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SANTRAUKA
Projektas „Misija Sibiras“ – tai jau dvyliktus metus vykstantis projektas, kurio metu organizuojamos
ekspedicijos į lietuvių tremties ir kalinimo vietas. Skaičiuojama, jog nuo sovietų okupacijos metu vykdytų
represijų Lietuvoje nukentėjo kas trečias žmogus, todėl šią istorijos dalį išsaugoti būtina, net jei ji ir yra
skausminga.
Projekto „Misija Sibiras’16“ – tradiciškai buvo sutvarkyti mūsų tautiečių trėmimų vietas, apleistas kapines,
pastatyti atminimo simbolius, lietuviškomis kryždirbystės tradicijomis puoštus kryžius, žuvusiems lietuviams
atminti. Ekspedicijos metu taip pat buvo siekiama pabendrauti su Sibire tebegyvenančiais tautiečiais ar jų
atžalomis. Visgi, pagrindinė misija – keliauti po Lietuvos ir pasaulio bendruomenes, pasakoti apie ekspedicijoje
patirtas emocijas ir taip skatinti domėtis Lietuvos istorija bei išsaugoti ją ateities kartoms.
Projekto „Misija Sibiras‘16” rezultatai:
• Suorganizuota atranka į „Misija Sibiras‘16” ekspediciją, kurios metu norą tiesiogiai prisidėti prie
istorijos išsaugojimo, išreiškė 811 jaunų žmonių iš Lietuvos ir viso pasaulio lietuvių bendruomenių.
• 76 atrinkti kandidatai buvo pakviesta į antrąjį atrankos etapą – bandomąjį žygį, kuris sujungė tris
istorines Lietuvos sostines: Trakus, Kernavę ir Vilnių. Žygio metu buvo stengiamasi išbandyti dalyvių
fizinį ir psichologinį pasiruošimą bei suformuoti kuo stipresnę komandą. Bandomojo žygio metu buvo
sutvarkytos ir kartu su organizacija „Maceva“ skaitmenizuotos Trakuose esančios žydų kapinės,
sutvarkytos Senosios Trakų karaimų kapinės, sutvarkyta dalis Gabrijolų pilkapyno.
• Sudėliotas ekspedicijos planas į Igarką, Rusijos Federaciją. Šiai ekspedicijai suformuota galutinė 16
žmonių „Misija Sibiras‘16” komanda.
• Birželio 14 d. – Gedulo ir vilties dieną – pirmą kartą Lietuvoje buvo įgyvendinta atminties akcija „Ištark,
išgirsk, išsaugok“, kurios metu Vilniuje buvo skaitomi tremtinių bei politinių kalinių vardai, pavardės ir
likimai, taip siekiant parodyti, jog kiekvienas ištremtų bei kalintų žmonių likimas yra svarbus. Per parą
laiko sostinėje perskaityta 22 000 vardų bei likimų. Prie akcijos prisijungė visi norintys, o gyvosios
eilės miestuose vingiavo net ir paryčiais.
• Liepos mėnesį „Misija Sibiras‘16” ekspedicija išvyko į Igarką – iki šiol šiauriausią „Misija Sibiras“
ekspedicijų tašką, esantį už poliarinio rato. Čia per 2 savaites trukusią ekspediciją buvo tvarkomos
vien Igarkos kapinės, kadangi jos yra vienos didžiausių lietuvių kapinių buvusioje SSRS teritorijoje. Šių
kapinių būklė buvo itin prasta dėl pelkėjančios vietovės – dauguma kryžių teko traukti iš pelkėto
vandens. „Misija Sibiras’16” čia pastatė 9 naujus lietuviškos kryždirbystės tradicijomis puoštus kryžius.
Ekspedicjos metu taip pat buvo susitikta su žmonės, kurie arba patys buvo lietuviai, arba turėjo
vienokių ar kitokių sąsajų su mūsų tautiečiais. Daugiau apie ekspediciją čia.
• Rugsėjį startavo tikroji projekto misija – skleisti žinią apie gyvąją istoriją. Per visą pristatymų laikotarpį
ekspedicijos dalyviai aplankė daugiau beveik 300 Lietuvos mokyklų, bendruomenių, įmonių,
valstybinių institucijų, kur prie gyvosios istorijos išsaugojimo prisidėjo tūkstančiai žmonių.
• 2017 m. balandį Valstybės pažinimo centre buvo pristatyta „Misija Sibiras‘16” paroda
„Pasivaikščiojimas Sibire“, kurios metu lankytojai buvo kviečiami ne vien pamatyti, kaip ekspedicijoje
vyksta darbai, bet ir išgirsti Sibiro garsus, pasivaikščioti kapinėse virtualios realybės pagalba.
Daugiau informacijos apie projektą „Misija Sibiras‘16” socialiniuose tinkluose Facebook, Instagram,
Youtube.
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INFORMACIJA APIE ORGANIZACIJĄ
Labdaros ir paramos fondas „Jauniems” (www.jauniems.lt) įsteigtas 2005 m. Lietuvos jaunimo organizacijų
tarybai (LiJOT) įgyvendinant LiJOT strategiją. Pagrindinis „Jauniems“ tikslas – išnaudojant fondo resursus
skatinti pozityvias jaunimo iniciatyvas ir kurti pokyčius, reikalingus jaunam žmogui. Nuo 2012 m. didžiausias ir
svarbiausias Fondo įgyvendinamas projektas – jaunimo pilietiškumo ugdymo projektas „Misija Sibiras“.
Fondo stiprybė – jaunatviška, darbinga, nuosekliai išsikeltus tikslus įgyvendinanti komanda. Komandos nariai
turi patirties ir kompetencijų, kurie užtikrina sėkmingą fondo veiklą.

INFORMACIJA APIE PROJEKTĄ
Projekto veiklos, eiga
Parengiamasis etapas
Parengiamojo etapo pagrindinis tikslas - kokybiškai ir atsakingai pasirengti projekto vykdymui. Įgyvendinant
tikslą, buvo atliktos šios veiklos:
1) 2016 m. sausio–birželio mėnesiais buvo organizuojama projekto „Misija Sibiras’16” įgyvendinimo partnerių
bei rėmėjų paieška. Pratęstas bendradarbiavimas su ilgamečiais partneriais ir rėmėjais: Lietuvos Respublikos
Vyriausybės kanceliarija, Lietuvos kultūros taryba, LR Kultūros ministerija, LR Krašto apsaugos ministerija,
UAB „Vilniaus prekyba“ ir kt. Užtikrinant projekto viešinimą pratęstas bendradarbiavimas su informaciniais
partneriais: naujienų portalu DELFI, LRT.
2) 2016 m. sausio–birželio buvo aktyviai ruošiamas ekspedicijos planas, studijuojama archyvinė medžiaga,
bendraujama su tremtį patyrusiais žmonėmis, siekiant gauti kuo daugiau informacijos apie vietas, į kurias
planuojama vykti.
Atranka
Šio etapo pagrindinis tikslas – suformuoti psichologiškai ir fiziškai pasirengusią komandą, kuri galėtų vykti į
ekspediciją.
1) 2016 m. kovo mėnesį vyko pasiruošimas projekto dalyvių atrankai. Jo metu parengta dalyvių atrankos
anketa, atnaujinta projekto vizualika taip siekiant sudominti daugiau jaunų žmonių ir paskatinti juos dalyvauti
atrankoje. Taip pat paruoštas ir įgyvendintas komunikacijos planas „Misija Sibiras“ socialiniuose tinkluose,
naujienų portale DELFI.
2) 2016 m. balandžio – gegužės mėnesiais vykdyta atranka į „Misija Sibiras‘16” ekspediciją. Jos metu gauta
811 atrankos anketų. Jas įvertinus į bandomąjį žygį – antrąjį atrankos etapą – pakviesti 76 kandidatai.
3) 2016 m. gegužę organizuotas ir įgyvendintas „Misija Sibiras‘16” bandomasis žygis, kurio metu dalyviai buvo
fiziškai ir psichologiškai išbandomi Trakų bei Kernavės apylinkėse. Čia per 2 dienas buvo nužygiuota daugiau
nei 50 km. Per šias dienas dalyviams teko įveikti ne vien fizinius iššūkius, bet ir komandines užduotis. Taip pat
žygio metu buvo sutvarkytos ir kartu su organizacija „Maceva“ skaitmenizuotos Senosios Trakų žydų kapinės,
sutvarkytos Senosios Trakų karaimų kapinės, sutvarkyta dalis Gabrijolų pilkapyno.
4) Birželio pradžioje buvo suformuota galutinė ekspedicijos komanda, kurią sudarė 16 žmonių, kurie
papildomai mokėsi kryždirbystės amato, reikalingo ekspedicijoje, pas profesionalų kryždirbį Prienų rajone,
studijavo medžiagą susijusią su Igarkoje tremtyje gyvenusiais žmonėmis, vyko sustikimai su buvusiais
tremtiniais.
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Atminties akcija „Ištark, išgirsk, išsaugok“
Tikslas – garsiai įvardinant ištremtų ir kalintų žmonių vardus bei likimus, parodyti, jog tremtys ir kalinimai yra
ne vien skaičiai ar faktai, bet ir konkrečių žmonių likimai taip skatinant kartų dialogą, vieningumą, pilietiškumo
ugdymą.
1) 2016 m. birželio 14 d. – Gedulo ir vilties dieną – Vilniuje pirmą kartą suorganizuota atminties akcija „Ištark,

išgirsk, išsaugok“, kurios metu kiekvienas norintis buvo kviečiamas prisijungti prie tremtinių bei politinių kalinių
vardų, pavardžių ir likimų skaitymų. Skaitymų metu buvo perskaityta 22 000 vardų ir likimų, skaitymai truko
beveik 24 valandas, o prie jų tiesiogiai prisijungė daugiau nei 100 skaitovų.

„Misija Sibiras‘16” ekspedicija
Tikslas – sutvarkyti lietuvių tremties ir kalinimo vietas, susitikti su ten dar gyvenančiais lietuviais.
1) 2016 m. birželio-liepos mėn. vyko dalyvių pasiruošimas „Misija Sibiras‘16” ekspedicijai. Dalyviai mokėsi
kryždirbystės pas profesionalų kryždirbį Algimantą Sakalauską, aptarė būtiniausius daiktus ekspedicijoje,
bendravo su tremtiniais, gyvenusiais Igarkoje, rinko informaciją apie čia esančias kapines, tebegyvenančius
lietuvius.
2) 2016 m. liepos mėn. įvyko ekspedicija į Igarką. Ši ekspedicija buvo sėsli ir dirbo vien daugiau nei hektaro
dydžio Igarkos lietuvių kapinėse, kurios ima pelkėti. Ekspedicijos metu buvo pastatyti 9 nauji kryžiai, kuriuos
dėl vėluojančios medienos teko pagaminti per 48 valandas. Taip ekspedicijos metu susitikta su keletu lietuvių,
tebegyvenančių Igarkoje. Viena iš jų – Viktoriją Braškytę-Babarikiną 2017 m. „Misija Sibiras’16” ekspedicijos
inciatyva pirmą kartą aplankė Lietuvą, savo tėčio Algio Braškio gimtąją sodybą.
3) Ekspedicijos metu vykdytas aktyvus viešinimas projekto socialiniuose tinkluose, naujienų portale DELFI.
Projekto rezultatų ir veiklų pristatymas visuomenei
Tikslas – vykdyti projekto viešinimą, ekspedicijos dalyvių patirties ir įspūdžių pavyzdžiu ugdyti jaunimo
patriotiškumą ir pilietiškumą.
1) Remiantis ekspedicijos „Misija Sibiras`16“ dalyvių patirtimi, įspūdžiais, jų rašytais dienoraščiais,
fotonuotraukomis ir video medžiaga, parengtas projekto rezultatų pristatymas.
2) Per visą pristatymų visuomenei laikotarpį suorganizuota daugiau nei 300 susitikimų su Lietuvos ir pasaulio
mokyklomis, bendruomenėmis, įstaigomis, įmonėmis, kurių metu ekspedicijos rezultatai pristatyti tūkstančiams
žmonių ir ekspedicijų dalyvių pavyzdžiu ugdytas pilietiškumas.
3) 2017 m. vasario mėnesį pristatytas dokumentinis filmas „Misija Sibiras’16. 2 savaitės, trukusios 1 poliarinę
dieną“. Dokumentinio filmo premjera įvyko Vilniuje, o kovo 11-ąją filmas rodytas per LRT televiziją.
4) 2017 m. balandį Valstybės pažinimo centre buvo atidaryta „Misija Sibiras‘16” paroda „Pasivaikščiojimas
Sibire“, kurios metu lankytojai buvo kviečiami nusikelti į Igarką. Parodoje informacija apie tremtį, ekspedicijos
nuveiktus darbus pateikta interaktyviomis formomis: dokumentinio filmo, virutalios realybės, beržų instaliacijos,
garsų pagalba.
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Projekto biudžetas
Išleista, €

Išlaidas įrodantys dokumentai

I. Anketinės atrankos viešinimo
išlaidos

2098,48

Spaudos ir maketavimo darbai

Išleista, €

PVM Sąskaita faktūra Serija KR Nr.
0006915;
PVM Sąskaita faktūra BP Nr. 14322;
Sąskaita faktūra Serija AM Nr. 022;
PVM Sąskaita faktūra Serija VIM Nr.
000224;
PVM Sąskaita faktūra Serija ANA Nr.
004553;

Išlaidas įrodantys dokumentai

II. Ekspedicijos išlaidos
Sąskaita faktūra Nr. GB160715-1;
Ekspedicijos išlydėjimo renginio
techninis aptarnavimas
Ekspedicijos draudimo išlaidos

Įrankiai ir techninės
ekspedicijos įgyvendinimo
priemonės

240
173,72

2489,35

Sąskaita faktūra Serija LD Nr.
106497553-106497492;
PVM Sąskaita faktūra Serija LUK Nr.
16-357;
PVM Sąskaita faktūra Serija FED Nr.
420679;
PVM Sąskaita faktūra Serija Nr. R211;

III. Ryšių išlaidos
219

PVM sąskaita faktūra Serija JUP Nr.
2014497234;
PVM sąskaita faktūra Serija JUP Nr.
2014937332;

540

PVM Sąskaita faktūra NR. 9332487;

1700

Sąskaita faktūra Nr. PF16022;
Sąskaita faktūra Serija MM Nr. 0000381;
Sąskaita faktūra Serija JC Nr. 1;

Telekomunikacijų išlaidos

IV. Ekspedicijos pristatymo
išlaidos
Kelionių išlaidos
Projekto „Misija Sibiras‘16“
vaizdo klipų kūrimas
Dokumentinio filmo kūrimo
paslaugos
V. Paramos rinkimo
administravimo mokestis

Iš viso:

115
543,83
8110,38

Organizuojant projektą „Misija Sibiras“ visada siekiama kuo tikslingiau panaudoti turimas lėšas, kur įmanoma
sutaupyti derinant kainos ir kokybės santykį. Iš sutaupytų lėšų projekto organizatoriai stengėsi padengti kaštus,
kuriems finansavimo reikėjo labiau, siekiant maksimaliai įgyvendinti projekto tikslus. 2016 m. prie projekto
„Misija Sibiras“ finansavimo ir įgyvendinimo ženkliai prisidėjo ir vyriausybinis bei verslo sektorius, kuris leido
padengti didelę dalį pačios ekspedicijos išlaidų, todėl buvo stengtasi auginti projektą viešinimo prasme.
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Projekto rezultatai
Projekto „Misija Sibiras‘16” pasiektas tikslas – sutvarkant Lietuvos tremtinių ir politinių kalinių kapus skatinti
jaunimo įsitraukimą, pačių jaunų žmonių pavyzdžiu ugdyti kitų jaunuolių pilietiškumo bei didžiavimosi savo
šalimi ir jos istorija jausmą, puoselėti istorinę atmintį, skatinant kartų dialogą.
Šiam tikslui pasiekti buvo įgyvendinta ekspediciją į Igarką, kur aplankytos ir sutvarkytos vienos iš didžiausių
lietuvių kapinių buvusios SSRS teritorijoje. Jų dydis siekė daugiau nei 1 hektarą, o būklė buvo itin sudėtinga.
Traukiantis amžinajam įšalui šios kapinės pelkėja, todėl dalis kryžių virsta į vandenį ir pūna. „Misija Sibiras‘16”
dalyviai šiuos kryžius traukė iš pelkių, rišo prie medžių, per 48 valandas dėl vėluojančios medienos pastatė 9
naujus maumedinius kryžius. Taip pat ekspedicijos metu buvo susitikta su lietuviais ar jų palikuonimis,
tebegyvenančiais Igarkoje, o viena iš jų – Viktorija Braškytė-Babarikina, ekspedicijos iniciatyva praėjus
metams po ekspedicijos pirmą kartą apsilankė Lietuvoje.
Po ekspedicijos buvo įgyvendinta 300 susitikimų su moksleiviais, studentais, bendruomenėmis, užsienio
lietuvių bendruomenėmis. Susitikimų metu kalbėta ir pristatyta trėmimų istorija, dalintasi istorijomis iš
ekspedicijos Irkutske, aptarti pasiekti projekto rezultatai. Jauni žmonės buvo skatinami domėtis ir puoselėti
savo šalies istoriją bei istorinę atmintį, didelis dėmesys skirtas atkreipti dėmesį į faktą, jog dabartinė karta yra
viena iš paskutinių, turinčių galimybę išgirsti istoriją iš gyvųjų jos liudininkų. Susitikimų formatas buvo papildytas
interaktyviomis diskusijomis ir užduotimis, kurios dar labiau įtraukė jaunuolius ir didino pilietiškumo jausmą.
2016 m. „Misija Sibiras“ pasakojimai pirmą kartą pasiekė ir JAV lietuvių bendruomenes, kur buvo pasakojama
apie „Misija Sibiras“ tikslą, nuveiktus darbus, skatinama įsitraukti į ekspedicijas.
Visu projekto vykdymo laikotarpiu buvo kuriamos ir įgyvendinamos viešinimo priemonės tam, kad informacija
apie trėmimus pasiektų kuo platesnę auditoriją. Tam buvo pasitelkti „Misija Sibiras“ socialiniai tinklai Facebook
bei Instagram, www.misijasibiras.lt puslapis, pranešimai spaudai žiniasklaidoje (DELFI, LRT). Viešinant
projektą įgyvendinta „Misija Sibiras‘16” paroda „Pasivaikščiojimas Sibire“, kurios metu lankytojai galėjo patys
nusikelti į Igarką, išgirsti Sibiro garsus, pasivaikščioti tarp beržų instaliacijos detalių, persikelti į Sibirą virtualios
realybės pagalba. Taip pat sukurtas ir pristatytas dokumentinis filmas „Misija Sibiras’16. 2 savaitės, trukusios
1 poliarinę dieną“.
Vertinant projekto poveikį, svarbu pabrėžti, jog į projekto veiklas buvo įtrauka kaip niekad daug jaunų žmonių
(dalyvauti atrankoje į „Misija Sibiras‘16” panoro rekordinis skaičius – 811 – žmonių, susitikimų metu per 2016
m. rugsėjo 2017 m. balandžio mėnesius pasiekta daugiau nei 10 000 žmonių auditorija.) Dar viena didelė
auditorijos dalis buvo pasiekta viešinimo priemonėmis. Vadinasi, skirtingomis priemonėmis auditorija buvo
informuota tiek apie trėmimų istoriją, tiek apie pilietiškumo ir istorijos išsaugojimo priemones, jauni žmonės
buvo įtraukti į projekto veiklas ir paskatinti patys imtis veiksmų, išsaugant istorinę atmintį savo miestuose.
Skatinant kartų dialogą ir ruošiantis ekspedicijai buvo susitikta su tremtį ir kalinimus patyrusiais žmonėmis.
Tokių susitikimų buvo suorganizuota beveik 20, o jose išgirstos istorijos panaudotos tiek medžiagai susitikimų
metu, tiek ekspedicijos plano dėliojimui. Taip pat nuolat palaikomas grįžtamasis ryšys su buvusiais tremtiniais
ar politiniais kaliniais po ekspedicijos. Tokiu būdu buvo kuriamas kartų dialogas, jauni žmonės skatinami išgirsti
pasakojimus iš gyvųjų istorijos liudininkų, formuojamas teigiamas jaunosios kartos įvaizdis.
Taip pat svarbu pabrėžti, jog projektas „Misija Sibiras“ 2016 m. ypatingai siekė įtraukti ne vien tą auditorijos
dalį, kuri dalyvauja atrankose į ekspediciją ar aktyviai seka ekspedicijos veiklas, bet ir domisi tremties tema bei
pilietinėmis iniciatyvomis. Tam Vilniuje buvo pirmą kartą suorganizuota atminties akcija „Ištark, išgirsk,
išsaugok“, kurios metu kiekvienas norintis galėjo prisidėti prie tremtinių ir politinių kalinių vardų, pavardžių ir
likimų skaitymų. Taip buvo parodyta, jog tremtis yra ne vien skaičius, bet ir konkretūs likimai. Prie skaitymų
Vilniuje per 24 valandas prisidėjo daugiau nei 100 skaitovų ir dar daugybė žmonių, kuriuos pasiekė akcijos
viešinimas.
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