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Socialinės apsaugos ir darbo ministrė 
lankėsi Visagino savivaldybėje

Visagine lankėsi pirmoji šalies
ponia Diana Nausėdienė

Kovo 8 d. į Visagino savivaldybę 
su vizitu atvyko Lietuvos Respubli-
kos socialinės apsaugos ir darbo 
ministrė Monika Navickienė kartu 
su komanda: patarėjais – Martynu 
Šiurkumi ir Tomu Kavaliausku bei Ho-
rizontalios politikos ir projektų valdy-
mo grupės vadove Daina Urbonaitie-
ne. Ministrė dalyvavo susitikime su 
Visagino savivaldybės meru Erlandu 
Galaguz, vicemere Aleksandra Gri-
giene, Visagino savivaldybės admi-
nistracijos direktoriumi Virginijumi 
Andriumi Bukausku bei Visagino sa-
vivaldybės administracijos Socialinės 

Visagine kovo 9 d. lankėsi Lie-
tuvos pirmoji ponia Diana Nausė-
dienė. 

Ji susitiko su Visagino savivaldy-
bės meru E. Galaguz, vicemere A. Gri-
giene, Administracijos direktoriumi 
V. A. Bukausku ir Visagino savival-
dybės administracijos skyrių vedė-
jais. Meras pirmajai poniai plačiau 
papasakojo apie gyventojų kasdie-
nį gyvenimą ir mieste vyraujančias 
nuotaikas.

Pirmoji ponia apsilankė Visagino 
šeimos ir vaiko gerovės centre, kur 
apgyvendinti nuo karo bėgantys ne-
pilnamečiai. Domėjosi vaikų savijau-
ta, džiaugėsi, kad vaikai aprūpinti, 
saugūs.

Bendraudama su savivaldybės va-
dovais ir skyrių vedėjais, ji išreiškė 
ypatingą padėką už darbą ir pastan-
gas vaikams suteikti saugius, jaukius 
namus bei užtikrinamą greitą jų in-
tegraciją į vietos gyvenimą ir švieti-
mą. „Visaginas – sektinas pavyzdys, 
kaip greitai vaikai gali būti integruo-
jami į švietimo sistemą“,– pabrėžė 
D. Nausėdienė.

Pirmoji ponia taip pat lankėsi Visa-

paramos skyriaus darbuotojais. Su-
sitikime taip pat dalyvavo LR Seimo 
narys Algimantas Dumbrava.

Susitikimo metu aptartos galimy-
bės keisti teisinį reglamentavimą, 
siekiant palengvinti ukrainiečių, bė-
gančių nuo karo, integraciją: įsidarbi-
nimo procesus, komunalinių išlaidų 
ir kitų mokesčių dalinį kompensavi-
mą. Savivaldybės meras pasakojo 
apie situaciją mieste, šeimų gausą, 
kurios savarankiškai priima artimuo-
sius iš Ukrainos. Taip pat pasidžiau-
gė vaikų, atvykusių iš Ukrainos glo-
bos namų, sparčia integracija į vietos 
gyvenimą.

Socialinės apsaugos ir darbo mi-
nistrė taip pat susitiko su socialinių 
paslaugų srityje veikiančiomis ne-
vyriausybinėmis organizacijomis 
(NVO), socialinių paslaugų įstaigų 
vadovais, darbuotojais ir nuoširdžiai 
padėkojo įstaigoms, kuravusioms 
vaikų atvykimą į Visaginą, bei Visa-
gino savivaldybei, kuri viena iš pir-
mųjų išreiškė norą prisidėti prie pa-
galbos Ukrainos karo pabėgėliams.

Visagino religinių bendruomenių dvasininkai susitikę su Visagino 
meru aptarė dabartinės aktualijas susijusias su karu Ukrainoje
Visi išreiškė susirūpinimą ir pri-

tarė, kad kiekvieno žmogaus kan-
čia šaukiasi pagalbos. Bendrai buvo 
sutarta melstis prašant taikos ir blo-
gio atmetimo. Išreikštas troškimas, 

Духовенство религиозных общин Висагинаса встретилось 
с мэром Висагинаса, чтобы обсудить актуальные вопросы, 

связанные с войной в Украине
Все вырази-

ли обеспокоен-
ность и согласи-
лись с тем, что 
каждый стра-
ждущий взыва-
ет о  помощи. 

Meras Erlandas Galaguz
informuoja, kad Visagine ukrainiečiams užtikrintos 

visos būtiniausios paslaugos

Мэр Эрландас Галагуз
информирует, что украинцам в Висагинасе
предоставляются все необходимые услуги

Šiuo metu Visagino rekreacijos pas-
laugų centro filiale „Visagino parke“ 
(žinomame kaip LOK) apsistojo 150 
nuo žiauraus karo Ukrainoje bėgan-
čių žmonių, iš jų – 87 vaikai, kurie jau 
lanko darželius ir mokyklas. Taip pat 
21 vaikas iš Ukrainos globos namų ap-
gyvendintas Visagino šeimos ir vai-
ko gerovės centre, kurie taip pat sė-
kmingai integruoti į švietimo įstaigų 
gyvenimą – lanko mokyklas, nefor-
malaus ugdymo programas (2022 m.
kovo 16 d. duomenimis).

Užimtumo tarnybos prie LR Socia-
linės apsaugos ir darbo ministerijos 
duomenimis, iki kovo 16 d. į Užimtu-

В настоящее время в филиале 
Висагинского центра рекреацион-
ных услуг «Visagino parkas» (ЛОК) 
проживают 150 человек, спасаю-
щихся от жестокой вой ны в Укра-
ине, в том числе 87 детей, которые 
уже посещают детские сады и шко-
лы. В Висагинском Центре благо-
получия семьи и ребенка прожи-
вает 21 ребенок из украинского 
детского дома, они также успешно 
интегрированы в жизнь образова-
тельных учреждений – посещают 
школы и программы неформаль-
ного образования (по данным на 
16 марта). По данным Службы за-
нятости при Министерстве соци-
альной защиты и труда Литовской 
Республики, к 16 марта в Висагин-
ское отделение Службы занятости 
обратились 29 украинцев, один из 
которых – пенсионер – также хо-
тел устроиться на работу (ранее 
он работал инженером по безо-

gino „Gerosios vilties“ progimnazijo-
je, kur susitiko su mokytojų bendruo-
mene, čia besimokančiais ukrainiečių 
vaikais ir jų mamomis.

Visagino kultūros centre D. Nausė-
dienė susitiko su miesto tautinių ben-
drijų atstovais. Po susitikimo pirmoji 
ponia teigė, kad visaginiečiai yra gero-
sios tolerancijos, skirtingų kultūrų pa-
vyzdys, todėl tautinių bendruomenių 
dialogas ir jų santarvės pamokos yra 
aktualios mums visiems, ypač baisių 
įvykių Ukrainoje kontekste.

Savivaldybės meras D. Nausėdie-
nei taip pat pristatė situaciją Visagi-
no savivaldybėje dėl bėgančių nuo 
karo ukrainiečių priėmimo.

Kovo 14 dieną Visagine lankė-
si Lietuvos Respublikos ekonomi-
kos ir inovacijų ministrė Aušrinė 
Armonaitė.

Vizito metu A. Armonaitė susitiko 
su savivaldybės meru Erlandu Ga-
laguz ir Administracijos direktoriu-
mi Virginijumi Andriumi Bukausku. 

Visagine apsilankė Lietuvos
Respublikos ekonomikos ir inovacijų

ministrė Aušrinė Armonaitė
Susitikimo metu su ministre aptar-
tos Laisvos ekonominės zonos (LEZ) 
steigimo galimybės Visagine, akcen-
tuotos naujų darbo vietų įkūrimo ga-
limybės, svarbiausios miesto vysty-
mo kryptys.

Ministrė susitiko su verslo ir moks-
lo atstovais, ir išskirtinis dėmesys 
buvo skirtas Visagino technologijos 
ir verslo profesinio mokymo centrui. 
Kurį artimiausiu metu pradės lanky-
ti ir ukrainiečiai, kurie buvo privers-
ti palikti savo šalį dėl Rusijos agresi-
jos ir karo veiksmų.

Ministrė taip pat lankėsi Pabradė-
je įsikūrusioje bendrovėje „Intersur-
gical“, kuri taip pat įsikūrusi ir Visa-
gino savivaldybėje.

mo tarnybos Visagino skyrių dėl dar-
bo kreipėsi 29 ukrainiečiai, vienas iš 
jų – pensinio amžiaus asmuo taip pat 
pageidavo darbo (anksčiau dirbo sau-
gos inžinieriumi). Trys iš besikreipu-
siųjų jau nukreipti į konkrečius Visa-
gino darbdavius, kur bus įdarbinti. 
Žmonės ieško darbo pardavimų sri-
tyje, sporto trenerių (akrobatika) dar-
bo. Yra atvykusių mokytojų (jų tarpe 
ir muzikos mokytojas), bendrosios 
praktikos slaugytojos (dalis jų dirbo 
klientų aptarnavimo sferoje – gro-
žio paslaugų srityje, vykdė buhalte-
rinę apskaitą). Dažniausiai nuo karo 
Ukrainoje bėgantys žmonės ieško ir 

пасности). Трое из обративших-
ся уже направлены к конкретным 
работодателям в Висагинасе для 
трудоустройства. Люди ищут ра-
боту в сфере продаж, спортивных 
тренеров (акробатика). Есть учите-
ля (в том числе учитель музыки), 
медсестры общей практики (не-
которые из них работали в сфе-
ре обслуживания клиентов – кос-
метические услуги, бухгалтерия).

В большинстве случаев люди, 
бегущие от вой ны в Украине, 
ищут и подают заявления на лю-
бую работу, независимо от ква-
лификации. Их главная цель – за-
работать на жизнь. Некоторые 
украинцы отметили, что хотели 
бы выучить литовский язык. Мэр 
самоуправления сообщил, что бе-
гущим от вой ны украинцам уже 
предоставлена возможность за-
писаться на курсы литовского язы-
ка в Висагинской службе помощи 

kreipiasi dėl bet kokio darbo, neiš-
reikšdami prioriteto kvalifikaciniams 
reikalavimams. Jų svarbiausias tiks-
las – užsidirbti gyvenimui. Dalis ukrai-
niečių pažymėjo, kad norėtų mokytis 
lietuvių kalbos. Savivaldybės meras 
informavo, kad nuo karo bėgantys 
ukrainiečiams jau suteikta galimybė 
registruotis į lietuvių kalbos kursus 
Visagino švietimo pagalbos tarnybo-
je. „Visagino savivaldybėje bėgančių 
nuo žiauraus karo Ukrainoje žmonių 
vis daugėja. Didžiuojuosi mūsų mies-
tu ir jo žmonėmis, nes Visagino sa-
vivaldybės viešosios įstaigos, nevy-
riausybinės organizacijos, čia įsikūrę 
verslai ir gyventojai- savanoriai su-
vienijo jėgas ir dirba ukrainiečių la-
bui. Užtikrinsime visas būtiniausias 
paslaugas ir pasistengsime padary-
ti viską, kad Visagine šie žmonės pa-
mirštų karo baisumą“, – teigė meras 
Erlandas Galaguz.

Dar kartą primename ukrainie-
čiams svarbiausius kontaktus Visa-
gino savivaldybėje.*

Prašome gyventojų pasidalinti in-
formacija su tais, kam šie kontaktai 
aktualūs.

* Žr. 2 psl.

просвещению. «В Висагинском 
самоуправлении растет число 
людей, спасающихся от жесто-
кой вой ны в Украине. Я горжусь 
нашим городом и его жителями, 
потому что государственные уч-
реждения Висагинского самоу-
правления, неправительствен-
ные организации, предприятия 
и жители- добровольцы объеди-
нили свои усилия и работают для 
украинцев. Мы предоставим все 
необходимые услуги и сделаем 
все возможное, чтобы эти люди 
в Висагинасе забыли об ужасах 
вой ны»,– сказал мэр Эрландас Га-
лагуз.

Еще раз напоминаем украинцам 
самые важные контакты в Виса-
гинском самоуправлении.*

Просим жителей поделиться 
информацией с теми, кому нуж-
ны эти контакты.

* См. 2 стр.

kad į mūsų širdį neįsibrautų neviltis, 
neapykanta, paralyžiuojanti baimė. 
Emocijos, kurias išgyvename ir ku-
rios yra labai suprantamos, turi pa-
skatinti mus veikliai atsiliepti artimo 

Совместно решили молиться об 
утверждении мира и свержения 
зла. Выражено стремление к тому, 
чтобы отчаяние, ненависть и па-
рализующий страх не проникали 
в наши сердца.  Эмоции, которые 
мы испытываем, вполне понятные, 

ли обеспокоен-

лись с тем, что 

ждущий взыва-

meilei. Visi trokšta, kad mūsų mies-
to bendruomenės nariai galėtų dar-
niai gyventi ir sugebėtume einant 
tikėjimo keliu kartu artėti prie Die-
vo ir artimo.

должны побуждать нас активно 
откликаться на любовь к ближне-
му. Все хотят, чтобы члены наше-
го городского сообщества жили 
в гармонии и могли приближать-
ся к Богу и ближнему, идя по пути 
веры.
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AUTOREMONTAS/
АВТОРЕМОНТ

АВТОСЕРВИС FAZA.LT
 АВТОЭЛЕКТРИКА (все системы) 
 ДВИГАТЕЛИ (обслуживание
    и полный ремонт)
 ПОДВЕСКА и ТОРМОЗНАЯ
    СИСТЕМА
 Подготовка к ТЕХОСМОТРУ
Используем качественные
детали с большой скидкой.
ДИАГНОСТИКА БЕСПЛАТНО.
 8-657-68727, Александр.
 8-657-75741, Андрей.
Dūkšto kel. 1, Visagino sav. (теп-
лицы).

ФОРСУНКИ ДИЗЕЛЬНЫЕ 
 Проверка, ремонт
 Настройка на стенде
ТУРБИНЫ
 Полный ремонт
 8-657-68727, Александр.

СТЕНД РАЗВАЛ-СХОЖДЕНИЕ,
РЕМОНТ ПОДВЕСКИ.

 8-658-00414, Евгений.

РЕМОНТ КАРДАННЫХ ВАЛОВ
 8-615-12333.

Sodo g. 19, Pupiškės k., Ignalinos r.

TRANSPORTO PASLAUGOS/
ПЕРЕВОЗКИ

ПЕРЕВОЗКА+ГРУЗЧИКИ
Перевозка мебели, бытовой
техники, стройматериалов,

вещей и т.д. Вывоз старой ме-
бели, строительного мусора.

 8-622-31044.

ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ
Заносим и выносим

крупногабаритные вещи,
вывозим строительный мусор,

старую мебель, различный
бытовой металлолом и т.д.
 8-628-14441, 8-625-45777.

Visagino savivaldybė skelbia darbdavių atranką
užimtumo didinimo programai įgyvendinti

Kreipimasis dėl karo
Ukrainoje

Svarbi informacija Ukrainos piliečiams Важлива інформація 
для громадян України

Обращение по поводу войны 
в Украине

Подробную информацию вы можете найти на сайте самоуправления – www.visaginas.lt

Visagino savivaldybės administ-
racija informuoja, kad 2022 metais 
numato įdarbinti laikino pobūdžio 
darbams iki 80 darbo ieškančių asme-
nų pagal Visagino savivaldybės tary-
bos 2022 m. vasario 18 d. sprendimu 
Nr. TS-14 patvirtintą Visagino savi-
valdybės 2022 metų užimtumo didi-
nimo programą.

Laikinojo pobūdžio darbų sąrašas:
– želdinių, žaliųjų plotų, gėlynų ir kitų 
objektų valstybinėje žemėje tvarky-
mo ir priežiūros, kelių, pakelių ir vie-
šojo naudojimo teritorijų aplinkos 
priežiūros ir tvarkymo laikino pobū-
džio darbai;
– priežiūros, slaugymo ir kiti soci-
alinės globos teikimo asmenims su 
sunkia negalia pagalbiniai laikino po-
būdžio darbai socialinės paskirties 
biudžetinėse ir viešosiose (ne pelno 
siekiančiose) įstaigose;
– atliekų rūšiavimo, stichiškai susi-

Norime padėti jums įsikurti Visa-
gine. Nuo ko turite pradėti?

Susisiekite savivaldybės informa-
ciniu telefonu +370 617 13 533 arba 
el. paštu pagalba.ukrainai@visa-
ginas.lt.

Atvykite į Migracijos departamento 

Ми хочемо допомогти вам 
оселитися у Вісагінасі. З чого 
почати?

Ми хочемо допомогти вам осе-
литися у Вісагінасі. З чого почати?

Звертайтеся за муніципаль-
ним інформаційним телефоном 
+370 617 13 533 або електронною 
поштою. Eлектронна адреса pa-
galba.ukrainai@visaginas.lt.

Приходьте до Вісагінського від-
ділення Департаменту міграції за 
адресою Veteranų ул. 13. Ви може-
те зателефонувати за тел. +370 527 
17 122 або +370 707 67000 і пишіть 
на info@migracija.gov.lt.

Приходьте до муніципалітету 
вул. Parko, 14 та заповніть форму 
для отримання послуг. Ви також 
можете знайти та заповнити фор-
му на сайті www.visaginas.lt у роз-
ділі «Допомога Україні».

Для розміщення зареєструйтеся 
на сайті www.stipruskartu.lt або за 
тел. +370 686 95 251.

Visagino tautinių mažumų ta-
ryba, veikianti prie Visagino savi-
valdybės tarybos, solidarizuojasi su 
šiuo metu neįsivaizduojamą skaus-
mą patiriančia nepriklausoma Ukrai-
nos valstybe, Ukrainiečių Tauta bei 
Lietuvos ukrainiečių bendruomene.

Smerkiame Kremliaus ir Putino 
valdžios pradėtą karą prieš suve-

Висагинский совет нацио-
нальных меньшинств при Cо-
вете самоуправления, выража-
ют свою солидарность с Украиной, 
украинским народом и Обществом 
украинцев Литвы. Мы осуждаем 
войну против суверенной Украи-
ны и всего гуманистического мира, 
развязанную Кремлём и путин-

dariusių sąvartynų ir užterštų ne-
prižiūrimų teritorijų valstybinėje že-
mėje sanitarinės priežiūros laikino 
pobūdžio darbai;
– sporto ir turizmo objektų, dviračių 
takų, vaikų žaidimo aikštelių, poilsio 
zonų, ežerų ir kitų vandens telkinių 
pakrančių, paplūdimių valstybinėje 
žemėje tvarkymo ir priežiūros laiki-
no pobūdžio darbai;
– pagalbiniai maisto ruošimo, patal-
pų smulkaus remonto, aplinkos tvar-
kymo ir kiti laikino pobūdžio darbai 
savivaldybės teritorijoje veikiančiose 
įmonėse, įstaigose ir organizacijose, 
nepriklausomai nuo jų nuosavybės 
formos ar pavaldumo;
– socialinės bei visuomeninės pa-
skirties objektų smulkaus remonto 
pagalbiniai laikino pobūdžio darbai;
– archyvinių dokumentų tvarkymo 
laikino pobūdžio darbai savivaldy-
bės teritorijoje veikiančiose įmonė-

Visagine skyrių, esantį Veteranų g. 13. 
Pasiteiravimui galite skambinti tel. 
+370 527 17 122 arba +370 707 67000, 
bei rašyti info@migracija.gov.lt.

Atvykite į savivaldybę Parko g. 14 ir 
užpildykite anketą paslaugoms gauti. 
Taip pat anketą galite rasti ir užpildy-

Ви отримаєте підтримку з питань 
харчування та соціальних питань 
за тел. +370 655 24 353.

Зa питань гуманітарної допо-
моги звертайтеся до Товариства 
Червоного Хреста Литви на вул. 1, 
тел. +370 652 98 773 та Асоціація „Lai-
mingi vaikai“ («Щасливі діти») тел. 
+370 677 37 952, +370 616 06 561.

У разі виникнення питань щодо 
працевлаштування звертайтеся до 
служби зайнятості за тел. +370 658 
26 075.

З питань навчання, навчання ді-
тей, звертайтеся за тел. +370 686 
95 225, +370 386 32 450.

Первинна медична допомога та 
лікування Лікарня Вісагінас, тел. 
+370 386 74 643 Центр первинної 
медико- санітарної допомоги тел. 
+370 611 97 419; +370 613 05 988 
(з 7:00 до 18:30).

Отримати психологічну допомо-
гу можна за тел. +370 682 52 685, 
ел. с. psichologine.pagalba@sam.lt.

renią Ukrainą ir visą humanistinį 
pasaulį. Mes kreipiamės į Rusijos 
Federacijoje ir įvairiuose pasaulio 
kraštuose gyvenančius šios šalies  
piliečius, kviečiame visų tautų ir šalių 
piliečius priešintis nusikalstamiems 
Kremliaus režimo veiksmams Ukrai-
noje ir palaikyti Ukrainą šioje kovo-
je! Slava Ukraini!

ской властью. Мы обращаемся к 
гражданам Российской Федера-
ции и россиянам, проживающим 
в разных уголках мира, призыва-
ем граждан всех народов и стран 
сопротивляться преступным дей-
ствиям кремлёвского режима на 
Украине и поддержать Украину 
в этой борьбе! Слава Украине!

se, įstaigose ir organizacijose;
– kiti įsitraukimą į darbo rinką skati-
nantys laikino pobūdžio darbai.

Darbdaviai, pageidaujantys vyk-
dyti laikinojo pobūdžio darbų įgy-
vendinimą, iki 2022 m. kovo 28 d. 
pasiūlymus pateikia savivaldybės 
administracijaiel. p. visaginas@vi-
saginas.lt. Pasiūlymuose nurodoma: 
įstaigos, organizacijos pavadinimas 
ir rekvizitai, darbų pobūdis, numa-
tomų sukurti laikinų darbo vietų ir į 
jas įdarbinti darbo ieškančių asmenų 
skaičius, reikalavimai jų kvalifikacijai 
ar kompetencijai, lėšų poreikis, dar-
bų apimtys, darbo ir darbo apmokė-
jimo sąlygos, įgyvendinimo terminas.
Išsami informacija, pateikiamų doku-
mentų sąrašas ir prašymų formos pa-
teikiamiVisagino savivaldybės inter-
neto svetainėje www.visaginas.lt.

Papildoma informacija teikiama 
tel. (8 386) 39 117.

ti svetainėje www.visaginas.lt skilty-
je „Pagalba Ukrainai“.

Dėl apgyvendinimo registruokitės 
www.stipruskartu.lt arba kreipkitės 
tel. +370 686 95 251.

Paramos maisto produktais, bei 
socialiniais klausimais sulauksite tel. 
+370 655 24 353.

Dėl humanitarinės pagalbos kreip-
kitės į Lietuvos Raudonojo Kryžiaus 
Draugiją Vilties g. 1, tel. +370 652 
98 773 ir Asociaciją „Laimingi Vaikai“ 
tel. +370 677 37 952, +370 616 06 561.

Įsidarbinimo klausimais galite 
kreiptis į Užimtumo tarnybą, tel. +370 
658 26 075.

Švietimo, vaikų ugdymo, užimtumo 
klausimais teiraukitės tel. +370 686 
95 225, +370 386 32 450.

Pirminės sveikatos pagalba bei gy-
dymas Visagino ligoninė, tel. +370 386 
74 643. Pirminės sveikatos priežiūros 
centras tel. +370 611 97 419; +370 613 
05 988 (nuo 7.00 val. iki 18.30 val.).

Psichologinės pagalbos sulauksi-
te tel. +370 682 52 685, el. p. psicho-
logine.pagalba@sam.lt.

Kovo 20 d. –
Pasaulinė Žemės diena

Bundant pavasariui, pasitinkant pavasario lygiadienį,
švenčiame mūsų visų motinos – Žemės dieną.

Padarykime visa, ką mūsų rankos ir protai gali, kad mūsų visų 
namuose įsivyrautų taika, noras apsaugoti žmones ir tiek daug metų 

besiformavusią gamtos įvairovę. Ši planeta – tai mūsų gyvenimų 
atspindys. Vieną akimirką, kaip ir motina, ji gali pavargti tvarkyti savo 

vaikų išmėtytus daiktus, valyti užterštus kampus ir džiuginti mus.
Nenuvilkime Jos, permąstykime savo gyvenimus ir savo 

poelgiais padėkokime Žemei už jaukius, žalius namus, gryną 
orą ir galimybę mėgautis nuostabia gamta.

Brangūs Visagino gyventojai, sveikiname Jus
su Pasauline mūsų visų motinos – Žemės diena!

Savivaldybės meras Erlandas Galaguz
Administracijos direktorius Virginijus Andrius Bukauskas

Įdomi Žemės dienos istorija: Pasaulinę Žemės dieną Jungtinės Tautos oficia-
liai paskelbė 1971 m. Žemės dienai buvo pasirinktas pavasario lygiadienis – lai-
kas, kai dienos ir nakties ilgumas tampa vienodas visuose Žemės rutulio taškuose. 

Lietuvai atgavus Nepriklausomybę, Žemės dienos iniciatorius John McConne-
ll kreipėsi į mūsų tautą, ragindamas tapti Žemės globėjais, o pavasario ekvinok-
ciją, kuri skirtingose planetos vietose yra kovo 20 - 21 d., minėti kaip Pasaulinę 
Žemės dieną. 

Atsiliepiant į šį kreipimąsi, Lietuvos Respublikos Atkūriamasis Seimas (tuome-
tinė Lietuvos Respublikos Aukščiausioji Taryba) 1992 m. Žemės dieną oficialiai 
įteisino ir Lietuvoje.


