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ĮVADAS 

Temos aptarimas. Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdis (toliau – LPS) – tai Lietuvos politinis 

visuomeninis judėjimas daugiausiai apimantis 1988–1990 metus. Šis judėjimas apėmė beveik visą 

Lietuvą. Prasidėję politiniai procesai neaplenkė Linkuvos miestelio bei aplinkinių kaimų. Ţmonės gavo 

teisę laisvai reikšti savo mintis, atsirado daugiau viešumo ir skaidrumo.Visi ţmonės, dalyvavę šitame 

sąjūdyje, siekė pertvarkyti sovietinės Lietuvos politinį, ekonominį, kultūrinį gyvenimą ir reiškė 

Lietuvos valstybingumo siekius. Šių įvykių dėka Lietuva atstatė savo nepriklausomybę, buvo įtvirtinta 

daugiapartinė sistema, padėti pamatai demokratijos kūrimui.  

Tyrimo problemos formavimas. Problema kyla siekiant suţinoti daugiau apie Persitvarkymo 

Sąjūdį, vykusį Linkuvos miestelyje. Yra išlikę labai maţai informacijos ir raštų apie linkuviečius, kurie 

aktyviai dalyvavo šiame judėjime. Linkuviečių, dalyvavusių LPS veikloje, tikslus kaičius nėra ţinomas. 

Todėl šiuo darbu yra siekiama patikslinti iš Linkuvos miestelio ir apylinkių kilusių sąjūdţio dalyvių 

skaičių. Be to, yra siekiama išsiaiškinti, kokių tikslų siekė Linkuvos ţmonės prisijungdami prie LPS ir 

sudarydami savo narių grupę. Taip pat darbe yra siekiama parodyti, su kokiomis problemomis susidūrė 

vietos sąjūdţio nariai. Kaip vertino susikūrusią vietinę iniciatyvinę grupę kolūkiečiai bei saugumo 

struktūros  

Temos aktualumas ir naujumas. Sąjūdţio tema mūsų laikų visuomenėje daţnai uţmirštama ir 

deramai neįvertinama. Ţmonės maţai domisi sąjūdţiu ir nesupranta, kad LPS dalyviai kovojo uţ 

Lietuvos laisvę ir siekė ją padaryti demokratiškesne, ir ekologiškesne šalimi, tinkama gyventi 

ateinančioms kartoms. Be to, demokratijos proceso iškraipymų nūdienoje problema yra ta, kad tyrinėta 

daugiau Lietuvos mastu. Visgi, kaip tai pasireiškė periferijoje yra menkai tyrinėta. Kaip rodo 

istoriografija šiuo atveju neįmanoma kalbėti apie šį reiškinį, kaip atskirą, vienoje vietoje vykusį procesą, 

nes ilgainiui, tai virto masiniu reiškiniu. Kitas dalykas, neįmanoma kompleksiškai ir giliai ištirti 

politinių permainų, nulemtų Sąjūdţio, ignoruojant provinciją, nes būtent jo virtimas masiniu reiškiniu 

Lietuvoje buvo nulemtas periferinių jėgų. Todėl LPS istorija yra neįmanoma neištyrinėjus daugybės 

miesteliuose ir nedideliuose miestuose susidariusių iniciatyvinių grupių bei jos veiklos.  

Linkuvos sąjūdţio dalyvių istorija yra beveik netyrinėta. Yra keletas atsiminimų pobūdţio 

publikacijų bei kelių siuţetų televizijos laidose, kad linkuviečiai taip pat aktyviai dalyvavo šiame 

judėjime. Apţvelgus esamą literatūrą, matoma, kad nėra apibendrinančių mokslinio pobūdţio tyrimų,  

išskirtinai liečiančių Linkuvos gyventojus, kurie aktyviai prisijungė prie LPS veiklos. Todėl mokslinis 

ištyrimas leistu geriau suprasti LPS keliamus tikslus, veiklą, pasipriešinimą sovietinei valdţiai bei 

laisvės atgavimą. 
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Temos chronologinės ribos. Šio darbo chronologinės ribos yra nuo Sąjūdţio Iniciatyvinės 

grupės susikūrimo 1988 m. birţelio 3 dienos iki 1990 m. kovo 11 d. Valstybės atkūrimo akto priėmimo.  

Tyrimo objektas. Linkuvos gyventojai, rėmę ir aktyviai prisidėję prie Lietuvos Persitvarkymo 

Sąjūdţio. 

Darbo tikslas.  Šio darbo tikslas – atskleisti Sąjūdţio reikšmę politiniam procesui, kuris vyko 

Linkuvoje Atgimimo laikotarpiu. 

Darbo uţdaviniai:  

1. pasidomėti Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdyje dalyvavusiais ţmonėmis; 

2. rasti gyvus liudininkus ir surinkti iš jų informaciją, prisiminimus apie politinius procesus, 

kurie vyko Linkuvoje Sąjūdţio metu; 

3. turimą informaciją papildyti naujais faktais iš  liudininkų atsiminimų. 

Tyrimo metodai. Siekiant įvykdyti iškeltą tyrimo tikslą bei įgyvendinti uţsibrėţtus uţdavinius, 

darbe naudotasi šiais tyrimo metodais: 

1. šaltinių analizės – istoriografijos ir šaltinių kritikos metodas. Rašant darbą buvo taikomas 

mokslinės literatūros ir šaltinių analizės metodas arba istorinis tyrimo metodas. Jį taikant 

buvo stengtasi susirasti ir po to atsirinkti turimą mokslinę literatūrą ir šaltinius bei taikant 

jų kritiką padaryti jų analizę ir pateikti išvadas. 

2. statistinis metodas – apklausiami bendraamţiai ir tikrinamos jų ţinios apie LPS. Po to 

sudaromos diagramos, kuriomis parodoma, kiek jie ţino apie tą laikotarpį. 

3. interviu. Metodo pagalba apklausti buvę sąjūdţio nariai, kurie pasidalijo savo 

prisiminimais apie įvykius Sąjūdţio metu. 
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1. LIETUVOS PERSITVARKYMO SĄJŪDIS 
 

Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdis tai Lietuvos politinis, visuomeninis judėjimas, kuris siekė 

pertvarkyti sovietinės Lietuvos politinį, ekonominį, kultūrinį gyvenimą, reiškė Lietuvos valstybingumo 

siekius. Sąjūdţio tema mūsų laikų visuomenėje daţnai uţmirštama ir deramai neįvertinta, praradusi 

aktualumą, nors labai smulkios ir padrikos informacijos gana daug. Todėl šiame darbe bandysim 

apibendrintai ir sistemingai apţvelgti Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdţio kūrimosi raidą nuo pačių 

pirmųjų jo uţuomazgų iki plačiai išaugusios organizacijos, kuri turėjo didţiulę, galbūt lemiamą, įtaką 

Lietuvos valstybės atsiskyrimui nuo SSRS ir visiškai nepriklausomos valstybės susikūrimui. 

Paminėsime pagrindines šio sąjūdţio susikūrimo aplinkybes, ideologines politines nuostatas bei 

organizacinę politinę raidą, kuri apima daugiausia 1988–1989 m. Taip pat bandysime išskirti 

pagrindinius sąjūdţio bruoţus. LPS Lietuvoje tuo metu turėjo pagrindinę reikšmę ir sujungė daugelį 

skirtingų organizacijų ir draugijų, kurių siekis buvo vienas – Lietuvos valstybės atkūrimas. 

 

2. LPS IŠTAKOS IR PRADŢIA 

 

Pirmosios Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdţio ištakos prasideda nuo 1985 metų kovo 10 dienos, kai 

mirė paskutinis SSRS breţnevinės politikos tęsėjas Konstantinas Černenka. Tų pačių metų kovo 11 

dieną komunistų partijos generaliniu sekretoriumi tapo Michailas Gorbačiovas. Atėjus jam į valdţią 

buvo pradėtos vykdyti politinės ir ekonominės reformos. Jo valdymo metais Sovietų Sąjungoje 

prasidėjo kokybiškai nauji politiniai ir ekonominiai pasikeitimai. Politinėje terminologijoje atsirado du 

ţodţiai: tai „perestroika“ (reiškiantis pertvarkas) ir „glasnostj“ (reiškiantis viešumą ir atgimstančią 

ţodţio ir minties laisvę). Liaudis, pajutusi laisvėjančią atmosferą, ėmė burtis į įvarius politinius klubus 

ir organizacijas beveik visoje SSRS teritorijoje. Sušvelnėjus politiniam klimatui dar tuometinėje 

Tarybų Lietuvoje iš pogrindţio į dienos šviesą išėjo Lietuvos Laisvės Lyga (toliau – LLL). Pasirodė 

pirmieji straipsniai ir pranešimai apie kompartijos nusikaltimus prieš Lietuvą bei neteisėtą krašto 

aneksiją, kuri buvo paremta Molotovo – Ribentropo paktu. 1987 m. rugpjūčio mėnesio 23 dieną 

Vilniuje prie Adomo Mickevičiaus paminklo įvyko Molotovo – Ribentropo pakto paminėjimas, kurį 

organizavo LLL disidentai Antanas Terleckas, Julius Sasnauskas, Nijolė Sadūnaitė, Vytautas Bogušis ir 

kt. Šiame minėjime buvo reikalaujama išvesti sovietinę armiją iš Pabaltijo valstybių ir atkurti šių šalių 

nepriklausomybę.  
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Tačiau didţiausias lūţis įvyko 1988 m. geguţės mėnesį po A. Juozaičio susitikimo su ţmonėmis 

vadovavusiais Estijos liaudies frontui, kuris jau sėkmingai veikė kurį laiką ir siekė Estijos 

nepriklausomybės. Filosofo R. Ozolo bute susitikę A. Juozaitis ir B. Genzelis nusprendė: „panašiam 

judėjimui jau subrendo sąlygos ir Lietuvoje, ir kad negalima palikti estų vienišų“ (G. Ilgūnas, Lietuvos 

kelias į 1990 m. kovo 11-ąją (1940–1990 m.). Jie tarėsi su įvairių judėjimų ir klubų lyderiais apie 

bendrą, visus judėjimus jungsiančią organizaciją – konglomeratą. Taigi netrukus Vilniuje, prof. K. 

Prunskienės tuo metu vadovaujamame Ţemės ūkio ekonomikos mokslinio tyrimo institute, svečiavosi 

Estijos mokslininkai. Profesorė organizavo visuomenės susitikimą su šiais mokslininkais. Susitikime 

estai papasakojo apie jų šalyje įsikūrusį Liaudies frontą, jo įsikūrimo aplinkybes ir tikslus. Pradėta 

kalbėti, ar nereikėtų ką nors tokio kurti ir mūsuose. Po diskusijos buvo pasiūlyta pasilikti salėje tiems, 

kurie šiam siūlymui pritaria. Jaunieji mokslininkai kreipėsi į Mokslų Akademijos prezidiumo 

vyriausiąjį mokslinį sekretorių akademiką E. Vilką. Nepavykus įtikinti akademiką pasekti estų 

pavyzdţiu, buvo pasiūlyta Mokslų Akademijos Didţiojoje salėje birţelio 3 d. surengti diskusiją dėl 

rengiamų „LTSR Konstitucijos pataisų“. Akademikas, nors ir nenoriai, jaunųjų mokslininkų prašymui 

neprieštaravo. Jie ėmėsi organizuoti, kad į tokį renginį ateitų daugiau progresyviai mąstančių ir 

veikiančių ţmonių.  

Judėjimo pradţia yra laikytinas Sąjūdţio Iniciatyvinės grupės susikūrimas 1988 m. birţelio 3 d. 

Mokslų Akademijos prezidiume birţelio 3-ąją, penktadienį, iki pietų vyko akademiko E. Vilko 

vadovaujamos komisijos posėdis, rengęs „LTSR Konstitucijos pataisas“, turėsiančias atspindėti 

gorbačiovinės „perestroikos“ dvasią. Vakare Mokslų Akademijos Didţiojoje salėje buvo numatyta 

diskusija apie LTSR socialinę bei ekonominę plėtotę. Į ją susirinko apie 500 ţmonių – pilnutėlė salė. 

Diskusijai vėl pirmininkavo E. Vilkas. Greta jo sėdėjo kiti mokslininkai. Vos prasidėjusi diskusija apie 

ekonomiką, pakrypo politine linkme. Pirmininkaujantis E. Vilkas „nesėkmingai bandė pakreipti kalbą 

ekonominės diskusijos link, paversti ją nepolitine” (Mokslas.lt, Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdţio 

ištakos, susiformavimas ir veiklos raida),– prisimena susirinkime dalyvavusi prof. K. Prunskienė. 

Kalbėtojų netrūko, vieni jų bandė nagrinėti 1941 m. Lietuvos okupaciją, kiti teikė pasiūlymus 

Respublikos Vyriausybei ir Aukščiausiajai Tarybai. Dėl didelio kalbančių ţmonių skaičiaus 

pirmininkaujantis pradėjo nebesuvaldyti auditorijos ir pasiūlė visiems skirstytis. Tačiau susirinkusieji 

akademiko siūlymo nepaklausė. Tada iniciatyvą į savo rankas perėmė jaunimas, jie susirinkusius kvietė 

atsikratyti baimės. Jaunas mokslininkas fizikas Z. Vaišvila pasiūlė susirinkusiems įsteigti visuomeninį 

organą konstitucinėms teisėms ginti: „Reikia sukurti iniciatyvinę grupę, kuri vienytų jėgas, nes nebėra 

ko laukti. Todėl prašau siūlyti kandidatūras“ (Studijos.lt, Lietuvos kelias į 1990m., p. 14). A. 

Medalinskas pradėjo registruoti siūlomus kandidatus. Per salę buvo pasiųstas lapas popieriaus, kuriame 
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dalyviai, norintys būti steigiamosios organizacijos nariais, buvo kviečiami uţsirašyti. Į iniciatyvinę 

grupę susirinkusieji siūlė ţinomus mokslininkus, rašytojus ir menininkus, kūrybinių organizacijų 

atstovus ir vadovus, jau veikiančių judėjimų lyderius, kitus aktyvius, jau pasiţymėjusius savo veikla ir 

paţiūromis ţmones. Po diskusijų buvo išrinkti 35 Iniciatyvinės grupės nariai. Naujai sudarytos 

Iniciatyvinės grupės nariai iš karto susirinko pasitarti į maţesnę salę. Nuspręsta bent kartą per savaitę 

rengti pasitarimus, o grupės pirmininko nutarta nerinkti. Taip 1988 m. birţelio 3-ąją buvo realizuotos 

daugelio ţmonių, bendraminčių grupių pastangos. Nors Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdţio iniciatyvinę 

grupę rinko tik vilniečiai, tačiau jos autoritetą pripaţino visa Lietuva. Sąjūdţio rėmimo grupės pradėjo 

kurtis ne tik Vilniaus, bet ir kitų miestų darbo kolektyvuose, švietimo, mokslo ir kultūros įstaigose, 

miestuose ir miesteliuose. Tuo pat metu ir Linkuvoje, prasidėjo mitingai, į kuriuos buvo kviečiami 

respublikinės iniciatyvinės grupės nariai.  

 

 

3. LIETUVOS PERSITVARKYMO SĄJŪDŢIO RAIDA IR 

PAGRINDINĖ VEIKLA 

 

 
Prieš daugiau nei dvidešimt metų gimęs Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdis ėmė budinti Lietuvą į 

ţygį uţ savo Tėvynės laisvę, savo nepriklausomos  Valstybės atkūrimą. Prieš dvidešimt metų per visą 

Lietuvą nuvilnijo masinių manifestacijų pagrindinėse mūsų miestų aikštėse banga. Itin galingos akcijos 

vyko Vilniuje ir Kaune. Jose dalyvavo atstovai iš visų Lietuvos regionų, miestų, miestelių ir kaimų. Tie 

protesto mitingai ardė okupacijos pamatus, o kita vertus įkvėpė Tėvynės patriotus pradėtą ţygį tęsti iki 

galo, kad ir kokie pavojai grėstų. Tuo metu įvyko daug svarbių įvykių, kurie pastūmėjo Lietuvos 

Persitvarkymo sąjūdţio tikslo link (R. Gudaitis, A. Rybelis, A. Rupšytė, Sąjūdis ateina iš toli, 2008, p. 

5). 

 

3.1. Pagrindinis Sąjūdţio savaitraštis „Atgimimas“ 

 

LPS metu miestuose ir rajonuose susikūrė Sąjūdţio grupės, o kartų su jomis steigėsi ir gausi 

nepriklausoma ţiniasklaida – daugybė laikraščių ir biuletenių, tarp jų ir pagrindinis Sąjūdţio 

savaitraštis „Atgimimas“, pradėtas leisti 1988 m. rugsėjo 16 d. „Atgimimas“ buvo Sąjūdţio laikraštis. 

„Sąjūdţio ţiniose“ buvo spausdinama operatyvi informacija, o „Atgimimas“ pateikdavo ne tik ţinių, 

bet ir apţvalgų, analitinių bei probleminių straipsnių, teorinių dalykų. Laikraštis gaudavo šūsnis 
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skaitytojų laiškų, kurių dalį išspausdindavo. Visoms šioms publikacijoms reikėjo nemaţo ploto. Tai 

lėmė, jog „Atgimimas“ padiktavo ir dabartinių Lietuvos laikraščių dominuojantį formatą bei daugelį 

turinio naujovių. „Atgimime“ vyravo tautiškumą skatinantys straipsniai, buvo rašoma apie 

nepriklausomybės siekį, kovą uţ laisvą Lietuvą. 1989 m. sausio mėn. pirmajame numeryje išspausdinta 

V. Landsbergio kalba, pasakyta „Atgimimo bangoje“ Naujųjų metų išvakarėse. V. Landsbergis kalba 

apie Lietuvos nepriklausomybę, ţmonių, spaudos laisvėjimą. Minima, kad šiais metais ţmonės po ilgo 

laiko vėl galėjo švęsti Kūčias, ir šitas faktas turi suteikti viltį bei tikėjimą, kad Lietuva vėl bus laisva. 

Savaitraštyje minimos visos šventės, jubiliejai – Vasario 16 d., „Varpo“ 100 metų jubiliejus ir t. t. 

„Atgimimas“ atrodė labai drąsus, laisvas, atvirai kalbantis apie buvusią, esamą ir būsimą padėtį. 

Nebijoma minėti sukaktis, drąsiai kalbama apie SSRS skriaudą Lietuvai, siekį ţmones vesti į 

nepriklausomybę. Laikraštyje gausu įvairių temų (patarimai ūkininkams, svarstymai ekonomikos, teisės 

temomis, Latvijos, Estijos istorija bei esamos padėties analizė, rašoma apie Lietuvą ir Europos 

Ekonominę Bendriją (EEB), spausdinami ţmonių laiškai, jų patarimai, papeikimai, nuomonės ir t. t.). 

Nuo 1988 m. iki 1989 m. liepos 28 d. paantraštė iš „Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdţio informacinis 

biuletenis“ pasikeitė į „Lietuvos Persitvarkymo sąjūdţio savaitraštis“ (Wikipedia.org, Sąjūdţio spauda, 

„Atgimimas“). 

 

3.2. Lietuvos Sąjūdţio steigiamojo seimo suvaţiavimas 

 

1988 metais Lietuvoje įsisteigė daug draugijų ir organizacijų, kurios sprendė vienokius ar 

kitokius visuomeninius ir politinius klausimus. Lietuvos Sąjūdis iki 1988 metų rudens taip pat gerokai 

buvo išaugęs. Antai rugsėjo mėnesį praktiškai visi Lietuvos rajonai ir miestai turėjo Sąjūdţio štabus. 

Tačiau tarp šių rajoninių štabų beveik nebuvo koordinacijos, jie veikė nepalaikydami grįţtamojo ryšio 

su centriniu Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdţio štabu. Šalis skendo įvairių visuomeninių grupelių chaose. 

Norint sutelkti Tautą ir kryptingai vykdyti uţsibrėţtus LPS tikslus, reikėjo gerai organizuoto 

koordinavimo. Todėl buvo nutarta rudenį sušaukti Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdţio steigiamąjį 

suvaţiavimą, kuriame bus patvirtinta Sąjūdţio programa, įstatai, struktūra ir kita. Suvaţiavime taip pat 

turėjo būti išrinktas Sąjūdţio Seimas iš maţdaug 200 narių, kuris po to rinktų Seimo tarybą.  

1988 m. spalio 22–23 d. Vilniuje įvyko Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdţio steigiamasis 

suvaţiavimas, kuris įformino Sąjūdį kaip visuomeninį judėjimą: buvo priimta jo programa ir įstatai, 

sukurti valdymo organai. Buvo priimta ir 30 įvairių rezoliucijų politikos, kultūros, ekonomikos ir kitais 
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visuomenės gyvenimo klausimais. 1988 m. lapkričio mėn. Sąjūdţio – Seimo tarybos posėdyje išrinktas 

Seimo tarybos pirmininkas. Juo tapo Vytautas Landsbergis. 

 

 

3.3. Baltijos kelias 

 

1989 m. rugpjūčio 23 d., minint 50-ąsias Molotovo-Ribentropo pakto metinės panaikinimą, 

Baltijos šalių nepriklausomybę, sustojo sujungti trijų Baltijos šalių sostines. Baltijos kelias – unikalus 

reiškinys pasaulio tautų kovoje uţ laisvę ir demokratiją. Tai 2 milijonų ţmonių, rankomis susikibusių, 

grandinė, sujungusi Vilnių, Rygą ir Taliną, išreiškusi ryţtingą protestą prieš sovietinę okupaciją, melo 

ir demagogijos šydu dengtą 1939 m. Stalino ir Hitlerio, Molotovo ir Ribentropo sąmokslą, kurio 

padariniai buvo lemtingi: rudasis ir raudonasis fašizmas pasidalijo Rytų Europos tautų ţemes, prasidėjo 

Antrasis pasaulinis karas. Pasitelkę grasinantį ultimatumą ir karinę intervenciją sovietai okupavo 

nepriklausomas Baltijos valstybes – Lietuvą, Latviją, Estiją. Prasidėjo neregėta tų valstybių 

sovietizacija, didţiulio masto genocidas, jos geriausių ţmonių trėmimas, naikinimas. Tačiau Baltijos 

tautos kovojo, priešinosi fizinei ir dvasinei okupacijai. Laisvės dvasia neţuvo – vyko partizaninė, 

pogrindţio, diplomatinė kova uţ nepriklausomybę (R. Batūra, Į laisvę Baltijos keliu, 2009, p. 7,9). 

 

3.4. Sausio 13 d. įvykiai 

 

Sausio 13-oji – Laisvės gynėjų diena, Lietuvos valstybinė šventė. 1991 metais šią dieną įvykęs 

masinis taikus Lietuvos piliečių pasipriešinimas Sovietų Sąjungos vadovybės bandymui jėga paimti į 

savo rankas Vilniaus televizijos bokštą, Radijo ir televizijos komiteto pastatą, Parlamento pastatą ir 

kitus valstybiniam perversmui reikšmingus objektus. Uţimti atvyko specialiai parengta, sunkiąja karine 

technika ginkluota desantininkų grupė. Prie televizijos bokšto Vilniuje per 600 taikių ir neginkluotų 

ţmonių buvo suţeista, ţuvo 14. Televizijos bokštas buvo uţimtas, tačiau planų pulti Parlamentą 

kariškiai jau atsisakė. Nors uţgrobti kai kuriuos objektus ir pavyko, galutiniai operacijos tikslai (uţimti 

parlamentą, išprovokuoti nesantaiką tarp įvairių tautybių Lietuvos piliečių, pateikti šiuos įvykius kaip 

dviejų ginkluotų pusių kovą) nebuvo pasiekti ir gana greitai Sovietų armijai teko iš uţimtų objektų 

pasitraukti.  

https://lt.wikipedia.org/wiki/1989
https://lt.wikipedia.org/wiki/Rugpj%C5%AB%C4%8Dio_23
https://lt.wikipedia.org/wiki/Molotovo-Ribentropo_paktas
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4. LIETUVOS PERSITVARKYMO SĄJŪDIS LINKUVOJE 

 

1988 m. vasaros įvykių aidas netruko pasklisti po didţiuosius Lietuvos miestus ir miestelius. 

Vis tik reikia pasakyti, jog įvykių Vilniuje 1988 m. vasarą aidai atokų Šiaurės Lietuvos kampelį 

pasiekė tik gerokai vėliau. Paprasčiausiai tai lėmė ne tik atstumai, bet ir vietinės spaudos tendencijos. 

Linkuvoje vietinė spauda įvykiams Vilniuje neskyrė jokio dėmesio, todėl natūralu, jog ir informacija 

pasiekdavo nebent tuos, kurie domėjosi daugiau nei rašė spauda. Viena vertus, tokią situaciją nulėmė 

tai, jog rajone vietinė spauda itin aktyviai buvo propagavo komunistinę dvasią, nors tuo metu Lietuvoje 

jau buvo kalbama apie tautinio atgimimo idėją. Kita vertus, tai nereiškia, jog nebuvo ţmonių, kurie 

imtųsi iniciatyvos kalbėti apie demokratiją ar tautinį atgimimą.  

Linkuvoje susidomėjimas Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdţiu prasidėjo tada, kai Dalius Stancikas 

ieškodamas bendraminčių, į savo darbovietę daţnai parveţdavo „Sąjūdţio ţinias“, kurias platino ne tik 

savo gamykloje, bet ir kituose aplinkiniuose miesteliuose, kaimuose. Nors tai buvo vykdoma slaptai ir 

nelegaliai, tačiau siekiai buvo dori ir buvo siekiama pritraukti kuo daugiau ţmonių kovoti uţ mūsų 

šalies nepriklausomybę. Ţmonės su kiekvienu perskaitytu ţodţiu, sakiniu vis labiau įgaudavo 

motyvacijos ir noro patiems pradėti veikti ir prisidėti prie bet kokios veiklos. Kylant motyvacijai ir 

uţsidegimui ţmonės vis drąsėjo, kol galiausiai pradėjo patys veikti.  

Viena iš pirmųjų veiklų, prie kurios prisidėjo Linkuvos krašto ţmonės, buvo 1988 m. rugsėjo 

13 d. Tada buvo surengtas Atgimimo mitingas Pakruojyje, kurį rajono Statybos organizacijos sporto 

salėje suorganizavo būsimos Pakruojo iniciatyvinės grupės nariai: Dalius Stancikas, Laima Stokaitė, 

Stasys Griškevičius, Algis Stravinskas, Alius Nikontas, Vaclovas Šeduikis. Kalbas jame pasakė 

besiburiančios iniciatyvinės grupės aktyviausi nariai - Dalius Stancikas, Linkuvos mokyklos mokytoja, 

vėliau tapusi viena stipriausių sąjūdininkų aktyvisčių - Stanislava Lovčikaitė. S. Lovčikaitė buvo  

pagrindinė Linkuvos krašto LPS iniciatorė. Ji rengė įvairius renginius būrė ţmones, rengė mintingus, 

vadovavo folkloriniam ansambliui „Linkava“ ir pati dalyvavo pagrindinėje LPS veikloje. Ji vaţiavo į 

visus susirinkimus, susibūrimus, kurie vyko visoje Lietuvoje, ir perduodavo visus patyrimus, naujienas 

Linkuvos krašto ţmonėms. Ţmones suburdavo Linkuvos kultūros namuose ar atokesnėse vietose, kad 

jų veikla nebūtų pastebėta. Taip Stanislava vis skatino kuo daugiau ţmonių prisidėti prie veiklos ir 

ugdė jų pasiryţimą kovoti uţ Lietuvą.  

Vienas iš įsimintiniausių įvykių, kuriame dalyvavo linkuviečiai, buvo ekologinis ţygis Mūšos 

pakrantėmis. Linkuvos mokytojai ir mokiniai (su mokyklos direktoriumi gerb. A. Dičpetriu) ėjo nuo 
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Raudonpamūšio tilto Petrašiūnų link, o pakruojiečiai, Sąjūdţio iniciatyvinės grupės nariai, nuo 

Pakruojo pusės. Susitiko Mūšos pakrantėje prie Girbutkių kaimo. Labai didelį įspūdį paliko mūsų 

trispalvės. Ţmonių dar nesimatė, o vėliavos, plevėsuojančios vėjyje, matėsi iš labai toli. Tuo metu jų 

(vėliavų) dar nebuvo leidţiama viešai demonstruoti, todėl atrodė labai graţios, išdidţios, drąsios. Ir 

dabar vėliava tokia, tik mūsų tautiečių veiksmai ne visada atitinka tą dvasią (Vitalijus Kacilevičius, 

Sąjūdis 1988). 

Beveik visi Linkuvos miestelio ţmonės vienaip ar kitaip pridėjo prie LPS. Nemaţai ţmonių 

dalyvavo įvairioje veikloje ir net didţiuosiuose įvykiuose, kurie vyko uţ Linkuvos miestelio ribų. 

Tikslus skaičius neţinomas, tačiau ţinoma, kad jų pasiryţimas kovoti uţ Lietuvą buvo beribis. Visi 

siekė to paties ir visų pastangos buvo vienodos. Todėl net ir dabar jiems turėtume padėkoti uţ tai, kad 

gyvename laisvoje, demokratiškoje šalyje. 
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5. LINKUVIEČIAI, DALYVAVĘ LPS, IR JŲ VEIKLA 

 

 

Toliau bus pateikiami ir aprašomi Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdţio dalyviai iš Linkuvos krašto. 

Šiose apylinkėse šis sąjūdis buvo aktualus, kaip ir visoje Lietuvoje, todėl yra nemaţai ţmonių, 

dalyvavusių, palaikiusių ar kaţkaip kitaip prisidėjusių prie LPS tikslo – atkurti Lietuvos 

nepriklausomybę. Nors esama nemaţai linkuviečių, prisidėjusių prie šios veiklos, tačiau jų 

prisiminimai nėra įamţinti rašytiniuose šaltiniuose, todėl informaciją teko rinkti iš gyvų liudininkų 

pasakojimų. 
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5.1. Ignas Valionis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ignas Valionis gimė 1938 m. rugsėjo 5 d. Pakruojo r., Jurgaičių kaime. Ten ir uţaugo. 1946 m. 

pradėjo lankyti Linkuvos vidurinę mokyklą, kur abu su broliu Vytautu aktyviai dalyvavo mokyklos 

saviveikloje. 1957 m. baigė Linkuvos gimnazijos XXXIII laidą. Jis mokėsi Vilniaus kultūros-švietimo 

technikume chorvedybos, tačiau buvo pašauktas į kariuomenę, tarnavo Taline. Grįţęs 1968 m. įstojo 

mokytis į Joniškėlio ţemės ūkio technikumą mechaniko specialybės. Baigęs technikumą, 18 metų dirbo 

Linkuvos tarybinio ūkio inţinieriumi energetiku. Pasikeitus laikams ir panaikinus tarybinį ūkį, 10 metų 

dirbo Linkuvos tarp – gamybinio mokymo kombinate, kur dėstė ţemės ūkio traktorių ir mašinų teoriją 

ir praktinius darbus. Panaikinus šį kombinatą, buvo pakviestas į Linkuvos vidurinę mokyklą dirbti 

direktoriaus pavaduotoju ūkio reikalams. 

1980 metais įsikūrė ansamblis „Linkava“, vadovaujamas mokytojos Stasės Lovčikaitės. Ji sukūrė 

sąjūdţio grupeles Linkuvoje ir Pakruojyje. Rengtos meninės programos, skirtos Lietuvos 

nepriklausomybei atkurti, Igną Valionį paskatino prisijungti ir dalyvauti Lietuvos Persitvarkymo 

Sąjūdţio veikloje. Jis propagavo lietuviškas dainas, šokius, ţaidimus, grojo smuiku. Taip švietė ţmones 

ir kvietė prisidėti prie Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo. Teko dalyvauti svarbiausiose LPS veiklose: 

sausio 13 d., kovo 11 d., Pakruojo sąjūdţio mitinguose. 

 

 

1. Paveikslas. Ignas Valionis 
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5.2. Jonas Šidlauskas 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jonas Šidlauskas gimė 1944 m. birţelio 23 d. Vabalninko miestelyje, Birţų rajone, tarnautojų 

šeimoje. 1950 m. pradėjo lankyti mokyklą Pakruojyje. Gyveno kukliai maţame kambario ir virtuvės 

butelyje be jokių patogumų. 1951 metų pavasarį iškėlė į tuometinį Akmenėlių kaimą, apgyvendino 

drėgname akmeninio namo vieno kambario bute. Lankyti mokyklos galimybės nebebuvo. 1952 m. 

persikėlė gyventi į Laborų kaimą, „Aušros“ kolūkį. 1952–1953 m. pradėjo lankyti Laborų pradinę 

mokyklą ir 1958 metais ją baigė. 1966–1971 metais dirbo ir mokėsi Linkuvos vakarinėje mokykloje. 

1971 metais įgijo vidurinį išsilavinimą.  

1971 metais įsidarbino Linkuvos K. Poţėlos vidurinėje mokykloje direktoriaus pavaduotoju ūkio 

reikalams ir geografijos mokytoju. 1978 metais įgijo aukštąjį išsilavinimą – geografijos mokytojo 

specialybę. 1975 metais iš pagrindinių direktoriaus pavaduotojo ūkio reikalams pareigų, pervedamas į 

bendrabučio vyresniojo auklėtojo pareigas, paliekant dirbti papildomu krūviu geografijos mokytoju 

šioje mokykloje. 1990 m. pradeda vadovauti naujai besikuriančiai Linkuvos pagalbinei mokyklai. Jau 

leidţiama turėti geografijos pamokų Linkuvos vidurinėje mokykloje. Nuo 1990 m. ir dirba dabartinėje 

Linkuvos specialiojoje mokykloje direktoriaus pareigose. 

2. Paveikslas. Jonas Šidlauskas 
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Gyvenant Linkuvoje 20 a. pabaigoje vyravo sovietinė valdţia ir buvo pakankamai viskas ribota. 

Jam atsibodo tokia valdţia ir siekdamas visapusiškos laisvės prisidėjo prie Lietuvos Persitvarkymo 

sąjūdţio judėjimo. Dalyvavo viename iš pirmųjų sąjūdţio susirinkimų, kuris vyko Druskininkuose ir tai 

jį pastūmėjo ir paskatino siekti laisvos Lietuvos kartu su visais. Taip pat teko dalyvauti Sausio 13 d. 

įvykiuose ir viską patirti kartu su kitais. Galiausiai 1990 m. kovo 11d. suţinojęs, kad Lietuva yra 

išlaisvinta iš SSRS, suprato, kad pasiekė to, ko siekė Lietuva jau 50 metų. Jis dţiaugėsi, kad galėjo 

prisidėti prie LPS ir padėti pasiekti laisvės. 
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5.3. Vitalijus Kacilevičius 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vitalijus Kacilevičius gimė 1958 m. gruodţio 20 d. Linkuvoje. 1976 m. baigė Linkuvos Karolio 

Poţėlos vidurinę mokyklą (52 laida). 1980 m. baigė Šiaulių pedagoginį institutą, įgijo pradinių klasių 

mokytojo specialybę. 

Nuo 1980 m. Lygumų vidurinėje mokykloje dirbo pradinių klasių ir muzikos mokytoju, nuo 1983 

m. Triškonių aštuonmetėje mokykloje – pradinių klasių ir muzikos mokytoju, nuo 1986 m. Linkuvos 

vidurinėje mokykloje – pradinių klasių mokytoju. 

1988–1990 m. vykusiame Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdyje aktyviai dalyvavo jo veikloje. 

Dalyvavo įvairiuose susibūrimuose Linkuvoje, kuriems vadovo Stanislava Lovčikaitė – buvusi jo 

klasės auklėtoja. Jis aktyviai reiškė savo nuomonę ir palaikė kitus. Nors jam nelabai patiko, kaip buvo 

siekiama laisvė, tačiau jis turėjo tokį patį tikslą, kaip ir kiti – pasiekti nepriklausomybę. 

1992 m. įkūrė Linkuvos mokyklą – darţelį „Šaltinėlis“. 1994–2006 m. buvo to darţelio 

direktorius. Nuo 2006 m. Pakruojo raj. savivaldybės administracijos civilinės metrikacijos tarnybos 

vedėjas.  

 
  

3. Paveikslas. Vitalijus Kacilevičius 
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5.4. Stanislava Lovčikaitė 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stanislava Lovčikaitė gimė 1929 m. gruodţio 29 d. Megučionių kaime, greta Linkuvos, 

tuometinio valsčiaus centro. 1941 m. baigė Megučionių pradinę, o 1949 m. Linkuvos vidurinę mokyklą 

(25 laida). Mokytojų A. Radţiaus ir J. Skrupskelio asmenybės paskatino ją studijuoti lietuvių kalbą ir 

literatūrą Šiaulių mokytojų institute. Vėliau studijas neakivaizdiniu būdu tęsė Vilniaus pedagoginiame 

institute, kurį baigė 1965 m. 

Anykščių rajone apie 1955–1958 m. Stanislava Lovčikaitė – buvo Ţudţgalio septynmetės 

mokyklos direktorė. Nuo 1962 m. S. Lovčikaitė mokytojavo Linkuvoje, dėstė lietuvių kalbą ir literatūrą, 

vadovavo literatų, turistų būreliams, dalyvavo kraštotyros ekspedicijose, sovietiniais metais organizavo 

moksleivių susitikimus su ţymiais Lietuvos rašytojais, aktoriais, literatūros kritikais, paskelbė per 50 

dalykinių ir metodinių straipsnių periodikoje. Savo gyvenimo darbus, filosofiją, nuostatas apibendrino 

knygose: „Linkava: tradicija dabartyje“ (2003) ir „Tarp būties ir buities“ (2008). 

1980–1981 m. S. Lovčikaitė subūrė Linkuvos etnografinį ansamblį „Linkava“ ir jam vadovavo 

iki 2001 m. Įsikūrus „Ţiemgalos“ draugijai, tapo jos nare, o nuo 1993-ųjų ji buvo ir Linkuvos 500 metų 

jubiliejaus komiteto pirmininko pavaduotoja. 

1989 m. įsitraukė į Sąjūdţio veiklą, tapo LPS Pakruojo skyriaus tarybos nare bei Sąjūdţio 

laikraščio „Langas“ (vėliau „Mūsų langas“) redaktore (1989–1993). Dalyvavo visuose Sąjūdţio 

suvaţiavimuose, sausio 13-ąją budėjo prie Lietuvos Aukščiausiosios Tarybos rūmų. Taip ji buvo LPS 

4 Paveikslas. Stanislava Lovčikaitė 



18 
 

iniciatorė Linkuvoje ir vadovavo, būrė ţmones dalyvauti įvairiose veiklose, kad suvienytų to krašto 

ţmones ir kartu galėtų siekti nepriklausomybės. 

Gaila, tačiau Stanislavos Lovčikaitės gyvųjų tarpe jau nebėra ir nebeteko mums su ja pakalbėti ir 

suţinoti daugiau apie LPS. Ji mirė 2013 m. sausio 7 d. 
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5.5. Felicija Briškienė 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Felicija Briškienė gimė 1935 m. Gudţiūnų kaime, Pakruojo rajone. 1960 m. atvyko gyventi į 

Linkuvą, kai jau Lietuvoje buvo įsigalėjusi Sovietinė valdţia. Baigė 4 skyrius Ūdekų kaime, pradţios 

mokykloje 

1973 m. pradėjo dirbti  Linkuvos pieninėje. Ten dirbo iki 2002 m. ir po to išėjo į pensiją. 

1988 m. prisidėjo prie vykusio Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdţio. Dainavo patriotines dainas 

Stanislavos Lovčikaitės įkurtame etnografiniame ansamblyje. Dalyvavo įvairioje veikloje vykusioje 

Linkuvos miestelyje, tačiau svarbesnius įvykius stebėjo per televizorių. Ji palaikė kitus ir tikėjo, jog 

ateis diena, kai viskas išsispręs.  

5. Paveikslas. Felicija Briškienė 
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5.6. Mirga Cesevičienė 

 

 
6. Paveikslas. Mirga Cesevičienė  

 

 
Mirga Cesevičienė gimė 1973 m. Linkuvos miestelyje, Pakruojo rajone. Pakruojo rajone baigė 

Linkuvos gimnaziją LXVII laidą. Tai pačiais metais įstojo į Šiaulių aukštesniąją medicinos mokyklą ir 

1994 m. ją baigė. 1994 m. pradėjo dirbti Pakruojo pirminės sveikatos prieţiūros centre, Linkuvos 

ambulatorijoje, vėliau ir Pakruojo viešojoje ligoninėje, kurioje dirba iki šiol. 

Dalyvavo darbinėje visuomeninėje veikloje, buvo Lietuvos slaugos specialistų organizacijos 

pirmininkė. Iki šio stengiasi dalyvauti visuomeninėje veikloje, priklauso Linkuvos bendruomenei ir yra 

Linkuvos darţelio „Šaltinėlis“ tėvų tarybos pirmininkė. 

1988 m. Šeimos palaikymu ir Stanislavos Lovčikaitės patriotinių idėjų lydima, pradėjo domėtis 

LPS ir pati įsitraukė i jos veiklą. Pakruojis – Linkuva kelyje atidengė paminklą ir aplink apsodino 

medelius. 1989 m. rugpjūčio 23 d. dalyvavo surengtoje akcijoje „Baltijos kelias“. 1991 m. dalyvavo 

Sausio 13 d. įvykiuose ir gynė aukščiausiuosius tarybos rūmus. Taip pat dalino sąjūdţio laikraštį 

„Langas“, kuris buvo leidţiamas Pakruojo rajone. Nors jos indėlis tame sąjūdyje nebuvo toks didelis, 

tačiau tautiškumas ir meilė savo tėvynei liejosi per kraštus.  
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5.7. Sonata Jozėnienė 

 
7. Paveikslas. Sonata Jozėnienė 

 

 
Sonata Jozėnienė gimė 1973 m. lapkričio 30 d. Anykščiuose. Anykščiuose augo ir praleido savo 

vaikystę. Vėliau persikraustė į Linkuvą ir 1989 m. baigė vidurinę mokyklą. Nuo 1991 m. gyvena 

Pakruojyje. 1991 metais įstojo į Panevėţio kolegiją ir 1994 m. ją baigusi iškart įsidarbino VŠĮ Pakruojo 

ligoninėje, kurioje dirba iki šiol. 

Lankydama vidurinę mokyklą Sonata pradėjo domėtis LPS. Kadangi jos lietuvių kalbos mokytoja 

buvo Stanislava Lovčikaitė, viską apie sąjūdį suţinodavo iš jos. Per lietuvių kalbos pamokas atvirai 

kalbėdavo apie patriotizmą, meilę Lietuvai ir laisvos šalies siekimą. Šeimos ir S. Lovčikaitės skatinama 

ji pati pradėjo dalyvauti LPS veikoje: deklamavo eilėraščius, skaitė įvairius kūrinius, dalyvavo 

„Baltijos kelias“ akcijoje, Sausio 13 d. įvykiuose. Net iki šio yra išlikęs patriotiškumas ir pasitaikius 

progai vėl prisidėtų prie panašios veiklos. 
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IŠVADOS 

 
Sąjūdţio susikūrimas turėjo didelę reikšmę siekiant Lietuvos nepriklausomybės. Lietuvoje vykęs 

LPS kardinaliai pakeitė mūsų valdţią ir suvienijo visos šalies gyventojus. Jo metu susikūrė įvairūs 

judėjimai, daugiausiai susiję su ekologija ir kultūra. Didelę reikšmę jam atsirasti turėjo prasidėję 

demokratiniai procesai SSRS, vadinamoji „viešumo politika“. Susikūrus LSP, vėliau jo rėmimo grupės 

atsirado ir kituose Lietuvos miestuose bei miesteliuose.  

Linkuvos miestelio Sąjūdis susikūrė veikiamas tų pačių procesų, kaip ir visoje Lietuvoje, į kurį 

aktyviai jungėsi tuometinis krašto jaunimas. Tačiau, skirtingai nei kituose miesteliuose iniciatyvinės 

grupės susikūrimas Linkuvoje uţtruko bei buvo nedidelio masto. Visų pirma, dėl to, jog iš pradţių 

sunkiai sekėsi suburti ţmones, antra reakcija į Sąjūdį buvo nevienareikšmiška ţmonių tarpe. Sunkiomis 

pastangomis iniciatyvinė grupė Linkuvoje buvo suburta. Iš pradţių apsiribota daugiau kultūrine (šokiai, 

dainos, eilėraščių skaitymas, kūrybinių rašinių rašymas apie laisvę) veikla, nes ir sąlygos veikti nebuvo 

pačios palankiausios. Iniciatyvinę grupę sukūrusi Stanislava Lovčikaitė, per lietuvių kalbos pamokas 

savo mokiniams skiepijo patriotizmą ir meilę Lietuvai, siekdama rasti kuo daugiau bendraminčių. 

Ţmonės taip pat būrėsi ir į ekologines talkas, tačiau minimaliai. Svarbiausias uţdavinys buvo stengtis 

suburti kuo daugiau ţmonių į iniciatyvinės grupės veiklą. 

Rinkti informaciją apie LPS Linkuvoje buvo ganėtinai sunku. Išlikusių nuotraukų, raštų, laiškų 

yra labai maţai, todėl buvo sunku atkurti vaizdinius iš gyvų liudininkų pasakojimų. Nors Linkuvoje yra 

nemaţai ţmonių dalyvavę ar bent jau palaikę LPS, tačiau nevisi noriai kalbėjo apie šį laikotarpį, o kai 

kurie net ir nesutiko apskritai papasakoti savo išgyvenimus patirtus tuo metu. Tačiau kiti ţmonės 

geranoriškai mums suteikė informaciją apie Linkuvos Sąjūdį, kurios mums reikėjo rašant šį projektinį 

darbą. 

Šiuolaikinis jaunimas, atvirkščiai nei anksčiau, nebesidomi Lietuvos istorija. Pagal statistinius 

duomenis (ţiūrėti 6 ir 7 priede), dauguma mano bendraamţių net neţino kas yra LPS ir kodėl jis vyko. 

Ir tik daugiau nei puse jų yra Lietuvos patriotai ir sutiktų kovoti uţ ją. Tai rodo, jog jaunimas maţai 

domisi politika ir yra nebeaktuali mūsų praeitis. 

Siūlome šį darbą panaudoti istorijos, pilietinio ugdymo pamokose, taip pat minint kovo 11 dieną. 
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SUTRUMPINIMAI 

 
 

LPS – Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdis 

 

SSRS – Sovietų Socialistinių Respublikų Sąjunga 

 

LTSR – Lietuvos Tarybų Socialistinė Respublika 

 

LLL – Lietuvos laisvės lyga 

 

EEB –  Europos ekonominė bendrija 

 

VŠĮ – Viešoji įstaiga  
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1 priedas 

„Atgimimas“ – Pirmasis Lietuvos Persitvarkymo sąjūdţio informacinis biuletenis  
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2 priedas. 

Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdţio steigiamasis suvaţiavimas 1988 m. 
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3 priedas 

 Baltijos kelias 
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4 priedas 

Sausio 13d. įvykiai 
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5 priedas 

 Linkuviečiai ekologiškame ţygyje Mūšos pakrantėmis 
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6 priedas 

 Bendraamţių ţinios apie LPS (apklausa) 

 

 

 

 

 

  

24 

76 

Ţino apie LPS Nieko neţino apie LPS
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7 priedas 

 Kiti apklausos rezultatai 

 

 
 

 

  

62 

38 

Bendraamţių patriotizmas 

Yra Lietuvos patriotai Nėra Lietuvos patriotai

48 

27 

25 

Ţinios apie valstybę ir jos šventes 

Ţino apie valstybę ir jos šventes Ţino maţai Neţino nieko
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8 priedas 

 Interviu iš Jono Šidlausko 

 

1. Kiek jums yra metų, kur gimėte, kur augote ir gyvenote? 

72 metai. Gimiau Vabalninko miestelyje, Birţų rajone, tarnautojų šeimoje. Ten augau ir 

gyvenau. 

2. Kokia buvo Linkuva, kai jūs ten augote? (kokia politinė tvarka)  

Sovietinė tvarka. 

3. Kuo uţsiėmėte ir dirbote tuo metu? Koks jūsų išsilavinimas?  

1952 - 53 m. pradėjau lankyti Laborų pradinę mokyklą ir 1958 metais ją baigiau. 1966-1971 

metais dirbau ir mokiausi Linkuvos vakarinėje mokykloje. 1971 metais įgijau vidurinį 

išsilavinimą. 1971 metais įsidarbinau Linkuvos K. Poţėlos vidurinėje mokykloje direktoriaus 

pavaduotoju ūkio reikalams ir geografijos mokytoju. 1978 metais įgijau aukštąjį išsilavinimą – 

geografijos mokytojo specialybę. 1975 metais pervestas dirbti iš pagrindinėse pareigose 

direktoriaus pavaduotojo ūkio reikalams į bendrabučio vyresniojo auklėtojo pareigas, paliekant 

dirbti papildomu krūviu geografijos mokytoju šioje mokykloje. 

4. Kada ir kaip  suţinojote apie Persitvarkymo sąjūdį? 

Buvau viename iš pirmųjų mitingų Druskininkuose. Ten suţinojau, kas ir kodėl visa tai vyksta. 

5. Kuo ir kodėl tai jus sudomino?  

Buvome uţdaroje valstybėje 50 metų. Pasaulis buvo ribotas, niekur negalėjome išvaţiuoti. 

Norėjome siekti laisvos Lietuvos, kad galėtumėm būti nevarţomi. 

6. Kas pastūmėjo, paskatino ten dalyvauti ir prisidėti?  

Norėjau gyventi laisvoje šalyje, todėl norėjau prisidėti prie bet kokios veiklos.  

7. Koks buvo to sąjūdţio tikslas? 

Pasiekti laisvos Lietuvos ir pasprukti nuo sovietinės nelaisvės. 

8. Kas tam sąjūdţiui vadovavo? 

Linkuvoje vadovavo Stanislova Lovčikaitė. 

9. Kaip į tai reagavo šeima, kai nusprendėte prisidėti prie sąjūdţio? 

Reagavo normaliai. Buvo vienodų paţiūrų. Aktyviai nedalyvavo, bet palaikė. 

10. Ar buvo didelis uţsidegimas ten dalyvauti? 

Buvo uţsidegimas dalyvauti įvairiuose renginiuose, prisidėti prie tos veiklos.  
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11. Kaip į dalyvavimą sąjūdyje reagavo tuometinė sovietinė valdţia? Ar buvo kokių grasinimų? 

(pvz: išmesti iš darbo, mokyklos, suimti? Ar jus sekė, stebėjo? )  

Sovietinė valdţia buvo nepatenkinta mūsų veikla. Tačiau niekas neţinojo ir nematė, todėl ir 

nebuvo grasinimų. 

12. Kiek jūsų iš Linkuvos dalyvavo ar prisidėjo prie šio sąjūdţio? 

Buvo daug. Bet ne visi aktyviai dalyvavo. Dalyvavo įvairaus amţiaus ţmonės. 

13. Kokia buvo pradţia ir ką jums reikėjo daryti? 

Niekas daug nevadovavo. Galėjome dalyvauti kur norim, niekieno neverčiami. 

14. Kokiuose renginiuose/įvykiuose teko dalyvauti ir ką jums ten teko daryti? (pvz: sausio 13 d., 

kovo 11 d.?) 

Teko dalyvauti Sausio 13d.  Su kitais sąjūdţio dalyviais gynėm parlamentą. Nors priešų 

nesutikome, tačiau pasiekėme savo tikslą.  

15. Kokius jausmus ir išgyvenimus tuo metu jūs patiriate?  

Tuo metu buvo didelis uţsidegimas, noras kaţką veikti. 

16. Kaip jautėtės, kai suţinojote, kad buvo atkurta Lietuvos nepriklausomybė? 

Buvome labai laimingi. Euforija uţpildė mus. 

17. Kokie įvykiai buvo įsimintiniausi? 

Sausio 13d., nes pačiam ten teko dalyvauti ir viską matyti. 

18. Ar sąjūdyje padarėte ką nors, kuo net iki šiol galite didţiuotis? (ar nepadarėte, ką norėtumėte 

pakeisti?) 

Buvau sąjūdţio narys, bet ne aktyvistas.   

19. Ar dar iki šiol jūs diskutuojate apie Sąjūdį, darote susitikimus? 

Ne, nedarome. Kartais susitinkame, pasikalbame ir viskas. 

20. Ar nesigailite to, kad jums teko ten dalyvauti?  

Nesigailiu, nes buvo atstatyta teisybė ir tvarka. 

21. Ar įvykiai ten jus kaip nors paveikė ir pakeitė jus kaip asmenybę? 

Visus paveikė ir pakeitė. Visi tapome laisvi ir vieningi. 

22. Ar prisidėtumėte prie panašaus sąjūdţio ar kokio kitokio judėjimo, jeigu jis įvyktų artimiausiu 

metu? Kodėl? 

Prisidėčiau mielai, bet jau ne tas amţius ir nebegalėčiau nieko naudingo padaryti. 
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9 priedas 

 Apklausa 

Sveiki! 

Pildydami  apklausą, jūs prisidedate prie mūsų projektinio darbo. Siekdami gauti tikslią ir objektyvią 

informaciją šia tema, jūsų prašome atsakinėti nuoširdţiai. 

Ši apklausa yra anoniminė. Atsakymai nebus išskirti atskirai. Susumuoti kiekvieno klausimo atsakymai 

bus skaičiuojami ir paminėti projektiniame  darbe. 

 

1) Jūsų amţius 

 _________ 

2) Ar esate Lietuvos patriotai? 

 Taip 

 Ne 

 Neturiu nuomonės 

3) Ar domitės savo valstybės praeitimi? 

 Taip, domiuosi ir yra įdomu 

 Tiek, kiek išgirstu per pamokas, tiek ir ţinau 

 Ne, visiškai nesidomiu ir man tai neaktualu 

4) Ar ţinote, kodėl yra švenčiama Kovo 11 d.? 

 Taip 

 Švenčiu, nes kiti švenčia 

 Ne, nenumanau 

5) Ar jums svarbi ši šventė? 

 Taip 

 Ne 

6) Ţinote ką nors apie sąjūdį, vykusį Linkuvoje 1988 – 1990m.? 

 Taip, yra pasakoję tėvai, seneliai, pedagogai 

 Ne, pirmą kartą girdţiu 
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7) Jeigu 6 atsakymas yra teigiamas, tai parašykite, ką ţinote apie tai. 

 

8) Ar ţinote, kas toks yra V. Landsbergis? 

 Taip 

 Ne, neţinau 

9) Kuo jis yra nusipelnęs Lietuvai? 
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