SĄJŪDŽIO ATMINTINOS DATOS
MAŽEIKIŲ MIESTE

KELIAS Į LAISVĘ
1988 m. birželio 26 d. Sąjūdžio grupę Mažeikių mieste pirmasis įkūrė energetikas
Vytautas Tervydis tuometiniame „Statybos treste“.
1988 m. liepos 21 d. organizuotas piketas prie partkomo pastato Mažeikių mieste.
1988 m. rugsėjo 3 d. Sąjūdžio iniciatyvinė grupė įkurta Mažeikių mieste.
1988 m. rugsėjo 25 d. Naftininkų kultūros rūmuose visuomenei prisistatė Mažeikių
Sąjūdžio iniciatyvinė grupė. Jos pagrindu vėliau buvo išrinkta pirmoji taryba: Olga
Alibajeva, Aelita Letukaitė, Liuda Kalpokaitė, Virginijus Juodis, Gintaras Berenis,
Raimondas Daukantas, Vytautas Tervydis, Juozas Liutkus, Henrikas Štaudė, Jonas
Songaila, Karolis Galinis, Algirdas Žiurlys. Pirmoji pirmininkė Irena Šimanauskienė.

1988 m. spalio 1 d. surengtas pirmasis LPS Mažeikių skyriaus mitingas senamiesčio
parko stadione. Į renginį iš Vilniaus atvyko architektas Vytautas Nasvytis ir rašytojas
Kazys Saja.
1988 m. spalio mėnesį Mažeikių rajono Tarybos vykdomasis komitetas sąjūdiečiams
skyrė patalpą – vieną kambarį antrame aukšte adresu Vydūno g. 4.
1988 m. spalio 28 d. Mažeikiuose išleistas pirmasis sąjūdiečių laikraščio „Žodis“
atšviestas numeris.

1988 m. lapkričio 1 d. Mažeikių miesto senosiose kapinėse sąjūdiečių iniciatyva
atidengtas medinis kryžius tremtiniams kaip žmogaus kančios simbolis. Jį pašventino
Mažeikių Švč. Jėzaus Širdies bažnyčios klebonas dekanas Jonas Gedvila. Medinio
kryžiaus autoriai – skulptorius Zenonas Steponavičius, architektas Henrikas Štaudė.
Nuotrauka Janinos Dambrauskaitės, 2018 m.

1988 m. lapkričio 13 d. vyko mažeikiškių eisena Laisvės gatve. LPS Mažeikių
skyriaus atstovai Jonas Songaila ir Henrikas Štaudė iškėlė trispalvę vėliavą ant
tuomet buvusio Valstybinio banko pastato.
1988 m. gruodžio 6 d. sąjūdiečių iniciatyva organizuotas piketas prie Mažeikių
rajono laikraščio „Pergalės vėliava“ redakcijos.
1988 m. gruodžio 6 d. perduotas prašymas Mažeikių LDT vykdomojo komiteto
pirmininkui dėl Sąjūdžio grupės įteisinimo kaip juridinio asmens.
1989 m. sausio 1 d. juridiškai įteisintas LPS Mažeikių skyrius.
1989 m. vasario 16 d. Mažeikių mieste LDT vykdomojo komiteto sprendimu buvo
grąžintas senasis Vasario 16-osios gatvės pavadinimas.
1989 m. balandžio 14 d. Mažeikių mieste vyko rajono LPS narių suvažiavimas.

1989 m. gegužės 18 d. pasirodė pirmasis LPS Mažeikių tarybos vieno spaudos lanko
laikraščio „Žemaičių kraštas“ numeris, pakeitęs buvusį leidinį „Žodis“. Redaktorius
buvo Raimondas Daukantas. Laikraštis nereguliariai leistas 1989–1992 m. Tuomet iš
viso buvo paruošti 24 numeriai. Spausdino „Titnago“ spaustuvė Mažeikiuose.
1989 m. lapkričio 23 d. vyko piketas prie Mažeikių karinio komisariato.
1990 m. rugpjūčio 12 d. sąjūdiečių iniciatyva senosiose Mažeikių kapinėse prie
Tremtinių kryžiaus iškilmingai perlaidoti Purvėnų kaime 1947 m. žuvusių trijų
partizanų palaikai. Apeigos vyko Švč. Jėzaus Širdies bažnyčioje, ceremoniją vedė
parapijos klebonas dekanas Jonas Gedvila.
1991 m. sausio 24 d. Mažeikiuose, prie „Durbės“ kino teatro, surengtas labdaros
koncertas. Surinktos lėšos pervestos į Lietuvos Nepriklausomybės fondą.

Pastato antrame aukšte – pirmoji oficiali vieno kambario sąjūdiečiams
skirta būstinė, buvusi 1988–1998 m. Mažeikių mieste (Vydūno g. 4).
Nuotrauka Janinos Dambrauskaitės, 2018 m.

Prie pirmosios būstinės minint Mažeikių sąjūdžio grupės įkūrimo dešimtmetį.
Susirinkę tarybos nariai 1998 m. spalio 3 d. atidengė atminimo lentą. Centre pirma iš
kairės stovi buvusi Mažeikių Sąjūdžio tarybos pirmininkė Jadvyga Bičkuvienė.
Nuotrauka Sigito Varno iš asmeninio poetės Sofijos Šviesaitės albumo.

LPS Mažeikių skyriaus tarybos pirmininkas Antanas Poškus prie
pastato 1998 m. spalio 3d. atidengė atminimo lentą su įrašu.
Nuotrauka Janinos Dambrauskaitės, 2018 m.

Šalia medelio žemėje įtvirtinta lenta su įrašu.
Nuotrauka Janinos Dambrauskaitės, 2017 m.

Puikiai auga dvidešimtmetis ąžuoliukas, pasodintas
sąjūdiečių 1998 m. rudenį prie Mažeikių muziejaus.
Nuotrauka Janinos Dambrauskaitės, 2017 m.

Minint LPS įkūrimo dešimtmetį 1998 m. paruoštas 40 puslapių leidinys,
pateikęs reikšmingų įvykių chronologiją Mažeikiuose 1988–1998 m.
Redakcinė kolegija – Sąjūdžio tarybos nariai Jadvyga Bičkuvienė, Pranas Dargis,
Vytautas Sidabras, Irena Šimanauskienė. Leidinį 400 egzempliorių tiražu spausdino
Šiaulių spaustuvė „Titnagas“. Ant viršelio panaudota nuotrauka, kurioje pavaizduota
eisena Laisvės gatve 1988 m. lapkričio 13 d. prie tuomet buvusio Valstybinio banko.
Trispalvę vėliavą nešė dvidešimtmetis Žemaitijos skautas Artūras Višnevskis.

Mažeikiškių eisena 2008 m. rugpjūčio 27 d. prie Gabijos gimnazijos,
kurioje 1988–1989 m. rinkdavosi Sąjūdžio aktyvistai.
Nuotrauka Rūtos Končiutės.

Minint LPS įkūrimo 20-metį buvo pašventinta ir atidengta
paminklinė lenta, pritvirtinta ant Gabijos gimnazijos sienos.
Nuotrauka Janinos Dambrauskaitės, 2016 m.

LPS Mažeikių skyriaus tarybos sprendimu bei pirmininkės Irenos Ruginienės
iniciatyva proginis medalis su įdėklu 2008 m. gruodžio 7 d. buvo perduotas saugoti
Mažeikių muziejui, kad „juo simboliškai būtų apdovanoti visi mažeikiškiai, kovoję
už laisvę, gynę ją, dabar ir visados saugantys ją“.

Sidabrinis medalis skirtas Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio 20-osioms
įkūrimo metinėms. Autorius – Giedrius Paulauskis. Pagamintas 2008 m.
Lietuvos monetų kalykloje. Medalio masė – 22,5 g, skersmuo – 37 mm.
Nuotrauka Janinos Dambrauskaitės, 2015 m.

LPS Mažeikių skyriaus tarybos pirmininko Antano Poškaus iniciatyva prie buvusio
KGB tardymo izoliatoriaus pastatytas stogastulpis „Laisvės varpas“, kurį 2018 m.
rugsėjo 29 d. pašventino Švč. Jėzaus Širdies vikaras Robert Romanovski.
Kūrėjai – skulptorius Antanas Viskantas ir kalvis Virgilijus Mikuckis.

Stogastulpio viršuje – 12 kg sveriantis varpas, buvęs Mažeikių Švč. Jėzaus Širdies
bažnyčioje. Jį klebonas Donatas Stulpinas sutiko patikėti kilniam sąjūdiečių tikslui.
Laisvės simbolį restauravo kalvis Virgilijus Mikuckis.

Žodžiai, išskaptuoti ant ąžuolinio stogastulpio.
Nuotraukos Janinos Dambrauskaitės, 2018 m.

Juostelės su užrašu autorė – iš Mažeikių rajono Meinorių kaimo kilusi
tautodailininkė, buvusi tremtinė Adolfina Tarvydienė (1918–2011). Buvo
panaudoti nebalinto lino bei vilnoniai siūlai, viršuje ir apačioje atkartotos
Lietuvos tautinės vėliavos spalvos. Juostelės ilgis – 22 cm, plotis – 3, 5 cm.
Nuotrauka Janinos Dambrauskaitės, 2014 m.
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