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Mieli Baltic Pride 2013 eitynių „Už lygybę“ dalyviai, 

Lietuvos gėjų lyga (LGL) informuoja, jog š.m. liepos 27 d. eitynės „Už lygybę“ vyks 

Gedimino prospekte nuo 13 iki 16 val. Kaip pagrindiniai renginio organizatoriai, 

esame įsipareigoję užtikrinti dalyvių saugumą renginio metu bei gerą eitynių atmosferą. 

Dėl šios priežasties dalinamės šia informacija apie eitynių logistiką bei saugumo 

užtikrinimo priemones.     

Baltic Pride 2013 eitynės „Už lygybę“ – tai laisvės, tolerancijos ir įvairovės šventė. Tai 

nėra „gėjų paradas“. Tai politinė lesbiečių, gėjų, biseksualių ir transeksualių asmenų bei 

jų draugų, kurie nebesutinka taikstytis su abejingumo, fanatiškumo ir homo-, bi- ir 

transfobijos apraiškomis, manifestacija. Jūsų dalyvavimas yra itin svarbus žengiant dar 

vieną žingsnelį link lygybės ir įvairovės Lietuvos visuomenėje.    

 

Atvykimas 

 Eitynių dalyviai į eitynių maršruto teritoriją galės patekti be apribojimų (t.y. nėra 

jokios išankstinės registracijos ar patekimo pro specialius patikros punktus). 

Eitynių dalyvius kviečiame atvykti į Vinco Kudirkos aikštę nuo 12 iki 13 val.  

Google Maps schemą galite rasti čia. 

 

Į eitynių koloną patekti galima bus nuo 12:00 iki 13:00 val. Prisijungti 

prie eitynių vėliau GALIMYBĖS NEBUS, todėl rekomenduojame atvykti laiku. Ši 

priemonė yra būtina siekiant užtikrinti eitynių dalyvių saugumą. 

 

Iki atvykstant į eitynių vietą, PRAŠOME nedėvėti vaivorykštės spalvų ar kitokių 

LGBT simbolių matomose vietose, taip pat nedemonstruoti plakatų ar 

transparantų, kuriuos naudosite eitynių metu (pvz., užmaskuoti viršutiniais 

drabužiais, atributiką atsinešti krepšiuose).  

 

 Policijos darbuotojai atliks kiekvieno eitynių teritorijoje esančio asmens patikrą. 

Jums gali tekti parodyti asmeninių krepšių turinį, atsakyti į keletą klausimų ar 

būti apieškotiems policijos pareigūnų. Policijos pareigūnai taikys kuo mažiau 

nemalonias patikros priemones. Patikra yra labai svarbi siekiant užtikrinti visų 

be išimties eitynių dalyvių saugumą. Dėkojame už Jūsų supratingumą. 

 SU SAVIMI NETURĖTI: aštrių objektų, sprogmenų, ginklų, alkoholio (šių daiktų 

turintys individai bus nedelsiant pašalinti iš eitynių teritorijos). 

 SU SAVIMI TURĖTI: vandens, vaivorykštės spalvų atributikos, plakatų bei geros 

nuotaikos. 

https://maps.google.com/maps/ms?msid=208318846461015169144.0004e1ed6c07987e89b36&msa=0&ll=54.687998,25.27997&spn=0.007938,0.026157
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PRAŠOME eitynių metu neturėti/nevilkėti provokuojančių drabužių/aprangos 

detalių/plakatų/atributikos. Jūsų gali paprašyti plakatus/atributiką pateikti 

peržiūrai siekiant išsiaiškinti, ar juose esantys šūkiai/piešiniai atitinka teisinius 

reikalavimus. Kai kurių objektų gali būti neleista demonstruoti eitynių metu. 

Eitynės 

 Vinco Kudirkos aikštės prieigose Jus pasitiks LGL savanoriai bei nukreips į 

pageidaujamą/suplanuotą žygiavimo vietą eitynių kolonoje. 

 

Iki prasidedant eitynėms Jūs galėsite laisvai patekti į visus Gedimino prospekte 

esančius komercinius objektus (pvz., kavines, barus, prekybos centrus). Kita 

vertus, jums gali tekti atsakyti į keletą papildomų policijos pareigūnų klausimų 

kai nuspręsite palikti šias įstaigas. PAŽYMIME, jog prie eitynių kolonos 

bus galima prisijungti tik nuo 12 iki 13 val.  

 

 LGL savanoriai eitynių metu iš LGL autobuso dalins nemokamą atributiką (t.y., 

švilpukai, tarškynės, balionai ir t.t.) Būkite draugiški vienas kitam – atributikos 

užteks visiems!  

 Prašome eitynių kolonoje suformuoti EILES PO 5 ŽMONES, paliekant bent 1 

metro atstumą tarp žygeivių eilių. LGL savanoriai ir saugumo koordinatoriai 

padės Jums susidoroti su šia užduotimi, bet prašome laikytis jų instrukcijų. 

 Jei Jūsų žygeivių eilė susiformavo tiesiai priešais arba po eitynių kolonoje 

važiuosiančio autobuso, pasistenkite išlaikyti minimalų dviejų metrų atstumą 

nuo transporto priemonės.   

Eitynes „Už lygybę“ planuojama pradėti 13:00 val. PO TO, kai apie renginio 

pradžią per garsiakalbį praneš renginio organizatoriai. Eitynių maršruto ilgis – 

apytikriai 800 metrų, o šį atstumą planuojama įveikti per 1,5 val., pasiekiant 

galutinį eitynių tikslą, t.y. Lukiškių aikštę.   

 Griežtai vadovaukitės renginio organizatorių, savanorių, policijos pareigūnų bei 

saugumo koordinatorių instrukcijomis.  

 Eitynių metu  JOKIU BŪDU: nekreipkite dėmesio į protestuotojus, 

nesvarbu, ką jie bedarytų, nebendraukite su jais; nepanikuokite; 

nesiginčykite su policijos pareigūnais, organizatoriais ar savanoriais; 

nesikeikite; nerodykite nepadorių gestų; nedemonstruokite nuogo kūno; 

negerkite alkoholio;  

 Eitynių metu BŪTINAI: laikykitės policijos, renginio organizatorių bei 

saugumo koordinatorių instrukcijų; būkite džiaugsmingi; pasirūpinkite savo 

draugais; elkitės su policijos pareigūnais pagarbiai; informuokite renginio 
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organizatorius arba saugumo koordinatorius apie bet kokius įtartinus veiksmus 

arba incidentus eitynių metu; mėgaukitės akimirka. 

Mitingas ir išvykimas 

 Eitynės bus baigiamos mitingu Lukiškių aikštėje. Eitynių kolona į Lukiškių 

aikštę pateks Gedimino prospektu pro centrinį įėjimą. NEPALIKITE eitynių 

kolonos išsidėstymo tol, kol nepasieksite aikštės centro. Pasilikite aikštės centre.  

 Lukiškių aikštėje bus sakomos kalbos, sveikinimai, gros muzika bei bus 

vykdomos informacinio pobūdžio veiklos. Būtent tuo metu galėsime visi kartu 

pasidžiaugti, jog Baltic Pride 2013 eitynės „Už lygybę“ sėkmingai įvyko. 

 

Siekiant užtikrinti eitynių dalyvių saugumą, NEREKOMENDUOJAME palikti 

mitingo Lukiškių aikštės iki 16 val., t.y. iki oficialios renginio pabaigos.   

 

 Šiek tiek prieš 16 val. Baltic Pride 2013 eitynių „Už lygybę“ organizatoriai 

paskelbs, jog renginys yra oficialiai BAIGTAS. Organizatoriai Jums suteiks 

detalią informaciją apie tai, kaip saugiai palikti eitynių vietą. Po konsultacijų su 

Policijos departamento atstovais, TIKIMASI, jog eitynių dalyviai galės 

išsiskirstyti pasinaudodami aplink Lukiškių aikštę esančiomis pagrindinėmis 

gatvėmis (t.y. Gedimino prospektu, J. Tumo-Vaižganto g-ve, Vinco Kudirkos g-

ve ir Vasario 16-osios g-ve). Bet kuriuo atveju, eitynių vietą palikite mažomis 

grupėmis (t.y. po 3-4 žmones).   

 Paliekant eitynių vietą, REKOMENDUOJAME pakeisti viršutinių drabužių 

spalvą (t.y. persivilkti skirtingos spalvos marškinėliais, užsidėti švarką ar kitą 

viršutinį drabužį bei paslėpti kitus aiškiai atpažįstamus skiriamuosius ženklus, 

pvz., vaivorykštės vėliavas).  

Tuo atveju, jei reikės imtis papildomų saugumo priemonių, policijos pareigūnai, 

eitynių organizatoriai bei saugumo koordinatoriai suteiks jums visą reikalingą 

informaciją, kaip saugiai palikti eitynių vietą. GRIEŽTAI VADOVAUKITĖS JŲ 

NURODYMAIS.  

Baltic Pride 2013 eitynių „Už lygybę“ organizatorių vardu, nuoširdžiai dėkojame už Jūsų 

pasiryžimą ir motyvaciją dalyvauti eitynės. Ženkime mažą žingsnelį link lygybės ir 

įvairovės mūsų šalyje. 

   

 

 


