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Tarptautinė komisija nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje 

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

ugdymo įstaigose ir kitose švietimo institucijose. Šiemet minime 79-ąsias pirmųjų trėmimų 

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

 

Šiemet, minint Gedulo ir vilties dieną, kviečiame bendrojo ugdymo įstaigas prisijungti prie 

pilietinės iniciatyvos „Vilties aitvaras“. Šią idėją minėjimui pasiūlė Alytaus Jotvingių gimnazijos 

etikos mokytoja Danutė Sasnauskienė. 

 

 

Pilietinės iniciatyvos „Vilties aitvaras“ aprašymas 

 

„Vilties aitvaro“ simbolio apibudinimas: 

 

 „Aitvaras“ kaip simbolis, žmonių sąmonėje turi teigiamą prasmę – jis, kaip ir žmonių svajonės, 

yra laisvas ir plazdenantis ore. Žmonės, kurie buvo ištremti, neteko visko: Tėvynės, namų, artimųjų, 

laisvės ir galimybės rinktis. Tačiau svajones, viltį galėjo turėti, neišsiduodant ir tvirtai saugant savo 

širdyje.  

Aitvaro simbolis yra sutinkamas lietuvių tautosakoje, apie aitvarus yra pasakų ir pasakėčių. 

Ruošiantis Gedulo ir vilties dienai, galima rekomenduoti mokiniams susipažinti ne tik su buvusių  

tremtinių ir politinių kalinių prisiminimais, bet perskaityti pvz. Simono Stanevičiaus pasakėčią 

„Aitvarai“ ir vėliau paanalizuoti – kokią prasmę žmogui turėjo  aitvaras.  

Simono Stanevičiaus pasakėčią „Aitvarai“ galite rasti čia: http://antologija.lt/text/simonas-

stanevicius-sesios-pasakos/2  

 

   

Pilietinės iniciatyvos tikslai:  

• paskatinti mokinius domėtis Lietuvos gyventojų trėmimų istorija iš artimiausios aplinkos: 

paklausti apie tai tėvus, senelius, prosenelius bei tų įvykių liudininkus – buvusius tremtinius 

ir politinius kalinius; 

• prisiminti mūsų šalies istoriją, žinoti ją ir tuo pagerbti buvusius tremtinius ir lagerių vargus 

patyrusius žmones. 

 

Pilietinės iniciatyvos uždaviniai:  

- Paskatinti mokinius domėtis apie vykusias trėmimais (kokie žmonės buvo tremiami, kodėl, 

kas ir kaip organizavo trėmimus ir t.t.); 

- Skaityti, analizuoti tremtinių, politinių kalinių atsiminimus, ieškoti prisiminimuose tokių 

vietų, kurios  pasakoja apie žmonių emocijas; 

- Daryti  pilietinės iniciatyvos simbolį – aitvarą (daryti iš popieriaus ar kt. medžiagos arba 

piešti piešinius, kuriuose būtų aitvarai. 

 

Rekomendacijos mokytojams, ruošiantis paminėjimui: 

http://antologija.lt/text/simonas-stanevicius-sesios-pasakos/2
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• Aptarkite su mokiniais trėmimų temą. Sužinokite, ką mokiniai apie tai žino ir kaip supranta šį 

sudėtingą Lietuvos istorijos laikotarpį; 

• Paskaitykite tremtinių, politinių kalinių atsiminimus; paanalizuokite juos. Atkreipkite dėmesį 

į vietas tekstuose, kur atsispindi tremtinių svajonės, viltys sugrįžti į Tėvynę, viltis išgyventi. 

• Pasiūlykite mokiniams gaminti VILTIES AITVARUS iš popieriaus ar kitų medžiagų, arba, 

nesant galimybei, pasiūlykite mokiniams nupiešti aitvarus, kuriuos galėjo pasidaryti vaikai, 

būdami Sibiro platybėse. Vėliau, iš mokinių piešinių galima padaryti parodą (nuotoliniu 

būdu) ir ją aptarti bendraujant virtualiai. 

• Pagamintus mokinių aitvarus galima pakabinti ant medžių prie mokyklos (laikantis saugaus 

atstumo) ir aptarti tai, ką mokiniai sukūrė ir kokios mintys kuriant juos aplankė.  

 

Renginio vieta ir laikas: 

mokyklų bendruomenės, atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerijos 

nurodymus, pasirenka Gedulo ir vilties dienos minėjimo formą ir dieną (galėtų būti iki birželio 15 

dienos).  

 

Susidomėjusius ir ketinančius prisijungti prie pilietinės iniciatyvos „Vilties aitvaras“ 

kviečiame užsiregistruoti Tarptautinės komisijos internetinėje svetainėje: 

https://www.komisija.lt/renginiai/pilietine-iniciatyva-vilties-aitvaras/  

 

Būsime dėkingi, jeigu pasidalinsite gražiomis, informatyviomis nuotraukomis (1–2) iš vykusių 

renginių, kurias galėtume patalpinti į naujienlaiškį ir interneto svetainę. Nuotraukas prašome siųsti 

el. paštu istorinekomisija@gmail.com; 

 

Tarptautinės komisijos sekretoriatas kasmet, nuo 2004 metų, inicijuoja pilietines iniciatyvas, 

skirtas Gedulo ir vilties dienai paminėti. Šių iniciatyvų tikslas - puoselėti istorinę atmintį.  

 

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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