
                                                                                                                                                

Sausio 13-oji – Laisvės gynėjų diena 

2022 metų Lietuvos laisvės gynėjų dienos minėjimo programa 

Nuo sovietų agresoriaus žuvo 14 Lietuvos laisvės gynėjų, šimtai jų buvo 

sužeisti. Svarbiausia tomis dienomis buvo žmonių susitelkimas šio pavojaus 

akivaizdoje. Vienybės simboliu tapo Nepriklausomybės aikštė, kurioje prie laužų 

daugelį dienų ir naktų budėjo iš visos Lietuvos atvykę žmonės. Kasmet Sausio 13-oji 

mums primena iškovotą pergalę – Lietuvos laisvę ir jos didvyrius – Laisvės gynėjus ir 

stiprina tikėjimą Lietuvos ateitimi. 

SAUSIO 13 D., KETVIRTADIENIS 

8 val. – Pilietinė akcija „Atmintis gyva, nes liudija“. Kiekviename lange uždegamos 

žvakutės  

9 val. – Gėlių padėjimo ceremonija prie Kovo 11-ajai skirto paminklo „Žinia“ 

Nepriklausomybės aikštėje 

11 val. – Neužmirštuolių pievos „sodinimas“ Lukiškių aikštėje  

12 val. – Sausio 13-osios – Laisvės gynėjų dienos minėjimas ir Laisvės premijos 

įteikimo ceremonija Nepriklausomybės aikštėje (tiesioginė transliacija per LRT 

Televiziją ir LRT Radiją, taip pat tiesioginė transliacija per televizijos programą 

„Seimas – tiesiogiai“, LRT televiziją ir radiją, Seimo svetainėje, Seimo 

paskyrose „Facebook“ ir „YouTube“) 

13.10 val. – Fotografijų parodos „TIKĖJIMAS IR LAISVĖ. Laisvės premijos laureatai 

– „Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos“ bendradarbiai“, skirtos 2021 metų Laisvės 

premijos laureatams, pogrindinio leidinio „Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronika“ 

bendradarbiams, atidarymas (Seimo I rūmai, Lietuvos laisvės gynėjų galerija)*  

14 val. – Žuvusiųjų už Lietuvos laisvę pagerbimo ceremonija Antakalnio kapinėse  

16 val. – Diskusija „Kartu išvien: KASP ir VSAT“ (Lietuvos nacionalinės Martyno 

Mažvydo bibliotekos Konferencijų salė). Būtina registracija  

16.40 val. – Sausio 13-oji. Iš ciklo „Lietuvos valstybės atkūrimo kronika“. 

Dokumentinis filmas. Rež. D. Vildžiūnas. 2015 m. I dalis (transliacija per LRT Plius) 

17.30 val. – Šv. Mišios Vilniaus arkikatedroje bazilikoje (tiesioginė transliacija per LRT 

Plius) 

https://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=35403&p_k=1&p_t=279495
https://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=36503&p_k=1
https://m.facebook.com/LRSeimas/?ref=bookmarks&_rdr
https://www.youtube.com/watch?v=RcMY4RDvt-c
https://forms.gle/v3ur3XGGVApR7BWc9


                                                                                                                                                
18.30 val. – koncertas Laisvės gynėjų dienai paminėti Lietuvos nacionaliniame operos 

ir baleto teatre, Giuseppe Verdi „Requiem“ 

** Solistai: Chiara Isotton, Justina Gringytė, Kristian Benedikt, Kostas Smoriginas, 

dirigentas Sesto Quatrini  

18.30 val. – Sausio 13-oji. Iš ciklo „Lietuvos valstybės atkūrimo kronika“. 

Dokumentinis filmas. Rež. D. Vildžiūnas. 2015 m. II dalis (transliacija per LRT Plius)  

19.30 val. – Diena po rytojaus. Dokumentinis filmas. Rež. Rimas Bružas. 2015 m. 

(transliacija per LRT Televiziją) 

 

 

 

Aš jau nepakeliu minčių apie tave 
Kaip obelis, apsunkusi nuo vaisių, 

Užlaužiu tragiškai nusvirusias rankas, 
O tu sakai: „Stovėk kaip stovi laisvė”. 

 
Tai uždaryk mane, Tėvyne, savyje, 
Kaip giesmę gerklėje mirtis uždaro, 

Taip kaip uždaro vakarą naktis, 
 O tu man atsakai: „Aš tavo laisvė“.  

 
O nesibaigianti kelionė į tave, 

Jau kaip akmuo šalikelėj sukniubęs 
Aš pilku vakaru lyg samanom dengiuos, 
O tu sakai: „Eik taip kaip eina laisvė ”. 

                                                                      
Justinas Marcinkevičius 

  


