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Apie atminties akciją
Jau septintus metus birželio 14 d. „Misija Sibi-
ras“ (nuo 2022 m. Lietuvos jaunimo organi-
zacijų tarybos) vykdyta tremtinių ir politinių 
kalinių pavardžių skaitymo akcija, kurios 
metu   skaitomi tremtinių vardai, pavardės ir 
likimai.

Akcijos tikslas
Atkreipti dėmesį į tai, kad tremties istorija 
remiasi ne skaičiais, o konkrečiais likimais, 
kalbėti apie Lietuvos istoriją patraukliais 
būdais bei stiprinti kartų dialogą.

Liko tremtyje / grįžo į Lietuvą / likimas nežinomas
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2021 m. birželio 14 d. – Gedulo ir vilties 
dieną – Lietuvai minint 80-ąsias trem-
ties pradžios Lietuvoje metines, užbaig-
ta ir projekto „Misija Sibiras“ veikla.

Prieš užbaigiant projektą, organizatoriai 
kvietė visus į jau tradicija tapusią akciją 
„Ištark, išgirsk, išsaugok“, kurios metu 
lietuviai iš viso pasaulio galėjo virtualiai 
įprasminti tremtinių ir politinių kalinių 
atminimą. 

Nuo 2022 m. akciją tęs Lietuvos 
jaunimo organizacijų taryba, kur 
2006 m. ir gimė projekto 
„Misija Sibiras“ idėja.  



Nuo 2016 m. akcija nuo skaitymų vien 
Vilniaus mieste išaugo į iniciatyvą. 

2021 m. į virtualią akciją prisijungė 
daugybė lietuvių iš viso pasaulio. Ne tik 
Lietuvoje, bet dar 16 šalių – nuo Čilės iki 
Vietnamo – skambėjo mūsų tautiečių 
vardai ir likimai!

2021 m. gyvų ir virtualių skaitymų metu 
išsaugojome per 45 000 lietuvių istori-
jų ir sugrąžinome jas namo.

Prie to prisilietė šimtai žmonių.
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Akcijos įgyvendinimui reikalinga

• Atstovas, koordinuojantis 
akciją mieste;

• Miestiečiams žinoma
miesto vieta;

• Leidimas renginiui;

• Kėdės atsisėsti skaitymų 
klausytojams ir laukiantiems
eilėje;

• Įgarsinimas;

• Apšvietimas (priklausomai 
nuo skaitymų trukmės);

• Pakyla bei tribūna
skaitymams;

• Vėliavos garbės sargyba
(siūloma kreiptis į skautus /
šaulius). #IŠTARK
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Organizatorių indėlis

• Akcijos viešinimas, pritaikymas miestui;

• Registracijos skaitymams programavimo 
darbai;

• Skaitymų knygos sudarymas (medžiagos 
surinkimas, maketavimo, spaudos darbai);

• Skaitymų tribūnos apipavidalinimas;

• Atributika (skrajutės, ženkleliai, 

atvirlaiškiai);

• Renginio viešinimas žiniasklaidos 
priemonėse, soc. tinkluose, radijuje, 
televizijoje (prieš, per ir po renginio);

• Konsultavimas dėl profesionalaus renginio. 



Akcijos viešinimas • Pranešimai spaudai nacionalinėje ir 
regioninėje žiniasklaidoje;

• Video reklama internete;

• Radijo reklama radijo stotyse;

• Tiesioginės transliacijos iš skaitymo vietų;

• Viešinimas „Misija Sibiras“ soc. tinkluose,
perkant reklamą („Facebook“: 30 000 sekėjų, 
„Instagram“: 6 600 sekėjų);

• Viešinimas LiJOT soc. tinkluose perkant 
reklamą („Facebook“: 11 150 sekėjų, 
„Instagram“: 1 610 sekėjų);

• Asmeniniai kvietimai el. paštu;

• Nuotraukų galerijos, vaizdo klipai 
po akcijos naujienų portaluose, „Misija 
Sibiras“ soc. tinkluose.
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Akcijos organizavimo išlaidos

Organizaciniai renginio kaštai – 1 000 eur.

Renginio kaštus sudaro:

• Darbas su archyvine medžiaga (10 %);
• Video ir audio reklamos kūrimas;
• Maketavimo, spaudos, gamybos darbai;
• Socialinių tinklų reklama;
• Administracinės išlaidos 
(transporto, ryšių paslaugos) (10 %).
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Kontaktinis asmuo susisiekimui

Vanesa Ražinskytė
Projekto vadovė 
lijot@lijot.lt
+370 659 55153




