
            Konferencijos atidarymas  
 
 

10.00 Malda už gyvuosius ir mirusius. 

 Sveikinimo žodis – A. Krinickienė, Igarkiečių 

brolijos pirmininkė, prof. J. Ruškus, VDU 

Socialinių mokslų fakulteto dekanas 

Muzikinis intarpas - S. Eidukevičius, LKKA 

 

Plenarinis posėdis I 

 

Pirmininkauja – Prof. N.P.Večkienė, VDU 

socialinio darbo katedra, A. Krinickienė, Kauno 

Panemunės senelių namų direktorė  

 

10.30. K. Putna, Igarkiečių brolijos narys. 

„Liudininko lūpomis: Šimulionių šeima“. 

 M. Simanavičius, VDU istorijos katedros 

doktorantas. „Laiko ir kartų sankirtos lankant 

tremties vietas: Misija Sibiras '08 dalyvio 

akimis”.  

10.50 V. Banys, Kėdainių kultūros centro "Arnetų 

namas" vadovas.“ Operacijos "Priboj" 

parengimas, vykdymas ir rezultatai 

Kėdainių apskrityje“.  

11.05 Doc. dr. A. Kargaudienė, VDU Viešosios 

teisės katedra, S.Gervienė, VDU teisės 

fakulteto doktorantė. “ Genocido sąvoka. 

Nacionalinė ir tarptautinė teisė“. 
 

Konferencijos globėja: Seimo narė  

p. V.V. Margevičienė 

 
KONFERENCIJOS PROGRAMA 
 
 
9.30–10.00 Registracija  

10.00 – 10.30 Konferencijos atidarymas  

10.30 – 12.05 Plenarinis posėdis 1 

12.05 – 13.00 Pietų pertrauka 

13.00 – 14.15 Plenarinis posėdis II 

14.15 – 14.45 Kavos pertrauka 

14.45 – 16.00 Koncertas „Tremties muzika“ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Konferencijos rėmėjas:  
 

 
 
   

Igarkiečių brolija, Vytauto Didžiojo 

Universitetas, Kauno Panemunės senelių 

namai, Lietuvos gyventojų genocido ir 

rezistencijos tyrimo centras 

  

Mokslinė – praktinė konferencija 

„Tremties istorin÷ ir socialin÷  

atmintis: asmens patirties 

perspektyva“ 

skiriama 65-sioms trėmimo į Igarką 

metinėms atminti 

2013 balandžio12 d.  

 

 

 

Vytauto Didžiojo universiteto 

Didžioji Aula 

(Gimnazijos g.7, Kaunas) 
 



11.20 S.Buchoveckas, Lietuvos gyventojų genocido 

ir  rezistencijos tyrimo centro vyr. 

specialistas.“ Vaikai ir tremtis: prie jos 

slenksčio; pakeliui į tremtį; tremtyje; svetimoje 

gimtinėje; nesvetingoje Lietuvoje“ 

11.35 D. Juodis, Lietuvos gyventojų genocido ir 

rezistencijos tyrimo centro vyr. 

specialistas.“Lietuvos partizanų į Vakarus 

pervežti tremtinių laiškai“. 

 11.50.Prof. V.Leonavičius, VDU Sociologijos 

katedra „Sovietinę tremtį patyrusių asmenų 

socialinės tapatybės lūžiai.“ 

 

12.05 – 13,00     Pietų pertrauka 

 

 Plenarinis posėdis II 

 

Pirmininkauja – Prof. N.P.Večkienė, VDU 

socialinio darbo katedra, dr. A.Rimaitė, VDU 

sociologijos katedra 

 

13.00 Doc. dr. R. Naujanienė, R.Drąsutytė,VDU 

Socialinio darbo katedra.“Senyvo amžiaus 

moterų tremties išgyvenimo prisiminimų 

rekonstrukcija socialinio darbo praktikoje“ 

 

13.15. Dr. A.Rimaitė, VDU sociologijos katedra,  I. 

Marčiukaitienė, Kauno Panemunės senelių 

nama. „ Kur slypi žmogaus stiprybė? 

Tremtinių ir jų artimųjų pasakojimai“ 

13.30 Dr. N. T Liobikienė, VDU Socialinio darbo 

katedra. „ Socialinio darbo ypatumai su 

potrauminį stresą išgyvenančiais asmenimis“.  

13.45 Doc. dr. D.Snieškienė, VDU Socialinio darbo 

katedra.“Sovietinių tremčių ir traumų 

formos: poreikis gedėjimo ir susitaikymo 

pagalbai“. 

14.00 V. Ražanauskaitė, Kauno Panemunės senelių 

namai (Krizių centro vadovė), L.Kelertienė 

(ansamblio „Kauno senjorai“vadovė). 

          „Krizių centro nukentėjusiems nuo sovietinės 

okupacijos veikla kaip socialinės integracijos 

priemonė“.  

 
14.15 – 14.45     Kavos pertrauka 
 

14.45 -16.00 Koncertas  „Tremties muzika“ 
 
„Kauno senjorai“ - buvusių tremtinių ansamblis, 

susikūręs 2003 m. atliekantis autentiškas tremties 

laikotarpio dainas. Ansamblio tikslas – puoselėti 

istorinę atmintį, perduodant iš kartos į kartą patirtį 

muzikinės išraiškos būdu. Koncerto metu 

ansamblio dalyviai pristatys dainų sukūrimo 

istorijas bei pasakos apie dainų autorių likimus. 

Ansamblio vadovė – L. Kelertienė  

Koncerto pabaigoje kartu su buvusiais tremtiniais 

koncertuos Vaikų dienos centro „Solija“ ansamblis.  

Ansamblio vadovė  - S. Konstantinavičiūtė 

 
Konferencijos mokslinis komitetas:  
Pirmininkė: 
 dr. A. Rimaitė (VDU Sociologijos katedra) 
 
Nariai: 
A. Krinickienė – (Igarkiečių brolijos pirmininkė), 
J.Eidukevičiūtė (VDU Socialinio darbo katedra, 

Laplandijos universitetas),  
prof. N.P.Večkienė (VDU Socialinio darbo 

katedra), 
prof. V. Leonavičius (VDU sociologijos katedra) 

Konferencijos organizacinis komitetas: 

Pirmininkė: V.Ražanauskaitė. (VDU socialinio 

darbo katedra,Kauno Panemunės senelių namų 

Krizių centro vadovė) 

Nariai:  
L.Kelertienė, I. Marčiukaitienė (Kauno Panemunės 

senelių namai), VDU sociologijos katedra),  
A. Petraitienė, A. Budėjienė (VDU Socialinio darbo 

katedra). 
 
 

Maloniai prašome pranešti apie dalyvių skaičių 

iki balandžio 8 d. tel. (8 37) 40-75-14 arba 

el.paštu v.razanauskaite@sgi.vdu.lt 
 

 


