
                               PATVIRTINTA  

 Kauno r. Garliavos Juozo Lukšos gimnazijos 

                                                               direktoriaus 2020 m. rugpjūčio 28 d. 

                                     įsakymu Nr. V1-122 

 

Kauno r. Garliavos Juozo Lukšos gimnazija  

 

PRIEMONĖS IR RENGINIAI, SKIRTI JUOZO LUKŠOS-DAUMANTO ATMINIMUI  

2020–2021 M. M. 

Eil. 

Nr.  

Data Renginiai ir priemonės 

1. 2020-09-04 Juozo Lukšos-Daumanto diena (minėjimas gimnazijoje; išvyka į 

Daumanto žūties vietą Pabartupio kaime (Alšėnų seniūnija, Kauno 

r.), partizanų Antano Lukšos ir Jurgio Lukšos kapų lankymas 

Veiverių Skausmo kalnelyje (Prienų r.); paminklinio kryžiaus 

atidengimas ir pašventinimas partizanų Lukšų gimtinėje Juodbūdžio 

kaime (Prienų r.) ir partizano Jurgio Lukšos-Piršlio 100-jų gimimo 

metinių minėjimas). 

 

2. 

 

2020 rugsėjo–2021 

gruodžio mėn.  

Gimnazijos mokinių supažindinimas su Lietuvos laisvės kovų istorija 

ir Juozo Lukšos-Daumanto gyvenimu bei veikla: 

- susitikimai su laisvės gynėjais, buvusiais rezistentais; 

- ekskursijos laisvės kovų ir partizaninės kovos įamžinimo 

vietomis; 

- filmų rezistencine tematika peržiūra ir aptarimas. 

 

3. 2020 spalio–gruodžio 

mėn. 

Juozo Lukšos-Daumanto muziejaus gimnazijoje atnaujinimas 

(patalpų remontas; naujų stendų ir baldų projektavimas ir gaminimas; 

ekspozicijos rengimas (nuotraukų, dokumentų kopijų atranka ir 

gaminimas, grupavimas pagal tematiką, asmenų nuotraukose 

identifikavimas, užrašų rengimas). 

 

4. 2020 m. spalio mėn. Juozo Lukšos-Daumanto gimimo 100-mečio minėjimo logotipų 

parengimas (ženkliukams, plakatams ir kt.); 

 

Suvenyrinio ženkliuko su Juozo Lukšos nuotrauka ir užrašu 

„JUOZUI LUKŠAI-DAUMANTUI 100“ maketavimas ir gamyba. 
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5. 2020 m. lapkričio–

gruodžio mėn. 

Istoriografinės ir fotografinės medžiagos rinkimas Lietuvos 

archyvuose ir muziejuose ruošiamam leidiniui apie Juozą Lukšą-

Daumantą; 

 

Proginio lankstinuko "JUOZUI LUKŠAI-DAUMANTUI-100" teksto 

rengimas, maketavimas ir leidimas. 

 

6. 2021 m. sausio–vasario 

mėn. 

Pastovios ekspozicijos įrengimas atnaujintame gimnazijos Juozo 

Lukšos-Daumanto muziejuje. 

 

7. 2021 m. sausio–kovo 

mėn. 

Leidinio apie Juozą Lukšą-Daumantą ir jo atminimo įamžinimą 

išleidimas.  

 

8. 2021 m. sausio 10–14 d. Lietuvos laisvės dienos gynėjų minėjimas Juragiuose ir partizanų 

Antano Lukšos-Arūno ir Jurgio Lukšos-Piršlio kapo lankymas 

Veiverių skausmo kalnelyje (Prienų r.); 

 

Tarpmokyklinės rajoninės mokinių komandų sporto (krepšinio, 

tinklinio, futbolo, smiginio) varžybos, skirtos Juozo Lukšos-

Daumanto taurei laimėti, tarp Lietuvos mokyklų, pavadintų partizanų 

vadų vardais. 

 

9. 2021 m. sausio–

balandžio mėn. 

Vaidybinių ir dokumentinių filmų apie partizanus ir laisvės kovas 

(„Vienų vieni,“ Baladė apie Daumantą,“ „Nematomas frontas,“ 

„Partizano žmona“ ir kt.) pristatymas, peržiūra ir refleksija 

(gimnazijoje, mokiniams). 

 

10. 2021 m. vasario–kovo 

mėn. 

Kauno rajono mokyklų mokinių atviruko konkursas, skirtas Juozo 

Lukšos-Daumanto atminimui įamžinti, ir nugalėtojų skelbimas 

 

11. 2021 m. vasario –kovo 

mėn. 

Respublikinis mokinių esė konkursas, skirtas Juozo Lukšos-

Daumanto metams paminėti – „Tebus pašlovinti nenusilenkę prieš 

netiesą...“ (Vysk. Mečislovas Rainys). 

 

12. 2021-03-10 Juozo Lukšos-Daumanto fondo stipendijų įteikimas buvusiems 

aktyviausiems ir labiausiai pasižymėjusiems gimnazijos XXVI laidos 

abiturientams, esė konkurso „Tebus pašlovinti nenusilenkę prieš 

netiesą...“ laureatų ir atviruko konkurso nugalėtojų apdovanojimas. 

 

13. 2021 m. balandžio mėn. Dainų vakaras „Ir vis girdėjau gonkose gitarą...“ (Br. Krivickas) 

(rajoninis renginys). 
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14. 2021 m. balandžio mėn. Kauno r. mokyklų mokinių atviruko „Laisvės spalvos“, skirto Juozo 

Lukšos-Daumanto metams, konkursą laimėjusio atviruko leidyba. 

 

15. 2021 m. gegužės 14 d. 

 

Pilietinio pasipriešinimo dieną Garliavos kaimynystės parke 

organizuojama akcija „Te aidi daina“. 

 

16. 2021 m. rugpjūčio mėn. Dalyvavimas respublikiniuose minėjimuose ir kituose renginiuose, 

skirtuose Juozo Lukšos-Daumanto gimimo metinėms. 

 

17. 2021 m. rugsėjo 4 d. Juozo Lukšos-Daumanto diena. 

Juozo Lukšos-Daumanto dienos minėjimas Kauno r. Garliavos Juozo 

Lukšos gimnazijoje ir žūties vietoje (Pabartupio k., Alšėnų sen.). 

 

18. 2021 m. rugsėjo mėn. Baigiamasis gimnazijos bendruomenės Juozo Lukšos-Daumanto 

metų minėjimo renginys – turistinis žygis partizaninės Tauro 

apygardos teritorijoje (lankant kovų vietas, apžiūrint partizanines 

žemines, uždegant atminimo žvakeles prie paminklų rezistentams). 

 

 

Dalis renginių organizuojami bendradarbiaujant su 

- Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centru 

- Vytauto Didžiojo karo muziejumi  

- Lietuvos kariuomenės sausumos pajėgų Juozo Lukšos mokymo centru 

- Lietuvos politinių katinių ir tremtinių sąjunga 

 

 


