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Birželio 16 d. Vilniuje buvo surengtas Japonijos ambasadorės Kazuko Shiraishi 

atsisveikinimo priėmimas.  

 

Priėmime dalyvavo profesorius V. Landsbergis, krašto apsaugos ministras J. Olekas, 

energetikos ministras R. Masiulis, kultūros ministras Š. Birutis, švietimo ir mokslo 

ministrė A. Pitrėnienė, Seimo Pirmininko pirmasis pavaduotojas V. Gedvilas, Seimo 

Pirmininko pavaduotojas A. Sysas, Seimo Užsienio reikalų komiteto pirmininkas B. 

Juodka, Seimo Europos reikalų komiteto pirmininko pavaduotojas E. Zingeris, Seimo 

Tarpparlamentinių ryšių su Japonija grupės pirmininkė D. Mikutienė, kiti Seimo nariai, 

Vyriausybės atstovai, diplomatinių atstovybių vadovai, Japonijos įmonių vadovai, 

Lietuvos universitetų, kultūros, verslo ir kitų sričių atstovai. Iš viso priėmime apsilankė 

apie 210 svečių. 

 

 

Atsisveikinimo kalboje, kurią Japonijos ambasadorė perskaitė anglų ir lietuvių kalbomis, 

ambasadorė dėkojo už draugystę ir paramą jos 3 metų ir 4 mėnesių kadencijos metu. Ji 

sakė, kad per visą savo darbo Lietuvoje laiką ji buvo pasiryžusi kalbėti Lietuvos 

visuomenei lietuvių kalba, suprasdama, kad lietuvių kalba yra Lietuvos žmonių 

tapatumo bruožas. Tuo ambasadorė norėjo parodyti savo pagarbą Lietuvos žmonėms. 

Savo kalboje ambasadorė minėjo savo pasiryžimą tapti Lietuvos reikalų eksperte. Tuo 

tikslu ji perskaičiusi daug knygų apie Lietuvos istoriją, politiką, visuomenę ir tradicijas. 

Užsienio reikalų ministras L. Linkevičius yra pasakęs, kad Japonijos ambasadorė 

pasirodo visur. Jos ekscelencija didžiuojasi tuo, kad ministras pripažino ją kaip aktyvią 

ambasadorę. Savo kalboje ambasadorė taip pat minėjo Visagino atominės elektrinės 

projektą ir išreiškė viltį, kad projektas bus vystomas toliau. Ambasadorė taip pat tikisi, 

kad Japonijos ir Lietuvos ryšiai įvairiose srityse ir toliau stiprės. 

 

Krašto apsaugos ministras J. Olekas savo kalboje pasidžiaugė, kad ambasadorės K. 

Shiraishi kadencijos metu, jos dėka, Lietuvos ir Japonijos politiniai, ekonominiai, 

švietimo, saugumo ir kitų sričių ryšiai tapo glaudesni. Ministras ambasadorę apibūdino 

kaip pačią aktyviausią dvišalių ryšių puoselėtoją. Ministras taip pat išreiškė viltį, kad 

šalių dvišalis bendradarbiavimas ir toliau stiprės.    
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Krašto apsaugos ministro J. Oleko kalba 

 

 

Su profesoriumi V. Landsbergiu 



 

Su Energetikos ministru R. Masiuliu 

 

 


