
Choras „Atminties gaida“ 2016 

 

Choro „Atminties gaida“ metraštininkė Eduarda Steponavičienė  1 

Choras „Atminties gaida“  
 
1988 m. lapkritį Kaipėdoje tremtiniai susibūrė į „Tremtinio“ klubą, kurio taryba 

ėmė burti tremtinių chorą. Norinčių dainuoti susirinko nemažas būrys. 
Pirmoji choro repeticija įvyko 1989 m sausio 15 d., o jau po mėnesio – pirmasis 

koncertas Jūrų prekybos uosto kultūros rūmuose, minint Vasario 16-ąją. Klaipėdiečių 

tremtinių choras pradėjo aktyvią visuomeninę ir koncertinę veiklą. 
1989 m. gegužės 30 d. choristai važiavo į Kauną susitikti su 
mylimiausiu tremtinių poetu Bernardu Brazdžioniu. 1990 m. buvo 

surengta išvyka į Lenkiją, Čestachovą, kur buvo pašventintas 
mauzoliejus sušaudytiems lenkų karininkams bei negrįžusiems į 

Tėvynę politiniams kaliniams ir tremtiniams. 

Choro vadovas ir dirigentas Vytautas Saikauskas  

Vytautas Saikauskas nuo 1992m. yra Klaipėdos politinių kalinių ir tremtinių 

choro „Atminties gaida“ vadovas. 
1996 metais sudarė tremtinių dainų 

rinkinį „Leiskit į tėvynę". 
Organizavo politinių kalinių ir 
tremtinių chorų šventes (1993 

Vilniuje, 1995 Panevėžyje, 1997 
Klaipėdoje), buvo dainų švenčių meno 

vadovas, vyr. dirigentas, chorą 
parengė 1994 metų Pirmajai ir 1998 
metų Antrąjai Pasaulio lietuvių dainų 

šventėms Vilniuje.  
Nuo 1996 metų yra European 

Folk Culture Organisation sąjungos 
tikrasis narys Vokietijoje.1997 m. 
choras „Atminties gaida“ buvo 

šventės „Leiskit į Tėvynę“ 
organizatorius Klaipėdoje. Šventėje 
dalyvavo poetas B. Brazdžionis ir kiti 

garsūs Lietuvos poetai bei muzikai. 
 

V. Saikauskas – respublikinių dainų švenčių konsultantas, chorų konkursų žiuri 
narys, Lietuvos chorvedžių sąjungos ir Klaipėdos chorinės bendrijos „Aukuras“ narys.  

Jam vadovaujant kolektyvas sustiprėjo, į choro veiklą įsitraukė daugiau žmonių, 
remiančių tremtinių judėjimą. Vykdamas į Pasaulio lietuvių dainų šventę (1994 m.) 
choras išsirinko vardą – „Atminties gaida“. Klaipėdiečių choras tapo vienas 

pagrindinių, puoselėjančių rezistencinės kovos ir tremties tematikos dainas 

Lietuvoje. 

Choras „Atminties gaida“ dalyvauja buvusių tremtinių ir politinių kalinių poezijos 
ir dainų šventėse „Leiskit į Tėvynę“, kasmetiniame renginyje „Laisvės ugnis – 

ateities kartoms“. Rengiami bendri koncertai su E. Balsio menų gimnazijos 

jaunaisiais atlikėjais.  

Tremtinių balsai skamba Klaipėdos Kristaus Karaliaus bažnyčioje 

vykstančiuose atmintinų Lietuvai datų renginiuose. 

https://lt.wikipedia.org/wiki/1993
https://lt.wikipedia.org/wiki/Vilnius
https://lt.wikipedia.org/wiki/1995
https://lt.wikipedia.org/wiki/Panev%C4%97%C5%BEys
https://lt.wikipedia.org/wiki/1997
https://lt.wikipedia.org/wiki/Klaip%C4%97da
https://lt.wikipedia.org/wiki/1994
https://lt.wikipedia.org/wiki/1998
https://lt.wikipedia.org/wiki/Vilnius
https://lt.wikipedia.org/wiki/1996
https://lt.wikipedia.org/wiki/Vokietija
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Sausio 13 įvykių paminėjimas 
 

2016m. sausio mėn. 13d. Buvusių politinių kalinių ir tremtinių choras 
„Atminties gaida“ dalyvauja mieste vykstančiuose renginiuose, skirtuose sausio 13d. 
įvykiams paminėti – žuvusių už Laisvę pagerbimas prie buvusios Sąjūdžio būstinės 

(Liepų g. 3). 
Atmintiną dieną, nuo sausio 13-osios įvykių 1991 metais, prie Sąjūdžio būstinės, 

renkasi žvakelėmis nešini žmonės, pagerbti žuvusiųjų. 
Choras dainuoja poeto Maironio- Naujalio dainą „Lietuva brangi“. Aplink 

susirinkę žmonės pritaria. 

Kalba Tremtinių sąjungos pirmininkas 
Vytautas Mickus ir savivaldybės atstovai. 

 
Renginį veda choro koncerto vedančioji – 

choristė – Laima Čajauskienė.  

 
Kiekviena daina pristatoma su dainai 

parinktais poezijos posmais, tekstais, kurie 

subtiliai perteikia atliekamos dainos esmę ir 
prasmę.  

Čia girdime poetės Nijolės Rimkienės eiles 
„Loretai –sausio 13 gėlei“  

 

Choras atlieka: 
 
1.Tai gražiai mane augino . Muz. V.  

Mikalausko, žodž. Just. Marcinkevičiaus. 
2.Leiskit į tėvynę. Lietuvos tremtinių daina. 

3.Kur tas dulkėtas traukinys. Lietuvos tremtinių daina. 
4.Aukštam smilčių kalnely. Muz. V. Saikausko, žodž. A. Puišytės. 
5.Stoviu aš parimus. Lietuvos tremtinių daina, harmonizuota A. Bulkausko. 

6.Ąžuolai žaliuos. Muz. ir žodž. K. Vasiliausko. 

 

Koncertas „Leiskit į Tėvynę“ 
 

2016m. kovo 06 d. Klaipėdos šv. Juozapo 
Darbininko parapijos koplyčioje įvyko koncertas „Leiskit 
į Tėvynę”, skirtas Kovo 11 - ąjai paminėti.  

Koncerte dalyvavo Klaipėdos miesto buvusių 
politinių kalinių ir tremtinių bendrijos choras 
„Atminties gaida” ir Klaipėdos E. Balsio menų 

gimnazijos jaunieji atlikėjai.  
Koplyčioje susirinkusius parapijiečius ir svečius 

choristai ir gimnazistai šildė savo skambiomis ir 
nuoširdžiomis dainomis bei muzikiniais kūriniais. 

Koncertą vedė choristė Laima Čajauskienė. 
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Koncerto programa 
 

1.Dievo dovana. Muz. A.Paulavičiaus, žodž. B. Brazdžionio; 
2.Partizanų Motinai. Muz. R.Vaičekonio, žodž. P. Cinausko; 

3.Prisiminimas. Lietuvos išeivių daina. Atlieka choras „Atminties gaida“. 

Vadovas V. Saikauskas, koncertmeisterė Birutė Uščinaitė – Dargienė. 

Akompanuoja E. Balsio menų gimnazijos moksleiviai: Petras Vaitekutis 
(klarnetas) ir Monika Dargytė (smuikas).  
4.Arija. Muz. Dž. B. Pergolezi. Atlieka E. Balsio menų gimnazijos 3 kl. mokinė 

A.Tarasova, mokytojos N. Ovsiukienės smuiko klasė. Koncertmeisterė J.Tarasova. 
5.Dedikacija. Muz. B. Dvariono. Atlieka E. Balsio menų gimnazijos 4 kl. mokinė 

M. Kontrimaitė, mokytojos N. Ovsiukienės smuiko klasė. Koncertmeisterė 

J.Tarasova. 
 



Choras „Atminties gaida“ 2016 

 

Choro „Atminties gaida“ metraštininkė Eduarda Steponavičienė  4 

 

 
6.Vėjas prie jūros. Muz. R.Motuzos, žodž. R. Remeikienės 
7.Ave Marija. Muz. Prosperi Guidi. 
8.Prie Dubysos. Muz. A.Paulavičiaus, žodž. Z. Masaitytės. Atlieka choro 

„Atminties gaida” moterų trio. koncertmeisterė Birutė Uščinaitė – Dargienė. 

Akompanuoja menų gimnazijos moksleiviai: Petras Vaitekutis ir M. Dargytė. 
9.Mažas angelėlis. Muz. G.Purlio, žodž. G. Kavaliauskaitės. 

10.Mano vardas – Lietuva. Muz. L.Vilkončiaus, žodž. S. Gedos. 
11.Kelionė per didelį pavasarį. Muz. R. Šličkutės, žodž. J. Erlicko. 

12.Baltas angelėlis. Muz. G.Purlio, žodž. D. Balčiūnaitės. Dainuoja E. Balsio 

menų gimnazijos 4 kl. choras, vadovaujamas mokytojos V. Simonavičienės.  
Koncertmeisteris Ž. Gaidys. 

 

13.Trys spalvos. Muz. ir žodž. K. Vasiliausko. Dainuoja visi koncerto atlikėjai. 

Diriguoja V. Saikauskas. Koncertmeisterė B. Uščinaitė – Dargienė. 
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Tremtinių dainos – ateities kartoms 
2016m. kovo 06 d. 

 

 

Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienos išvakarėse Bendruomenės 
namuose skambėjo tremtinių dainos – buvusių 
politinių kalinių ir tremtinių choras „Atminties 
gaida“, pakvietė į naujos kompaktinės plokštelės 
„Leiskit į Tėvynę“ pristatymą – koncertą.  

 
 

Tai jau antroji nuo 1989-ųjų gyvuojančio 
kolektyvo kompaktinė plokštelė (pirmoji – 
„Parveski, Viešpatie“ įrašyta 2007 m.).  

Plokštelė buvo įrašoma E. Balsio menų 
gimnazijos patalpose.  

Garso režisierius Audrius Janonis.  

Albumą apipavidalino Andrius Gaubys. 
 

 
 

 
 

Choras  „Atminties gaida“ kompaktinėje plokštelėje „Leiskit į Tėvynę“ 

įgarsino 20 kūrinių.  
Skamba ne tik originalios autorių dainos, bet ir nežinomų autorių 

kūriniai, kuriuos dainavo tremtiniai, politiniai kaliniai ir partizanai. Kai kurios iš 

jų dabar jau vadinami tapo liaudies dainomis: „Leiskit į Tėvynę“, „Sugrįšiu aš“, 
„Kritusiems Lietuvos partizanams“ ir daugelis kitų. 
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Gausiai į pristatymą susirinkusią publiką ir Klaipėdos miesto buvusių 

politinių kalinių ir tremtinių chorą „Atminties gaida“ sveikina Klaipėdos miesto 

politinių kalinių ir tremtinių sąjungos pirmininkas Vytautas Mickus.  
Padėkos žodžius taip pat taria Žvejų kultūros namų administracijos atstovai, 

Klaipėdos miesto saviveiklos kolektyvų vadovai. Choro vadovui Vytautui 
Saikauskui įteikiamas padėkos raštas. 

 

 
 

Kovo 11-osios ir kompaktinės plokštelės 

„Leiskit į Tėvynę“  
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Pristatymo – koncerto programa 
Klaipėda – 2016 03 10 

 

 
1.Mano Vytis ir trispalvė. Vytė Nemunėlis, eilėraštis. Skaito E. Balsio menų 

gimnazijos pirmaklasiai – Tomas Petraitis ir Greta Juodytė. Juos parengė 

mokytoja A. Varpiotienė. 
2.Trys spalvos. Muz. ir žodž. K. Vasiliausko. 
3.Dievo dovana. Muz. A.Paulavičiaus, žodž. B. Brazdžionio. 

4.Ave Maria. Muz. Prosper Guidi. Atlieka choro „Atminties gaida“ moterų trio. 
5.Sugrįšiu aš. Lietuvos tremtinių daina. 

6.Prisiminimui. Lietuvos išeivių daina. 
7.Ulonai. Lietuvos karių daina. Atlieka choro „Atminties gaida“ vyrų grupė. 
8.Kalniškės mūšis. Lietuvos partizanų daina. Atlieka choro vyrų grupė. 

9.Vėjas prie jūros. Muz. R.Motuzos, žodž. R. Remeikienės. Atlieka choro 

„Atminties gaida“ moterų trio. 
10.Prie Dubysos. Muz. A.Paulavičiaus, žodž. Z. Masaitytės. Atlieka choro 

„Atminties gaida“ moterų trio. 
11. Partizanų Motinai. Muz. R.Vaičekonio, žodž. P. Cinausko; 

12.Vergų choras iš operos „Nabucco“. Muzika Dž. Verdi. 
13.Lietuvos partizanams. Muz. ir žodž. A. Paulavičiaus. 
14.Tautiška giesmė. Muz. ir žodž. V. Kudirkos. 

 
Choro meno vadovas Vytautas Saikauskas. 

Koncertmeisterė Birutė Uščinaitė – Dargienė. 
Koncertą vedė Laima Čajauskienė. 
 

Už didžiulį ir sunkiai įkainojamą choro „Atminties gaida“ atliktą darbą bei 
dainas žiūrovai atsidėkojo karštais plojimais. 

 
Koncerto pabaigoje buvo sugiedota „Tautiška giesmė“. 
 
Informacija apie kompaktinės plokštelės pristatymą pateikta „Vakarų eksprese“ 2016m. 

kovo 15d. 
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Dovanojimo aktas 2016 04 21 
 

Nuo pirmosios tremtinių choro repeticijos, kuri įvyko 1989 m sausio 15 d., 
pradėtas vesti choro metraštis.  

Choro metraščiui medžiagą kruopščiai rinko ir įformino tremtinė choristė 

Joana Vitkauskienė.  Jos surinkta medžiaga sudėta į keletą albumų.  
Dėl susidariusių gyvenimo aplinkybių, Joana Vitkauskienė 2015m. išsikėlė 

gyventi į Vilnių. Nuspręsta visą medžiagą perduoti LGGRTC Genocido Aukų 

Muziejui. 
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Susirinkusius ir choro „Atminties gaida“ choristus pasveikino seimo narė 

Agnė Bilotaitė, pirmininkas V. Mickus ir savivaldybės atstovai. 
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Koncertą vedė choristė Laima Čajauskienė. 
 

Koncerte skambėjo: 
Tautiška giesmė. Muz. ir žodž. V. Kudirkos. 

 
1.Trys spalvos. Muz. ir žodž. K. Vasiliausko. 
2.Kai rymojau ant kalnelio. Muz. ir žodž. Vilhelmo Storostos (Vydūno). 
3.Kritusiems Lietuvos partizanams. Muz. ir žodž. A. Paulavičiaus 

4.Sugrįšiu aš. Lietuvos tremtinių daina 
5.Vėjas prie jūros. Muz. R.Motuzos, žodž. R. Remeikienės. Atlieka choro 

„Atminties gaida“ moterų trio. 

 
6.Prie Dubysos. Muz. A.Paulavičiaus, ž. Z. Masaitytės. Atlieka choro 

„Atminties gaida“ moterų trio. 
7.Odė Lietuvai. Muz. G. Savinienės, ž. I. Raščiuvienės. Atlieka choro 

„Atminties gaida“ moterų trio. 

 
Koncerto pabaigai choras kartu su susirinkusiais atliko dainą – 

 
Ąžuolai žaliuos. Muz. K.Vasiliausko, žodž. G. Gedos. 

 

 
Choro meno vadovas Vytautas Saikauskas. 
Koncertmeisterė Birutė Uščinaitė – Dargienė. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Lietuvos Vakarų krašto Dainų šventė  

Klaipėdoje  
2016 m. birželio mėn. 12 d. 

 

Sekmadienį Klaipėdą užliejo chorų balsai – vyko kitąmet 90 metų jubiliejaus 
sulaukusi Lietuvos vakarų krašto dainų šventė. Šventėje dalyvavo per 250 
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Lietuvos chorų, liaudies instrumentų ir pučiamųjų instrumentų orkestrų. 

Šventės dalyviai Liepų gatvėje klausėsi kariliono muzikos koncerto. Vėliau, 16 
val., tūkstantinė dalyvių kolona Herkaus Manto gatve patraukė į Vasaros estradą, 
kurioje vyko bendras visų šventės dalyvių koncertas.  

Tokia dainų šventė Klaipėdoje – tai tradicijų tąsa, kurią puoselėjo didžiule 
atsakomybės dvasia, giliu patriotizmu prisodrintos pirmosios Mažosios Lietuvos 

lietuvių, o ir paskesnių dainų švenčių puoselėtojai ir rengėjai. Todėl, visoms 
kartoms iš laikmečio gilumos iškyla prasmingi Vydūno žodžiai: „Dainoje – 
tautos dvasia“. 

 

 

Kartu su Klaipėdos miesto savivaldybe, Lietuvos liaudies kultūros centru ir 
Lietuvos chorų sąjunga Lietuvos vakarų krašto dainų šventę organizuoja ir rengia 

A. Šumskio vadovaujama Klaipėdos miesto chorinė bendrija „Aukuras“, 
gyvuojanti jau beveik tris dešimtmečius. 

„Lietuvos vakarų krašto dainų šventės tikslas – per lietuvišką dainą ugdyti ir 
jaunąją kartą, o ir visus Lietuvos piliečius gėriui ir grožiui, skiepyti meilę ir pagarbą 
Lietuvai, jos žmonėms, istorijai, kultūrai, puoselėti ir tęsti chorinio dainavimo bei 
dainų švenčių tradicijas. Tikime, kad šiuo renginiu sustiprinsime meilę Tėvynei, 
pagarbą jos didingai praeičiai ir Tautos didvyriams. Šioje dainų šventėje pasirodys 
įvairiausių meninių žanrų atstovai: chorai, etnografiniai ir folkloriniai ansambliai, 
liaudies instrumentų orkestrai, šokėjai. Renginys pasižymės ir tuo, jog ketiname 
atgaivinti pučiamųjų instrumentų orkestrų tradicijas – koncertuos kolektyvai iš 
Vakarų Lietuvos miestų. Taigi laukiame gražios dainų šventės, kur visi jos dalyviai 
– dainininkai, šokėjai, orkestrantai – įsilies į Lietuvos muzikinę kultūrą, parodys 
savitą braižą, patys gaus įkvėpimo, pritrauks daugiau muzikos ir meno gerbėjų,“ – 
pasakojo šventės meno vadovas ir direktorius doc. Algirdas Šumskis. 
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Klaipėdos politinių kalinių ir tremtinių 
choras  

„Atminties gaida“ 

taip pat yra Lietuvos vakarų krašto 
Dainų šventės dalyvis.  
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CHORŲ PROGRAMA 

  (Jungtinis choras: jaunučiai, jauniai, jaunimo, suaugusiųjų lygių balsų ir mišrūs chorai) 

TAUTIŠKA GIESMĖ                                    Vinco Kudirkos žodžiai ir muzika 

GYVENIMĄ TAS TURĖS                           Mažosios Lietuvos giesmė iš Martyno Mažvydo 

„Giesmių krikščioniškų“ (1570) 

LIETUVIAIS ESAME MES GIMĘ              Stasio Šimkaus muzika, Jurgio Zauerveino žodžiai 

(Dainuoja jungtinis jaunučių ir berniukų jaunučių choras) 

GIMTINĖ                                                      Laimio Vilkončiaus muzika, Janinos Degutytės žodžiai 

TAU, MANO MAMYTE                              Vytauto Paltanavičiaus muzika, Kosto Kubilinsko 

žodžiai 

ANT KIEKVIENO KALNELIO                  Benjamino Gorbulskio muzika, Justino 

Marcinkevičiaus žodžiai 

Dainuoja jaunių, merginų  ir moterų chorai) 

 GRAŽIAUSIAS SODAS                              Vytauto Miškinio, eilės Aldonos Puišytės 

ČIŪTA ČIŪTOJI                                           Bangos Balakauskienės muzika, žodžiai liaudies 

LIETUVA                                                     Galinos Savinienės muzika, Justino Marcinkevičiaus 

žodžiai, Gedimino Purlio aranžuotė 

(Dainuoja jaunimo ir suaugusiųjų mišrūs chorai) 

OI GIRIA, GIRIA                                         Mikalojaus Konstantino Čiurlionio harmonizuota 

lietuvių liaudies daina 

TRIS DIENAS                                              Juozo Tallat-Kelpšos harmonizuota lietuvių liaudies 

daina 

(Dainuoja vyrų chorai ir mišrių chorų vyrai) 

 VAIKŠČIOJAU                                            Juozo Žilevičiaus harmonizuota lietuvių liaudies daina 

PAJŪRIAIS                                                  Viktoro Kuprevičiaus muzika, Petro Babicko žodžiai 

(Dainuoja suaugusiųjų lygių balsų ir mišrūs chorai) 

 TAMOŠIUS BEKEPURIS                           Gedimino Purlio muzika, Kazio Binkio žodžiai 

JŪRA                                                             Algimanto Raudonikio muzika, Vytauto Bložės žodžiai 

MŪSŲ DIENOS KAIP ŠVENTĖ                 Vytauto Kernagio muzika, Vytauto Kernagio, 

Salomėjos Nėries, Juozo Erlicko žodžiai, Artūro 

Anusausko aranžuotė 

(Jungtinis choras: jauniai, jaunimo, merginų, suaugusiųjų lygių balsų ir mišrūs chorai) 

 LIETUVA BRANGI                                     Juozo Naujalio muzika, Maironio žodžiai 

KUR GIRIA ŽALIUOJA                              Juozo Gudavičiaus muzika, Ksavero Sakalausko-

Vanagėlio žodžiai 

LIETUVA                                                     Kipro Mašanausko muzika ir žodžiai, Leonido Abario 

aranžuotė 

BALTAS PAUKŠTIS                                   Vytauto Kernagio muzika ir žodžiai, Andriaus 

Kalinausko klavyras, Vytauto Miškinio aranžuotė 
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Artėjant renginiui organizatoriai skaičiavo, kad iš viso šiųmetinėje Lietuvos 

vakarų krašto dainų šventėje dalyvauja apie 7 tūkstančiai dalyvių, iš jų daugiau 
nei 5 tūkstančiai – vaikų, jaunimo, vyrų, moterų ir mišrių suaugusiųjų chorų 
choristai. Sulaukta per 250 meninių kolektyvų. 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

Baigiamasis 2016 m. birželio mėn. 12 d. 
Dainų šventės akordas. 
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Gedulo ir Vilties dienos paminėjimas tremties memoriale 

„Atmink Tautos kančią“  

2016 m. birželio 14 d. popietę minėjimo dalyviai vieninga kolona, lydimi 

Karinių jūrų pajėgų pučiamųjų orkestro (vadovas P. Memėnas) žygiavo nuo PKTS 
būstinės iki Memorialo. 

 

Minėjimą pradeda choras „Atminties gaida“ ir Karinių jūrų pajėgų 
pučiamųjų orkestras. Diriguojant Vytautui Saikauskui sugiedamas  Lietuvos 

himnas. Renginį pristato vedantysis aktorius Rimantas Pelakauskas. 
Susirinkusius palaimino Klaipėdos Kristaus Karaliaus bažnyčios kunigas 

Tomas Kaulius. Choras „Atminties gaida“ atlieka tremties dainą „Tyliai 

leidžias pavargusi saulė“, diriguoja V. Saikauskas. 

Klaipėdos PKT sąjungos pirmininkas V. Mickus kalbėjo apie sovietinio 

genocido istoriją, statistiką ir tikslus. Tylos minute pagerbti visi žuvusieji, 
negrįžusieji, mirusieji svetur ir Tėvynėje. 

Kariškiai atliko tris salves: už Tėvynę Lietuvą; už gyvus ir mirusius Laisvės 

kovų dalyvius, politinius kalinius ir tremtinius; už Klaipėdą ir klaipėdiečius. 
Eiles skaito aktorius Rimantas Pelakauskas. Skamba instrumentinis kūrinys. 

Vadovas V. Saikauskas. 

Klaipėdos meras V.Grubliauskas ragino nepamiršti tų dienų įvykių ir aukų, 
nes atmintis padės kurti ateitį ir dirbti Tėvynės labui. 

Minėjime jaudinančią kalbą pasakė 1941 m. tremtinė Danguolė Jurgutienė, 
kuri su skausmu prisiminė kraupius tos nakties įvykius. 

Skamba Karinių jūrų pajėgų pučiamųjų orkestro atliekamas kūrinys. 

Vadovas P. Memėnas. 
Seimo narė Agnė Bilotaitė, Klaipėdos savivaldybės narys A. Barbšys, 

Klaipėdos įgulos kapelionas R. Monstvilas ragino ne tik prisiminti tragiškų dienų 
įvykius, bet dirbti ir gyventi taip, kad būtume verti sudėtų aukų. 

Susirinkusius sujaudino choro „Atminties gaida“ atliekamos tremtinių 

dainos ir E. Balsio menų gimnazijos Monikos Dargytės, Petro Vaitekučio bei 
Karinių jūrų pajėgų pučiamųjų orkestro atliekami instrumentiniai kūriniai. 
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Jaunimo atstovai padeklamavo buvusios tremtinės Stefanijos Dacienės 

eilėraštį „Nevilties šešėliai“ ir kiekvienam minėjimo dalyviui įteikė moksleivių 

pagamintus “Vilties angeliukus“ . Buvęs tremtinys, Klaipėdos aktyvus PKTS 
narys A. Staponkus perskaitė savo kūrybos eilėraštį. 

 

Vedantysis kviečia padėti gėles prie paminklo „Atmink Tautos kančią“. 

Choras „Atminties gaida“ atlieka dainą: 
„Dievo dovana‘. Muz. A.Paulavičiaus, žodž. B.Brazdžionio. Vadovas V. 

Saikauskas. 
Skamba bendra choro ir pučiamųjų orkestro daina  
„Lietuviais esame mes gimę“. Muz. ir žodž. Vydūno. Diriguoja V. 

Saikauskas. 
Po minėjimo Klaipėdos Kristaus Karaliaus bažnyčioje buvo aukojamos Šv. 

Mišios už gyvus ir mirusius Laisvės kovų dalyvius, politinius kalinius ir 
tremtinius. 
 

XIII Respublikinė PKT dainų ir poezijos šventė 
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 „Leiskit į Tėvynę“  

2016 06 18 Kėdainiai 
 

 

Birželio 18 d. Kėdainių arenoje vyko XIII respublikinė buvusių politinių 
kalinių ir tremtinių dainų ir poezijos šventė „Leiskit į Tėvynę“, kurioje estafetę 

po poros metų surengti XIV šventę ir simbolinę vyriausiojo dirigento batutą šių 
metų renginio šeimininkai kėdainiečiai perdavė Šilalės atstovams. Pirmoji šventė 
buvo surengta 1991 metais Kaune. 

Šventėje dalyvavo 32 chorai iš visos Lietuvos, Lietuvos 
kariuomenės pučiamųjų instrumentų orkestras 

(kapelmeisteris majoras Egidijus Ališauskas), operos 
solistas, Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos 
laureatas Vytautas Juozapaitis, liaudiškų šokių šokėjai iš 

Panevėžio rajono, Truskavos ir Kėdainių miesto. 
Šventėje dalyvavo ir susirinkusiuosius sveikino svečiai: 

Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktorius 

Ovidijus Kačiulis, Seimo narė Virginija Baltraitienė, 
Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos tarybos 

pirmininkė, Lietuvos Respublikos Seimo narė Vincė Vaidevutė Margevičienė, 
Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos pirmininkas dr. Gvidas 
Rutkauskas, Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos valdybos pirmininkė 

Rasa Duobaitė-Bumbulienė, fondo VILTIS-VIKONDA pirmininkė Irena 
Staliorienė. Šventėje dalyvavo Kėdainių rajono savivaldybės administracijos 

direktoriaus pavaduotojas Antanas Pavolis, Švietimo ir kultūros skyriaus vedėjas 
Julius Lukoševičius, savivaldybės tarybos nariai, administracijos darbuotojai, 
Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos filialų vadovai ir nariai.  

 
Linkėjimų visiems šventės dalyviams perdavė į šventę negalėjęs atvykti 

Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos garbės pirmininkas dr. Povilas 

Jakučionis. 
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Šventės pradžioje sugiedotas Lietuvos Respublikos himnas. Išklausytas 

Lietuvos Respublikos Prezidentės Dalios Grybauskaitės sveikinimas. 
„Dainose ir poezijos posmuose įrašytas jūsų ilgesys. Gražių šokių, skambių 
dainų, prasmingo pasibuvimo...“ – linkėjo Prezidentė D. Grybauskaitė. 

Tremtinius palaimino Kėdainių dekanato dekanas kunigas Norbertas 
Martinkus, sakydamas: „Te žodis, giesmė, daina visus visada jungtų“. 

Išnešta gėlių puokštė prie simbolinio tremtinio kryžiaus Kėdainių miesto 
Kauno g. kapinėse. Tremtinių dainos pradėtos kiekvienoje buvusių politinių 
kalinių ir tremtinių dainų ir poezijos šventėje „Leiskit į Tėvynę“ atliekama 

lietuvių liaudies daina „Leiskit į Tėvynę“. 
Chorams visos dainų šventės metu 
akomponavo Lietuvos kariuomenės 

pučiamųjų instrumentų orkestras. Orkestrui 
dirigavo kapitonas Dainius Pavilionis.  

Ūdrio ariją iš operos „Pilėnai“, dainas 

„Parveski, Viešpatie“, „Šaukiu aš tautą 
“, „ Dievo dovana“ dainavo maestro  

Vytautas Juozapaitis. 
Šoko Kėdainių kultūros centro 

pagyvenusiųjų liaudiškų šokių grupė LANKESA 
ir Vilainių skyriaus vyresniųjų šokių grupė 
VOLUNGĖ (vadovė Virginija Čereškienė-Beviršė), 
Panevėžio r. Liūdynės kultūros centro 
pagyvenusiųjų liaudiškų šokių grupė SVAJA ir 
Kėdainių r. Truskavos kultūros centro 
pagyvenusiųjų liaudiškų šokių grupė VERMENA 

(vadovė Dainora Venslovienė). 

Tremtiniai ir buvę politiniai kaliniai išdainavo daug tremtinių dainų. 

 

Visi šventės dalyviai,  stebėdami ekrane besikeičiančius vaizdus, atmintyje 
kartojo vis dar gyvą Lietuvos istoriją, džiaugtasi atgimusia, nepriklausoma 
Lietuva ir šiandienos pasiekimais. 
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„Vienas iš pagrindinių LPKT sąjungos darbų yra istorinės atminties 
išsaugojimas“, – sakė literatūrinio konkurso laureatus apdovanoti pasiruošęs 
pirmininkas dr. G.Rutkauskas.  

Pirmoji vieta, sveikinimai ir dovanos atiteko Aloyzui Vaitkui už knygą 
„Jaunystė Sibiro taigoje“, antroji – Teresei Ūksienei už knygą „Širdy mano 

Lietuva“, trečioji – Zitai Vėžienei už knygą „Jono Švėgžos gyvenimas po saule“.  
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Daina lengvino gyvenimą visais laikais. Daug gražių dainų šeštadienio 

popietę skambėjo arenos skliautais, ypač atliekamos kartu su maestro prof. 
Vytautu Juozapaičiu. Dažnai ir visi susirinkusieji dainavo kartu.  

Chorams dirigavo žinomi muzikai iš visos Lietuvos: Adolfas Driukas (Utena), 

Aušra Kazlauskienė (Kėdainiai), Mindaugas Šikšnius (Kaunas), Jonas 
Barbaravičius (Širvintos), Giedrė Baltuškienė (Panevėžys), Romualdas Eičas 
(Tauragė), Bronė Paulavičienė (Kaunas), Violeta Michelkevičienė (Jonava).  
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Violeta Dumbliauskienė (Alytus), Edmuntas Rėkus (Kalvarija), Antanina 

Laurenčikienė (Druskininkai), Jovita Bražukienė (Kuršėnai), Vytautas Saikauskas 
(Klaipėda), Gintaras Skapas (Vilnius), Aušra Kazlauskienė (Kėdainiai), Laima 
Venclovienė (Marijampolė). 

 

Jungtiniam chorui 
diriguoja 

Vytautas Saikauskas 
(Klaipėda) 

 

 

Po dviejų metų XIV respublikinės buvusių politinių kalinių ir 
tremtinių dainų ir poezijos šventė ,,Leiskit į Tėvynę“ vyks Šilalėje.  

Simbolinę vyriausiojo dirigento batutą XIII respublikinė buvusių 
politinių kalinių ir tremtinių dainų ir poezijos šventės „Leiskit į 
Tėvynę“ vyriausioji dirigentė, Kėdainių kultūros centro tremtinių ir 

politinių kalinių mišraus choro DIEMEDIS vadovė Aušra 
Kazlauskienė perdavė Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos 
Šilalės filialo pirmininkei Teresei Ūksienei. Šventės pabaigoje visi 
kartu – dalyviai ir žiūrovai – dainavo  

„Lietuva brangi“ 

  

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

Lietuvos tremtinių, politinių kalinių bei Laisvės kovų 
dalyvių sąskrydis „Su Lietuva širdy“  
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Ariogaloje 2016 08 06 

 
Lietuvą mylinčių žmonių šventė 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Su Lietuva širdy“ – tai įsitikinimas, tai pažadas tai sutartis – su tais, 
kurių jau nėra, su tais, kurie esame ir su tais, kurie ateis. 

„Su Lietuva širdy“- tai įsipareigojimas gyventi, kad švytėtų tiesa, nes 
reikės atsiskaityti Dievui už Tėvynę. 

Tvirtybės – su Lietuva širdy mes galime! 
Pagarbiai: 

LKPTS pirmininkas dr. Gvidas Rutkauskas. 

LKPTS valdybos pirmininkė Rasa Duobaitė - Bumbulienė. 

LKPTS tarybos pirmininkė, Seimo narė Vincė Vaidevutė Margevičienė. 

 

2016 m. rugpjūčio 6 dieną (šeštadienį) Ariogaloje įvyko XXVI Lietuvos 

tremtinių, politinių kalinių ir Laisvės kovų dalyvių sąskrydis „Su Lietuva širdy“. 
Tai graži tradicinė šventė, vykstanti kasmet pirmąjį rugpjūčio šeštadienį, 
organizuojama LPKTS, kurioje dalyvauja ir Lietuvos, Estijos, Latvijos partizanų 

organizacijų vadai, „Misija Sibiras“ ekspedicijų dalyviai,  Krašto apsaugos 
savanoriškų pajėgų, šaulių, skautų, kudirkaičių ir pan. organizacijų nariai.  

Gražios tradicijos turi gyvuoti. Tad vėl susirinkę prie Ariogalos šv. Arkangelo 

Mykolo bažnyčios stojame į ilgą iškilmingą vorą ir vedini Lietuvos kariuomenės 
Garbės sargybos kuopos karių ir karinio pučiamųjų orkestro nenutrūkstama 
keliatūkstantine gyvąja upe patraukia į Dubysos slėnį. 
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Eisenos dalyviai pripildo slėnį. Savo vietas užima Jungtinis buvusių 
tremtinių ir politinių kalinių choras, jame ir Klaipėdos PKTS choro „Atminties 
gaida“ choristai. 

Iškilmingai skambant himnams, pakėlus trijų Baltijos sesių – Lietuvos, 
Latvijos, Estijos vėliavas, išnešamos gėlės prie Kankinių memorialo Ariogaloje.  

 

Svarbiausia – istorinė atmintis, tiesos išsaugojimas, 
valstybės pamatų tvirtinimas 

 
Susivienijame susikaupimo ir ramybės valandėlėje – šv. Mišiose, kurias 

aukoja J.E. Kauno arkivyskupas metropolitas Lionginas Virbalas ir J. E. 
Arkivyskupas emeritas Sigitas Tamkevičius. 

 

Dubysos slėnyje klega, džiaugiasi, dalinasi prisiminimais visa Lietuva – visi, 

kam rūpi Lietuva, kam miela pajusti tą jaudinančią susitikimų dvasią. 

Sąskrydis jau nebeįsivaizduojamas be bėgikų atneštos ugnies. Sąskrydžio 
deglą, įžiebtą Kauno Vytauto Didžiojo karo muziejaus sodelyje nuo amžinosios 

ugnies, iš bėgikų rankų perima ir  uždega LKPTS garbės pirmininkas dr. Povilas 
Jakučionis. 

„Šie kasmetiniai susitikimai yra labai svarbūs, nes jie šildo ir gydo mūsų 

sielas. Praeitis mus vienija ir mes jaučiamės stipresni. Kiekvienąkart pabuvoję 
sąskrydyje, meilę Lietuvai išgyvename iš naujo, jaučiame, kad Lietuva - tai mes, kad 

jai turime gyventi ir dirbti. Tikimės, kad su Lietuva širdy susitiksime dar ne kartą!“ 
- sako LPKTS garbės pirmininkas, buvęs Seimo narys Povilas Jakučionis. 

Vyksta svečių sveikinimai, prisiminimai, iškiliųjų Lietuvos žmonių ir seimo 

narių pasisakymai. Priimami LKPTS sąskrydžio dokumentai. 

 

  

Jungtinio buvusių politinių kalinių ir tremtinių choro nariai jau pasirengę 
skambiomis dainomis pradžiuginti sąskrydžio dalyvių širdis.  

Jau parengtas šventės dainų repertuaras. Kviečiami visi įsilieti į bendrą 

dainą. 
Jungtinio buvusių tremtinių ir politinių kalinių choro repertuaras: 
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1.„Tautiška giesmė“ (Muz. ir žodž.V. Kudirkos), 
2.„Leiskit į Tėvynę“ (Muz. L. Abariaus, žodž. J. Šnapščio-Margalio), 
3.„Kur lygūs laukai“ (Muz. J. Tallat-Kelpšos, žodž. Maironio), 

4.„Oi neverk, motušėle“ (Muz. liaudies, žodž. Maironio), 
5.„Už Raseinių, ant Dubysos“ (Muz. J. Naujalio, žodž. Maironio), 

6.„Kritusiems Lietuvos partizanams“ (Muz. ir žodž.A. Paulavičiaus), 
7.„Tėvyne dainų ir artojų“ (Muz. G. Tautkaus, žodž. J. Marcinkevičiaus), 
8.„Tremtinio rauda“ (Muz. ir žodž. A. Staponkaus), 

9.„Dievo dovana“ (Muz. A. Paulavičiaus, žodž. B. Brazdžionio), 
10.„Lietuva brangi“ (Muz. J. Naujalio, žodž. Maironio). 

 

Pasibaigus koncertui, šventinė popietė: dainuoja Edmundas Kučinskas, 

groja skrabalais Regimantas Šilinskas. 

Šventės dalyvius šokdina tautinių šokių ansamblis „Vaiva“. 

 

 

Choro „Atminties gaida“ ekskursija 
Klaipėda – Jurbarkas – Kaunas – Kernavė –  

Vilnius – Klaipėda,  2016 08 17 – 18 dienomis 
 

Vasara choristams buvo maloniai užimta – dvi Dainų šventės, koncertai, 
atmintinos datos ir pan.  – bet dovanojama kelionė – ekskursija. 

Kelionės tema – „Rezistencinės kovos atspindys“.  
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Choristė Vanda Stonienė aprašė kelionės nutikimus. 

 

Įspūdinga kelionė 
 

Kelionės. Kelionės... Nieko nėra pasaulyje geresnio ir įdomesnio. Keliauti 
reikia, nes tada dar labiau atsiveria akys ir ką pamatai, priimi širdimi. 

Tai atsitiko ir mums, choristams, vadovaujant Vytautui Saikauskui, 
pasirengusiems dviejų dienų išvykai. Kelionė puikiai pasisekė, nes choro seniūnė 
Stasė Sabienė kruopščiai apgalvojo maršrutą, iš anksto su gidais suderino laiką 

ir vietą, poilsio, maitinimo ir nakvynės vietą. 
Tik spėk grožėtis Nemuno 

juosta. Atvykus į Jurbarką, mus 
pasitiko miesto kultūros skyriaus 
vyr. specialistė Regina Kripienė. 
Su ja važiavome į V. Grybo 
muziejų, o iš ten - į gūdžią 

Šimkaičių girią, prie išlikusios  
partizanų žeminės - bunkerio, 
kuris buvo paskutinis partizanų 

vado Jono Žemaičio – Vytauto 
prieglobstis prieš jį išduodant 
sovietams.  

Malonus siurprizas – mus čia 
pasitiko Vadžgirio kultūros 

centro meno vadovė Lena 
Lukošienė su kanklių ansambliu, 
skambinančių melodiją „Mažam kambarėly“ –jaudinanti akimirka, pagerbiant 

Jono Žemaičio atminimą.  
Rezistencijos metu J. Žemaitis vadovavo 11 partizanų apygardų. („Žemaičių“, 

„Dainavos“, „Vyčio“ ir pan.) Tuo metu 
pasipriešinimo okupantams gretose buvo per 
30 000 partizanų. 

Jonas Žemaitis – Vytautas Lietuvos 
partizanų ginkluotųjų pajėgų vadas bei 
organizatorius, pasipriešinimo Lietuvos 

okupacijai koordinatorius, 2009 m. kovo 11 
d. Seimo deklaracija pripažintas Lietuvos 

valstybės vadovu, faktiškai vykdžiusiu 
Lietuvos respublikos prezidento pareigas 
TSRS okupacijos metais.  

 
Jis vadinamas ketvirtuoju Lietuvos 

respublikos Prezidentu.  
 
 

Kelionė tęsiasi Nemuno žemupio krantu. Tai senas kelias, gal vienas 
seniausių Lietuvoje. Šį maršrutą mini kryžiuočiai, sėlinę grobti mūsų krašto XIII-
XV a. Nemunas šiame maršrute it koks dainos priedainis, vis kartojamas beveik 

kiekvienos vietovės aprašyme. Tai nuostabūs Nemuno vaizdai, tai senųjų 
piliakalnių aura, kurią skleidžia čia už krašto laisvę kritusių prosenelių 

atminimas... 
Aplankomos pilys – Panemunės, Vytėnų, Raudonės. Veliuonos bažnyčioje 

sugiedojome giesmę „Marija, Marija“. 

https://lt.wikipedia.org/wiki/Lietuvos_partizanai
https://lt.wikipedia.org/wiki/Lietuvos_partizanai
https://lt.wikipedia.org/wiki/2009
https://lt.wikipedia.org/wiki/Kovo_11
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Laikas bėga, o mes dar šį vakarą turime pasiekti Kernavę. Kernavės 

archeologinė vietovė – unikalus teritorinis archeologijos ir istorijos 
vertybių kompleksas. Valstybinis Kernavės kultūrinis rezervatas 2004 
metais įrašytas į UNESCO Pasaulio paveldo objektų sąrašą, tuo 

pripažįstant šios vietovės svarbą pagal du UNESCO globojamiems paveldo 
objektams nustatytus vertės kriterijus.  

Kernavė – Lietuvos Troja. Čia, vaizdingoje Neries pakrantėje Pajautos slėnio 
amfiteatre, stūkso 
piliakalniai, šalia kurių nuo 

neatmenamų laikų kūrėsi 
senovės gyvenvietės ir buvo 
laidojami žmonės. 

Nedideliame 194 hektarų 
žemės lopinėlyje išlikusios 

kultūros vertybės, gausūs 
archeologiniai radiniai, 
istorijos tėkmėje 

susiformavęs kraštovaizdis 
mums byloja apie kultūras, 

gyvavusias šiame areale 11 
tūkstančių metų – nuo 
vėlyvojo paleolito laikų (IX tūkstm. pr. Kr.) iki pat šių dienų. Kartais klestintis, 

kartais apmiręs gyvenimas šioje vietovėje niekada nebuvo nutrūkęs... 
Aplankę Kernavės archeologinės vietovės muziejaus ekspoziciją susipažinome 

su UNESCO Pasaulio paveldo objektu – Kernavės archeologine vietove, 
archeologų darbu ir nuo 1979 metų vykdomų kasmetinių archeologinių tyrimų 
medžiaga. Kernavė, kaip knyga, kurioje neišplėštas nei vienas puslapis. 

Ekspozicijos tikslas – sudominti lankytoją perskaityti šią knygą nuo pradžios iki 
pabaigos. 

Pavaikščiojome po apylinkes, pavakarieniavome ir susiruošėme miegoti. 

Anksti ryte važiuojame į Vilnių. Pirmiausiai aplankome Lietuvos gyventojų 
genocido ir rezistencijos tyrimo centrą (LGGRTC). Muziejus įsikūręs 

buvusiuose KGB rūmuose, kur penkiasdešimt metų buvo planuojami ir vykdomi 
sovietų nusikaltimai.  

Lydimi gido choristai apžiūrėjo buvusį KGB vidaus kalėjimą; mirties 
nuosprendžių vykdymo patalpą; šiuolaikines ekspozicijas, supažindinančias su 

nepriklausomybės praradimu XX a. viduryje, sovietų valdžios represijomis, 
pasiaukojama ir atkaklia kova dėl nepriklausomybės atgavimo. Skaudu žiūrint 

šiurpius vaizdus ir mąstant apie KGB žiaurumą – nužmogėjimą.  

 

Vykstame į genocido aukų Muziejaus padalinį – 
Tuskulėnų rimties parko memorialinį kompleksą. 
Tuskulėnų dvaro teritorija – tai sovietinių okupantų 

brutalumą ir žiaurumą liudijanti vieta. Čia 1944–
1947 m. slapta buvo užkasti NKGB (MGB) vidaus 

kalėjime nukankinti ir vykdant mirties bausmę 
nužudyti 767 žmonės. Tuskulėnų rimties parke gido 
lydimi  aplankėme Koplyčią – kolumbariumą -  

sovietinio totalitarinio režimo aukų amžinojo poilsio 
vietą, kur dabar ilsisi kankinių palaikai. Šioms 
aukoms pagerbti nuostabioje salėje sugiedojome „Lietuva brangi“.  
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Paskutinis mūsų kelionės objektas – Lietuvos 
Valdovų rūmai (pilnas pavadinimas – Nacionalinis 
muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės 
valdovų rūmai Vilniaus žemutinėje pilyje) – buvusi 

Vilniaus žemutinės pilies komplekso dalis. Mūsų 
laukė gidas, pradėjome ekspozicijos apžiūrą. Vienas 

pagrindinių rūmų atkūrimo rėmėjų, lėšas skiriantis 
per Valdovų rūmų paramos fondą – JAV lietuvis 
Juozas Kazickas.  

Nuo pirmųjų Gediminaičių laikų čia rezidavo 
beveik visi Lietuvos valdovai. Jie ne kartą plėtė mūro 
pilį, o XV a. pab. pradėjo jos esminę rekonstrukciją. Iš 

pradžių turėjusi gotikos bruožų, XVI a. reprezentacinė Lietuvos didžiųjų 
kunigaikščių rezidencija tapo ištaigingais 

renesansiniais rūmais. XVII a. I p. jie įgijo ir 
ankstyvojo baroko požymių. Vilnius tuo 
metu buvo vienu iš didžiausių Vidurio Rytų 

Europos centrų. XVII a. vid. okupantai 
rūmus nuniokojo, o XVIII a. pab. – XIX a. pr. 

ir visiškai sugriovė. 
2000 m. Lietuvos Respublikos seimas 

priėmė įstatymą dėl Valdovų rūmų atkūrimo 

ir paskirties. Po dvejų metų pradėti statybos 
darbai. 2013 m.  du iš keturių Valdovų 
rūmų korpusų atverti lankytojams,  juose 

įsikūrė nuo 2009 m. veikiantis Nacionalinis 
muziejus – Lietuvos Didžiosios 

Kunigaikštystės valdovų rūmai. 
 
Kelionės reziumė: Aplankius kovų už laisvę paminklus, dar, ir dar 

kartą sugelia širdį – kiek daug aukų sudėta, kad būtume laisvi. 
Branginkime tai kas iškovota, garsiai, su pasididžiavimu kalbėkime apie 
tai, nes šios aukos ne veltui sudėtos. Mes laisva tauta. Laisva skaudžia 

nelaisvės kaina. 

 „BALTIJOS KELIO“ 27-ųjų metinių minėjimas  
2016 m. rugpjūčio 23 d. 

  

16 val. Ant buvusio MGB-KGB pastato (dabar – Klaipėdos teritorinė muitinė, 
S. Nėries g. 4), kuriame įsikūrusi Rezistencijos ir tremties ekspozicija, įvyko 
atminimo lentos tardytiems, kalintiems ir kankintiems Lietuvos piliečiams 

pagerbti atidengimo ceremonija.  

Molotovo-Ribentropo akto 77-ųjų metinių minėjimas, politinių kalinių ir 

tremtinių pagerbimas. 

17 val. Baltijos kelio atminimo valanda prie Lietuvos persitvarkymo 
sąjūdžio Klaipėdos skyriaus būstinės (Liepų g. 3).  

Dalyvauja poetė Julija Montvydaitė - Samuilienė.  

 

https://lt.wikipedia.org/wiki/Juozas_Kazickas
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Buvusių politinių kalinių ir tremtinių choras „Atminties gaida“ kartu su 

vadovu Vytautu Saikausku atliko šias lietuvių liaudies  ir patriotines dainas“ 

  
1.„Kur lygūs laukai“ (Muz. J. Tallat-Kelpšos, žodž. Maironio). 
2.„Oi neverk, motušėle“ (Muz. liaudies, žodž. Maironio). 

3.„Lietuva brangi“ (Muz. J. Naujalio, žodž. Maironio). 
4.„Kur giria žaliuoja“ (Muz. J. Gudavičiaus, žodž. Vanagėlio), 
5.„Ąžuolai žaliuos“ (Muz. ir žodž. K. Vasiliausko), 

6.„Brangiausios spalvos“ (Muz. ir žodž. K. Vasiliausko), 
7.“Balnokit, broliai, žirgus“ , (Lietuvių liaudies daina), 

8.“Laukiau aš parimus“ , (Lietuvių liaudies daina), 
9.“Ulonai, ulonai“ , (Lietuvos karių daina), 
10.“Tris dienas, tris naktis“ , Lietuvių liaudies daina), 

11.“Ant kalno klevelis“ , (Lietuvių liaudies daina), 
12.“Šią naktį per naktį“ , (Lietuvių liaudies daina). 

 
 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Choro „Atminties gaida“ ekskursija 
Klaipėda – Telšiai – Rainiai – Plateliai –  

 Klaipėda,  2016 09 28 d.  
 
Žemaičių muziejus „Alka” – 

svarbiausias LR Žemaitijos etnografinio 

regiono istorijos muziejus Telšiuose. Jis 
plačiausiai atskleidžia savitą Žemaitijos 
istorijos raidą, supažindina lankytojus su 

šio krašto gamta, žmonių buitimi bei 
turtinga meno kūrinių kolekcija. 

Svarbiausias Lietuvos Respublikos 
Žemaitijos etnografinio regiono istorijos 
muziejus Telšiuose, įkurtas 1932 m. 

vasario 16 dieną. Veikia archeologijos, istorijos, numizmatikos, gamtos, dvarų 
paveldo, etnografijos, liaudies meno ekspozicijos.  
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Muziejaus fonduose sukaupta daugiau kaip 60 000 eksponatų iš 

archeologijos, etnografijos, numizmatikos, liaudies meno, spaudinių, rankraščių, 
fotografijų, profesionaliojo meno, gamtos ir kt. rinkinių. Ypač vertingos 
profesionaliosios tapybos, grafikos, skulptūros, taikomosios dailės kolekcijos į 

muziejų pateko 1940–1941 m. iš Žemaitijos dvarų.  
Muziejaus fonduose daugiau, kaip 70 000 XVI–XX a. dvarų archyvų 

dokumentų, bibliotekoje daugiau, kaip 10 000 XIX–XX a. knygų lietuvių ir 
užsienio kalbomis.  

Telšiuose, pietvakarinėje Masčio ežero 

pakrantėje po atviru dangumi įkurta Žemaičių 
muziejaus „Alka“ Žemaitijos kaimo 
ekspozicija. Svarbiausias šios ekspozicijos 

uždavinys pavaizduoti liaudies buitį 
natūralioje aplinkoje, išsaugoti autentiškus 

liaudies architektūros paminklus kaip mokslo 
šaltinį ir etninį paveldą. Žemaitijos kaimo 
ekspozicijos 8,5 ha plote yra 16 autentiškų 

XIX a. pabaigos – XX a. pradžios pastatų, 
kurie suskirstyti į tris sodybas ir visuomeninį 

sektorių.  
Eksponuojama stambaus ūkininko 

sodyba, vidutinio valstiečio sodyba ir 

Neturtingo valstiečio sodybėlė. Pirmasis 
pastatas 1967 m. atvežtas į muziejų buvo 
pirtis. Pastatai atvežti iš skirtingų 

Žemaitijos vietovių. 
Visuomeniniame sektoriuje yra 

angliško tipo vėjinis malūnas su 
sukinėjama prieš vėją kepure, kalvė ir 
simbolinės kapinaitės. Ekspozicija veikia 

nuo 1982 m. Žemaitijos kaimo ekspozicijoje 
auginami žemaitukų veislės arkliai.  

 

 
Rainių žudynės – tai tik vienas iš 

Raudonosios armijos nusikaltimų Lietuvos 
teritorijoje. Rainių miškelyje netoli Telšių 
1941 m. naktį iš birželio 24 d. į 25 d. 

įvykdytos kalinių žudynės, kurių metu buvo 
nukankinti 73 intelektualai, 

teisininkai, politikai ir kitokie 
„liaudies priešai“, tarp kurių 
buvo Vladas Petronaitis. 

Nužudymas pasižymėjo 
išskirtiniu žiaurumu ir 
kankinimais. Taip buvo 

daryta siekiant išgąsdinti 
kitus lietuvius karo pradžioje. 

Užkastas aukas po keleto 
dienų rado praeivis.  

 

Aukoms pagerbti 
pastatyta koplytėlė, pavadinta 

https://lt.wikipedia.org/wiki/Numizmatika
https://lt.wikipedia.org/wiki/Fotografija
https://lt.wikipedia.org/wiki/1940
https://lt.wikipedia.org/wiki/1941
https://lt.wikipedia.org/wiki/XVI_a.
https://lt.wikipedia.org/wiki/XX_a.
https://lt.wikipedia.org/wiki/XIX_a.
https://lt.wikipedia.org/wiki/Raudonoji_armija
https://lt.wikipedia.org/wiki/Rainiai
https://lt.wikipedia.org/wiki/Tel%C5%A1iai
https://lt.wikipedia.org/wiki/1941
https://lt.wikipedia.org/wiki/Bir%C5%BEelio_24
https://lt.wikipedia.org/wiki/Bir%C5%BEelio_25
https://lt.wikipedia.org/wiki/Vladas_Petronaitis
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Kančios Koplyčia. Joje surašytos nekaltų aukų pavardės.  

Jų atmintis amžina 
Vienas kaltinamųjų baudžiamojoje byloje Nr. 09-2-024-88 – Petras Raslanas 

po 1990 m. kovo 11 d. pasislėpė Rusijoje, kuri jį dangsto. 

 

 

 

Plokštinės požeminė balistinių raketų su termobranduoliniais 
užtaisais bazė – TSRS ginkluotųjų pajėgų raketų bazė, pastatyta Plokštinės 

miške netoli Platelių ežero, 13 km šiauriau Plungės, aukščiausioje miškais 

apaugusioje, mažai apgyvendintoje regiono vietovėje į šiaurės rytus nuo Plokščių 
kaimo. Tai pirmoji kovinė Tarybų Sąjungos požeminė R-12 Dvina balistinių 
vidutinio nuotolio raketų bazė. Joje bazavosi vienas 79-ojo raketų pulko 

divizionas. 

Bazė statyta nuo 1960 m. rugsėjo iki 1962 m. gruodžio 31 d. Bazės statyboje 
per 2 metus dalyvavo iš viso apie 10 000 kareivių, daugiausia estų. Prieš 

pradedant įrenginėti bazę, iš apylinkių prievarta buvo iškelti visi gyventojai. 

Nuniokotoje buvusioje balistinių raketų bazėje po rekonstrukcijos buvo 

įkurtas Militarizmo muziejus, pervadintas Šaltojo karo muziejumi. 

 

Mirusiųjų ir žuvusiųjų politinių kalinių ir tremtinių 

Vėlinių dieną pagerbimas Klaipėdos memoriale  
„Atmink tautos kančią„ 2016m. lapkričio 02 d.  

 

 

Tamsų, lietingą vakarą, Vėlinių vėlumai 

persmelkus mūsų dienas ir gyvenimo erdvę, 

dėdami gėles ir degdami 

žvakeles ant artimųjų ir 

tolimųjų kapų, žvelgdami į 

antkapių įrašus – 

prisimename mirtį.  

 

Vėlinės – visų šventė – mirusiųjų ir gyvųjų 

akistata, kad neužmirštumėme , ką mes čia 

veikiame, dėl ko plušame ir kam viso šito 

reikia. 

 

 2016 m. lapkričio 02 d.      

https://lt.wikipedia.org/wiki/Petras_Raslanas
https://lt.wikipedia.org/wiki/1990
https://lt.wikipedia.org/wiki/Kovo_11
https://lt.wikipedia.org/wiki/Rusija
https://lt.wikipedia.org/wiki/TSRS
https://lt.wikipedia.org/wiki/Plateli%C5%B3_e%C5%BEeras
https://lt.wikipedia.org/wiki/Plung%C4%97
https://lt.wikipedia.org/wiki/Plok%C5%A1%C4%8Diai_%28Plung%C4%97%29
https://lt.wikipedia.org/wiki/Taryb%C5%B3_S%C4%85junga
https://lt.wikipedia.org/w/index.php?title=R-12_Dvina&action=edit&redlink=1
https://lt.wikipedia.org/w/index.php?title=Raket%C5%B3_baz%C4%97&action=edit&redlink=1
https://lt.wikipedia.org/wiki/79-asis_raket%C5%B3_pulkas_%28TSRS%29
https://lt.wikipedia.org/wiki/Divizionas
https://lt.wikipedia.org/wiki/1960
https://lt.wikipedia.org/wiki/1962
https://lt.wikipedia.org/wiki/Gruod%C5%BEio_31
https://lt.wikipedia.org/wiki/Estai
https://lt.wikipedia.org/wiki/%C5%A0altojo_karo_muziejus
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Vėlinių dieną choro „Atminties gaida“ dalyviai ir Tremtinių Sąjungos 

atstovai  prie Kančios paminklo, pagerbė visų mirusiųjų politinių kalinių ir 
tremtinių atminimą. 

 
Jautriai krenta į širdį Laimos Čajauskienės subtiliai parinktos citatos, 

eilės ir žodžiai, susiejantys ne tik kolegų, draugų, bet ir mūsų pačių artimųjų 
netektis... 

Choras „Atminties gaida“ , diriguojant vadovui Vytautui Saikauskui, 
gieda:  

Marija, Marija“, žodž. Maironio 

 „Į gimtinę grįstam mes“, žodž. B. Brazdžionio, muz. A. 

Paulavičiaus. 

„Tremtinio malda“, harmonizuota V. Saikausko.  

 

Kristaus Karaliaus bažnyčioje už mirusius buvo aukojamos Šv. Mišios. 
Meldžiamės:  

„Dieve, įgalink mus šiandien vėl 
pelnytis kasdienės mūsų duonos, suteik 
galių ištaisyti mums mūsų klaidas ir 
atsispirti pagundoms, kad vėl 
išgelbėtumėm pasaulį nuo pikto“. 

 

 
Mirusiųjų choro „Atminties gaida“ narių 

paminėjimo šv. Mišios Šv. Brunono bažnyčioje.  
2016m. lapkričio 04 d.  

 

IN MEMORIUM 
Buvo giedami tradiciniai „Žemaičių kalnai“ 

Koncertmeisterė  Nina  Katkova 

Choro  vadovė Genovaitė Maironienė 
    

Vanda    Aurylienė  Lidija  Preibienė  

Valentinas  Bacevičius   Elena  Vainorienė  

Adelė  Bagdonienė  Alfonsas  Ruigys  

Juozas  Blinstrubas  Juozas  Vasiliauskas  

Sofija  Jankienė  Michalina  Zabulionienė  

Cezarija  Jonikienė  Ona  Padvarietienė  

Boleslovas  Kleiva Gražina  Jonelytė  

Kazimieras  Lesniauskas  Balys  Lukauskas  

Petras  Mažeika  Julija  Kukezevičienė  
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Bronius  Milius  Jonas  Budginas  

Steponas  Miltakis Jonas  Guiga  

Magiliona  Nekrošienė  Eugenijus  Stankevičius  

Valerijonas  Rafalavičius  Izidorius  Šlepavičius  

Juozas  Ruokis  Danutė  Valiukevičienė  

Juozas  Sabas  Domas  Vainorius  

Stasė  Savčik  Alfonsas  Žardeckas  

Ignas  Stanius  Vanda  Brikienė  

Bronė  

Vanda 

Vincas 

Šateikienė  

Daunienė 

Urbonas 

Irena  

Bronius 

Vytautas  

Kursevičienė  

Vaičius 

Kursevičius 

 

 

 

 

Choro „Atminties gaida“ koncertas 

Klaipėdos m. Bendruomenės namuose,  
skirtas Advento periodui  

2016m. gruodžio 18 d.  

 
Lotyniškai žodis „adventus“ reiškia 

„atėjimą“. Krikščionims adventas – tai 

susikaupimo, dvasios ir kūno 
apsivalymo periodas. Juo prasideda 

bažnytinių švenčių liturginiai metai. Šis 
laikotarpis yra skirtas pažymėti laiką iki 

Jėzaus gimimo.  
Per adventą krikščionys tradiciškai 

skiria daugiau laiko apmąstymams. 

Panašu, kad XXI a. žmonės ateina į 
advento laikotarpį su kita tendencija – 

nori atsigręžti į kažką, o tas kažkas 
dažniausiai yra koks nors konkretus tikslas. Naujo tūkstantmečio karta nori kelti 
galvas aukštyn – ieškoti tikslo, krypties. Vos ne prieš šimtmetį Antuano de Sent 
Egziuperi ištarta frazė, jog meilė yra ne tai, kai žiūrime vienas į kitą, bet tai, 
kai žiūrim ta pačia kryptimi, taikliai apibūdina šios kartos poreikį. Atrodo, 

kad šiandienos žmonės pamažu pradeda formuluoti tą naują kryptį – meilės 

paieškas žiūrint į tai, kas mus vienija, ieškant bendro, mus vienijančio, tikslo.  
 

Advento koncerto programa: 
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I 
1.Tėvyne dainų ir artojų. Muz. G. Tautkaus, žodž. Just. Marcinkevičiaus. 
Atliko choras „Atminties gaida“, vadovas Vytautas Saikauskas, koncertmeisterė Birutė 
Uščinaitė – Dargienė, akompanavo instrumentų trio: Petras Vaitiekutis (klarnetas), 
Ernestas Dargis (violončelė). Dirigavo E. Balsio menų gimnazijos 12 kl. Mokinė Mintautė 
Petraitytė. 

2.Į gimtinę grįžtam mes. Muz. A. Paulavičiaus, žodž. B. Brazdžionio. 
Atliko choras „Atminties gaida“, dirigavo Vytautas Saikauskas. 

 
II 

Scenoje  E. Balsio Menų gimnazijos styginis ansamblis: Marija Kontrimaitė, Antonina 
Tarasova, Meda Petrošiūtė, Mėta Simpukaitė. Vadovė Nijolė Ovsiukienė, koncertmeisterė 
Ana Tarasova. Ansamblis atliko: 

3.Bach - Guno. Ave Marija. 
4.Peter Martin. Cha – cha – cha. 
5.Argentinietiškas tango.  

III 
 
Dainuoja  choro „Atminties gaida“ moterų trio: Birytė Lukoševičienė, Regina Gudelienė, 
Jadvyga Bungardienė. Trio atlieka: 

6.Maria Mater Gracija.  Muz. Prosperi Guidi. 
7.Vėjas iš jūros. Muz. R. Motuzos, žodž. Z. Puišytės. 
 

 
IV 

 
Scenoje  E. Balsio Menų gimnazijos valtornų trio: Žygimantas Daugirdas, Aistė 
Švenčionytė, Ugnius Kleiba. Vadovė Elena Čekelienė.  Trio atlieka: 

8.Mendengelų daina. 
9.Antonio Correli. Kalėdinis koncertas, 4 dalis. 

10.XIV a. Vokiška karališka pastoralė.  
 

V 

 
Scenoje  E. Balsio Menų gimnazijos mokinių trio: Petras Vaitiekutis (klarnetas), Monika 
Dargytė (smuikas),  Ernestas Dargis (violončelė). 

11.Balandėlė. Ispanų liaudies melodija. 

12.Tango. Argentiniečių melodija.  
 

VI 

 
 
Scenoje  Klaipėdos St. Šimkaus  konservatorijos klarnetų kvartetas: Tomas Milerius,  
Vytautas Pocešnas, Motiejus Vaitkus, Liudas Samuolis. Vadovas Antanas Milerius. 

13.Klodas Debiusi. Mažas negriukas. 

14.Antonio Dvoržakas. Slavų šokis Nr.2.  
15.Johanas Bramsas. Vengrų šokis Nr.5. 

 
VII 

 
Scenoje  E. Balsio Menų gimnazijos IV klasės choras. Vadovė Raselė Urniežienė, 
koncertmeisteris Žilvinas Gaidys.   
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16.Tu esi šviesa. Muz. ir žodž.Gintauto Abariaus. 

17.Buvo mandri pelėda. Lietuvių l. d., harm. B. Balakauskaitės.   
 

VIII 

 
Scenoje  E. Balsio Menų gimnazijos IV klasės ir „Atminties gaida“ chorai.  
Kartu atliekami  šie kūriniai:     

18.Santa Liucija. Italų liaudies daina. 

19.Prabilk į sielą, Jėzau. Giesmė.   
20.Brangiausios spalvos. Muz. ir žodž. Kęstučio Vasiliausko. 
20.Varpelių skambesys. Amerikiečių liaudies 

melodija.   
 

Koncerto prodiuseris 

Vytautas Saikauskas. 

 
Koncertą vedė 

Audra Lenkauskienė 
 
 

                                                                               ADVENTO VAINIKAS 

 
CHORO „ATMINTIES GAIDA“2016 M. VEIKLOS TURINYS 

1. 2016 m. sausio 13d.   Buvusių politinių kalinių ir tremtinių choras dalyvvo 
mieste vykstančiuose renginiuose, skirtuose kruviniems sausio 13 įvykiams bei 
aukoms paminėti. 

2. 2016 m. kovo 06 d.  Choro koncertas „Leiskit į Tėvynę“ Klaipėdos Šv. 
Juozapo bažnyčios bendruomenės salėje. 

 3. 2016 m. kovo 10 d.  Kovo 11-osios paminėjimo ir antrosios kompaktinės 

plokštelės „LEISKIT Į TĖVYNĘ“ pristatymas – koncertas Bendruomenės namuose.  
4. 2016 m. balandžio 29 d.  Koncertas  Klaipėdos Politinių  kalinių ir 

tremtinių Sąjungos ataskaitiniame susirinkime, KU Bijūnų g. 
5. 2016 m. birželio 12 d.  Lietuvos Vakarų krašto Dainų šventė Klaipėdoje. 
6. 2016 m. birželio 14 d.  Gedulo ir Vilties dienos – tremties minėjimas 

Klaipėdos memoriale prie paminklo „Atmink Tautos Kančią“. 
7. 2016 m. birželio 18 d.  XIII Respublikinė politinių kalinių ir tremtinių 

dainų ir poezijos šventė „LEISKIT Į TĖVYNĘ“ Kėdainiuose. 
8. 2016 m. rugpjūčio 06 d. Lietuvos tremtinių, politinių kalinių ir Laisvės 

kovų dalyvių sąskrydis „SU LIETUVA ŠIRDYJE“ Ariogaloje. 

9. 2016 m. rugpjūčio 17 - 18 d.d. Choristų ekskursija Klaipėda – Jurbarkas  
- Kernavė – Vilnius – Klaipėda. Tikslas: „Rezistencinės kovos atspindys“.  

10. 2016 m. rugpjūčio 23 d. „BALTIJOS KELIO“ 27-ųjų metinių  minėjimas, 

atminimo lentos (S.Neries g.6) atidengimo ceremonija. 
11. 2016 m. rugsėjo 28 d. Choristų ekskursija Klaipėda – Telšiai  - Rainiai – 

Alkos muziejus – žemaičių sodybų muziejus – buvusios sovietų raketinės bazės 
Plateliuose aplankymas - Klaipėda. Tikslas: „Laisvi skaudžia nelaisvės kaina“. 

12. 2016 m. lapkričio 02 d. Vėlinių dieną mirusiųjų ir žuvusiųjų politinių 

kalinių ir tremtinių pagerbimas Klaipėdos memoriale prie paminklo „Atmink Tautos 
Kančią“. Mišios Klaipėdos Kristaus Karaliaus bažnyčioje. 
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13.  2016 m. lapkričio 04 d. In MEMORIUM. Mirusiųjų choro „Atminties 

gaida“ narių paminėjimo šv. Mišios Šv. Brunono bažnyčioje, buvo giedami „Žemaičių 
Kalnai“.  

14. 2016 m. gruodžio 18 d. Advento koncertas Bendruomenės namuose, 

Klaipėda. 

 Naujieji – tai pradžia, 
Tad lai būna jie Jums laimingi, džiaugsmingi, nešantys sėkmę gyvenimo kely, 
Ir begalinį džiaugsmą Jūsų kasdienybėje! 
  

 

Su šventėmis! 

Laimingų 2017 metų!  

 


