
LAISVĖS GYNĖJŲ SUSITIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIME

PROGRAMA
2016 m. sausio 12 d.

10.00–16.20 val.

8.00–9.00 val.
Laisvės gynėjų susitikimo dalyvių registracija Seimo Vitražo 
galerijoje

10.00–10.30 val.
Atminimo lentelės, skirtos 1991 metais prisie   kusiems Laisvės 
gynėjams pagerbti, atiden  gimas Seimo Vitražo galerijoje

10.30–11.10 val.
Iškilminga Laisvės gynėjų rikiuotė Seimo Parlamento ir 
Vitražo galerijose

11.15–16.20 val.
Laisvės gynėjų susitikimas Seimo Kovo 11-osios Akto salėje

*      *      *

Susitikimo vedėjai: Lietuvos Nepriklausomybės gynėjų 
sąjungos pirmininkas Arnol das Kulikauskis, ats. plk. Jonas 
Gečas, Lie tuvos Nepriklauso mybės Akto signataras Saulius 
Pečeliūnas 

Kunigo Roberto Grigo kvietimas maldai

Sveikinimai Laisvės gynėjams

11.40–11.55 val.
„Žaliaraiščiai“ – Sąjūdžio tvarkos būriai“
Pranešėjas – Sąjūdžio žaliaraištis, Lietuvos parlamento 
gynėjas ats. ltn. dr. Vytautas Račkauskas

11.55–12.10 val.
„Šaulių sąjunga Nepriklausomybės gynyboje“
Pranešėjas – Lietuvos parlamento gynėjas, buvęs Šaulių 
sąjungos vadas (1991 m.) Gedi minas Jankus

12.10–12.25 val.
„ATAS sukūrimas ir veikla 1990–1991 m.“
Pranešėjas – Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataras 
Saulius Pečeliūnas

12.25–12.40 val.
„Krašto apsaugos departamentas 1990–1991 m.“
Pranešėjas – buvęs Krašto apsaugos departamento direkto
riaus pavaduotojas (1991 m.), ats. plk. Ignas Stankovičius 

12.40–12.55 val.
„Lietuvos ginkluotųjų pajėgų atkūrimo pradžia 
1990–1991 m.“
Pranešėjas – buvęs Krašto apsaugos de partamento Mokomojo 
junginio vadas (1991 m.), ats. brg. gen. Česlovas Jezerskas

12.55–13.10 val.

Lietuvos parlamento gynėjas, buvęs Ukrainos savanorių 
bataliono „Aidar“ kuopos vadas dr. Jevhen Dykyj (Jevhenas 
Dykyjus)

13.15–13.30 val.

Lietuvos parlamento gynėjo Leonido Chardino nuotraukų 
parodos, skirtos Laisvės gynimo 25mečiui, atidarymas 
Seimo Parodų galerijoje (III rūmai)

13.30–14.10 val. 
Pietų pertrauka

Seimo rūmų vidiniame kiemelyje Lietuvos kariuomenė 
vaišins kareiviška koše

*      *      *

Susitikimo vedėjai: ats. brg. gen. Čes lo vas Jezerskas, 
mjr. Vitalijus Eduardas Straleckas, dim.vyr. srž. Gediminas 
Juškevičius

14.10–14.25 val.
„Pasienio apsaugos tarnyba 1990 –1991 m.“
Pranešėjai – buvęs Krašto apsaugos departamento Pasienio 
apsaugos tarnybos Rokiškio užkardos vadas (1991 m.) 
Eugenijus Šepetys ir pasie nietis Edmundas Pranckevičius

14.25–14.40 val.
„Krašto apsaugos savanoriai 1990–1991 m.“
Pranešėjas – buvęs Krašto apsaugos departamento Sava
noriškosios krašto apsaugos tarnybos vadas (1991 m.), 
dim. plk. Jonas Gečas 

14.40–14.55 val.
„Ar sunku priimti sprendimą ginti laisvę“
Pranešėjas – Lietuvos parlamento gynėjas, buvęs Lietuvos 
policĳos akademĳos kursantas, vidaus tarnybos plk. Remigi
jus Volikas

14.55–15.10 val.
„Lietuvos žmonės Laisvės sargyboje 1991 sausį“
Pranešėjas – Lietuvos Nepriklausomybės gynimo Sausio 
13osios, Lietuvos parlamento gynėjas Gasparas Genzbigelis

5.10.–15.25 val.
Latvijos Nepriklausomybės gynėjų sveikinimo žodis

15.25–15.45 val.
„Išsaugokime istorinę atmintį“
Pranešėjas – Nepriklausomybės gynėjų sąjungos pirmininkas, 
buvęs Krašto apsaugos departamento Apsaugos tarnybos 
vadas (1991 m.) Arnoldas Kulikau skis

15.45–16.15 val.
Moksleivių rašinių konkurso „Nepri   klausomybės gynėjai, jų 
indėlis ir reikšmė ginant Lietuvos valstybę 1990–1991 metais“ 
laureatų apdovanojimas


