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Birutės Marijos Alseikaitės-Gimbutienės 100-osios gimimo metinės

Pašto ženklų temos renkamos remiantis Pašto mokos ženklų išleidimo, išėmimo iš apyvartos ir apskaitos 
taisyklių, patvirtintų LR susisiekimo ministro 2013 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. 3-258, II skirsniu. Pašto 
ženklų projektai renkami bei spausdinami remiantis Pašto mokos ženklų išleidimo, išėmimo iš apyvaraIII ir 
IV skirsniais.

2021-01-08  LIETUVOS VALSTYBĖS ARCHYVUI – 100 METŲ

2021-01-22  GARSŪS PASAULIO ŽMONĖS, KILĘ IŠ LIETUVOS.  

                                        BIRUTĖS MARIJOS ALSEIKAITĖS-GIMBUTIENĖS 100-OSIOS GIMIMO METINĖS

2021-02-05  VYTAUTO DIDŽIOJO KARO MUZIEJUI – 100 METŲ (ŽA)

2021-02-12  PARTIZANŲ LIETUVA

2021-03-12  LDK SIMBOLIAI. LIETUVOS VALDOVAI

2021-03-26  LIETUVOS KURORTAI. PALANGA

TURINYS

PAŠTO MOKOS ŽENKLŲ LEIDYBA

IŠLEISTI I KETVIRČIO PAŠTO MOKOS ŽENKLAI
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PAŠTO MOKOS ŽENKLŲ LEIDYBOS 
PLANAS 2021 METAMS 

Eil. 
Nr. Pašto ženklo, pašto bloko, ženklinto atviruko pavadinimas Išleidimo data

Pašto ženklas, 
pašto blokas, 
ženklintas 
atvirukas

1. Lietuvos valstybės archyvui – 100 metų 2021-01-08 Pašto ženklas

2.
Garsūs pasaulio žmonės, kilę iš Lietuvos. Birutės Marijos 
Alseikaitės-Gimbutienės 100-osios gimimo metinės

2021-01-22 Pašto ženklas

3. Vytauto Didžiojo karo muziejui – 100 metų 2021-02-05
Ženklintas 
atvirukas

4. Partizanų Lietuva 2021-02-12 Pašto blokas 

5. LDK simboliai. Lietuvos valdovai 2021-03-12
2 pašto ženklų 
serija

6. Lietuvos kurortai. Palanga 2021-03-26 Pašto ženklas

7. Europa. Nykstanti nacionalinė laukinė gamta 2021-04-23
2 pašto ženklų 
serija

8. Vinco Čepinskio 150-osios gimimo metinės 2021-04-30 Pašto ženklas

9. Lietuvos tautinės mažumos ir bendrijos. Rusai 2021-06-11 Pašto ženklas

10. Lietuvos jūrinė istorija 2021-06-25 Pašto ženklas

11. Jono Kubiliaus 100-osios gimimo metinės 2021-07-09 Pašto ženklas

12.
XXXII Olimpiados žaidynės.  
(Jei XXXII Olimpiados žaidynės būtų atšauktos, pašto 
ženklas nebūtų leidžiamas)

2020-09-25 Pašto ženklas

13. Chotyno mūšiui – 400 metų 2021-09-03 Pašto blokas

14. Šv. Kalėdos ir Naujieji metai 2021-11-27
2 pašto ženklų 
serija
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PIRMAJAM LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS 
ARCHYVUI – 100 METŲ

Dail. G. Jaronytė. 
Kreidinis popierius. Ofsetas. 
Ženklo dydis – 37,5x30 mm.
 Lape 50 (5x10) pašto ženklų. 
Nominalas – 0,49 €. 
Tiražas 100 000. 
Spausdino „Baltijas Banknote SIA“, Latvija. 

2021-ieji valstybės archyvams yra išskirtiniai – prieš šimtą metų 
buvo įkurtas pirmasis Lietuvos Respublikos valstybės archyvas. 
Minint šią sukaktį LR Seimas 2021-usius paskelbė archyvų me-
tais.
Archyvai – tai vieta, kurioje saugomi patys įvairiausi valstybės 
istoriją atspindintys dokumentai. Oficialiai pirmasis valstybės 
archyvas Lietuvos Respublikoje buvo įkurtas 1921 m. spalio 19 
d. Kaune – būtent šio archyvo šimtmetis ir minimas šiais me-
tais. Archyvo atsiradimas lėmė archyvų srities reglamentavimą 
šalies mastu, valstybinės archyvų sistemos suformavimą. Per 
šimtmetį valstybės archyvai ne kartą buvo reorganizuoti, tačiau 
jie išliko valstybės dokumentinio paveldo saugotojai ir skleidėjai.
Lietuvoje yra 9 valstybės archyvai. Valstybiniuose archyvuose 
saugomi dokumentai sudaro net 116 kilometrų – kaip nuo Vil-
niaus iki Kauno. Dažnai gyventojai apsilankę archyvuose nu-
stemba kokius istorinius dokumentus čia galima atrasti: tai 1922 
m. Lietuvos konstitucija, Baltijos kelio fotografijos, Partizanų do-
kumentai, popiežiaus bulės, į UNESCO pasaulio paveldą įtraukti 
dokumentai, pats seniausias saugomo dokumento fragmentas 
datuojamas 1280 – 1300 m. išleistos liturginės knygos.

Išleidimo data 2021-01-08
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GARSŪS PASAULIO ŽMONĖS, KILĘ IŠ LIETUVOS. BIRUTĖS MARIJOS 
ALSEIKAITĖS-GIMBUTIENĖS 100-OSIOS GIMIMO METINĖS

Išleidimo data 2021-01-22 Dail. E. Kulbytė. 
Kreidinis popierius. Ofsetas. 
Ženklo dydis – 37,5x30 mm. 
Nominalas – 0,49 €. Lape 50 (5x10) pašto ženklų. 
Tiražas – 100 000. 
Spausdino „Baltijas Banknote SIA“, Latvija. 

B. M. Alseikaitė-Gimbutienė gimė ir augo Vilniuje. Kauno Vytauto 
Didžiojo universitete studijavo humanitarinius mokslus, o uni-
versitetui persikėlus į Vilnių ir įsteigus Archeologijos katedrą, 
perėjo į archeologiją. Per kelis studijų metus moteris parašė 
ne vieną mokslinį darbą, apsigynė ir filosofijos mokslų dakta-
rės laipsnį, tačiau antras pasaulinis karas privertė jos visą šei-
mą pasitraukti į Vokietiją, kol galiausiai visam laikui ji persikėlė 
į Jungtines Amerikos Valstijas. Pradžioje išbandžiusi įvairius 
darbus, galiausiai be atlyginimo pradėjo dirbti Harvardo univer-
siteto muziejuje. Ryžtinga ir kruopšti darbuotoja buvo pastebėta 
– gavo Nacionalinio mokslo fondo paramą parašyti knygai „Rytų 
Europos proistorė“. Tada ir prasidėjo jos didžiausi atradimai ar-
cheologijoje.
B. M. Alseikaitę-Gimbutienę labiausiai išgarsino tuo metu naujas 
požiūris į archeologiją – tradiciškai archeologai tik kasinėja ir ap-
rašinėja savo radinius, o ji pradėjo aiškinti jų prasmę. Ji laikoma 
archeomitologijos – archeologijos krypties, jungiančios archeo-
logiją, lingvistiką, etnologiją ir religijotyrą, pradininke. Ji padėjo 
pagrindus ir naujai Europos priešistorės sampratai, jog neolito 
Europoje klestėjo taiki civilizacija, kurios pagrindas buvo meninė 
kūryba ir nematerialios vertybės.
Dėl savo darbų B. M. Alseikaitė-Gimbutienė laikoma viena gar-
siausių archeologių pasaulyje. Ji yra parašiusi 23 knygas, už 
knygą „Deivės civilizacija: Senosios Europos pasaulis“ 1993 m. 
jai buvo paskirta Enisfildo-Vulfo premija, skiriama JAV už žy-
miausius pasaulio kultūros istorijos tyrimus.
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PARTIZANŲ LIETUVA

vės kovos kryžiais. 1956 m. spalį Kaune jis buvo suimtas, kankinamas, 1957 m. lapkritį sušaudytas Vilniuje. 
1998 m. Lietuvos Respublikos Prezidento dekretu jam suteiktas dimisijos brigados generolo laipsnis, Vyčio 
kryžiaus 2-ojo laipsnio ordinas, o 1999 m. – Vyčio kryžiaus 1-ojo laipsnio ordinas. 2018 m. Vilniaus Našlaičių 
kapinėse rasti jo palaikai.
Bronius Liesys-Naktis gimė 1922 m. balandžio 16 d. progimnazijos direktoriaus šeimoje Ramygaloje. 1941 
m. jo tėvai ištremti į Sibirą. Būsimas partizanas VDU studijavo žurnalistiką, buvo Lietuvos laisvės armijos 
narys. 1944 m. su broliu Antanu išvyko į Vokietijos žvalgybos mokyklą, ten mokėsi partizaninio karo taktikos. 
1945 m. grįžo į Lietuvą, buvo Kęstučio apygardos partizanas. Nuo 1948 m. liepos buvo Prisikėlimo apygardos 
štabo viršininkas. Nuo 1949 m. vasario mėn. – LLKS Tarybos prezidiumo narys. 1949 m. suvažiavimo metu 
jam suteiktas laisvės kovotojo partizanų kapitono laipsnis. Kaip ir Žadgaila rašė eilėraščius, partizanų ben-
druomenėje buvo žinomas Ėglio slapyvardžiu. Žuvo 1949 m. rugpjūčio 13 d. Radviliškio apskrities Užpelkių 
miške. 1950 m. apdovanotas 1-ojo ir 2-ojo laipsnių Laisvės kovos kryžiais, 1998 m. suteiktas pulkininko 
leitenanto laipsnis bei Vyčio kryžiaus 1-ojo laipsnio ordinas.
Leonardas Vilhelmas Grigonis-Užpalis gimė 1905 m. gruodžio 14 d. Rokiškio valsčiaus Pužonių kaime. Į 
partizaninę kovą įsitraukė 1944 m. Buvo Šiaulių ir Radviliškio apylinkėse veikusios Vytauto Didžiojo–Atžalyno 
rinktinės štabo viršininkas, vėliau – Prisikėlimo apygardos vadas. 1949 m. suvažiavime apdovanotas 3-iojo 
laipsnio Laisvės kovos kryžiumi su kardais. 1950 m. gegužės 30 d. jam suteiktas laisvės kovotojo partizanų 
pulkininko leitenanto laipsnis. Žuvo 1950 m. liepos 22 d. Ariogalos apylinkių Daugėliškių miške. 1950 m. 
apdovanotas 1-ojo ir 2-ojo laipsnių Laisvės kovos kryžiais, 1998 m. suteiktas Vyčio kryžiaus 1-ojo laipsnio 
ordinas ir pulkininko laipsnis.
knygą „Deivės civilizacija: Senosios Europos pasaulis“ 1993 m. jai buvo paskirta Enisfildo-Vulfo premija, 
skiriama JAV už žymiausius pasaulio kultūros istorijos tyrimus.
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LDK SIMBOLIAI. LIETUVOS VALDOVAI

Išleidimo data 2021-03-12 Dail. A. Slapšys. 
Kreidinis popierius. Ofsetas. 
Pašto ženklai savilipiai. 
Ženklo dydis – 25x25 mm. 
Nominalas – 0,10 €, 0,49 €.
 Lape 25 (5x5) pašto ženklai. 
Tiražas – 200 000; 300 000. 
Spausdino „Baltijas Banknote SIA“, Latvija. 

Pirmasis Lietuvos karalius – Mindaugas

Pirmą kartą istoriniuose šaltiniuose Mindaugas minimas 
1219 m. tarp penkių vyriausių Lietuvos kunigaikščių. Ma-
noma, kad pradinės Mindaugo valdos apėmė Pietų Lietuvą. 
Siekdamas valdžios, jis kitus kunigaikščius vertė savo vasa-
lais. 1245 m. jis minimas jau kaip visos Lietuvos valdovas.
Savo valdymo metais Mindaugas prie Lietuvos prijungė 
Juodosios Rusios žemes, tačiau dėl jų ir dėl kitų žemių ilgus 
metus malšino brolėnų Tautvilo ir Edivydo bei jų dėdės Vy-
kinto maištą. Ilgainiui prie maištininkų prisijungė ir Livonijos 
ordinas, Rygos vyskupas, dalis žemaičių. Siekdamas suskal-
dyti priešų koaliciją ir atskirti nuo jos pavojingiausią priešą 
– Livonijos ordiną, 1251 pradžioje priėmė katalikybę, po kelių 
metų tapo Lietuvos karaliumi.
Nors po šių įvykių Lietuva buvo pripažinta tarptautiniu mas-
tu, iki pat mirties Mindaugas kariavo dėl Lietuvos žemių. Po 

1260 m. Durbės mūšio Mindaugas nutraukė taiką su Livonijos ordinu, rėmė prūsus jų Didžiojo sukilimo 
metu. 1263 m. buvęs bendražygis Treniota ir Nalšios kunigaikštis Daumantas nužudė Mindaugą ir jo 
sūnus Ruklį ir Repeikį.

Gediminas – kunigaikštis, įtvirtinęs galingą Lietuvą

Gediminas, kaip Lietuvos didysis kunigaikštis, valdė 1316-1341 m. Valdžią paveldėjo iš brolio Vytenio. 
Titulavosi lietuvių ir rusų karaliumi, Žiemgalos kunigaikščiu. Popiežius pripažino jį lietuvių ir daugelio 
rusų karaliumi.
Valdant Gediminui, Lietuvoje buvo įtvirtinta didžiojo kunigaikščio valdžia, sustiprinta valdymo sistema, 
suformuota didžiojo kunigaikščio taryba, į kurią buvo kviečiami sritiniai kunigaikščiai. Toks valstybės 
galios stiprinimas sudarė sąlygas plisti žemdirbystei, augti miestams, amatams ir kilti prekybai. Laiš-
kuose Vakarų Europos miestams Gediminas kvietė į Lietuvą atvykti amatininkus ir pirklius. Gediminas 
sustiprino Vilniaus pilį, įtvirtino šį miestą kaip LDK sostinę.
Valdydamas Gediminas daug dėmesio skyrė užsienio politikai. Joje vyravo dvi kryptys: atremti kryžiuo-
čių agresiją ir varžytis su vis stiprėjančia Maskvos didžiąja kunigaikštyste į rytus plečiant LDK teritoriją. 
Laiške popiežiui Jonui XII pareiškė norą krikštytis ir įvesti Lietuvoje krikščionybę, jeigu Ordinas nutrauks 
agresiją ir oficialiai bus pripažinta Lietuvos valstybė. 1324 m., atvykus popiežiaus pasiuntiniams, krikš-
tytis atsisakė, motyvuodamas, kad Ordinas siekia pavergti Lietuvą. Sumanios diplomatijos dėka išvengė 
didelių mūšių su Aukso Orda, prie LDK galutinai prijungė Pinską, Turovą, Minsko kunigaikštystę, Palenkę, 
Vitebską, Volynę. Į LDK politinę įtaką pateko Pskovas, Mozyrius, Kijevas. 1333 m. įkurdino vietininką Nov-
gorode. Gedimino valdoma LDK 14 a. pirmoje pusėje tapo galingiausia Rytų Europoje, jos interesų paisė 
ir Vidurio Europos valstybės.
1341 m. Gediminas bandė antrą kartą apsikrikštyti, tačiau tų metų paskutinę savaitę buvo nužudytas.
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LIETUVOS KURORTAI. PALANGA

Dail. L. Aleknavičiūtė. 
Kreidinis popierius. Ofsetas. 
Ženklo dydis – 37,5x30 mm. 
Nominalas – 0.81 €. Lape 50 (5x10) pašto ženklų. 
Tiražas – 22 000. 
Spausdino „Baltijas Banknote SIA“, Latvija. 

Palanga yra populiariausias kurortas Lietuvoje, pagal bendrą 
turistų skaičių šį miestą lenkia tik nuo sostinė Vilnius. Simbo-
liška, šiais metais minimos 100-osios Palangos grąžinimo Lie-
tuvai metinės, paskatinusios išleisti pašto ženklą šiam kurortui. 
1921-aisiais kovo 30 dieną Palangos kraštas buvo prijungtas 
prie Lietuvos nubrėžus naują sieną su Latvija.
Pirmą kartą Palangos vardas rašytiniuose šaltiniuose pami-
nėtas 1253 m. Vokiečių ordino kronikose, kuriose pasakojama 
apie danų karaliaus Valdemaro I-jo kariuomenės išsilaipinimą 
Palangoje 1161 m. Per visą miesto istoriją buvo ne vienas šių 
žemių užkariautojas, Lietuvai jis atiteko 1435 m. Bresto taikos 
sutartimi su kryžiuočiais. 1795 m. Lietuva buvo prijungta prie 
Rusijos imperijos. 1824 m., kaip atskirą guberniją, Palangą nu-
sipirko caro kariuomenės pulkininkas Mykolas Tiškevičius. Šios 
grafų šeimos valdymo laikotarpiu Palangoje įkurti iki šiol miesto 
svečius džiuginantys objektai – parkas, dvaro rūmai, bažnyčia ir 
t. t. Po Pirmojo pasaulinio karo, žlugus Rusijos imperijai, Lietu-
va tapo nepriklausoma valstybe, tačiau Nepriklausomybės akte 
signatarai pamiršo apibrėžti šalies ribas, taip dar kelis metus 
Palanga priklausė latviams.
Palanga neatsiejama nuo jūros. Dažniausiai Palangos vardas 
kildinamas iš baltų kalbose vartojamų archaiškų žodžių palvė, 
palios, pala, palas (reiškiančių žemas, pelkėtas vietas) arba iš 
upėvardžių Palanga, Palangis, Alanga, Langa, tačiau yra ir kita 
versija – pasakojama, kad žvejų nameliai stovėdavo taip arti 
kranto, jog jūros bangos skalaudavo, o vėjas užpustydavo juos 
smėliu iki pat palangės. Ilgus metus Palangos gyventojų pagrin-
dinė veikla buvo žvejyba, taip pat jie rinko jūros išmestą gintarą, 
prekiavo su kitais Baltijos pakrantės miestais.
Žymiojo Palangos tilto istorija siekia 1882 m., kai grafas Juo-
zapas Tiškevičius pastatė jūros tiltą, skirtą plytų eksportui. Va-
sarą šis tiltas būdavo užleidžiamas gyventojų ir miesto svečių 
pasivaikščiojimams. Įdomus faktas – čia net buvo pravestas 
tramvajus – šaltuoju metų laiku juo buvo gabenamos plytos, o 
vasarą – miesto svečiai. Nuo 1892 m. tiltas galiausiai skirtas tik 
poilsiautojų pasivaikščiojimams. Laikas, jūros bangos ir vėjas 
niokojo šį statinį, tad 1998 m. pastatytas naujas – dabartinis 
tiltas. Jis taip ir išliko populiaria Palangos vieta. Tikriausiai, kie-
kvienas miesto svečias bent kartą per savo viešnagę ateina čia 
pasigrožėti jūra, saulėlydžiu.

Išleidimo data 2021-03-26
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PIRMOS DIENOS DATOS (PDA) IR PROGINIAI (PA) SPAUDAI

2021-01-08 LIETUVOS VALSTYBĖS ARCHYVUI – 100 METŲ
2021-01-22 GARSŪS PASAULIO ŽMONĖS, KILĘ IŠ LIETUVOS. BIRUTĖS MARIJOS 
                         ALSEIKAITĖS-GIMBUTIENĖS 100-OSIOS GIMIMO METINĖS
2021-02-05 VYTAUTO DIDŽIOJO KARO MUZIEJUI – 100 METŲ 
2021-02-12 PARTIZANŲ LIETUVA
2021-03-12 LDK SIMBOLIAI. LIETUVOS VALDOVAI
2021-03-26 LIETUVOS KURORTAI. PALANGA

VY
TA

UT
O

 D
ID

IO

JO
 KARO MUZIEJUI - 100 M

ET

PREM
IER JO

UR          2021 02 05 KAUNAS





16 |    EKSPRESINFORMACIJA Nr. 117    |    www.lietuvospaštas.lt

AB LIETUVOS PAŠTAS SIŪLO

Metinius pašto ženklų rinkinius:

Prekės kodas Leidimo metai Kaina (EUR)

220113_3 2000 24

220145_2 2001 22

220163_3 2002 20

220149D 2003 21

220154_2 2004 19

220164_4 2005 20

220171_4 2007 25

220199 2014 30

220200 2015 33

220201 2016 28

220202 2017 33

220204 2018 39

220205 2019 27

220206 2020 30
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Filatelinė produkcija užsakovui išsiunčiama paštu po to, kai apmokama sąskaita. Galima užsisakyti Lietuvos 
pašto pirmos dienos vokų, vokų su proginiais spaudais, suvenyrinių lapų, ženklintų vokų ir atvirukų, aerogra-
mų bei kitos filatelinės medžiagos. 

Užsakymus prašome siųsti adresu: 
AB Lietuvos paštas 
Korporatyvinių reikalų departamentas J. Jasinskio g. 16, 03500 Vilnius 
Lietuvos pašto ženklus galima užsisakyti el. parduotuvėje: www.lietuvospaštas.lt 
Iškilus klausimams kreiptis el. paštu: expressinfo@post.lt Informacija teikiama tel.: 8 700 5540

Lietuvos pašto ženklų komplektus Davo Lux lapuose:

Prekės kodas Leidimo metai Kaina (EUR)

220197 2011 41,71 

Teminius rinkinius:

Prekės kodas Pavadinimas Kaina (EUR)

220176
Lietuvos raudonoji knyga pašto 

ženkluose
57,34

220193 Vaikiškas pašto ženklų rinkinys 9,27

Bendros laidos:
Vatikano pašto ženklus:

Prekės kodas Pavadinimas Kaina (EUR)

225018
Žemaičių vyskupijos įkūrimui – 

600 metų 
1

Lenkijos pašto ženklus:

Prekės kodas Pavadinimas Kaina (EUR)

225019
Trakų Dievo Motinos, Lietuvos 

globėjos, paveikslo karūnavimui 
– 300 metų

1

225020

500-osios Lietuvos didžiojo ku-
nigaikščio ir Lenkijos karaliaus 

Žygimanto Augusto gimimo 
metinės

2


