
 

 

Juozo Lukšos-Daumanto skaitymai, 

skirti Juozo Lukšos-Daumanto metams ir Pilietinio pasipriešinimo dienai 

2021 m. gegužės 14 d. 15 val.  

Renginys vyks mišriuoju būdu: Lietuvių literatūros ir tautosakos institute ir Zoom platformoje.  

Žiūrovai ir klausytojai renginį galės stebėti Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Youtube kanalu 

 

PROGRAMA 

Renginio vedėjai – Sonata Grėbliūnaitė ir krn. Dominykas Krutulis 

Krašto apsaugos savanorių pajėgų bigbendas (vadovas kpt. R. Čiupkovas) (įrašas) 

Skaitymus atidaro Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto direktorė prof. dr. Aušra Martišiūtė-

Linartienė (LLTI salė) 

Prezidento ir Pirmosios šalies ponios Dianos Nausėdienės sveikinimas (perskaitomas) 

Krašto apsaugos viceministro Žilvino Tomkaus sveikinimo žodis (LLTI salė) 

Renginio dalyvius iš JAV sveikina Nijolė Bražėnaitė-Lukšienė (įrašas) 

Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos sveikinimas (nuotoliniu, Zoom) 

Partizanų ir literatūrines dainas atlieka folkloro ansamblis „Dijūta“ (vadovė dr. Rūta Žarskienė) (LLTI 

salė) 

Arvydas Anušauskas, Krašto apsaugos ministras (įrašas) 

Virginijus Vilkelis, Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamento vadovas (LLTI salė) 

Gabrielius Liaudanskas-Svaras, vokalistas (LLTI salė) 

Valerijus Šerelis, Lietuvos karininkas, bardas ir poetas (įrašas + LLTI salė)  

Paulius Saudargas, politikas (LLTI salė) 

Rita Miliūtė, žurnalistė (LLTI salė) 

Audronė Kaladžinskienė, Pilietinio pasipriešinimo skyriaus vedėja (LLTI salė) 

Laima Vincė, rašytoja: laiškų ištraukos iš Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto rengiamos knygos 

„Juozas Lukša-Daumantas, Nijolė Bražėnaitė. Laiškai“ (2021) (LLTI salė) 



 

 

Žydronė Kolevinskienė, literatūrologė: ištrauka iš Mariaus Ėmužio knygos „Partizanė. Monika Alūzaitė 

– moteris laisvės kovose“ (2020) (LLTI salė) 

Laurynas Katkus, rašytojas: Neringos „Kas mes?“ (LLTI salė) 

Ugnė Radlinskaitė, Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto studentė: Dianos Glemžaitės poezija (LLTI 

salė) 

Angelė Jakavonytė, politikė (LLTI salė) 

Jurga Trimonytė-Bikelienė, tyrėja: Aukštaitijos partizano eilėraštis–daina (LLTI salė) 

Rūta Visockytė, Lietuvos karo akademijos kariūnė: partizanų dainos „Mėnulis tikras tėvas jo“ ir 

„Kalniškės mūšis“  (LLTI salė) 

Goda Bilskytė ir Viktoras Jakimavičius, Lietuvos karo akademijos kariūnai (LLTI salė) 

Dainius Junevičius, Lietuvos ambasadorius Pietų Afrikos Respublikoje (nuotoliniu, Zoom) 

Austė Nakienė, etnomuzikologė (LLTI salė) 

Vidmantas Vitkauskas, Garliavos Juozo Lukšos-Daumanto gimnazijos direktorius (nuotoliniu, Zoom) 

Antanas Šileika, rašytojas, Kanada: iš Lietuvos rašytojų sąjungos protokolų apie Kostą Kubilinską 

(1947–1960 m.) (nuotoliniu, Zoom) 

Kariūnų roko grupės „Vytis“ ir vyrų folkloro kolektyvo „Ugniavijas“ atliekama partizanų daina 

„Bolševikai tegul žino“ (įrašas)  

Gražina Kadžytė, etnologė (LLTI salė) 

Vokalinis ansamblis „B2“ (vadovas V. Bartušas): Vytauto Klovos harmonizuota lietuvių liaudies daina 

„Tylūs tylūs vakariele“ (stilizuota ansamblio B2); Gintarė Kulikauskytė – „Daina partizanams“ (įrašas) 

Dalia Henke, Pasaulio lietuvių bendruomenės pirmininkė (nuotoliniu, Zoom) 

Virginijus Gasiliūnas, filologas, redaktorius: Broniaus Krivicko eilėraščiai (nuotoliniu, Zoom) 

Aldona Kruševičiūtė, mokytoja lituanistė: iš knygos „Partizanai“ (nuotoliniu, Zoom) 

Jūratė Caspersen, Pasaulio lietuvių bendruomenės valdybos narė (nuotoliniu, Zoom) 

Janina Matekonytė, aktorė (nuotoliniu, Zoom) 

Rita Juodelienė, dėstytoja (nuotoliniu, Zoom) 

Vilniaus kolegijos studentai 

 



 

 

Prisijungimo prie renginio nuoroda skaitymų dalyviams: 

https://zoom.us/j/94677658961?pwd=USt5UWRUS0hUUWdkQjJDQWhjc1FxZz09  

Meeting ID: 946 7765 8961 

Passcode: 543145 

 

Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto YouTube kanalas renginio žiūrovams: 

https://www.youtube.com/channel/UCZThdT81MiuV_r1WBddAX3A  

 

Apie renginį skelbiama: http://www.llti.lt/lt/naujienos/1032  

 

Renginio organizatoriai: 

 

Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas       

 

 

 

Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamentas prie Krašto apsaugos ministerijos  
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