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Laptevų jūros tremtinių brolija
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LAPTEVIEČIAI
Nuoširdžiai dėkojame Brolijos
rėmėjams:

LAPTEVIEČIAI maloniai kviečia Jus,
Jūsų bičiulius ir artimuosius
2019 m. birželio 15 d. 12 val.
į tradicinį tremtinių susitikimą
Lietuvos liaudies buities muziejuje
Rumšiškėse prie žeminukės - jurtos

• paminėti Gedulo ir Vilties dieną bei
ekspedicijos Lena'89 trisdešimtąsias
metines;
• dalyvauti Dalios Grinkevičiūtės atminties ir
pagarbos medalių įteikimo ceremonijoje;

•

LR Seimui

•

LR Vyriausybei

•

LR Kultūros ministerijai

•

LR Kultūros tarybai

•

Lietuvos nacionaliniam muziejui

•

Lietuvos liaudies buities muziejui

•

Lietuvos gyventojų genocido ir
rezistencijos tyrimo centrui

•

TS-LKD Dainavos skyriui

• apžiūrėti Raimondo Urbakavičiaus ir Gintauto Aleknos fotografijų bei Aleksandros
Inokentjevos-Bočiariovos (Saha respublika)
reprodukcijų parodas.

GEDULO IR VILTIES
DIENA

Renginyje dalyvaus LR Seimo ir Vyriausybės
nariai bei kiti garbūs svečiai.
Renginį ves aktorius Petras Venslovas,
dalyvaus Rimantas Vaičekonis ir vokalinė grupė.
		Organizatoriai:
		Lietuvos liaudies buities muziejus,
		Brolija LAPTEVIEČIAI

Brolijos LAPTEVIEČIAI rekvizitai
Politechnikos g. 57, 44100
Naujasodžio k. Kauno raj.
Registracijos kodas 191945856
A.s. LT 207300010002509959
Tel.: +370 698 14109, +370 37 778158
www.laptevieciai.lt

Rumšiškės, 2019 m.

Dalios Grinkevičiūtės atminties ir pagarbos medaliai,
įteikti 2018 metais:

Kryžiaus Tit-Aruose atidengimas ir pašventinimas,
1989 07 26. (nuotrauka R. Urbakavičiaus)

Dalios Grinkevičiūtės atminties ir pagarbos medalis

NEUŽMIRŠK MANĘS
Atmintinės – vizitėlės –
iš kalėjimų, lagerių, tremties.
Išsiuvinėtos tamsiai rudo satino skiautelės,
albumėliai, telpantys į saują, kutuotos servetėlės
iš palto sukarpyto pamušalo, iš lino marškinių...
Kažkur taigoj, užpustytam barake –
alkana mergaitė geliančiais pirštais atsargiai traukia
vilnonį siūlą iš vienintelės skepetos,
adata iš žuvies kaulo
daigsto savo palinkėjimą.
Raidės nelygios,
kampuose – pilkos našlaitės
nenuleidžia akių –
Neužmiršk manęs.
		

Zita Mažeikaitė

Dalios Grinkevičiūtės atminties ir pagarbos medaliai,
įteikiami 2019 metais:
18.
		
19.
		
		
20.
		
		
		
21.
		

Justinai Kozakaitei už Lietuvos laisvę 		
žuvusių asmenų palaikų identifikavimą.
Albinui Kentrai už ištikimybę partizano
priesaikai ir istorinės atminties saugojimą
bei dokumentavimą.
Teodoros ir Eligijaus-Juvencijaus Morkūnų
šeimai už nuolatinį bei nuoširdų rūpinimąsi
Tremties ir pasipriešinimo sektoriumi
Lietuvos liaudies buities muziejuje.
Rimantui Plėščiui už vadovavimą ekspedicijai
Lena'89.

			

1. Gražinos ir Vytauto Landsbergių šeimai
		 už Lietuvos valstybės atkūrimo darbus.
2. JE LR Prezidentei Daliai Grybauskaitei
		 už valstybingumo tvirtinimo darbus.
3. Rūtos ir Jono Kronkaičių šeimai
		 už svarų indėlį atkuriant Lietuvos kariuomenę.
4. Gražinos ir Kazio Sajų šeimai už D.Grinkevi		 čiūtės kūrybos skleidimą Lietuvoje sovietmečiu.
5. Birutei Kulnytei už istorinės atminties 		
		 saugojimą.
6. Leonardui Gutauskui už tremties ir pasiprieši		 nimo kovų tematiką lietuvių literatūroje ir mene.
7. Irenai Veisaitei už santaikos ir tolerancijos
		 puoselėjimą.
8. Rūtai Šepetytei už tremties temos sklaidą
		 pasaulyje.
9. Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos
		 tyrimo centro bendruomenei už Tėvynės
		 gynėjų atminimo puoselėjimą ir įamžinimą.
10. Česlovui Stankevičiui už reikšmingą darbą
		 valstybės labui išvedant Rusijos kariuomenę.
11. Vladimirui Jarmolenkai už priešinimąsi
		 sovietinei sistemai.
12. Sigitui Randžiui (po mirties), antisovietinio
		 judėjmo dalyviui, „45 pabaltijiečių memoran		 dumo“ signatarui.
13. Stasiui Kazėnui SJ, Laptevų jūros tremtinių
		 garbės kapelionui.
14. Justinui Lingiui už dokumentinius filmus
		 tremties tema.
15. Agafijai Pticinai už D. Grinkevičiūtės kūrybos
		 sklaidą Jakutijoje, Lietuvos ir Jakutijos tremtinių
		 ryšių puoselėjimą bei pagalbą steigiant Lietuvių
		 bendruomenę Jakutijoje.
16. Mariui M. Markevičiui už įtaigią R. Šepetys
		 romano „Tarp pilkų debesų“ ekranizaciją 		 filmą „Ashes in the Snow“.
17. Bel Powley už pagrindinį vaidmenį filme 		
		 „Ashes in the Snow“.

