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aPie BaLTiC PriDe

Baltic Pride yra kasmetinis LGBT* festivalis, pakaitomis vykstantis vienoje iš Balti-
jos šalių sostinių: Estijoje, Latvijoje ir Lietuvoje. 2009 metais jis buvo pavadintas „Baltic 
Pride“. Nuo tada pagrindiniai renginio organizatoriai - „Mozaīka” (Latvija), „Nacionalinė 
LGBT teisių organizacija LGL” (Lietuva) ir „Estijos LGBT asociacija” (Estija).

2015-aisiais metais renginys vyko kaip EuroPride renginio Rygoje dalis. Tai buvo 
pirmas kartas, kai Europos LGBT* teisių savaitė vyko posovietinėje šalyje. 

2016-aisiais metais Vilniuje vyksiančio Baltic Pride šūkis: „Esame žmonės, ne pro-
paganda!“. Tai yra atsakas į Lietuvoje priimtą nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo 
viešosios informacijos poveikio įstatymą, kuris draudžia viešai skleisti informaciją apie 
tos pačios lyties asmenų partnerystę ar santuoką. 

Birželio 13-23 dienomis festivalio metu vyks šie renginiai: Pride Voices, Tarptautinė 
žmogaus teisių konferencija, Pride eitynės ir Pride parkas, Pride koncertas, Pride Hou-
se bei LGBT* kino festivalis „Kreivės“.
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aPie orGaniZaToriUS

LGL yra vienintelė organizacija Lietuvoje, atstovaujanti vietinės LGBT* bendruome-
nės interesus nuo 1993 m. Tai yra nevyriausybinė ir ne pelno siekianti organizacija.

LGL vizija: visuomenė, išsilaisvinusi nuo diskriminacijos seksualinės orientacijos 
ir lytinės tapatybės pagrindais, kurioje yra gerbiamos žmogaus teisės, o didžiausios 
vertybės yra laisvė ir lygybė.

LGL misija: nugalėti homofobiją, visų rūšių diskriminaciją dėl seksualinės orienta-
cijos ir lytinės tapatybės. 
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SveikinimaS

Sveiki atvykę į šią nuostabią lėšų rinkimo vakarienę. Dėkoju Jums už tai, kad kar-
tu švenčiate ir solidariai palaikote Lietuvos LGBTI+ bendruomenę bei Baltic Pride. Aš 
nevartoju žodžio solidarumas paviršutiniškai. Man tai apima mūsų pasaulinę lygybės 
paiešką bei pagarbą mūsų seserims, broliams ir LGBTI+ žmonių teisėms mūsų ben-
druomenėse. Būtina pripažinti, kad tai, kas nutinka kažkam kitam, turėtų būti matoma 
taip, tarsi tai nutiktų mums patiems, ir jei tai nėra teisinga mums, tai kaip tai gali būti 
priimtina kitų atžvilgiu? 

Tikslą mes galime pasiekti tik kartu. Mes egzistuojame tik būdami šalia vienas kito, 
ir, kaip istorija mums jau parodė, atsisakydami arba į ką nors išmainydami kitų teises - 
prarandame ir savąsias.

Aš didžiuojuosi galėjęs kartu žengti eitynėse bei dirbti su kai kuriais iš Jūsų. Nuo-
lankiai lenkiuosi Jūsų drąsai, narsai ir ryžtui.

Taigi švęskime kartu ir atminkite, ką kartu pasiekėme. Taip pat nepamirškite, ką 
dar reikia nuveikti. Svarbiausia pripažinkite, kad visi laimėjimai, kuriais šiandieną ga-
lime džiaugtis, yra įmanomi tik dėl daugybės moterų ir vyrų pasiaukojimo. Mes esame 
skolingi šioms ir dar ateinančioms kartoms, ir privalome apginti mūsų lygybę. Tai gali-
me padaryti tik KARTU!

Lordas Michael Cashman
Jungtinės Karalystės leiboristų partijos tarptautinių LGBT* teisių pasiuntinys
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vakaro ProGrama

Šio Vakaro vedėjo, Lietuvos komiko, 
Pauliaus ambrazevičiaus sveikinimas

ruslano kirilkino – Lietuvos dainininko, konkurso „Muzikos 
Akademija“ nugalėtojo, Lietuvos Eurovizijos 2016 atrankos 

finalininko – pasirodymas

vladimiro Simonko – Nacionalinės LGBT* teisių organizacijos 
LGL vadovo kalba

Ulrike Lunacek – Europos parlamento vicepirmininkės kalba

Loterija (vedėjas – Paulius Ambrazevičius)

LaDiva Live – Belgijos atlikėjos pasirodymas



meniU

Įžanga: 

Taurė Bersano Castellengo Prosecco

Užkandžiai: 

Elnienos karpačio su saldžiųjų kinkanų padažu/ Burokėlių karpačio su ožkos sūriu

Pagrindinis patiekalas: 

„Filet Mignon“ jautienos išpjova / Ant grotelių kepti baklažanų suktinukai

Desertas: 

#BP16 Vyšnių tortas

Vynas:

 Torres Santa Digna Sauvignon Blanc (Čilė) / Casillero Del Diablo Carmenere (Čilė)

Kitus gėrimus (alkoholinius ir nealkoholinius) galima įsigyti prie baro.

 Atsiskaityti galima tik grynaisiais.



aTLikėJai
ruslanas kirilkinas

Ruslanas Kirilkinas – žymus ir atvirai homoseksualus Lietuvos atlikėjas, dalyva-
vęs daugybėje vietinių ir tarptautinių muzikinių projektų. 2008-iais metais Ruslanas 
laimėjo populiarų, per LNK televizijos kanalą transliuotą muzikinį konkursą „Muzikos 
Akademija“. 

Ruslanas Kirilkinas laimėjo trečiąją vietą Moldovos muzikiniame konkurse „Auk-
siniai Balsai 2010“, 2011 metais užėmė trečiąją vietą Lietuvos muzikiniame konkurse 
„Žvaigždžių Duetai“.

Nuoširdžiai dėkojame Ruslanui Kirilkinui už jo paramą ir dovanojamas dainas 
„Baltic Pride“ metu.
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LaDiva Live

LaDiva Live – prancūzų bei alžyriečių kilmės atlikėja/personažas, sukurtas Briuse-
lyje prieš 9 metus. Gimusi ir užaugusi Alžyre ji gyveno Paryžiuje ir Londone. Dabar savo 
širdies miestu pasirinko Briuselį. 

LaDiva Live pasirodo daugelyje Europos  ir Kanados renginių bei Pride festivalių. 
Jau penkerius metus ji savo pasirodymu išdidžiai atidaro Belgijos Pride festivalį.  

LaDiva Live tiki, kad viskas gyvenime įmanoma nepriklausomai nuo to, kur gimei 
ar su kokiais sunkumais susidūrei, kai tave palaiko organizacijos ir asmenybės, kurios 
suteikia viltį savo pavyzdžiu. Todėl LaDiva Live didžiuojasi galėdama dalyvauti Baltic 
Pride renginiuose.

 LaDiva Live Facebook puslapis: www.facebook.com/ladiva.live

Pasirodymą remia Prancūzų Institutas ir Prancūzijos ambasada Vilniuje.

http://www.facebook.com/ladiva.live


veDėJaS
Paulius ambrazevičius

Paulius Ambrazevičius yra vienas geriausiai žinomų Lietuvos „stand-up“ kome-
dijos komandos „Humoro klubas“ įkūrėjų. Nuo 2009 metų Paulius kartu su „Humoro 
klubo“ komanda yra surengęs daugiau nei 250 pasirodymų Lietuvos ir jos išeivijos ben-
druomenėms anglų bei lietuvių kalbomis. Šiuo metu Paulius ne tik pats dalyvauja pa-
sirodymuose, bet ir vadovauja komandai bei organizuoja užsienio komikų pasirodymus 
Lietuvoje.

Paulius taip pat yra žinomas kaip vienas iš geriausių Lietuvos viktorinų žaidėjų. 
Jis net atstovavo savo šaliai 2014 Europos viktorinų čempionatuose. Dviejų viktorinos 
knygų autorius Paulius taip pat yra kasdienės TV viktorinos laidos „Kas ir kodėl?“, trans-
liuojamos per Lietuvos nacionalinę televiziją, vedėjas. Paulius Ambrazevičius yra ak-
tyvus LGBT* teisių rėmėjas, jis 2013 metais kartu žengė Baltic Pride eitynėse Vilniuje 
(tiesa, veikiau vėžinosi ant „Soho“ klubo platformos, bet juk vis tiek dalyvavo!).
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renGinio FoToGraFaS
augustas Didžgalvis 

Augustas Didžgalvis gimė Kaune 1985 metais ir pradejo savo fotografijos karjerą 
2007 metais, iš pradžių kaip gatvės fotografas, vėliau – kaip spaudos fotografas. 2008 
metais jis pradėjo publikuoti savo nuotraukas didžiausiame Baltijos šalių žinių portale 
DELFI.

2009 metais Augustas ėmėsi sporto fotografijos. Jis atkakliai siekia savo aistros fo-
tografuoti tarptautinius renginius ir sporto varžybas, ir visa tai daro savo EOS Canon 1D 
DSLR fotoaparatu. Per penkerius metus Augustas yra apkeliavęs ir fotografavęs daugiau 
kaip 15 šalių ir turi puikų nuotraukų archyvą iš didžiausių Baltijos šalių renginių.
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LoTeriJa

kaip paremti LGBT* bendruomenės veiklą Lietuvoje? 

Apsilankykite mūsų internetinėje parduotuvėje 

www.lgl.lt/shop 
ir atraskite galybę nuotaikingos atributikos.

keli eurai gali pakeisti viską!

Vakarienės metu vyks loterija, 

kurioje svečiai turės galimybę laimėti daugybę prizų 

iš LGL internetinės parduotuvės. 

Būkite pasiruošę!

http://www.lgl.lt/shop


kaip paremti 
BaLTiC PriDe

P a a U k o k i T e

P a y P a l

http://www.lgl.lt/en/?page_id=258

B a n k o  p a v e d i m u

Pavadinimas: Asociacija „Lietuvos gėjų lyga“,

Organizacijos kodas: 291902980

Banko sąskaita: LT297044060001190251

AB SEB bankas

Banko kodas: 70440

SWIFT/BIC: CBVI LT 2X

S e k i t e  m u s

Facebook: www.facebook.com/lgl.lt

Twitter: @Baltic_Pride, @ LGLLithuania

Instagram: www.instagram.com/lgl.lt/

YouTube: www.youtube.com/user/LithuanianGayLeague

Interneto puslapis: www.lgl.lt

http://www.lgl.lt/en/?page_id=258
http://www.facebook.com/lgl.lt
http://www.instagram.com/lgl.lt/
http://www.youtube.com/user/LithuanianGayLeague
http://www.lgl.lt

