
 
 

Patriotinė jaunimo konferencija  
"...Labiau nei merginą? Meilė Lietuvai XXI amžiuje" 

 
1950 m. legendinis Lietuvos laisvės kovos karžygys Juozas Lukša paliko Paryžiuje savo mylimąją 

Nijolę Bražėnaitę ir grįžo į Tėvynę kovoti už jos laisvę.. 1951 m. rugsėjo mėn. 4 d. išduotas tragiškai 
žuvo Kauno rajono miškuose.. 

 

 
(Nijolė ir Juozas Lukšos povestuvinės savaitės metu/D.Lukšaitės-Maciukevičienės archyvo nuotr.) 

 
Kada? 2022 m. rugsėjo mėn. 24 d. (šeštadienis) 10-16:30 val. (registracijos pradžia 10 val.) 

Kur? Papilio g. 5 (3 aukštas), Kaune, Kauno arkivyskupijos renginių salėje 
Dalyviai: jaunimas nuo 14 iki 29 metų amžiaus 

 
Kviečiame registruotis! Vietų skaičius ribotas! 

Registracijos forma internete:  
www.tinyurl.com/labiauneimergina 

 

Konferencijos programa: 
 

10:00 Registracijos pradžia 
 
11:00 Konferencijos atidarymas, Lietuvos himno giedojimas, tylos minutė, sveikinimo žodis 
 

Pranešimai I dalis: 
 
11:15 "Savanorystė - patriotiškumo ir pilietiškumo išraiška" 

http://www.tinyurl.com/labiauneimergina


Jaunimo asociacija "Patirk" (Neformaliojo vaikų švietimo mokytojas, jūrų skautas, jaunimo 
asociacijos "Patirk" pirmininkas Tomas Jurkuvėnas) 
11:45 „Fraternitas Lituanica et Patria ir studentiško korporatyvizmo idėja Lietuvoje“ 
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto studentų ir gydytojų korporacija "Fraternitas Lituanica" 
(pirmininkė Emilija Gedminaitė) 
12:15 „Nesuvaldytos propagandos pasekmės“ 
VšĮ "LDK palikuonys“ (direktorius Gediminas Armonavičius) 
12:45 „Ką šiandien? Kaip imtis veiksmo?“ 
Jaunimo sambūris „Pro Patria“ (narys Dominykas Rinkevičius) 
 

13:15 PIETŪS 
 

Pranešimai II dalis: 
 
14:00 “Lietuvos šaulių sąjunga - iš kartos į kartą" Tadas Venskūnas (Lietuvos Šaulių sąjungos vado 
pavaduotojas, jaunųjų šaulių vadas) 
14:30  „Patriotas – idiotas?“ Vytautas Sinica (VU TSPMI doktorantas, jaunimo sambūrio "Pro 
Patria" pirmininkas) 
15:00 „Meilė Dievui ir meilė Tėvynei“ Kun. Edmundas Naujokaitis (Šv. Pijaus X kunigų brolija) 
15:30 „Apie Lietuvos Nepriklausomybės kovas ir valstybingumo gynėjus“ Prof. dr. Jonas 
Vaičenonis (Vytauto Didžiojo universitetas) 

 
16:00 Padėkų įteikimas 
 

16:30 Uždarymas 
 

Visais iškilusiais klausimais rašykite el.p. kuriulietuvai@gmail.com arba skambinkite mob. 
864702839. Naujausia informacija: http://www.kuriulietuvai.lt/patriotine-jaunimo-konferencija/  

 

 
Jn 15,13 „Nėra didesnės meilės, kaip gyvybę už draugus atiduoti“ 

 
 

Organizatorius:  Partneriai:  Finansuoja: 
 

VšĮ „Kuriu Lietuvai“ 
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http://www.kuriulietuvai.lt/patriotine-jaunimo-konferencija/

