Labdaros ir paramos fondas „Jauniems“
Projektas „Misija Sibiras“
2019-06-14 „Misija Sibiras‘19” paramos koncertu metu surinktų lėšų
panaudojimas
2019-09-30, Vilnius

Labdaros ir paramos fondas „Jauniems“, organizuojantis projektą „Misija Sibiras“,
2019 m. organizavo jau 8 paramos koncertą, skirtą ugdyti pilietiškumą, skatinti
domėjimąsi mūsų šalies istorija bei paskatinti prisidėti prie pagalbos „Misija
Sibiras‘19” ekspedicijos komandai, kuri 2019 m. liepos 17 d. pradėjo įgyvendinti savo
misiją Kazachstano Respublikoje, lankydami ir tvarkydami lietuvių kalinimo vietas
bei jas įamžindami.
Akcijos metu trumpaisiais numeriais aukoti buvo galima nuo 2019 m. gegužės 23 d.
iki 2019 m. rugpjūčio 31 d. Per visą laikotarpį buvo paaukota 32 264 eurai, iš kurių
25% atiteko operatoriams.
Lėšos buvo renkamos ir planuojamos panaudoti:
„Misija Sibiras‘19“ paramos koncerto metu surinktų lėšų planuojamas panaudojimas
Panaudojimas
Suma
Ekspedicijos skrydžių bilietai
10 000 EUR
Vilnius-Nur-Sultanas-Vilnius
Vietinio transporto išlaidos
1000 EUR
Kazachstano Respublikoje
Įrankiai ir medžiagos,
2000 EUR
reikalingos ekspedicijos
darbams Kazachstano
Respublikoje
Ekspedicijos maitinimo
1000 EUR
išlaidos
„Misija Sibiras‘19“
3000 EUR
dokumentinio filmo kūrimo
darbai
Ekspedicijos interaktyvaus
2000 EUR
pristatymo kūrimo darbai
Ekspedicijos pristatymų
3000 EUR
kelionės išlaidos Lietuvoje
Ekspedicijos pristatymų
1000 EUR
kelionės išlaidos užsienio
lietuvių bendruomenėse

Labdaros ir paramos fondas „Jauniems“ – tai organizacija, įgyvendinanti projektą
„Misija Sibiras“. Projektas „Misija Sibiras“ yra nuo 2006 m. gyvuojantis pilietiškumo
ugdymo projektas, kurio metu jauni žmonės vyksta į lietuvių tremties ir kalinimo
vietas, jas tvarko, susitinka su čia tebegyvenančiais tautiečiais, o grįžę iš
ekspedicijų keliauja po Lietuvos ir pasaulio bendruomenes bei dalinasi savo

emocijomis taip didindami domėjimąsi savo šalies istorija ir įsitraukimą į pilietines
veiklas.
„Misija Sibiras‘19” projekto veikla:
Atranka

Šiemet norą dalyvauti ekspedicijoje išreiškė daugiau nei 1000 žmonių, norinčių
prisidėti prie Lietuvos istorijos išsaugojimo. 80 iš jų buvo pakviesta dalyvauti
antrajame atrankos etape – bandomajame žygyje. „Misija Sibiras‘19” bandomasis
žygis šiemet vyko Raseinių apylinkėse, jo metu dalyviai sutvarkė senąsias
Ariogalos žydų kapines, dalinosi tremties istorijomis, pagerbė šiose apylinkėse
kovojusių partizanų atminimą. Po bandomojo žygio buvo galutinai suformuota 16
žmonių ekspedicijos komanda.
„Ištark, išgirsk, išsaugok“

„Misija Sibiras“ jau 4 metus iš eilės stengiasi suvienyti Lietuvą Gedulo ir vilties
dienos renginiuose. Tai projektas daro 3 būdais:
1. Birželio 14 d. 11:59 Lietuvoje skelbiama Visuotinė tylos minutė, kurios metu
visi kviečiami minutei sustoti ir pagerbti visų sovietų represijų laikotarpiu
ištremtų bei įkalintų žmonių likimus. Prie akcijos jungiasi daugybė įstaigų,
organizacijų, žiniasklaidos priemonių, verslo įstaigų. Daugiau apie iniciatyvą
www.tylosminute.lt.
2. Net 12-oje Lietuvos miestų bei 1-oje užsienio lietuvių bendruomenėje 2019 m.
buvo įgyvendinta akcija „Ištark, išgirsk, išsaugok“, kurios metu buvo garsiai
tariami tremtinių bei politinių kalinių vardai, pavardės bei likimai. Tokiu
būdu stengiamasi parodyti, jog tremtis yra ne skaičiai, bet konkretūs likimai
ir istorijos.
3. „Misija Sibiras‘19” paramos koncerto metu visuomenė raginama ne tik
prisidėti prie „Misija Sibiras“ projekto veiklų, bet ir pasidomėti savo šeimos
istorija, ugdomas pilietiškumas, domėjimasis savo šalies istorija.
Pasiruošimas

Pasiruošimo metu „Misija Sibiras‘19” komanda atsakingai ruošiasi ekspedicijai:
susitinka su tremtiniais bei politiniais kaliniais, kurie gali suteikti naudingos
informacijos apie vietas, į kurias bus vykstama, pasidalinti savo atsiminimais ir
istorijomis. Taip pat komanda mokosi kryždirbystės meno. 2019 m. pirmą kartą
buvo mokomasi ne tik gaminti kryžius, bet ir koplytstulpius.
Ekspedicija

2019 m. „Misija Sibiras“ komanda savo misiją atliko Kazachstano Respublikoje,
Karagandos bei Ekibastūzo regionuose. Čia dalyviai lankė ir iššukavo 18 kapinių,
kuriose ieškojo ir tvarkė lietuvių kapus. Buvo surasta daugiau nei 130 pavienių

kapų, jie įamžinti ir netrukus bus paskelbti adresu www.misijasibiras.lt, kad
artimieji galėtų surasti savo šeimos istoriją. Taip pat lagerių vietose buvo pastatyti
2 koplytstulpiai ir 1 kryžius taip siekiant įamžinti iki šiol niekaip nepažymėtas ir
nykstančias vietas, kuriose kalėjo politiniai kaliniai lietuviai.
Susitikimai

Po ekspedicijos prasideda svarbiausias projekto etapas – susitikimai su Lietuvos ir
užsienio lietuvių mokyklomis, bendruomenėmis, įstaigomis. Tokiu būdu yra
skleidžiama žinia apie ekspedicijoje nuveiktus darbus, stengiamasi didinti
susidomėjimą tremties istorija, ugdyti pilietiškumą. Per vienus metus dalyviams
įprastai pavyksta įgyvendinti daugiau nei 300 susitikimų.

