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Tarptautinė komisija nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje 

įvertinti inicijuoja Birželio 14-osios – Gedulo ir vilties dienos paminėjimą Lietuvos bendrojo 

ugdymo įstaigose bei kitose švietimo institucijose. Šiemet minėsime 78-ąsias pirmųjų trėmimų 

metines, kai per vieną savaitę iš Lietuvos buvo ištremta apie 17 500 žmonių. 

 

 Šiemet, Gedulo ir vilties dienai, bendrojo ugdymo įstaigoms siūloma pilietinė iniciatyva 

„Tremties vaikų žaislai“.  

 

 

Pilietinės iniciatyvos „Tremties vaikų žaislai“ aprašymas 

       

Pilietinės iniciatyvos tikslai:  

• paskatinti mokinius pasidomėti apie ištremtus į Sibirą, išvežtus į lagerius artimuosius: 

senelius, prosenelius bei kitus giminaičius; 

• prisiminti mūsų šalies istoriją, pagerbti buvusius tremtinius ir lagerių vargus patyrusius 

žmones. 

 

Pilietinės iniciatyvos uždaviniai:  

- Paskatinti mokinius domėtis tremtinių istorijomis, kuriose pasakojama apie išgyvenimus 

tremtyje būnant vaiku, paaugliu. 

 

 

Rekomendacijos mokytojams, ruošiantis paminėjimui: 

• Aptarkite su mokiniais trėmimų temą. Sužinokite, ką mokiniai apie tai žino ir kaip 

supranta šį sudėtingą Lietuvos istorijos laikotarpį; 

• Paskaitykite tremtinių, politinių kalinių atsiminimus, kuriuose aprašomos ištremtų 

vaikų, paauglių istorijos;  

• Pasiūlykite mokiniams, remiantis tremtinių tekstais, pagaminti žaislus, kokius galbūt 

galėjo pasigaminti vaikai tremtyje;  

• Pasiūlykite mokiniams nupiešti tremtyje gyvenusių vaikų kasdienybę, kovą dėl 

išgyvenimo, taip, kaip tai supranta šiuolaikiniai vaikai, paaugliai; 

• Siūlome mokytojams į pamokas, į organizuojamus renginius pasikviesti buvusius 

tremtinius, politinius kalinius – pasidalinti išgyvenimais, prisiminimais.  

Pastaba: Tremtinių pasakojimuose apie praleistą vaikystę tremtyje atsispindi kasdienė kova už 

gyvenimą ir išgyvenimą. Daugelis į tremtį pakliuvusių vaikų stengėsi dirbti ne vaikiškus darbus dėl 
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pastovaus alkio, maisto trūkumo, stengėsi padėti kaip įmanoma savo tėvams, broliams ir seserims. 

Todėl tremtinių atsiminimuose retai minimos vaikiškos išdaigos, pramogos ar vaikiški žaislai. 

Daugelio vaikų vaikystė pasibaigė kartu su prasidėjusia tremtimi. 

Tad kalbant apie vaikų kasdienybę tremtyje, galima paanalizuoti – ar galėjo vaikai turėti kokius nors 

žaislus, ar galėjo pasigaminti iš medžio žievės, kankorėžio, rūbų skiaučių ir t.t.  

 

Renginio vieta ir laikas: 

  

 Kviečiame mokyklų bendruomenes minėti Gedulo ir vilties dieną birželio 14-ąją.  Vietą 

minėjimui mokyklos pasirenka savo nuožiūra: mokyklos teritorija ar miesto/miestelio vieta, susijusi 

su sovietinio režimo aukų įamžinimu.  

 Tarptautinės komisijos sekretoriatas kasmet, nuo 2004 metų, inicijuoja pilietines 

iniciatyvas, skirtas Gedulo ir vilties dienai paminėti. Šių iniciatyvų tikslas paskatinti moksleivius 

būti aktyviais minėjimų dalyviais, dalyvauti gyvoje istorijos pamokoje – gyvai, renginio metu, 

pabendrauti su buvusiais tremtiniais ir politiniais kaliniais. Siekiame, jog būtų puoselėjama istorinė 

atmintis ir renginių metu vyktų kartų dialogas.  

 

 

Susidomėjusius ir ketinančius prisijungti prie iniciatyvos kviečiame užsiregistruoti 

Tarptautinės komisijos internetinėje svetainėje: www.komisija.lt 

 

https://www.komisija.lt/renginiai/pilietine-iniciatyva-tremties-vaiku-zaislai/  

 
 

Gražias, informatyvias nuotraukas (1–2) iš vykusių renginių, kurias galėtume patalpinti į 

naujienlaiškį ir interneto svetainę, prašome siųsti el. paštu istorinekomisija@gmail.com; 

 

Iškilus klausimams, prašome kreiptis elektroniniu paštu: ingrida.vilkiene@lrv.lt; arba telefonu: 8 706 

63818.  

 

 

 

 

Vykdomojo direktoriaus pavaduotoja - švietimo programos koordinatorė 

Ingrida Vilkienė 
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