
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kauno Kazio Griniaus progimnazija 

 
 

Kėdainių r. Akademijos gimnazija Radviliškio miesto kultūros centras 

 

 

Vilniaus „Sietuvos“ progimnazija 

Pilietinė iniciatyva „Gyvasis Tautos Žiedas“ skirta švietimo įstaigoms, 

mokykloms bei darželių bendruomenių nariams žaismingai ir patraukliai 

paminėti vieną svarbiausių valstybės istorinių datų – Kovo 11-ąją. Šiais metais 

švietimo bendruomenių nariai šventės išvakarėse, kūrybiškai naudodami 

Lietuvos ir Ukrainos vėliavų spalvas, kūrė foto nuotraukas, panaudodami 

trispalvę, lietuvišką simboliką ir, žinoma, savo vaizduotę. 

Pagrindinis šios iniciatyvos tikslas – patraukliomis ir motyvuojančiomis 

formomis skatinti jaunimo pilietinį aktyvumą, domėjimąsi savo šalies istorija, 

stiprinti pilietinę vienybę ir pasididžiavimą savo valstybe. Tradicinę akciją 

šiemet papildė solidarumo demonstravimas su Ukrainos tauta, šiuo metu 

kruviname kare kovojančią už savo laisvę. 

 

Minint trisdešimt dvejus 

metus nuo Lietuvos 

Nepriklausomybės atkūrimo ir 

solidarizuojantis su Ukrainos 

tauta, kuri šiuo metu 

kruviname kare kovoja už 

savo laisvę, 383 Lietuvos                                                                 

švietimo institucijos prisijungė 

prie pilietinės iniciatyvos 

„Gyvasis Tautos Žiedas“. 

Naujienlaiškis 
Pilietinė iniciatyva „Gyvasis Tautos Žiedas“ 
2022 m. kovo 11–oji 
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Pasak Tarptautinės komisijos 

Vykdomojo direktoriaus Ronaldo 

Račinsko: „norime priminti 

jaunajai kartai, kaip ir kokiomis 

sąlygomis buvo atkurta Lietuvos 

Nepriklausomybė  bei ugdyti 

supratimą, kad laisvė nėra 

duotybė – už ją reikia kovoti ir 

aukotis, ja reikia rūpintis, ją 

puoselėti ir dėl jos dirbti kiekvieną 

dieną“. 

Kauno Kazio Griniaus progimnazija 

Akmenės r. Papilės Simono Daukanto 

gimnazijos ikimokyklinio ugdymo 

skyrius 

Panevėžio lopšelis – darželis „Puriena“ 

Šiaulių lopšelis – darželis „Ąžuoliukas“ 

Gargždų „Kranto“ pagrindinė 

mokykla 

Prienų Revuonos pagrindinė mokykla 

Panevėžio lopšelis – darželis „Aušra“ 

Tauragės „Versmės“ gimnazija 
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Daugiau informacijos: 

https://www.komisija.lt/ 

Kauno lopšelis – darželis „Smalsutis“ Kėdainių „Aušros“ progimnazija 

Klaipėdos lopšelis – darželis 

„Ąžuoliukas“ 

Kretingos rajono Darbėnų gimnazija 

Vilniaus lopšelis – darželis 

„Nykštukas“ 

VŠĮ Kazlų Rūdos socialinės 

paramos centras 

Vilniaus rajono Riešės vaikų 

darželis 

Pilietinė iniciatyva „Gyvasis Tautos Žiedas“ vyksta nuo 2014 metų. Ją 

organizuoja Tarptautinė komisija kartu su šios idėjos autoriais – Panevėžio 

Kastyčio Ramanausko lopšeliu – darželiu. 

Vilniaus „Saulės“ privati mokykla 

https://www.komisija.lt/

