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Renginio plano schema 

 

Auklėjamasis renginys 

 „Sausio 13-osios reikšmė jaunajai kartai“ 

 

Išplėstinis planas 

 

Tema: Sausio 13-osios reikšmė jaunajai kartai 

Tikslai: Ugdyti mokinių pilietiškumą, skiepyti tėvynės meilės ir doros idėjas. 

Metodai: Pasakojimas, pokalbis, audiovizualiniai.  

Forma: Paskaita, filmas. 

 

Naudota literatūra:  „Lietuvos dokumentai liudijimai atgarsiai 1991.01.13“ Spaudos 

departamentas, Vilnius 1991. 

 

Internetiniai šaltiniai: 

1.  http://www.laisve15.lt/;  

2. http://lt.wikipedia.org/wiki/Sausio_13_aukos  

 

Renginio parengimas 

Šis renginys yra numatytas sausio mėnesio veiklos plane, visoje Lietuvoje vyksta sausio 

13-osios minėjimai. Tema padeda jaunajai kartai nepamiršti kruvinų įvykių, ugdyti 

patriotizmo jausmą bei atsakomybę už savo ateitį. 

Renginiui ruošiamasi savarankiškai. Mokinių paprašoma atnešti įvairių žvakių dieną prieš 

renginį. Numatytas filmo rodymas, todėl reikės paruošti reikalingą aparatūrą bei sukurti 

atitinkamą aplinką klasėje. Lentoje užrašomos Bernardo Brazdžionio eilės: 

„kaip sutraiškytom kojelėm pas Dievulį tu nueisi   

pas senelį į dausas aukštąsias kas nuneš?... 

--------------------------------------------------------- 

motinyte, nesirūpink, pagijau aš, užmiršau aš 

leteną to tanko baisią 



cherubinų nešama dabar linksmai keliauju aš... “ 

(„Aukos lelija“) 

Prieš renginį išjungiamos šviesos ant palangių uždegamos mokinių atneštos žvakės, 

įjungiamas televizorius bei vaizdo grotuvas, pasiruošiama filmo rodymui. 

Renginio pradžioje pristatoma renginio tema, iškeliami retoriniai klausimai. 

Papasakojama apie žuvusius sausio 13-ąją. (Priedas nr.1) Mokiniams pateikiami 

klausimai renginio tema. (Ką jums reiškia sausio 13-oji? Gal  kam teko budėti prie 

televizijos bokšto ar važiuoti į kapines, kur palaidoti žuvusieji? Gal jūsų tėveliai ar 

seneliai dalyvavo sausio 13-osios įvykiuose ir jums pasakojo?) 

Įjungiamas filmas apie sausio įvykius (priedas nr.2). 

Po renginio, įvertinimui, mokiniams bus išdalinta anketa (priedas nr.3). (Anketa skirta 

renginio analizei, ji padės mokytojui suvokti, ką reikia tobulinti, kas mokiniams patiko, 

kokios priemonės ir metodai yra efektyvūs…) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Priedas nr.1 

Šiandien minime sausio 13-ąją – „Laisvės ginėjų dieną“. Iškyla klausimas, kas mes 

būtume be sausio 13-osios? Ką dabar mums reiškia keturiolikos žmonių žūtys dėl mūsų 

laisvės, dėl tėvynės? Šie kraupūs sausio 13-osios įvykiai padėjo pamatą ir parodė mūsų 

tautos ryžtą, kad mes esame stiprūs, vieningi ir nieko nebijome. Ta diena paliko ryškų 

pėdsaką ne tik mūsų, bet ir pasaulio istorijoje. 

 Prisiminkime žuvusius sausio 13-ąją. 

Loreta Asanavičiūtė, 24-erių aktyvistė, 1989 metų „Baltijos kelio“  dalyvė. 1990 metais 

įgijo buhalterinės apskaitos specialybę. Dainavo folkloriniame ansamblyje. 1991 metų 

sausio 13-ąją žuvo, buvo pervažiuota tanko vikšrais ir nuo sužalojimų mirė ligoninėje. 

Loretos Asanavičiūtės vardu pavadinta viena iš Vilniaus gatvių Karoliniškėse. 

 

Virginijus Druskis , 22-jų. Tarnavo sovietinėje armijoje, po armijos studijavo Kauno 

technologijos universitete. Buvo gerai įvaldęs rytų kovos menus, tačiau kulka buvo 

greitesnė. Krito pirmasis. 

 

Darius Gerbutavičius, neturėjo nei aštuoniolikos, pats jauniausias iš žuvusiųjų sausio 

13-ąją. Keturios kulkos pataikė į kojas, penktoji buvo paskutinė. Buvo vienintelis vaikas 

šeimoje. 

 

Rolandas Jankauskas, 22-jų. Kilęs iš inteligentiškos šeimos. Tėvas chorvedys, po 

sūnaus žūties parašė jam muzikinį kūrinį. Kauno technologijos universiteto studentas 

buvo paimtas tarnauti laivyne. Grįžęs po poros mėnesių žuvo po šarvuočio ratais. 

 

Rimantas Juknevičius, 25-erių marijampolietis. Žuvo nuo kulkos. Palaidotas 

Marijampolėje.  

 

Alvydas Kanapinskas, 39-erių. Taip pat tarnavęs sovietų armijoje. Žuvo Konarskio 

gatvėje, prie Radio ir televizijos pastato – dabar ten pastatytas nedidelis kryžių kalnelis – 

žuvusiems atminti. Žmona pasakojo, kad šeimos laikrodis sustojo šeštą valandą ryto, kai 

krūtinėje įstrigusi kulka atėmė jos vyrui gyvybę. Palaidotas Kėdainių kapinėse. 



 

Algimantas Petras Kavoliukas, 52-jų Vilnietis. Žuvo po tanko vikšrais. 

 

Vidas Maciulevičius, 25-erių. Nušautas į nugarą. Liko dviejų metukų sūnelis. 

 

Titas Masiulis, 29-erių. Kaunietis. Tarnavo laivyne. Sąjūdininkas, atsisakė sovietinės 

pilietybės. Žuvo prie televizijos bokšto. 

 

Alvydas Matulka, 35-erių, iš tremtinių šeimos. Atvylęs iš Rokiškio, išklausė Katedroje 

mišių ir nuėjo prie Aukščiausios tarybos. Tolumoje, bet atrodė čia pat, pasigirdo tankų 

šūviai. „Jie šaudo į žmones?!“ lyg paklausė, lyg apstulbo, pasakojo giminaitė. Ir susmuko 

ant žemės – plyšo širdis. 

 

Apolinaras Povilaitis, 54-erių, vyriausias amžiumi, žuvo nuo kulkos. 

 

Ignas Šimulionis, 17-ikos, moksleivis – dvyliktokas. „Geležinio vilko“ kuopos šaulys. 

Nušautas prie televizijos bokšto.  

 

Vytautas Vaitkus, 48-erių, kuklus ir darbštus žemaitis. Nušautas tiesiai į širdį. 

 

Vytautas Koncevičius, 50-ties. Aukštos kvalifikacijos darbininkas. Jaunystė praėjo 

Sibire. Budėjo prie Vilniaus televizijo bokšto, ten buvo desantininkų mirtinai sužeistas. 

 

Ar mokame išlaikyti atmintį tų, kurie mokėjo už mus numirti? 

Prašome pagerbti žuvusiųjų atminimą tylos minute. 

 

Priedas nr. 2 (Renginio metu rodomas pusvalandžio trukmės filmas „Sausio kronikos“, 

kadangi šį filmą turiu kompaktiniame diske, negaliu jo prisegti. Siūlau išrinkti vaizdinę 

medžiagą iš LRT mediatekos. 

http://www.lrt.lt/mediateka/grojarasciai/8/145/sausio_13_osios_ivykiai ) 

 



Priedas nr. 3 

Gerbiamas moksleivi,  

Prisimink sausio 13-osios renginį ir atsakyk į pateiktus klausimus. Anketoje nereikia 

nurodyti nei vardo, nei pavardės. Ji yra anoniminė, todėl prašau atsakyti nuoširdžiai ir 

išsakyti savo nuomonę. Atsakymą apveskite arba skirtoje vietoje įrašykite tinkamą 

variantą. 

1. Ar renginys, kuriame dalyvavai buvo prasmingas? 

• Taip  

• Ne 

• Nežinau 

• Man nerūpi tokie renginiai 

2. Kokia tavo nuomonė apie renginio metu rodytą filmą? 

• Buvo nuobodu 

• Filmas leido labiau įsivaizduoti, kas vyko sausio dienomis 

• Neįdomu, buvau šį filmą matęs 

• Kita………………………………………………………………………… 

3. Kokia aplinka tvyrojo klasėje renginio metu? 

• Buvo nejauku 

• Jautėsi įtampa 

• Tvyrojo jauki atmosfera 

• Klasėje buvo ramu, dėmesį patraukė renginys 

4. Ar esi anksčiau dalyvavęs tokio pobūdžio renginiuose? 

• Taip 

• Ne 

5. Jeigu taip, dalyvavai: 

• Vienas 

• Su klase 

• Su šeimos nariais 

• Su organizacijos atstovais (Šaulių sąjunga, skautais…....) 

Dėkoju už atsakymus. 


