuriems  rūpi visuomenės problemos ir mes imamės veiksmų, 
kad tobulintume bendruomenes  ir tuo  stiprintume mūsų valstybę - Lietuvą.

Su Joniškio RK broliais Krepšinio muziejuje
Su Vilniaus Gedimino RK prezidente 
Jurgita Lemešiūte - Frejiene

D A LY VAU K I T E 
R OTA RY  KO N V E N c I J O J E
G E G U ž Ė S  28 -  B I R ž E L I O  1 D I E N O M I S
S E U L E



January  2013 - Newsletter Template4

Kviečiame skaityti  Rotary Inaternational 
Prezidento K.R. Ravindran vasario
mėnesio laišką šioje nuorodoje.

S V E I K I N D A M A S  S U   L I E T U V O S  VA L S T Y B Ė S  AT K Ū R I M O  
D I E N A   I R   R OTA R Y  I N T E R N AT I O N A L  į K Ū R I M O  111 

M E T I N Ė M I S  K V I E Č I U  M U S  V I S U S  R OTA R I E Č I U S  B Ū T I 
D O VA N A  L I E T U VA I  I R  PA S AU L I U I !

Antanas  Čepys
Rotary Intarnational Apygardos 1462 Valdytojas

VIZITAI 
SUSITIKIMAI 

RENGINIAI
Vasario mėnesį Valdytojas lankosi 

8 Rotary klubuose;

Vasario 19-20 d. Valdytojas dalyvaus 
Prezidentinėje konferencijoje

Kanuose, Prancūzija;

Vasario  20 d. atvyks  PDG Annete Lowert –
Lietuvos ir Danijos bebndradarbiavimo 

komiteto pirmininkė;

Vasario 25 d.  Valdytojas dalyvaus 
RI 111 metinių renginyje Klaipėdoje;

Vasario 26 d.  Valdytojas dalyvaus 
RI 111 metinių renginyje 

Raudondvaryje, Kauno raj.;

Vasario 27 d.  Valdytojas dalyvaus  
klubo chartijos įteikimo šventėje Zarasų RK

Vizitas Mažeikių “Libeta” RK 

Vizitas Raseinių RK 

https://www.rotary.org/myrotary/en/news-media/office-president/presidential-message
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NAUJIENLAIŠKIS

ROTARY INTERNATIONAL 
APYGARDOS 1462  VALDYTOJO 
ANTANO ČEPIO
KOVO MĖNESIO

Mieli rotariečiai, sesės ir broliai,

Kovo mėnuo Rotary kalendoriuje ženklus ne tik tuo, kad tai yra Vandens ir sanitarijos  mėnuo, bet 
ir su bundančiu pavasariu prasidedančiu nauju klubų  gyvenimo ciklu. Kovo 19 d  Vilniuje vyko 
Apygardos mokymosi asamblėja, kurioje buvo susirinkę 2016-17 m. Rotary, Rotaract ir Interact 
klubų prezidentai ir sekretoriai, esami ir būsimieji Apygardos pareigūnai priešakyje su išrinktuoju 
kitų metų apygardos valdytoju Rolandu Statulevičiumi.

Mes su žmona Alma sveikiname su 
artėjančiomis Šv. Velykomis!
Linkime gerų darbų,  
puikios pavasarinės 
nuotaikos, sveikatos 
Jums ir Jūsų 
šeimų nariams!
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Mokymai yra nepaprastai svarbūs – čia pristatoma sekančių 
metų Rotary International Prezidento tema, apygardos veiklos 
gairės, tvirtinamas sekančių metų apygardos biudžetas, o 
svarbiausia – plenarinėse sesijose, seminaruose ir diskusijose 
suteikiamos ir įtvirtinamos žinios apie pagrindinius klubų 
veiklos organizavimo aspektus. 
Džiugu, kad šiais metais mokymuose savo gerąja praktika 
dalinosi patys klubai, toliau buvo tęsiama  praėjusių metų 
mokymų rotarietiškų diskusijų ir interaktyvaus bendravimo 
praktika, kuri, mano manymu, labiausiai įsimenanti ir rezultatyvi.
Sekančių  metų mokymuos, manyčiau, dalyvius reiktų skaidyti  į  
nedideles kūrybinių dirbtuvių principu besimokančias grupes.

P E T S  M O K YM A I  N U R O D O  K I T Ų 
R OTA RY  M E T Ų  V E I K LO S  G A I R E S

Mokymosi asamblėjoje nedalyvavo 
nė vienas Druskininkų, N. Akmenės, 
Kelmės, Jurbarko,  Alytaus, Vilniaus 
Tūkstanmečio,  Šiaulių Saulės 
klubų  pareigūnas. Apie jų galimo 
nedalyvavimo priežastis niekas 

Apygardoje nebuvo informuotas. 
Vertinu tai iš vienos pusės kaip  
nepagarbą Rotary bendruomenei, 
o iš kitos pusės kaip keliantį didžiulį 
susirūpinimą tuo,  o kas kitais metais 
vadovaus šiems klubams, kadangi 

Apygardos įstatų 6.4 punktas  
sako, kad nedalyvavę mokymuose 
prezidentai negali eiti pareigas 
būsimaisiais Rotary metais. Taip ir 
norisi paklausti ar taip neatsakingai 
gali veikti Rotary lyderiai? 

N O R I S I ,  K A D  V I S I  K LU B A I  A K T Y V I A I  D A LY VAU T Ų 
A PYG A R D O S  R E N G I N I U O S E

Kovo 4 dieną vyko Rotary Fondo seminaras Bačkonyse, 
kuriame dalyvavo tikrai gausus būrys klubų atstovų, atsakingų 
už projektinę veiklą. 
Seminarą puikiai organizavo Rotary Fondo pirmininkas 
Virginijus Kontrimas  su nuoširdžia  Vilniaus-Kauno RK „Dipolis“ 
pagalba. 
PDG Vygintas Grinis supažindino klubų atstovus su praktinėmis  
paraiškų Global Grant paramai teikimo subtilybėmis,  
RK Dipolis – su savo puikiu projektu „Atpažink ir pakalbėk“. 

F O N D O  S E M I N A R A S
B AČ KO N YS E

Noriu Apygardos vardu padėkoti Rotary Fondo 
pirmininkui Virginijui Kontrimui ir RK „Dipolis“ 
prezidentui Mariui Plitninkui už seminarą - gavau 
daug puikių atsiliepimų apie renginį.

Žengtas  seniai planuotas žingsnis – šiuose mokymuose pirmą kartą išvertėme ir pateikėme klubams USB 
laikmenose Rotary International mokymų vadovus klubų prezidentams ir sekretoriams. Laukia dar didelis 
darbas išversti kitų klubo lyderių vadovus, na o po balandžio mėnesį įvyksiančios RI Teisėkūros tarybos 
norisi turėti ir naujos redakcijos RI ir klubų konstitucijas ir įstatus, procedūrų  vadovus lietuvių kalba. 

https://www.rghfhome.org/harris/media/1945TuskegeeBrochure.pdf%0D


January  2013 - Newsletter Template

Vasaris
Taikos ir konfliktų 

sprendimo mėnuo

Kovas
Vandens ir sanitarijos 

mėnuo

Balandis
Motinos ir vaiko sveikatos 

mėnuo

P E T S  M O K YM A I  N U R O D O  K I T Ų 
R OTA RY  M E T Ų  V E I K LO S  G A I R E S

Tikiuosi, kad  visus pasiekė labai svarbi žinia, kad Apygardos nominacinis 
komitetas  2019-20 metų Nominuotoju apygardos  valdytoju išrinko 
Virginijų Šniuką iš Šiaulių  “Saulės” Rotary klubo. 

Pažįstu Virginijų daug metų ir galiu drąsiai teigti, kad apygardai 
vadovaus patyręs rotarietis.  Ką tik atšventęs šešiasdešimtmetį brolis 
Virginijus  buvo paskutinis LRO komiteto pirmininkas, vienas iš  Lietuvos 
Rotary organizacijos virsmo į RI Apygardą 1462 organizatoriu, taigi, 
manau, kad turėsime gerą ir patyrusį apygardos lyderį.  

Sveikinu  Virginijų visų jūsų vardu ir linkiu 
gerai pasiruošti valdytojo pareigoms.

Prezidentinėje konferencijoje „Ligų 
prevencija ir jų gydymas“, kuri 
vyko Kanuose  vasario mėnesį, dar 
kartą įsitikinau, kokios sudėtingos, 
bet labai svarbios savižudybių 
prevencijos misijos ėmėmės savo 
apygardoje. 
Konferencijoje teko išklausyti 
įdomių pranešimų apie Prancūzijos 
ir Italijos  Rotary  apygardų ir 

klubų  vykdomus ilgalaikius 
projektus įvairių ligų prevencijos ar 
gydymo srityse. Kaip visada įtaigi 
ir inspiruojanti buvo  RI Prezidento 
K.R. Ravindrano kalba. 
 Konferncijoje su būsimuoju mūsų  16 
zonos direktoriumi  Mikael Aalberg  
aptarėme zonos ir  mūsų apygardos 
narių augimo perspektyvas, jo vizitų 
į Lietuvą galimybes. Su apygardos 

1880 (Vokietija) Valdytoju Heinz J. 
Löffler  sutarėme dėl  GSE (Group 
Exchange Study)  apsikeitimo 
sekančiais Rotary metais. 
Taigi,  dalyvavimas tarptautiniuose 
renginiuose yra labai svarbi mūsų 
apygardos pareigūnų veiklos pusė 
kuri atneša  ne tik naujus kontaktus, 
bet ir konkrečius projektus.

Lietuvos delegacija su RI Prezidentu K. R. Ravindran
Prezidentinėje konferencijoje Kanuose

ROTARY K ALENDORIUS

https://www.rghfhome.org/harris/media/1945TuskegeeBrochure.pdf%0D


January  2013 - Newsletter Template4

Kviečiu skaityti  Rotary Inaternational 
Prezidento K.R. Ravindran kovo
mėnesio laišką šioje nuorodoje.

L I N K Ė D A M A S  J AU K I Ų  Š V.  V E LY K Ų,  K V I E Č I U 
B ū T I  D O VA N A  PA S AU L I U I !

Antanas  Čepys
Rotary Intarnational Apygardos 1462 Valdytojas

VIZITAI 
SUSITIKIMAI 

RENGINIAI

Kovo 23 d. 
vizitas  besikuriančiame 

Vilniaus Rotary klube „Vytis“

Kovo 24  d. 
vizitas besikuriančiame 

Kauno Rotary klube 

Balandžio 1 d. 
susitikimas su Rotary Fondo 

16 zonos koordinatoriaus 
asistentu IPDG D 2310 

Bjørg Månum Andersson

Balandžio 4 d 
vizitas Anykščių Rotary klube

Balandžio 16 -17 d.  
Apygardos 1390 (Suomija) 

Konferencija

Vizitas Tauragės RK

Vizitas bisukuriančiame Rotary klube Kaune

https://www.rotary.org/myrotary/en/news-media/office-president/presidential-message
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NAUJIENLAIŠKIS

ROTARY INTERNATIONAL 
APYGARDOS 1462  VALDYTOJO 
ANTANO ČEPIO
BAL ANDŽIO MĖNESIO

Mieli bičiuliai rotariečiai,

2016 metų balandis Rotary International istorijoje  bus minimas kaip mėnuo, kai vyko viena 
progresyviausių   Council on Legislation  ( Teisėkūros Taryba,  toliau -  COL), kurios priimti sprendimai  
neabejotinai  paveiks  kiekvieno klubo ir kiekvieno rotariečio  veiklą. 

Priminsiu, kad COL yra vienas iš esminių  vadovavimo Rotary organizacijai elementų. Kas treji 
metai  tarybos nariai iš viso pasaulio   susirenka  Čikagoje apsvarstyti siūlomus pakeitimus mūsų 
organizacijos ir jos narių – klubų veiklos nuostatuose.

Apygardos 1930 Konferencija Suomijoje

N U O  L I E P O S  1 D I E N O S 
R OTA RY  B E N D R U O M E N Ė S

L AU K I A  P O K YČ I A I 
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Kovas
Vandens ir sanitarijos 

mėnuo

Balandis
Motinos ir vaiko sveikatos 

mėnuo

Gegužė
Jaunimo tarnystės mėnuo

Mūsų Apygardą Teisėkūros Taryboje Čikagoje atstovavo 
PDG Juozas Šarkus, su kuriuo sutarėme, kad jis  artimiausiu 
laiku  mūsų tinklapyje detaliau pristatys pakeitimus Rotary 
International dokumentuose, kuriems pritarė  ši Taryba.

Apie  laukiamus pokyčius Rotary International  Konstitucijoje,  
Įstatuose ir  procedūrose,  padarysiančius klubų veiklą 
lankstesne, jums pasakojau lankydamasi  klubuose. 

Šiandien galiu pasakyti, kad  šios  Council on Legislation  
priimtų  sprendimų svarbą galima  lyginti su 1989 m COL  
priimtu sprendimu pakeisti  RI Konstituciją ir priimti  į Rotary 
klubus moteris.

E S M I N I A I  P O K YČ I A I S ,  S U  K U R I A I S  P R A D Ė S I M E 
AT E I N A N Č I U S  R OTA R Y  M E T U S
Pakeitimai, kuriems COL pritaria, įsigalioja nuo  einamų metų liepos 1d.:

• Klubai galės patys nuspręsti, kaip dažnai jiems rinktis, susirinkimų laikas galės būti skirtingas, dalyvavimas 
susirinkimuose galės būti asmeninis arba online – prisijungus internetu, klubai galės atšaukti susirinkimą, tačiau 
klubai turės rinktis ne rečiau, kaip du kartus per mėnesį.

• Klubai  patys galės nustatyti reikalavimus naujiems nariams. COL  išbraukė iš RI Konstitucijos  6 narystės kriterijus ir 
pakeitė trimis paprastais reikalavimais narystei - būti gero būdo, būti geros reputacijos savo versle ar bendruomenėje 
ir  norėti tarnauti bendruomenei.

• Rotaract klubų nariams leidžiama tapti  Rotary klubu nariais liekant  Rotaract.

• Nėra daugiau skirtumo tarp e-klubų ir tradicinių klubų. COL pripažino, kad klubai gali susitikti įvairiais būdais.

• Nuoroda dėl stojimo mokesčio bus išimta iš įstatų.

• Nario mokestis  kas metai didės  4  USD. 
Nario mokestis 2017-18 m. bus 60 USD,  2018-19 m.  -  64 USD,  2019-20 m. -  68 USD.

Pokyčiai, sakyčiau,  pakankamai revoliuciniai, keičiantys RI dokumentuose seniai nustatytą klubų 
susirinkimų ir narystės tvarką.  Bet prisiminkime Paul Haris  pastebėjimą: „ Tai yra besikeičiantis pasaulis. 
Mes turime būti pasiruošę keistis kartu su juo ir  pasakojimas apie Rotary  turės būti  rašomas vėl ir vėl.“ 

ROTARY K ALENDORIUS

Council on Legislation, įkūnijanti kolektyvinę Rotary išmintį,  suteikė daugiau lankstumo  ir pasirinkimo laisvės 
klubams.  Dabar iniciatyva priklauso klubams  - galima  ir toliau rinktis į susirinkimus ar priimti naujus narius kaip 
buvome įpratę arba taikyti lankstesnę susirinkimų ir  naujų narių priėmimo  tvarką.  Svarbu, kad  to pasekoje gerėtų 
klubų veikla, augtų  mūsų narystė, narių  aktyvumas, o  mūsų tarnystė atneštų didesnės naudos visuomenei.
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Kovo pabaigoje susitikau su dviem šauniais  
besikuriančiais klubais – Vilniuje ir Kaune. 

Džiugu, kad  būsimųjų rotariečių tarpe yra  
nemaža dalis rotaraktiečių, kurie jau turi tarnystės 
visuomenei praktikos, jiems aiškios Rotary 
vertybės, klubų veiklos principai. 

Jau pasirašiau  Vilniaus Rotary klubo „Vytis“  
teikimo Rotary international dokumentus,  gegužį 
jie jau  planuoja gauti  Rotary klubo chartiją. 
Matomai,  ilgai nebeužtruks ir labai reikalingo dar 
vieno klubo Kaune steigimo procedūra.

Balandžio mėnesį  deklaruojame pajamas Valstybinei mokesčių inspekcijai  ir skiriame 
paramą įvarioms organizacijoms ar politinėms partijoms. 
Žinau, kad  nemažai rotariečių, kaip ir aš bei mano žmona Alma, skiriame  tuos  2 
procentus savo sumokėtų mokęsčių būtent savo klubams. Tai puiki paspirtis klubų 
vykdomiems projektams. Noriu visiems  už tai padėkoti  ir pastebėti, kad  Rotary ar 
Rotaract klubai  dažniausiai šias lėšas panaudoja tikrai svarbiems ir reikšmingiems 
projektams, atnešantiems didelė naudą vietos bendruomenėms. 
Bet  gal verta būtų mums visiems pamastyti, ar negalėtumėme  tas  dviejų procentų 
lėšas panaudoti labai tikslingai -  savižudybių prevencijai?

Lietuvos visuomeniniame lauke prasidėjo  būsimų  seimo rinkimų  inirtingos partijų  politinės kovos. Rotary 
klubuose mes  dažnai vienijame ir skirtingų politinių pažiūrų lyderius, atstovaujančius įvairais politines partijas. 
Rotary nedalyvauja politinėje veikloje  ir todėl  kviečiu  visus rotariečius,  vienaip ar kitaip  dalyvaujančius rinkiminėje 
kampanijoje, būti ypatingai korektiškiems vieni kitų atžvilgiu, vengti bet kokių veiksmų, galinčių  vienaip ar kitaip 
diskredituoti Rotary vardą ir įvaizdį Lietuvoje.

S K I R K I M E  S AV O  2% G P M  G E R I E M S  P R O J E K TA M S

K V I E Č I U  K LU B U S  PA M Ą S T Y T I ,  K A I P  M I N Ė S I M E 
A R T Ė J A N Č I U S  J U B I L I E J U S

A R T Ė J A  R I N K I M A I :  B Ū K I M E  AT S A K I N G I  I R  KO R E K T I Š K I

Vizitas besikuriančiame klube “Vytis” 

Neseniai dalyvavau RI Apygardos 1390 (Suomija) Konferencijoje.  

Buvo įdomu išgirsti, kad kitais  metais Suomija švenčiant  savo 
valstybės įkūrimo 100 metų jubiliejų,  o pasaulio   rotariečiams  Rotary 
Fondo  įkūrimo  100 – metį,  6 Suomijos Apygardos ruošiasi surinkti         
1 mln. USD  į Rotary fondą, iš kurių 300 tūkst.  bus rotariečių įnašai, 
300 tūkst. – klubų įnašai, o 400 tūkst. USD planuojama surinkti iš 
verslo įmonių. 

Suomių ambicingi tikslai įkvėpia pamastyti, o kaip mes kitais metais 
pažymėsime Rotary fondo, o dar kitais savo valstybės 100 metų 
jubiliejų?

https://www.rghfhome.org/harris/media/1945TuskegeeBrochure.pdf%0D
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Kviečiu skaityti  Rotary Inaternational 
Prezidento K.R. Ravindran balandžio
mėnesio laišką šioje nuorodoje.

K V I E Č I U  B Ū T I  D O VA N A  PA S AU L I U I !

Antanas  Čepys
Rotary Intarnational Apygardos 1462 Valdytojas

Gegužės 7 d.    
Vilniaus –Kauno Rotary klubo 

„Dipolis“  10 –metis

Gegužės 14 d.  
Klaipėdos Rotary klubo  

„Aditė“  20 –metis 

Gegužės 21 d.  
Vilniaus Rotary Klubo 
„Vytis“ inauguracija

VIZITAI  SUSITIKIMAI

https://www.rotary.org/myrotary/en/news-media/office-president/presidential-message
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NAUJIENLAIŠKIS

ROTARY INTERNATIONAL 
APYGARDOS 1462  VALDYTOJO 
ANTANO ČEPIO
GEGUŽĖS MĖNESIO

Mieli broliai ir sesės rotariečiai,

Apygardos naujienose jau skelbėme, kad  birželio 9-10 dienomis  į Vilnių atvyksta  Rotary 
International  Prezidentas (RIP)  K. R. Ravindranas  su  žmona  Vanathy.  Vertinant, kad pasaulyje  
yra 540 RI apygardų, šis vizitas rodo išskirtinį Prezidento Ravi  dėmesį  Lietuvai ir mūsų jaunai  
Apygardai. 

RIP  Ravi - puikus oratorius, jo  kalbos motyvuoja ir skatina veikti visuomenės ir Rotary labui. 
Tikimės puikios RIP Ravi kalbos metinėje prezidentinėje vakarienėje Vilniaus rotušėje į kurią 
pakvietėme   esamus ir būsimus Rotary klubų prezidentus, Apygardos pareigūnus, Rotaract ir 
Interact klubų prezidentus, jaunimo mainų moksleivius. Be abejo RIP Ravi vizitas paliks ženklų 
pėdsaką Apygardos tolimesnėje veikloje.

Vilniaus Lietuvos Tūkstanmečio RK 
ir Lietuvos Policijos renginyje, 
skirtame kovai su kyšininkavimu

BIRŽELIO 9-10 DIENOMIS
LIETUVOJE LANKYSIS 
RI PREZIDENTAS K.R. RAVINDRAN
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COL priimti pakeitimai suteikia 
daugiau lankstumo  klubams 
rengiant susirinkimus, nustatant 
reikalavimus  lankomumui, naujiems 
nariams, jų klasifikacijai, tačiau jais  
nekeičiami standartinės Rotary 
klubo konstitucijos  t.y. pakeitimų 
nuostatas galima, bet neprivaloma 
taikyti. Šie pakeitimai  yra galimi 
tiems klubams, kurie nori keisti 
savo įstatus, tačiau  klubai kurie 
nori laikytis tradicinių reikalavimų 
susirinkimų dažnumui, lankomumui, 
naujų  narių priėmimui  gali ir toliau 
jų laikytis. 

Apygardos valdyba ir komitetu 
pirmininkai yra tos nuomonės, kad  
daugelis klubų ir  iki šių pakeitimų  
laisvai traktavo susirinkimų 
kiekvieną  metų savaitę rengimą, 
nerengdami jų vasaros atsostogų 
metu, po klubo renginių, švenčių. 
Nusistovėjusio susirinkimų 
ritmo  pakeitimas, retesni klubų  
susirinkimai gali apsunkinti klubų 
projektinę veiklą, susilpninti narių  
bičiūlystės ryšius, perkelti daugelio 
klausimų sprendimą ant klubų 
valdybų (tarybų) pečių.

Apygardos pareigūnų nuomone, 
klubų narių kokybė buvo ir 
toliau liks svarbiau už kiekybę. 
Klubas ir toliau gali nustatyti savo 
reikalavimus naujiems  nariams, 
jų priėmimo tvarką, nežiūrint  į 
COL  supaprastintus reikalavimus 
narystei. Iš kitos pusės, per griežtos 
naujų narių priėmimo  procedūros 
(taip vadinama veto teisė) stabdo 
kai kurių klubų augimą, ypač moterų 
priėmimą. Klubų durys turi būti 
visada praviros naujiems nariams, 
su COL pakeitimais turime gerą 
progą kiekviename klube  dar kartą 

D I S K U S I J O S E  S U S I f O R M AV O  K E L E TA S  A P B E N D R I N I M ų

K. R Ravindanas yra:
 -Spausdinimo, pakavimo ir skaitmeninių 
medijų sprendimų kompanijos Printcare PLC  
CEO ir įkūrėjas. Kompanija yra didžiausia arbatos 
pakelių  tiekėja pasaulyje.  Ravi yra keleto kitų 
kompanijų ir  labdaros fondų valdybų narys.
 -Kolombo  Rotary klubo  Šri  Lankoje 
narys,  trečios kartos rotarietis,  Rotary nuo 
21 metų.  Buvo  Rotary International  Direktorių 
tarybos  ir  Rotary fondo patikėtinių  tarybos nariu,  
RI iždininku.
 -Buvęs Šri lankos Polio Plus komiteto 
pirmininkas, glaudžiai bendradarbiavo su UNICEF 
ir Šri lankos vyriausybe- įveikiant poliomelitą šalyje.
 -Apdovanotas įvairias RI ir Taptautinio 
Rotary fondo apdovanojimais.
 -Su žmona Vanathy turi du suaugusius 
vaikus  ir anūką.

Geguže į išplėstinį Apygardos valdybos  posėdį pakviečiau 
valdybos narius ir Apygardos pareigūnus tam, kad  aptarti  
RI Council on Legislation (COL) priimtus pakeitimus, apie 
kuriuos rašiau  balandžio mėnesio laiške. 
Kokią įtaką   turės klubų ir Apygardos veiklai lankstesni 
reikalavimai  susirinkimams, jų lankomumui ir narystės 
kriterijams?  Ar rečiau susitikdami neprarasime įprasto 
klubo sprendimų priėmimo ritmo ir  bičiūlystės ryšio tarp 
brolių ir sesių, ar  mažesnį reikalavimai naujiems nariams  
nepablogins narystės kokybės? 
Šiais ir kitais pakeitimų aspektais diskutavomę išklausę 
Apygardos atstovo COL  PDG  dr. J. Šarkaus pranešimo. 

Lankydamasis klubuose pristačiau  jums  RIP Ravi ir  šių metų  
jo kvietimą rotariečiams  „Būk dovana  pasauliui“,  o prieš  
vizitą noriu  dar kartą priiminti  apie jį keletą  faktų. 

K . R .  R AV I N D R A N  -  I Š S K I R T I N I S  LY D E R I S

I Š P L Ė S T I N I S  A PYG A R D O S  VA L DY B O S  P O S Ė D I S
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Gegužės 14 d  Klaipėdos Rotary 
klubas „Aditė“  Klaipėdos dramos 
teatre atšventė 20–ties metų  
jubiliejų. 
Drįstu tvirtinti, kad renginys savo 
turiniu, organizavimu,  menine 
išraiška, vizualine grafika ir tiesiog 
rotarietiška dvasia prilygo, o gal  
net pralenkė daugelį mano  iki 
šiol matytus Apygardų ar  Rotary 
International renginius.
Pirmasis pasaulyje moterų 
rotariečių klubas visada žavėjo 
savo išskirtinumu, rotarietiška 

bičiūlystės dvasia, iniciatyvomis 
ir  projektų branda, moterimis 
lyderėmis, kurioms  buvo patikėta 
lyderystė  ne tik savo klubui, bet ir 
Lietuvos  Rotary organizacijai. Man 
regis, šiandien neturėtumėme  dar  
3 šaunių  moterų klubų, o bendras  
moterų skaičius  Apygardoje būtų 
ženkliai mažesnis nei  dabartinis 
14 procentų, jeigu „Aditės“ klubo 
steigėjos  dar 1993 metais  nebūtų  
ryžtingai pasibeldusios į vyrų Rotary 
pasaulio duris ir atkakliai siekusios 
klubo pripažinimo.

Šiandien sunku įzivaizduoti Rotary  
be moterų - verslo ir profesijų 
lyderių,  deja, ir dabar  dar daug 
„vyriškų“ klubų  laiko savo duris 
užvertas moterims, tuo prarasdami 
jų talentus ir gebėjimus veikti, 
jautresnes širdis ir rūpestingesnes 
rankas daryti gerus darbus. 
RIP Ravi savo gegužės  mėnesio 
laiške puikiai pastebėjo – pasaulis 
pasikeitė, mes nebegyvename  Paul  
Haris  laikais, kai moterys neturėjo 
net balsavimo teisės. 

Rotary  International  išaiškinimą apie 2016 COL  priimtus pakeitimus  galite  rasti šioje nuorodoje.
Apygardos valdyba  nutarė  atsiliepti į  Vokietijos Apygardos 1860 siūlymą  organizuoti GSE  (Group 
study exchange)  programą tarp mūsų apygardų ir sekančiais metais organizuoti apsikeitimą jaunaisiais 
profesionalais. 
Apygardos pareigūnai apsikeitė nuomonėmis dėl  Apygardos priemonių pasitinkant  Rotary Fondo 
100 -metį  kitais metais ir Lietuvos valstybės akūrimo 100 metų jubiliejų 2018-aisiais.

P I R M A J A M  PA S AU LYJ E  M OT E R ų  R OTA RY  K LU B U I 
“A D I T Ė ” S U K A KO  20 M E T ų !

Į  R I  KO N V E N C I J Ą  V Y K S TA  14 A PYG A R D O S  AT S TO V ų !

Į Rotary International Konvenciją, 
vyksiančią  gegužės 28 – birželio 1 d 
Pietų Korėjos sostinėje Seule, išvyksta 
net 14  Apygardos rotariečių  delegaciją. 

Palinkėkime jiems puikių įspūdžių!

http://www.rotary.lt/uploads/files/dir564/dir28/dir1/15_0.php
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Kviečiame skaityti  Rotary Inaternational 
Prezidento K.R. Ravindran gegužės
mėnesio laišką šioje nuorodoje.

B Ū K I M E  D O VA N A  L I E T U VA I  I R  PA S AU L I U I !

Antanas  Čepys
Rotary Intarnational Apygardos 1462 Valdytojas

RENGINIAI
Gegužės 26 d.  

Vilniaus dailės akademijos sudentų, kurių 
dailės sudijas 15 metų remia  Ofenbacho 

Rotary klubas (Vokietija) parodos atidarymas  
Umiastovskių rūmuose Vilniuje

Birželio 9-10 d.  
RIP K.R. Ravindrano vizitas

Birželio 11 d.  
Pasvalio RK  10- metis

ROTARY
K ALENDORIUS

Balandis
Motinos ir vaiko sveikatos mėnuo

Gegužė
Jaunimo tarnystės mėnuo

Birželis
Rotary bičiūlystės mėnuo

Gegužės 21 dieną buvo inauguruotas 51 
Apygardos Rotary klubas - Vilniaus “Vytis”

https://www.rotary.org/myrotary/en/news-media/office-president/presidential-message
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NAUJIENLAIŠKIS

ROTARY INTERNATIONAL 
APYGARDOS 1462  VALDYTOJO 
ANTANO ČEPIO
BIRŽELIO MĖNESIO

Mieli bičiuliai Lietuvos Rotariečiai,

Už keleto dienų  baigiu  Rotary International Apygardos 1462  Valdytojo 2015-16 metų kadenciją 
ir šiuo paskutiniuoju  Valdytojo mėnesio laišku noriu dar kartelį kreiptis į jus norėdamas pareikšti 
nuoširdžią padėką visiems Lietuvos rotariečiams su kuriais man teko garbė ir atsakomybė tarnauti 
šiais metais Apygardai. 
Noriu tikėti, kad praėjusieji Rotary metai, pažymėti puikiu RI Prezidento K.R.Ravindrano moto 
„Būk dovana pasauliui“, buvo įsimintini  ir prasmingi ne tik man ir kitiems šių  Rotary  metų klubų 
ir Apygardos lyderiams, bet kiekvienam iš jūsų.

BROLIAI IR SESĖS,
JŪS ESATE NEĮKAINOJAMA DOVANA! 
AČIŪ!
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Labiausiai džiugina, kad šiais metais mūsų  Apygarda toliau 
augo ir stiprėjo.  Trys nauji Rotary klubai - tai trys nauji 
verslo ir profesijų lyderių idėjų kaip tobulinti bendruomenes 
ir visuomene Lietuvoje generatoriai, kur bus keičiamasi 
sumanymais ir bus imtasi daryti  gerų darbų ten, kur  mūsų 
jauna  valstybė nespėja ar nesugeba tuo pasirūpinti.  
52 Rotary klubai,  1573 narių – 81 daugiau negu pernai šiuo 
metu, tokias augimo tempais esame antri  tarp 16 mūsų RI  
zonos apygardų, mus lenkia tik kaimynai lenkai. 
Esu įsitikinęs, kad mūsų Apygarda turi galimybių ir toliau augti 
išnaudodama klubų palydovų  ir E klubų steigimo galimybes, 
nuolat rūpindamasi Rotaract ir Interact klubais,  jau nekalbant 
apie ženkliai platesnio moterų dalyvavimo Rotary veikloje  
potencialą.

M Ū S Ų  Y R A  81 R OTA R I E Č I U  D AU G I AU  N E I  P E R N A I

Ypatingai dėkoju Klaipėdos 
krašto  klubų lyderiams už paramą 
rengiant masiškiausią Rotariadą, 
organizuojant  brandžią Apygardos 
konferenciją,  užtvirtinusią mūsų 
sumanymą imtis savižudybių 
prevencijos. 
Dėkoju už iškeltą idėją steigti 

savižudybių prevencijos fondą ir  
pirmuosius klubų įnašus į šį fondą. 
Negalėjau atsistebėti  Rotariados 
organizacinio komiteto pirmininko, 
Valdytojo asistento Klaipėdos kraštui 
Arūno Burkšo ir Konferencijos 
organizavimo komiteto pirmininko 
Tado Šatkausko sumanymais, 

gebėjimais suburti puikias 
rotariečių komandas,  tiesiog tokiu 
rotarietišku užsidegimu daryti  šiuos 
svarbiausius metų renginius kuo 
geriau, kuo įdomiau, kad dažnai 
rezultatai pranoko visų lūkesčius. 
Ačiū už  rotarietišką ir nuoširdžią 
tarnystę!

AČ I Ū  U Ž   P U I K I Ą  TA R N YS T Ę  R OTA RY !

Iš buvusio Apygardos Valdytojo Vyginto Griniaus  perėmiau ne tik tvirtai suręstą  savarankišką Apygardą, bet 
ir sulaukiau jo nepaprastai pasiaukojančios veiklos koordinuojant savižudybių prevencijos projektą, puikaus  
Apygardos atstovavimo įvairiuose  RI ir  kaimyninių apygardų renginiuose. 
Galiu drąsiai pasakyti, kad PDG V. Griniaus pastangomis mes jau pradėjome įgyvendinti  savižudybių 
prevencijos projektą ir esame labai arti  Global Grant finansavimo iš Tarptautinio Rotary  fondo gavimo. 
Dėkoju PDG Vygintui ir linkiu jam sveikatos, įveikiant paskutines kliūtis.

Per metus lankiausi visuose 52 klubuose ir turiu nuoširdžiai prisipažinti, kad nesitikėjau sutikti tiek daug 
puikių Rotary lyderių, tiek gerų darbų ir puikiausių projektų klubuose bei  sulaukti  tokio palaikymo ir 
paramos  Apygardos projektams, renginiams.  Noriu dar kartą padėkoti visų klubų Prezidentams ir kitiems 
klubų  pareigūnams už bendrą darbą klubų ir Apygardos labui. 

 Manau sutiksite, kad  dar 2014-15  Rotary  metais kilęs sumanymas 
imtis savižudybių prevencijos,  šių metų Apygardos veiklą įprasmino 
daugeliu aspektu. Turime bendrą Apygardos projektą, kurio 
vykdymui telksime ne tik savo, bet ir  šalies institucijas, ieškosime 
kitų apygardų ir RI finansinės paramos. Sieksime sutelkti visuomenės 
jėgas šios nacionalinės problemos sprendimui. Šia veikla jau 
esame ir būsime labiau matomi šalyje ir už jos ribų. Neabejotina, 
kad tai iššūkis, bet mes, rotariečiai, dažnai darome tai, kas atrodo 
neįmanoma.

S AV I Ž U DY B I Ų  P R V E N C I J A  -  M Ū S Ų  V I S Ų  I Š Š Ū K I S
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Visą likusį gyvenimą prisiminsiu 
šiuos Rotary metus kaip vienus iš  
ryškiausiu ir įspūdingiausių savo 
gyvenimo tarpsniu, pareikalavusiu 
daug tiek mano, tiek mano žmonos 
Almos laiko ir jėgų, bet atnešusiu 
didžiulį  „service above self“  prasmės 
suvokimą  ir pasitenkinimą Rotary 
veikla. 
Labiausiai  mane džiugino  sutikti 
nepaprastai puikūs,  veiklūs ir 
atsidavę  tarnystei  broliai ir sesės ir  
daugelio  Apygardos lyderių  puikus 

darbas tarnaujant Apygardos labui  
ir mano, kaip Apygardos  Valdytojo, 
sumanymų  palaikymas. 
Daug gražių padėkos žodžių 
norėčiau pasakyti Apygardos 
atsakingajai sekretorei Editai 
Katinaitei - Kalčiūnienei,  
Apygardos finansų komiteto 
pirmininkui  Valentinui Vaškevičiui, 
Rotary fondo pirmininkui Virginijui 
Kontrimui, PDG Juozui Šarkui, 
Apygardos internetinio puslapio 
rotary.lt koordinatorei Bernadetai 

Domeikaitei, su kuriais teko nuolat 
dirbti administruojant Apygardą, 
organizuojant renginius ir priimant 
svečius. 
Man  buvo didelė garbė ir malonumas 
dirbti su puikiai išmanančiais   
savo sričių veiklą Apygardos 
komitetų pirmininkais, programų 
koordinatoriais,  Valdytojo 
asistentais kraštams, Rotaract ir 
Interact tarybų pirmininkais. 
Ačiū visiems už bendrą veiklą 
tarnaujant Rotary!

Be abejonės, vienas ryškiausiu Apygardos veiklos epizodų, svarbiausias birželio mėnesio įvykis - Rotary 
International Prezidento K.R. Ravindrano su žmona Vanathy vizitas Lietuvoje. 
Daugelis RI pareigūnų ir  mano kolegų- Apygardų Valdytojų pripažįsta, kad  RIP Ravi – išskirtinis Rotary lyderis, 
kurio gebėjimą kurti apie save nepaprastą rotarietiškos bičiulystės atmosferą galėjome pajusti visi, kas dalyvavome 
prezidentinėje vakarienėje Vilniaus Rotušėje. Rotary bičiulystės dvasia vyravo visą tą vakarą –tiek RIP Ravi  kalboje, 
tiek naujų Vilniaus Vytis ir Kauno Hanza klubų inauguracijoje ar Paul Haris Felowship  apdovanojimų įteikime. Su 
RIP Ravi turėjo galimybę pabendrauti ir nusifotografuoti kiekvienas dalyvavęs vakare. Išlydint RIP Ravi abipusiai 
pasidžiaugėme puikiu vizitu ir jo atmosfera. 
Būkime dovana pasauliui- su šia mintimi praėjo RIP Ravi  vizitas Lietuvoje baigiantis 2015-16 Rotary metams.

R OTA RY  M E T Ų  PA B A I G A  S U  R I  P R E Z I D E N TO  V I Z I T U
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Š Į  L A I Š K Ą  I R  S AV O  K A D E N C I J Ą  N O R I U  B A I G T I 
R I P  R AV I  M I N T I M I -  “ B Ū T I  R OTA R I E Č I U  Y R A  D O VA N A”.  

M A N  T E KO  D A R  D I D E S N Ė  D O VA N A   -   A N T R A I S I A I S 
M Ū S Ų  A PYG A R D O S  M E TA I S 

TA R N AU T I  J U M S  M I E L I  B R O L I A I  I R  S E S Ė S 
R OTA R I E Č I A I !

Antanas  Čepys
Rotary Intarnational Apygardos 1462 Valdytojas

Birželio pabaigoje atėjo gera žinia iš  
kaimyninės Lenkijos apygardos 2230 
konferencijos. 
Čia buvo pasirašyta Lietuvos ir 
Lenkijos Rotary klubų iniciatyva įkurto 
Lietuvos Lenkijos ICC – Tarpautinio 
bendradarbiavimo komiteto steigimo 
deklaracija. 
Su būsimaisiais Apygardos Valdytojais 
esame aptarę, kad  Lietuvos- Lenkijos ICC  
– puikus žingsnis visapusiškai stiprinant 
mūsų ryšius su artimiausiais kaimynais. 
Rotariados Palangoje  metu galėtų vykti 
ne tik Lietuvos - Danijos bet ir Lietuvos – 
Lenkijos ICC posėdis. 

Liepos 1 dieną perduosiu Rotary 
International Apygardos Valdytojo 
regalijas 2016-17 metų Apygardos 
Valdytojui  Rolandui Statulevičiui. 
Valdytoją Rolandą pažįstu dar nuo 
bendro darbo Lietuvos Rotary  
organizacijos komitete. Tai patyręs 
ir puikiai pasiruošęs  Valdytojo 

veiklai  Vilniaus Rotary klubo narys, 
gerai žinantis  dabartinius mūsų 
Apygardos veiklos aspektus. 
Aš ir mano žmona Alma norime 
palinkėti Valdytojui Rolandui 
visakeriopos sėkmės lyderiaujant 
Apygardai, kantrybės ir ištvermės jo 
žmonai  Rasai. 

K U O  G E R I AU S I O S  K LOT I E S 
B Ū S I M A M  VA L DY TO J U I 
R O L A N D U I  S TAT U L E V I Č I U I !

L I E T U V O S  I R  L E N K I J O S  G L AU D E S N I O  B E N D R AV I M O 
P R A D Ž I A  -  Į K U R TA S  S P E C I A LU S  KO M I T E TA S


	1liepa
	2rugpjutis
	3rugsejis_geras
	4naujienlaiskis_spalis
	5naujienlaiskis_lapkritis1
	6naujienlaiskis_gruodis1
	7naujienlaiskis_sausis_final2
	8naujienlaiskis_vasaris
	9naujienlaiskis_kovas
	10naujienlaiskis_balandis1
	11naujienlaiskis_geguze
	12naujienlaiskis_birzelis



