
Algirdo Kulikausko vaizdo įrašų kolekcija 

 

1. Šiaulių miesto gyventojų komunalinės problemos. Trukmė 22 min. 55 sek., 1995 m., spalv., 

autorius Algirdas Kulikauskas, Šiauliai, Lietuva.  

Šiaulių miesto gyventojai atėjo prašyti pagalbos pas tuometį Komunalinio ūkio skyriaus viršininką 

Algirdą Alūzą. Pavyzdžiui: Vytauto gatvės gyventojas Nemeikšis atėjo skųstis dėl to, kad specialusis 

transportas neatvažiuoja surinkti po talkos suneštų šiukšlių. Kita gyventoja Anastazija Kurganova 

atėjo prašyti, kad nenugriauto jos namo, stovinčio Margių gatvėje. Neprisistatę du gyventojai atėjo 

aiškintis konflikto su kaimynu dėl neteisingai padaryto įvažiavimo į kiemą.  

A. Kulikauskas tarp atėjusiųjų bando surengti diskusiją apie miesto valdininkus, teismų darbą 

(Nemeikšis pagal išsilavinimą yra teisininkas), apie viešojo transporto lengvatas pensininkams.  

Šiaulių miesto administracijos tarnautojas Algimantas Sėjūnas dalijasi mintimis apie žmonių 

problemas, jų priėmimo tvarką ir t. t. 

 

2. Šiaulių miesto mokinių konferencija „Kuriame ateities mokyklą“. Trukmė 1 val. 6 min., 

1995 m., spalv., autorius Algirdas Kulikauskas, Šiauliai, Lietuva.  

Moksleivių konferencijos „Kuriame ateities mokyklą“ vaizdo įrašas. Konferencijos metu buvo 

pristatytas projektas „Mano ateities mokykla“. Mokiniai iš skirtingų mokyklų buvo suskirstyti 

grupėmis, kurios turėjo parengti pranešimus atitinkama tema. Konferencijos metu gvildentos tokios 

temos: ateities mokyklos pastatas, jo planas, mokyklos inventorius, pamokų trukmė, užklasinė veikla, 

naujas pamokų ir atostogų laikas, privalomi ir neprivalomi mokomieji dalykai, mokyklos savivalda. 

Kalbėta apie mokyklos mikroklimatą, santykius tarp mokytojų ir mokinių, tarp visuomenės ir 

mokyklos. Daiva Trijonienė ir Vida Adomaitienė kalba apie mokytojų ir moksleivių santykį, 

mokykloje dirbančius specialistus, diskutuoja apie narkotikų problemą mokyklose. 

Švietimo įstaigų specialistai Vida Adomaitienė, Aidas Buzys, Nijolė Kasiulienė, Rimantė 

Kasperavičienė, Irena Žagarnauskienė, Gražina Korcevičienė, Rimas Marcinkus, Daiva Trijonienė, 

Vilma Tubutienė ir kt. diskutuoja apie konferenciją. 

 

3. Komunalinio ūkio skyriaus viršininko Algirdo Alūzo interviu. Trukmė 15 min. 45 sek., 

1995 m., spalv., autorius Algirdas Kulikauskas, Šiauliai, Lietuva.  

A. Kulikauskas kalbina tuometį Šiaulių miesto savivaldybės Komunalinio ūkio skyriaus viršininką 

Algirdą Alūzą. Aptaria to meto svarbiausias miesto problemas: nenupjautus žolės plotus, miesto 

šiukšlinimą, kapinių tvarkymo nesklandumus, miesto „sąvartynus“, Vilniaus ir Dainų pėsčiųjų takų 

sulaužytus suoliukus.   

 

4. Nekilnojamojo turto eksploatacijos skyriaus vedėjo Alekso Skirmanto interviu. Trukmė 

7 min. 54 sek., 1995 m., spalv., autorius Algirdas Kulikauskas, Šiauliai, Lietuva. 

A. Kulikauskas kalbina Šiaulių miesto Nekilnojamojo turto eksploatacijos skyriaus vedėją Aleksą 

Skirmantą, kuris tuo metu buvo atsakingas už energetikos klausimus. A. Kulikauskas klausė 

A. Skirmanto, kodėl visoje šalyje pakilo perkamos energijos kainos. 

 

5. Interviu apie medicinos problemas. Trukmė 29 min. 4 sek., 1995 m., spalv., autorius Algirdas 

Kulikauskas, Šiauliai, Lietuva. 



A. Kulikauskas kalbina neprisistačiusį asmenį apie medicinos problemas. Jis kalba apie vis 

didėjančias vaistų kainas, sveikatos reformos trūkumus, gydymo įstaigų finansavimo bėdas, 

ambulatorinių kortelių problemas. Kalba apie naujos kartos gydytojus, jų pranašumus, specializuotos 

pagalbos ir aparatūros  kūrimą bei apie vis dažnesnį žmonių sergamumą. Pabaigoje rodomi medicinos 

įstaigos vaizdai, vaistinė, maisto produktai iš užsienio („Coca-cola“, bananai ir kt.). 

 

6. Gedulo ir vilties dienos minėjimas Šiaulių geležinkelio stotyje. Trukmė 27 min. 11 sek., 

1995 m. birželio 14 d., spalv., autorius Algirdas Kulikauskas, Šiauliai, Lietuva.  

A. Kulikauskas fiksavo, kaip prie geležinkelio stoties žmonių minia atėjo pagerbti Sovietų Sąjungos 

okupacijos metais išvežtų į Sibirą lietuvių. Minėjimo metu buvo giedamos tautinės giesmės, sakomos 

kalbos. Žodį tarė tuometinis Šiaulių miesto meras Alfredas Lankauskas, Algirdas Šepkevičius 

(pristatytas kaip Demokratų partijos pirmininko pavaduotojas), Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių 

sąjungos narys Vladas Ravka ir kt. 

 

7. Pokalbis su Mindaugu Gervaldu (Murza) ir jo organizacijos nariais. Trukmė 36 min. 

55 sek., 1995 m., spalv., autorius Algirdas Kulikauskas, Šiauliai, Lietuva. 

A. Kulikauskas kalbino Mindaugą Gervaldą (Murzą), klausė, kodėl įkūrė Lietuvos nacionalinės 

nepriklausomybės sąjungą. M. Gervaldas ir jo šalininkai buvo apkaltinti Antrojo pasaulinio karo aukų 

dienos išvakarėse karo veteranų kapų nuniokojimu. Filmavimo metu M. Gervaldas ir kiti pasakojo, 

kad yra neteisingai kaltinami. Savanoriai Simas Jonikas pasakojo, kaip po Gegužės 9-osios eisenos 

jo namuose buvo daroma krata. Savanoriai Kazimieras Vaitiekūnas, Petras Žygis pasakojo, kad kalėjo 

10 parų už kapų niokojimą. 

 

8. Valdo Adamkaus vizitas Šiauliuose. Trukmė 30 min. 47 sek., 1995 m., spalv., autorius 

Algirdas Kulikauskas, Šiauliai, Lietuva.  

A. Kulikauskas kalbina Valdų Adamkų. Klausia apie Vakarų Europos integraciją į Rytus, ar JAV su 

Rusija nesidalija Europos įtakos zonomis ir kaip mato Sąjūdį politiniame Lietuvos gyvenime. 

A. Kulikauskas filmavo, kaip V. Adamkus duoda interviu žurnalistei. Su žurnaliste kalbėta tokiomis 

temomis: Lietuvos integracija į NATO ir Europos Sąjungą, ekologija. Interviu metu V. Adamkus 

išdėsto savo tolesnius politinius tikslus. 

 

9. Karaliaus Mindaugo karūnavimo dienos minėjimas Šiauliuose. Trukmė 33 min. 45 sek., 

1995 m. liepos 6 d., spalv., autorius Algirdas Kulikauskas,  Šiauliai, Lietuva. 

Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo dienos minėjimo renginiai. Šiaulių Šv. apaštalų Petro ir 

Pauliaus katedroje aukotos mišios, eisena mieste. Minėjimas vykta Šiaulių Prisikėlimo aikštėje, eiles 

deklamuoja aktorė Olita Dautartaitė, kalba tuometis Šiaulių miesto meras Alfredas Lankauskas, 

kunigas monsinjoras Lepaitis. 

 

10. Šiaulių miesto vaizdai. Trukmė 9 min., 1995 m., spalv., autorius Algirdas Kulikauskas, 

Šiauliai, Lietuva. 

Šiaulių miesto vaizdai – Talkšos ežero teritorija, Senosios Talkšos kapinės, fontanas „Paukščiai“, 

Vilniaus ir Dainų gatvių pėsčiųjų takai, Tilžės gatvė, Šiaulių miesto savivaldybė. 

 



11. Pokalbis su tremtine Janina Šalkauskaite-Baniuliene. Trukmė 8 min. 41 min., 1995 m., 

spalv., autorius Algirdas Kulikauskas, Šiauliai, Lietuva. 

Janina Šalkauskaitė-Baniulienė pasakoja apie Jokūbą Minkevičių (1940–1941 m. NKVD (Vidaus 

reikalų liaudies komisariatas) Šiaulių apskrities kontržvalgybos skyriaus viršininko pavaduotojas, 

dalyvavo organizuojant trėmimus), apie tremtį į Sibirą (jos visa šeima buvo ištemta į Sibirą, 

nužudytas tėvas ir brolis) ir grįžimą iš tremties. Pasidalija patirtimi, su kokiomis problemomis 

susidūrė norėdama gauti kompensaciją už tremtį. 

 

12. Pokalbis su politine kaline Birute Kaupaite-Stumbriene. Trukmė 12 min. 19 sek., 1995 m., 

spalv., autorius Algirdas Kulikauskas, Šiauliai, Lietuva. 

Birutė Kaupaitė-Stumbrienė pasidalijo prisiminimais apie tremtį. Nors nebuvo ištremta į Sibirą, 

tačiau buvo įrašyta į tremtinių sąrašus. Prisidengusi kito asmens vardu ir pavarde pragyveno visą 

sovietizacijos laikotarpį. 

 

13. Pokalbis su politinių kalinių, tremtinių sąjungos Šiaulių skyriaus pirmininku Česlovu 

Dirke. Trukmė 15 min. 51 sek., 1995 m., spalv., autorius Algirdas Kulikauskas, Šiauliai, 

Lietuva. 

Interviu metu Česlovas Dirkė, remdamasis istoriniais faktais, kalbėjo apie pirmuosius trėmimus. 

Remdamasis naujaisiais istoriniais tyrimais aiškino, kodėl buvo pradėta tremti, kaip buvo sudaromi 

tremtinių sąrašai, kur buvo tremiami lietuviai.  

 

14. Pokalbis su Šiaulių miesto Ginkūnų kapinių meistre. Trukmė 9 min. 33 sek., 1995 m.,  

spalv., autorius Algirdas Kulikauskas, Šiauliai (Ginkūnų kapinės), Lietuva. 

Kapinių meistrė Janauskienė pasakoja, kokių problemų kyla prižiūrint kapines – vagystės, tinkamų 

aptvėrimų nebuvimas, prekyba. Skundėsi, kad žmonės, atvažiuodami perstatyti antkapių, iš anksto 

nesusitaria su kapinių administracija ir nesilaiko nurodytų taisyklių. 

 

15. Lygumų krašto tremtinių ir kalinių, laisvės kovotojų susitikimas Lygumuose. Trukmė 

33 min. 53 sek., 1995 m., spalv., autorius Algirdas Kulikauskas, Lygumai, Lietuva. 

Lygumų krašto tremtinių ir kalinių, laisvės kovotojų susitikimas Lygumų miestelyje (Pakruojo r.). 

Lygumų kapinėse prie palaidotų partizanų savo prisiminimais dalijosi buvę partizanai Jonas 

Virbickas, Tubis. Susitikimo metu apie laisvės kovas kalbėjo Šiaulių ir Panevėžio Vyčio apygardos 

partizanas Jonas Baršauskas. Susitikimo organizatoriai Jonas Kelevišius ir Konstantinas Virbickas 

kalbėjo apie renginio organizavimą, partizanų atminimo įamžinimą. 

 

16. Pokalbis su bedarbiais apie nelegalius darbus. Trukmė 6 min. 12 sek., 1995 m., spalv., 

autorius Algirdas Kulikauskas,  Šiauliai, Lietuva. 

Vaizdo įrašas apie nelegalius darbus pas ūkininkus ir kitus darbdavius. Bedarbis Virginijus Žvikas 

kabėjo apie darbo paieškos sunkumus, neturint aukštos kvalifikacijos, apie tai, kad jau ilgą laiką neturi 

darbo ir yra priverstas eiti dirbti pas ūkininkus už mažą atlyginimą. Kiti neprisistatę bedarbiai 

pasakoja, kokie darbai siūlomi, kiek už juos moka. 

 

http://lt.wikipedia.org/wiki/1941
http://lt.wikipedia.org/wiki/NKVD
http://lt.wikipedia.org/wiki/%C5%A0iauli%C5%B3_apskritis


17. „Polifonijos“ choro kompaktinio disko pristatymo koncertas Šiaulių filharmonijoje. 

Trukmė 30 min. 49 sek., 1995 m., spalv., autorius Algirdas Kulikauskas, Šiauliai, Lietuva. 

 „Polifonijos“ choro kompaktinio disko pristatymas Šiaulių filharmonijoje. Renginio metu kalba 

choro dirigentas Sigitas Vaičiulionis ir kt. nepristatyti asmenys, koncertuoja „Polifonijos“ choras. 

 

18. Pokalbis su berniukais apie darbą vasaros metu. Trukmė 2 min. 19 sek., 1995 m., spalv., 

autorius Algirdas Kulikauskas, Šiauliai, Lietuva.  

A. Kulikauskas kalbino 13 metų berniukus apie vasaros darbus pas ūkininkus (darbo pobūdis, 

užmokestis).  

 

19. Pokalbis su moterimi apie darbą pas ūkininkus. Trukmė 4 min. 10 sek., 1995 m., spalv., 

autorius Algirdas Kulikauskas, Šiauliai, Lietuva. 

Moteris kalba apie darbą pas ūkininkus, darbo pobūdį, užmokestį. 

 

20. Pokalbis su 12 metų laikraščių pardavėju. Trukmė 2 min. 41 sek., 1995 m., spalv., autorius 

Algirdas Kulikauskas, Šiauliai, Lietuva. 

A. Kulikauskas kalbino 12 metų berniuką, pardavinėjantį laikraščius. 

 

21. Vargonininkė groja vargonais Šiaulių Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus katedroje. Trukmė 

49 min. 12 sek., 1995 m., spalv., autorius Algirdas Kulikauskas, Šiauliai, Lietuva.  

A. Kulikauskas filmavo moterį ir jos mokytoją vargonininkę, grojančią vargonais Šv. Petro ir 

Pauliaus katedroje. 

 

22. Kavinė-baras „Spindulys“. Trukmė 1 min. 59 sek., 1995 m., spalv., autorius Algirdas 

Kulikauskas, Šiauliai, Lietuva. 

A. Kulikauskas filmavo kavinės-baro „Spindulys“ ir ambulatorijos „Gubernija“ bendrus įėjimus. 

 

23.  Susirinkimas su Šiaulių miesto atstovais ir gyventojais. Trukmė 56 min. 3 sek., 1995 m., 

spalv., autorius Algirdas Kulikauskas, Šiauliai, Lietuva. 

Susirinkimo moderatorius – Algimantas Sėjūnas. Susirinkimo metu kalbėta įvairiomis to meto 

aktualiomis temomis. Krikštopaitis kalbėjo apie pensijas – kodėl valstybės centrinė valdžia jas 

sumažino. Aleksas Skirmantas kalbėjo apie energetiką, šalies energetikos problemas, naujų vandens 

skaitiklių perstatymo tvarką mieste, karšto vandens kainų problemas. Gyventojai jam skundėsi, kad 

kai kuriose miesto vietose nėra suvedžioti elektros laidai ir žmonės gyvena be jos. Kęstutis Šekšterius 

atsakinėjo į įvairius susirinkusiųjų klausimus. 

 

24. Šiaulių laisvosios ekonominės teritorijos ribų plano įkūrimo susirinkimas. Trukmė 11 min. 

15 sek., 1995 m., spalv., autorius Algirdas Kulikauskas, Šiauliai, Lietuva. 

A. Kulikauskas filmavo susirinkimą dėl Šiaulių laisvosios ekonominės teritorijos ribų plano įkūrimo. 

Nufilmuota dalis susirinkimo. Jo metu kalbėta apie tokių ribų įkūrimo būtinybę. Filmuotoje 

medžiagoje matosi paties plano projektas. 

 



25. Interviu su Aušrine Joniškyte-Gumuliauskiene. Trukmė 15 min. 54 sek., 1995 m., spalv., 

autorius Algirdas Kulikauskas, Šiauliai, Lietuva. 

Pokalbis apie leidinio „Mano dienoraštėlis“ sudarymo priežastis, tikslus, pateikimo formą, turinį. 

Visas interviu apie vaikų (moksleivių) ugdymą etikos, moralinių, dvasinių vertybių, savęs pažinimo 

klausimais. 

  

26. Lietuvos demokratinės darbo partijos mitingas Šiaulių vasaros estradoje. Trukmė 35 min. 

7 sek., 1991 m., spalv., autorius Algirdas Kulikauskas, Šiauliai, Lietuva.  

A. Kulikauskas filmavo Lietuvos demokratinės darbo partijos (LDDP) mitingo Šiaulių vasaros 

estradoje epizodus. Matyti, kad yra susirinkę Lietuvos komunistų partijos (SSKP) šalininkų. 

Nufilmuotas epizodas, kaip LKP (SSKP) po suoliuku padėta „bomba“ sprogo, sprogimo metu 

sėdėjusi moteris nebuvo smarkiai sužeista, tačiau ištiktą šoko ją nusivedė policijos pareigūnai. 

Mitingo metu kalbėjo Česlovas Juršėnas, Bangonis, Domijonas Šniukas. 

 

27. Vargonų ir Stasio Žalalio vokalinės grupės koncertas. Trukmė 38 min. 46 sek., 1991 m., 

spalv., autorius Algirdas Kulikauskas, Šiauliai, Lietuva.  

A. Kulikauskas filmavo vargonų ir Stasio Žalalio vokalinės grupės koncertą, skirtą Gedulo ir vilties 

dienai paminėti. Vargonais groja Lida Kulikauskienė. 

 

28. Salomėjos Škikūnienės paroda Šiaulių „Aušros“ muziejuje. Trukmė 10 min. 12 sek., 

1991 m., spalv., autorius Algirdas Kulikauskas, Šiauliai, Lietuva. 

Šiaulietės tremtinės Salomėjos Škikūnienės rankdarbių paroda Šiaulių „Aušros“ muziejuje. Parodos 

rengėja pasakoja apie savo rankdarbius: pirmąjį ir paskutinį sukurtą rankdarbį, tremtyje nunertą 

suknelę, austas juostas, kiek laiko užsiima rankdarbiais ir t. t. 

 

29. Šiaulių miesto Sąjūdžio susirinkimas. Trukmė 44 min. 32 sek., 1991 m., spalv., autorius 

Algirdas Kulikauskas, Šiauliai, Lietuva. 

Šiaulių miesto Sąjūdžio susirinkimas Šiaulių universitete. Jo metu buvo sprendžiama, kuriuos narius 

siūlyti į Sąjūdžio konferenciją. Taip pat diskutuota apie Sąjūdžio padėtį Lietuvos politiniame 

gyvenime. Kalba Kazimieras Alminas ir kiti Sąjūdžio nariai. 

 

30. Vilnius po Sausio 13-osios įvykių. Trukmė 49 min. 57 sek., 1991 m., spalv., autorius Algirdas 

Kulikauskas, Vilnius, Lietuva. 

A. Kulikauskas Vilniuje po 1991 m. Sausio 13-osios įvykių filmavo budėjimą prie televizijos bokšto 

ir prie Seimo esančias barikadas. Pasakojo, kaip keičiasi budėjimas, kad geri žmonės jiems padeda, 

atneša šilto maisto ir pan. Sausio 13-osios įvykių liudininkai dalijasi prisiminimais. Užfiksuoti 

apšaudyti pastatai, miesto vaizdai, vaikštantys kareivai. Policininkas Jablonskis pasakojo, kokia buvo 

pareigūnų padėtis Sausio 13-osios naktį (pareiga – palaikyti tvarką), dalijosi prisiminimais.   

 

31. Televizijos transliacija apie padėtį Vilniuje po Sausio 13-osios įvykių. Trukmė 4 min. 

15 sek., 1991 m., spalv., Vilnius, Lietuva. 

Algirdas Kulikauskas įrašinėjo televizijos transliaciją. Įraše skelbiami Nacionalinio gelbėjimo 

komiteto nutarimai dėl Radijo ir televizijos pastatų užgrobimo. 



 

32. Įvairių tautų žmonių susibūrimas prie Seimo ir Martyno Mažvydo bibliotekos. Trukmė 

23 min. 20 sek., 1991 m., spalv., rusų kalba, autorius Algirdas Kulikauskas, Vilnius, Lietuva. 

A. Kulikauskas Vilniuje filmavo įvairių tautų žmonių susibūrimą prie Seimo ir Martyno Mažvydo 

bibliotekos. Užfiksuoti miesto vaizdai, sudėta rusiška atributika (knygos, ženkleliai, medalionai ir 

pan.). Rusų kalba išreiškiamas solidarumas įvairioms tautoms (rusams, baltarusiams, lenkams, 

lietuviams ir kt.). 

 

33. Joninių šventė Graužikuose. Trukmė 26 min. 14 sek., 1991 m., spalv., autorius Algirdas 

Kulikauskas, Graužikai, Kelmės r., Lietuva. 

A. Kulikauskas filmavo Joninių šventę Graužikuose. Šventės metu nufilmuotas Šiaulių pedagoginio 

instituto kapelos „Saulė“ koncertas. 

 

34. Interviu su gydytoju. Trukmė 17 min. 11 sek., 1993 m. spalv., autorius Algirdas Kulikauskas, 

Šiauliai, Lietuva. 

A. Kulikausko kalbinamas gydytojas pasakoja apie Lietuvos demokratinės darbo partijos (LDDP) 

dabartinę sudėtį, ateities planus. A. Kulikauskas klausė apie medicinos sistemos spragas. Daugiausia 

kalbėta apie artėjančius prezidento rinkimus, kuris iš kandidatų – S. Lozoraitis ar A. Brazauskas 

tinkamesnis užimti prezidento pareigas.   

 

35. Interviu su šeimos gydytoja. Trukmė 19 min. 54 sek., 1993 m. spalv., autorius Algirdas 

Kulikauskas, Šiauliai, Lietuva.  

A. Kulikauskas kalbino šeimos gydytoją. Ji kalbėjo, kad po Sąjūdžio, esant blogai padėčiai šalyje, 

žmonės susvetimėjo, liko pikti, nepatenkinti gyvenimu. A. Kulikauskas klausė, ar dėl betvarkės šalyje 

yra kaltas Sąjūdis ir kuris kandidatas tinkamesnis užimti prezidento pareigas. Šeimos gydytoja buvo 

linkusi palaikyti S. Lozoraičio kandidatūrą. Savo nuomonę grindė tuo, kad kandidatas daug metų 

gyveno Vakaruose ir galbūt su kita susiformavusia kultūrine pasaulėžiūra ir Lietuvą priartins prie jos. 

 

36. Šiaulių rajono ūkininkų susirinkimas. Trukmė 49 min. 7 sek., 1993 m. spalv., autorius 

Algirdas Kulikauskas, Šiauliai, Lietuva. 

Algirdas Kulikauskas filmavo Šiaulių rajono ūkininkų susirinkimą. Jo metu ūkininkai kalbėjo apie 

grūdų ir bulvių išvežimą, pieno supirkimo kainas, užmokesčio vėlavimą. Kalbama apie problemas 

dėl eksportinių prekių kainų. Neigiamai atsiliepiama apie valdančiąją Lietuvos demokratinę darbo 

partiją. Kalba tuometis Seimo narys Mindaugas Stakvilevičius. 

 

37. SSRS armijos kariai palieka Vilnių. Trukmė 4 min. 8 sek., 1991 m., spalv., autorius Algirdas 

Kulikauskas, Vilnius, Lietuva. 

Algirdas Kulikauskas filmavo, kaip kariai traukiasi iš Vilniaus. Įamžinta, kaip susirinkę žmonės išlydi 

sovietų armijos karius dainuodami lietuviškas dainas, girdisi Lietuvos vardo skandavimas.     

 

38. Interviu su Slavakalbių draugijos pirmininku E. Satkevičiumi. Trukmė 9 min. 56 sek., 

1991 m. spalv., autorius Algirdas Kulikauskas, Vilnius, Lietuva. 



Algirdas Kulikauskas Vilniaus mieste kalbino Slavakalbių draugijos pirmininką Edvardą Satkevičių. 

Jis kalbėjo apie lenkų kalbos ignoravimą šalyje. Teigė, kad Vilniuje ir aplink šį miestą yra daug 

lenkiškai kalbančių gyventojų, o po 1989 m. lietuvių kalbos paskelbimo valstybine, jie jaučiantys 

diskriminavimą. Kalbėta, kad su draugijos pagalba norima lenkų kalbą įteisinti kaip valstybinę šalies 

kalbą.   

 

39. Medininkuose žuvusiųjų laidotuvės Vilniuje. Trukmė 16 min. 39 sek., 1991 m., spalv., 

autorius Algirdas Kulikauskas, Vilnius, Lietuva. 

Algirdas Kulikauskas filmavo laidotuves Vilniuje. Iš įrašo matyti, kad laidotuvės yra valstybinės 

reikšmės dalykas, kadangi pagarbą atidavė kariai, policijos pareigūnai, dalyvavo valdžios atstovai 

(V. Landsbergis, A. Brazauskas, V. Adamkus ir kt.). Sunku suprasti, kieno tai laidotuvės, bet galima 

daryti prielaidą, kad Medininkų žudynių aukų. 

 

40. Paminklo „Laisvės angelas“ atidengimas Meškuičiuose. Trukmė 11 min. 28 sek., 1991 m., 

spalv., autorius Algirdas Kulikauskas, Meškuičiai, Šiaulių r., Lietuva. 

Paminklo „Laisvės angelas“ atidengimas Meškuičiuose. Meškuičių klebonas pašventina paminklą, 

žodį taria nežinoma moteris. 

 

41. Sausio 13-osios diena Šiauliuose. Trukmė 9 min. 23 sek., 1991 m., spalv., autorius Algirdas 

Kulikauskas, Šiauliai, Lietuva. 

Algirdas Kulikauskas filmavo, kaip prie Šiaulių miesto savivaldybės buvo pagerbtos Sausio 13-osios 

aukos. Užfiksuoti Šiauliai 1991 metų sausio 13 dieną.  

 

42. Sausio 13-osios aukų šarvojimas ir laidojimas. Trukmė 13 min. 13 sek., 1991 m., spalv., 

autorius Algirdas Kulikauskas, Vilnius, Lietuva. 

Algirdas Kulikauskas filmavo Vilnių po Sausio 13-osios įvykių. Užfiksuoti budintys SSRS armijos 

kariai, tankai, barikados (su gėlėmis, žvakutėmis), susirinkę žmonės. Įamžintas Sausio 13-osios aukų 

šarvojimas Sporto rūmuose, laidojimas. 

 

43. Partizanų palaikų perlaidojimas. Trukmė 6 min. 8 sek., 1991 m., spalv., autorius Algirdas 

Kulikauskas, Lietuva. 

Užfiksuotos aukojamos mišios Šakynos Šv. Arkangelo Mykolo bažnyčioje už partizanus Vaitkų, 

Gušauską, Gedaminą bei jų palaikų perlaidojimas kapinėse. 

 

44. Išeivio Antano Mikalajūno vizitas Šiauliuose. Trukmė 5 min. 48 sek., 1991 m. spalv., 

autorius Algirdas Kulikauskas, Šiauliai, Lietuva. 

Susitikimas su JAV išeiviu Antanu Mikalajūnu (1914–2005) Šiaulių Inžinierių namuose. 

A. Mikalajūnas pasakojo, kodėl jo šeimai teko emigruoti, kaip gyveno Amerikoje. 

 

45. Interviu su „Auros“ direktoriaus pavaduotoja. Trukmė 25 min. 26 sek., 1993 m., spalv., 

autorius Algirdas Kulikauskas, Šiauliai, Lietuva. 

A. Kulikauskas ėmė interviu iš „Auros“ direktoriaus pavaduotojos Buitkuvienės. Ji pasakojo, kaip 

firmos vadovai, imdamiesi cukraus parūpinimo paslaugos, norėjo parodyti, kad nėra paprasti 



komersantai, gali padėti žmonėms. Teigė, kad juos pačius partneriai iš Maskvos sužlugdė pinigų 

pervedimais užsakant cukrų ir dėl to nebuvo nei cukraus, nei pinigų. 

 

46. Šiaulių miesto gyventojų bendruomenės susirinkimas dėl „Auros“. Trukmė 41 min. 28 sek., 

1993 m., spalv., autorius Algirdas Kulikauskas, Šiauliai, Lietuva. 

Algirdas Kulikauskas filmavo susirinkimą, kuriame kalbėta apie cukraus problemas. Jo metu 

išsiaiškinta, kad kai Šiaulių mieste kilo problema dėl cukraus pardavimo, firma „Aura“ pasisiūlė tiekti 

cukrų. Firmos direktoriams už šią paslaugą buvo sumokėta nemenka pinigų suma. Paaiškėjo, kad 

firmos direktoriai pasisavino pinigus, o cukraus nepristatė. Todėl susirinkusieji svarstė, kaip šią 

problemą išspręsti. Vieni siūlė kreiptis į tuometį Seimo narį Mindaugą Stakvilevičių, bet dėl prarasto 

pasitikėjimo šis siūlymas buvo atmestas. Susirinkimo metu nuspręsta rašyti peticiją ir siųsti tiesiogiai 

į Seimą kartu prašant pagalbos.  

Pokalbis su Zigmu Jasu apie padėtį dėl „Auros“. 

 

47. Nežinomo partizano perlaidojimas. Trukmė 46 min. 27 sek., 1993 m., spalv., autorius 

Algirdas Kulikauskas, Šiauliai, Lietuva. 

Algirdas Kulikauskas filmavo nežinomo partizano palaikų perlaidojimą. Ceremonijos metu Šiaulių 

Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus katedroje buvo laikomos mišios. Vėliau pagarbos žodžius sakė tuometis 

Šiaulių miesto meras Alfredas Lankauskas, eiles skaitė politinė kalinė ryšininkė (pavardė 

nepasakyta), kalbėjo tuometis Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos Šiaulių skyriaus tarybos 

pirmininko pavaduotojas Vladas Ravka, Lietuvos šaulių sąjungos Šiaulių skyriaus garbės narys 

Vaclovas Janušauskas, Lietuvos lauko kariuomenės brigados Šiaulių motodesantinių bataliono viršila 

Algirdas Ulčinas, Juozas Sabaliauskas, skautų organizacijos atstovai, Alfonsas Daunys, Stasys Plėnas 

ir kt. 

 

48. Gedulo ir vilties dienos minėjimas. Trukmė 23 min. 11 sek., 1991 06 13, spalv., autorius 

Algirdas Kulikauskas, Šiauliai, Lietuva. 

Gedulo ir vilties dienos minėjimo renginys Šiauliuose prie geležinkelio stoties. Minėjimo metu buvo 

degamos žvakutės tremtiniams pagerbti, dainuojamos dainos ir deklamuojamos eilės apie tremtį. 

 

49. Gedulo ir vilties dienos minėjimas Saulės Laikrodžio aikštėje.  Trukmė 20 min. 55 sek., 

1991 m., spalv., autorius Algirdas Kulikauskas, Šiauliai, Lietuva. 

Gedulo ir vilties dienos minėjimas Šiaulių Saulės Laikrodžio aikštėje. Jame kalbėta apie skausmingą 

šaliai kelią link nepriklausomybės. Pasisakė tuometis Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos 

Šiaulių skyriaus tarybos pirmininko pavaduotojas Vladas Ravka ir kt. 

 

50. Tremtinių chorų sąskrydis Kaune. Trukmė 51 min. 14 sek., 1991 m., spalv., autorius 

Algirdas Kulikauskas, Kaunas, Lietuva. 

Tremtinių chorų sąskrydis Kaune, kuriame dalyvavo ir Šiaulių tremtinių choras. Poeziją deklamavo 

Šiaulių dramos teatro aktorė Olita Dautartaitė, Bernardas Brazdžionis ir kt. 

 

51. Folkloro ansamblio „Saulė“ koncertas. Trukmė 14 min. 11 sek., 1991 m., spalv., aut. 

Algirdas Kulikauskas, Šiauliai, Lietuva. 



A. Kulikauskas filmavo Sauliaus Paliono vadovaujamo folkloro ansamblio „Saulė“ koncertą 

tuometiniame Šiaulių pedagoginiame institute.   

 

52. Lietuvos kariuomenės sąjungos savanorių konferencija. Trukmė 54 min. 16 sek., 1996 m., 

spalv., aut. Algirdas Kulikauskas, Šiauliai, Lietuva. 

A. Kulikauskas filmavo Lietuvos kariuomenės sąjungos savanorių konferencijos kalbas. Stanislovas 

Kupšys reikalavo iškelti Energetikos ministerijos darbuotojams bylas už elektros nutraukimą krašto 

apsaugos objektuose. Reikalavo, kad už vykdytą genocidą taip pat būtų keliamos bylos, kad Lietuvos 

žemėlapyje būtų nustatytos etninės ribos ir nubraižytos tos teritorijos, kurios buvo okupuotos. 

Algirdas Petruškevičius skaitė pranešimą apie Lietuvos kariuomenės sąjungos savanorių įkūrimo 

istoriją. Mindaugas Murza kalbėjo, kad ši organizacija nėra veikli, neigiamai atsiliepė apie 

konservatorius. Lina Audėtienė kritikavo organizaciją, kad ji veikli buvo tik prieš rinkimus.  

 

53. Kovo 11-osios akto minėjimas. Trukmė 47 min. 27 sek., 1993 m., spalv., aut. Algirdas 

Kulikauskas, Šiauliai, Lietuva. 

Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo akto minėjimas kovo 11 dieną Šiaulių amfiteatre ir Dramos 

teatre (?). Minėjimo metu Olita Dautartaitė deklamavo eiles, Petras Loškus dalijosi prisiminimais 

apie 1990 m. kovo 11 d., kalbėjo apie Sąjūdžio darytas klaidas. Kovo 11-osios akto signataras 

Algimantas Sėjūnas sakė sveikinimo kalbą ir kalbėjo apie Rytų kaimyno grėsmę. Renginyje dalyvavo 

choras „Dagilėlis“ ir kt. 

 

54. Choro koncertas. Trukmė 26 min. 32 sek., 1993 m., spalv., aut. Algirdas Kulikauskas, 

Šiauliai, Lietuva.  

Algirdas Kulikauskas filmavo choro koncertą, kuriam dirigavo Gediminas Ramanauskas.  

 

55. Šiaulių pedagoginio instituto Muzikos katedros darbuotojų susirinkimas. Trukmė 34 min. 

42 sek., 1992 m., spalv., aut. Algirdas Kulikauskas, Šiauliai, Lietuva. 

A. Kulikauskas filmavo Šiaulių pedagoginio instituto Muzikos katedros darbuotojų susirinkimą. 

Susirinkimui vadovavo tuometis Muzikos katedros vedėjas Sigitas Vaičiulionis. Kalbėta apie 

reformas, apie naujos muzikos mokytojo specializacijos – harmoninės klausos lavinimo būtinybę. 

Keltas klausimas, kad lietuvių kalba nėra teorinės literatūros muzikos mokytojams. 

  

56. Šiaulių miesto žemaičių sueiga. Trukmė 43 min. 54 sek., 1992 m., spalv., aut. Algirdas 

Kulikauskas, Šiauliai, Lietuva. 

Šiaulių miesto žemaičių susibūrime kalbėta apie būtinybę išsaugoti senas žemaitiškas tradicijas. 

Svarstyta, kad reikia įsteigti Žemaičių nacionalinį parką. Rodytas žemaitiškos virtuvės kultūrinis 

paveldas. Susibūrimo metu buvo dainuojamos žemaitiškos dainos, šokami tautiniai šokiai. Renginį 

vedė Juozas Pabrėža. 

 

57. Muzikos pamoka (studentų praktika). Trukmė 1 val. 14 min., 1992 m., spalv., aut. Algirdas 

Kulikauskas, Šiauliai, Lietuva. 



Algirdas Kulikauskas filmavo per praktiką studenčių vedamą pamoką mokiniams. Pamoka buvo 

prieškalėdinė. Jos metu mokytojos lavino mokinių balsus, atliko kartu su jais balso lavinimo pratimus. 

Vėliau dainavo kalėdines dainas. Visą pamoką stebėjęs dėstytojas, po jos išsakė studentėms pastabas. 

 

58. Šiaulių Sąjūdžio susirinkimas. Trukmė 1 val. 37 min., 1990 m. gruodžio 20 d., spalv., 

autorius Algirdas Kulikauskas, Šiauliai, Lietuva. 

Sąjūdžio susirinkimui vadovavo Algirdas Urbanavičius. Jo metu kalbėta apie SSRS ekonominę 

blokadą Lietuvoje, ekonominę padėtį. Susirinkę nariai diskutavo, kur link eina Sąjūdis. Kalbėjo 

Kazimieras Alminas. Diskutuota įvairiais klausimais (dėl automobilių skyrimo ir t. t.). 

 

59. Sąjūdžio konferencija. Trukmė 18 min. 11 sek., 1991 m. balandžio 26 d., spalv., autorius 

Algirdas Kulikauskas, Šiauliai, Lietuva. 

1991 m. balandžio 26 d. vykusios Lietuvos Sąjūdžio Šiaulių skyriaus konferencijos Šiaulių apskrities 

Povilo Višinskio viešojoje bibliotekoje filmuota medžiaga. Konferenciją moderavo Algirdas 

Urbanavičius. Užfiksuoti Sąjūdžio narių pasisakymai apie šalies politinę situaciją, paties Lietuvos 

Sąjūdžio padėtį ir veiklą. Kalbėjo Kazimieras Alminas, Virgilijus Kačinskas, Algimantas Sėjūnas, 

Albertas Griganavičius, Janina Vasinauskaitė ir kt. Sąjūdžio nariai. 

 

60. Buvusių studentų – pedagogų susitikimas. Trukmė 10 min. 4 sek., 1991 m., spalv., autorius 

Algirdas Kulikauskas, Šiauliai, Lietuva.  

Filmuota buvusių studentų susitikimo medžiaga. Susitikimo metu aplankytas tuometis Šiaulių 

pedagoginis institutas, auditorija, kurioje buvo unikalūs mediniai vargonai, kapinės, Kryžių kalnas, 

prisiminta, kokiomis sąlygomis teko studijuoti (studijavo vokiečių ir sovietų okupacijos metu) ir t. t. 

 

61. Fakelo akcija. Trukmė 4 min. 14 sek., 2007 m., spalv., autorius Algirdas Kulikauskas, 

Šiauliai, Lietuva. 

Filmuota Tarptautinės žmogaus teisių fakelo estafetės Šiauliuose medžiaga. ,,Fakelo už žmogaus 

teises“ eisena ir perdavimas Šiaulių Katedros aikštėje. 

 

62. A. Kulikausko interviu apie Fakelo akciją. Trukmė 3 min. 2 sek., 2007 m., spalv., filmuotą 

medžiagą rinko Algirdas Kulikauskas, Šiauliai, Lietuva.  

Sąjūdžio Šiaulių skyriaus pirmininkas Algirdas Kulikauskas pasakoja apie Tarptautinės žmogaus 

teisių fakelo estafetės akciją ir jos esmę. Akcentuojama, kad ši akcija yra nukreipta prieš komunistinio 

valdymo nusikaltimus, piliečių laisvių ir teisių suvaržymus Kinijoje.  

 

63. Baltijos keliui – 20. Trukmė 12 min. 28 sek., 2009 m., autorius Algirdas Kulikauskas, Šiauliai, 

Lietuva. 

Filmuota Baltijos kelio 20-mečio minėjimui skirtų renginių medžiaga. Įamžintos vyskupo Eugenijaus 

Bartulio, tuometinio Šiaulių miesto mero Genadijaus Mikšio, aktorės Olitos Dautartaitės, Sąjūdžio 

narės Irenos Vasinauskaitės, Arūno Gumuliausko šia proga pasakytos kalbos. Padėkos raštais 

apdovanoti Baltijos kelio veikloje nusipelnę asmenys. Akimirkos iš Pumpėnuose (Pasvalio r.) 

surengtos Baltijos kelio paminėjimui skirtos iškilmingos eisenos ir renginio. 

 



64. Baltijos keliui – 15. Trukmė 23 min. 34 sek., 2004, 2008 m., autorius Algirdas Kulikauskas, 

Šiauliai, Lietuva. 

Filmuota 2004 m. jubiliejinio Baltijos kelio minėjimo Šiauliuose, Prisikėlimo aikštėje, medžiaga. 

Žodį taria Kazimieras Šavinis, Kazimieras Alminas, Eugenijus Bartulis. Minėjimas Baltijos kelio 

vietoje.  

Sąjūdžio 20-mečiui skirtos parodos ,,Šaukiuosi tautą“ Šiaulių „Aušros“ muziejuje 2008 metais 

akimirkos. Baigiamojo renginio ,,Sąjūdžio kelias šiauliečių sąjūdininkų lūpomis“ vaizdo medžiaga. 

Kalba Virginija Šiukščienė, Vanda Ragauskaitė, Kazimieras Alminas, Virgilijus Kačinskas, Arūnas 

Gumuliauskas, Olita Dautartaitė. 

 

65. Gynėjo pasakojimas. Trukmė 5 min. 45 sek., 1991 m., spalv., autorius Algirdas Kulikauskas, 

Šiauliai, Lietuva.  

Liudininko pasakojimas apie Vilniaus televizijos bokšto gynybą 1991 m. sausio 13-osios naktį, 

sovietų karinių pajėgų elgesį su beginkle bokšto gynėjų minia. Atskleidžiamos bokšto gynėjų 

nuotaikos ir nuostatos. 

 

66. Sausio 13-osios naktis. Trukmė 5 min. 46 sek., 1991 m., spalv., filmuotą medžiagą rinko 

Algirdas Kulikauskas, Lietuva.  

Lietuvos televizijos transliuotų 1991 m. Sausio 13-osios nakties įvykių prie televizijos bokšto ir 

Parlamento rūmuose akimirkos. Vytauto Landsbergio kreipimasis į M. Gorbačiovą. Filmuotą 

medžiagą parinko A. Kulikauskas, 1991 m. 

 

67. Jonas Mekas. Trukmė 16 min. 42 sek., 1995 m., spalv., autoriai Algirdas Kulikauskas, 

Rolandas Šležas, Šiauliai, Lietuva.  

Dokumentinis filmas apie menininką, filmų kūrėją Joną Meką (1922–2019). Rodomos jo sukurtų 

filmų ištraukos. Jonas Mekas kalba apie savo kūrybą ir kiną. Apie J. Meką pasakoja Skirmantas 

Valiulis.  

 

68. Juodojo kaspino diena. Trukmė 16 min. 27 sek., 2008 m., spalv., autorius Algirdas 

Kulikauskas, Šiauliai, Lietuva.  

Filmuota Juodojo kaspino dienos minėjimo Vilniaus Kalnų parke medžiaga. Sesuo Nijolė Sadūnaitė 

skaito rezoliuciją dėl 2-ųjų plk. Vytauto Pociūno žūties metinių. Įamžintos prof. Vytauto 

Landsbergio, Andriaus Kubiliaus ir kitų kalbos. 

 

69. Karininkų ramovė. Trukmė 8 min. 45 sek., 2007 m., spalv., autorius Algirdas Kulikauskas, 

Šiauliai, Lietuva.  

Filmuota medžiaga apie Kauno karininkų ramovę ir jos istoriją. 

 

70. Kryžių kalnas. Trukmė 21 min. 5 sek.,  1993 m., spalv., autorius Algirdas Kulikauskas, 

Šiauliai, Lietuva.  

Dokumentinis filmas apie Kryžių kalną. Religinės atributikos pardavėjas Saulius Žebrauskas 

pasakoja apie kalne stovinčius kryžius. Rodomos popiežiaus Jono Pauliaus II apsilankymo Kryžių 

kalne akimirkos. 



 

71. Kryžių kalno paslaptys. Trukmė 13 min. 5 sek., 2011 m., spalv., autorius Algirdas 

Kulikauskas, Šiauliai, Lietuva.  

Juozas Šileikis pasakoja apie kryžių gamybą ir statymą Kryžių kalne sovietinės okupacijos metais ir 

dabar. 

 

72. Kryžius Sibiro šviesuoliams atminti. Trukmė 10 min. 26 sek., 2009 m., spalv., autorius 

Algirdas Kulikauskas, Šiauliai, Lietuva.  

Filmuota medžiaga apie tautodailininko Alekso Steponavičiaus sukurto kryžiaus, skirto atminti į 

Sibirą ištremtiems žmonėms, pastatymą ir pašventinimą Kryžių kalne. 

 

73. Laisvosios erdvės. Trukmė 6 min. 16 sek., 2009 m., spalv., autorius Algirdas Kulikauskas, 

Šiauliai, Lietuva.  

Londone filmuoti ir fotografuoti dokumentiniai miesto vaizdai. 

 

74. Lietuvos žaizda. Trukmė 8 min. 17 sek., 1993 m., spalv., autorius Algirdas Kulikauskas, 

Šiauliai, Lietuva.  

Poetas Kęstutis Genys (1928–1996) dalijasi mintimis apie tautą, laisvę ir politiką.  

 

75. LKKSS 10 suvažiavimas. Trukmė 9 min. 8 sek., 2006 m., spalv., autorius Algirdas 

Kulikauskas, Kaunas, Lietuva.  

Filmuota 10-ojo Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjungos suvažiavimo medžiaga. 

 

76. LKKSS 10 suvažiavimo oratoriai. Trukmė 9 min. 9 sek., 2006 m., spalv., autorius Algirdas 

Kulikauskas, Kaunas, Lietuva.  

Filmuota 10-ojo Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjungos suvažiavimo medžiaga. Kalba 

generolas Jonas Kronkaitis, Lietuvos Sąjūdžio pirmininkas Rytas Kupčinskas, Seimo narys Antanas 

Stasiškis, politologas Vilius Bražėnas, Jonas Burokas.  

 

77. Iškilmingas posėdis. Trukmė 9 min. 17 sek., 2007 m., spalv., autorius Algirdas Kulikauskas, 

Kaunas, Lietuva.  

Filmuota Kauno karininkų ramovėje vykusio Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjungos 

įkūrimo 80-mečio minėjimo medžiaga. 

 

78. Savanoriai. Trukmė 8 min. 52 sek., 2007 m., spalv., autorius Algirdas Kulikauskas, Kaunas, 

Lietuva.  

Vytauto Didžiojo karo muziejaus sodelyje vykusio Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjungos 

įkūrimo 80-mečio minėjimo akimirkos. 

 

79. Lietuvių katalikų mokslo akademijos įkūrimas Šiaulių pedagoginiame institute. Trukmė 

11 min. 30 sek., 1994 m., spalv., autorius Algirdas Kulikauskas, Šiauliai, Lietuva.  



Filmuota Lietuvių katalikų mokslo akademijos mokslo židinio įkūrimo Šiauliuose medžiaga. 

Sveikinimo žodžius šia proga sako Lietuvių katalikų akademijos prezidentas prof. Giedrius 

Uždavinys ir kalbininkė dr. Antanė Kučinskaitė. 

 

80. Margulis Ginkūnuose. Trukmė 8 min. 28 sek., 2010 m., spalv., autorius Algirdas 

Kulikauskas, Šiauliai, Lietuva.  

Filmuota Lietuvos tautodailininkų sąjungos Šiaulių skyriaus folkloro ansamblio ,,Margulis“ koncerto 

Ginkūnuose medžiaga. 

 

81. Marguliui 20. Trukmė 30 min. 32 sek., 2010 m., spalv., autorius Algirdas Kulikauskas, 

Šiauliai, Lietuva.  

Lietuvos tautodailininkų sąjungos Šiaulių skyriaus folkloro ansamblio ,,Margulis“ jubiliejinis 

koncertas. Skamba ansamblio atliktų dainų fragmentai. Sveikinimo žodžius ansambliui taria 

tuometinis Šiaulių miesto meras Genadijus Mikšys, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos 

direktorius Vladas Danulevičius, Šiaulių nevyriausybinių organizacijų konfederacijos prezidentas 

Alius Feliksas Valys ir kt. 

 

82. Meškuitiečiai linksmi žmonės. Trukmė 5 min. 36 sek., 1976 m., spalv., autorius Algirdas 

Kulikauskas, Šiauliai, Lietuva.  

Dokumentinis filmas apie Meškuičių gyventojų ansamblį. 

 

83. Metas apsivalyti. Trukmė 36 min. 34 sek., 2012 m., spalv., autorius Algirdas Kulikauskas, 

Lietuva.  

Filmuota Vilniuje, Nepriklausomybės aikštėje, vykusio mitingo ,,Už Lietuvą! Už teisingumą!“ 

medžiaga. Rodomos Nepriklausomybės akto signataro prof. Bronislovo Genzelio, Seimo 

Antikorupcinės komisijos vadovo Ligito Kernagio, Šiaulių miesto Sąjūdžio Pirmeivių klubo vadovės 

Irenos Vasinauskaitės, politikos apžvalgininko Alvydo Medalinsko ir kt. kalbų ištraukos. Doc. dr. 

Darius Kuolys perskaito viešą pareiškimą, kuriuo kreipiasi į Prezidentę, Seimą ir Vyriausybę. 

 

84. Mokytojų senjorų klubo ,,Šviesa“ ansambliui 10 metų. Trukmė 24 min. 33 sek., 2009 m., 

spalv., autorius Algirdas Kulikauskas, Šiauliai, Lietuva.  

Filmuota ansamblio 10 metų jubiliejaus šventės Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešosios 

bibliotekos Konferencijų salėje medžiaga. Skamba ansamblio atliktų dainų fragmentai. Rodomi 

Šiaulių filharmonijos, Panevėžio rajono mokytojų pensininkių bendrijos ,,Šarma“, Vilniaus senjorų 

mokytojų choro ,,Versmė“ ir kt. sveikinimai. 

 

85. Moksleiviai apie Kovo 11-ąją. Trukmė 6 min. 57 sek., 2009 m., spalv., autorius Algirdas 

Kulikauskas, Šiauliai, Lietuva.  

Rodomos vaizdo įrašų ištraukos, Šiaulių Gytarių vidurinės mokyklos moksleiviai kalba apie Lietuvos 

Nepriklausomybės atkūrimo akto reikšmę Lietuvai. 

 

86. Ne rožėm klotas kelias į karūną. Trukmė 14 min. 9 sek., spalv., autorius Algirdas 

Kulikauskas, Šiauliai, Lietuva.  



Dokumentinis filmas apie Lietuvos puodžių karalių iš Kuršėnų Bronių Radecką (1918–2014). 

Puodžių karalius pasakoja apie molio dirbinių gamybą, šio amato specifiką ir patirtus sunkumus. 

 

87. Nepalūžę. Trukmė 13 min. 3 sek., 2009 m., spalv., autorius Algirdas Kulikauskas, Šiauliai, 

Lietuva.  

Susirinkę žmonės pagerbė Radviliškio krašte žuvusius partizanus. Kasinėjimų, ieškant žuvusių 

partizanų palaikų, akimirkos. Buvęs Vyriausiosios partizanų vadovybės Visuomenės dalies 

viršininko adjutantas Viktoras Šniuolis pasakoja apie 1944 m. rudenį įkurtą pirmąją krašto partizanų 

stovyklą. Filmo pabaigoje rodomas moksleivių renginys, skirtas prisiminti ir pagerbti žuvusius 

Lietuvos laisvės kovotojus. 

 

88. Neramių sielų naktis. Trukmė 10 min. 15 sek., 2010 m., spalv., autorius Algirdas 

Kulikauskas, Šiauliai, Lietuva.  

Filmuota 2010 m. birželio 14 d. Šiaulių Prisikėlimo aikštėje vykusio renginio Okupacijos ir genocido 

dienai paminėti medžiaga. Rodomi Tado Žukausko kantatos ,,Žingsniai“ momentai, įterpiami vaizdo 

kadrai iš Sausio 13-osios aukų laidotuvių, laisvės kovotojų laidojimo vietų, popiežiaus apsilankymo 

Kryžių kalne ir kt. 

 

89. Nupiešk man saulę. Trukmė 2 min. 42 sek., 2004 m., spalv., autorius Algirdas Kulikauskas, 

Šiauliai, Lietuva.  

Filmuota Tėvynės sąjungos organizuotos akcijos ,,Būk labiau lietuvis“ medžiaga. Č. Gabalis dainuoja 

dainą „Nupiešk man laimę“. 

 

90. Perlaidojimai. Trukmė 12 min. 2 sek., spalv., autorius Algirdas Kulikauskas, Šiauliai, 

Lietuva.  

Partizanų perlaidojimo ceremonijos momentai. Taip pat kasinėjimai, ieškant partizanų palaikų. 

Viktoras Šniuolis, buvęs Vyriausiosios partizanų vadovybės Visuomeninės dalies viršininko 

adjutantas, pasakoja apie savo brolio, buvusio partizano, palaikų paiešką. 

 

91. Televizijos laida „Provincija“. Trukmė 27 min. 6 sek., 2010 m., spalv., laidą kūrė Nijolė 

Visockienė, Artūras Konderauskas, Aida Brašiškienė, Šiauliai, Lietuva.  

„Splius“ televizijos laida apie Lietuvos Sąjūdžio Šiaulių skyriaus pirmininką Algirdą Kulikauską. 

Laidoje rodomos A. Kulikausko filmuotos medžiagos ištraukos. Pats A. Kulikauskas pasakoja apie 

savo veiklą anuomet ir dabar: darbą šachtose, filmų kūrimą, muzikos instrumentų gamybą ir kt. 

(Televizijos laidą bibliotekai padovanojo Algirdas Kulikauskas). 

 

92. Choro ,,Tremtinys“ repeticija. Trukmė 16 min. 30 sek., 2009 m., spalv., autorius Algirdas 

Kulikauskas, Šiauliai, Lietuva.  

Filmuota Šiaulių buvusių tremtinių choro ,,Tremtinys“ repeticijos medžiaga. Choro nariai pasakoja 

apie atėjimo į chorą aplinkybes ir priežastis. Choro vadovė Rasa Grasiūnienė kalba apie kolektyvą, 

dainų repertuarą. 

 



93. Sąjūdžio gimimas ŠPI. Trukmė 15 min. 41 sek., spalv., autorius Algirdas Kulikauskas, 

Šiauliai, Lietuva.  

Filmuota Lietuvos Sąjūdžio Šiaulių skyriaus susirinkimų tuometiniame Šiaulių pedagoginiame 

institute medžiaga. Lietuvių katalikų mokslo akademijos Šiaulių skyriaus įkūrimo akimirkos. Sesuo 

Ignė kalba apie savo asmenines patirtis ir lietuvybę.  

 

94. Sąjūdžio konferencija. Trukmė 18 min. 25 sek., 1991 m., spalv., autorius Algirdas 

Kulikauskas, Šiauliai, Lietuva.  

Filmuota 1991 m. balandžio 26 d. vykusios Lietuvos Sąjūdžio Šiaulių skyriaus konferencijos 

medžiaga. Užfiksuoti Sąjūdžio narių pasisakymai apie šalies politinę situaciją, paties Lietuvos 

Sąjūdžio padėtį ir veiklą. 

 

95. Sąjūdžiui – 20. Trukmė 10 min. 24 sek., 2008 m., spalv., autorius Algirdas Kulikauskas, 

Šiauliai, Lietuva.  

Filmuota Sąjūdžio 20-mečio minėjimo medžiaga. Minėjimo metu dalyviai lankėsi Šiaulių katedroje, 

Sukilėlių kalnelyje, Ginkūnų kapinėse ir kt. Taip pat rodomi 1988–1990 m. filmuoti dokumentiniai 

kadrai. 

 

96. Sausio 13-oji. Trukmė 15 min. 2 sek., spalv., autorius Algirdas Kulikauskas, Šiauliai, Lietuva.  

Liudininko pasakojimas apie Vilniaus televizijos bokšto gynybą 1991 m. Sausio 13-osios naktį, 

sovietų karinių pajėgų elgesį su beginkle bokšto gynėjų minia. Atskleidžiamos bokšto gynėjų 

nuotaikos ir nuostatos. Perfilmuotos Lietuvos televizijos transliuotų 1991 m. Sausio 13-osios nakties 

įvykių prie televizijos bokšto akimirkos ir Vytauto Landsbergio kreipimasis į M. Gorbačiovą. 

Filmuota Sausio 13-osios aukų laidotuvių medžiaga.  

 

97. Sodas, kuris nederėjo. Trukmė 9 min. 8 sek., 1958–1988 m., nespalv., autorius Algirdas 

Kulikauskas.  

Dokumentinis filmas apie tremtį ir tremtinio dalią. Filmas kurtas 30 metų, pirmieji kadrai nufilmuoti 

1958 m. Vorkutoje. 

 

98. Tarmių vakaronė. Trukmė 32 min. 44 sek., 2012 m., spalv., autorius Algirdas Kulikauskas, 

Šiauliai, Lietuva.  

Šiaulių miesto moterų bendruomenės ,,Bitės“ surengtos ,,Tarmių vakaronės“ akimirkos. Rodomi iš 

įvairių Lietuvos miestų ir miestelių suvažiavusių aukštaičių, žemaičių, dzūkų ir suvalkiečių komandų 

prisistatymai. Apie tarmes kalba Lietuvių kalbos instituto darbuotojos prof. habil. dr. Danguolė 

Mikulėnienė ir dr. Violeta Meiliūnaitė. 

 

99. 44-oji tautodailininkų paroda. Trukmė 15 min. 57 sek., 2010 m., spalv., autorius Algirdas 

Kulikauskas, Šiauliai, Lietuva.  

44-osios Šiaulių regiono tautodailės parodos ir keturių autorinių parodų: Eugenijaus Arbušausko 

kaukių, Reginos ir Vytauto Mataičių keramikos, Angelės Steponavičienės karpinių ir Algirdo Zibalio 

akvarelių filmuota medžiaga. 

 



100. Trispalvė Meškuičiuose. Rugsėjo 1-oji. Trukmė 14 min. 53 sek., 1992 m., spalv., 

autorius Algirdas Kulikauskas, Šiauliai, Lietuva.  

Iškilmingos trispalvės nešimo eisenos Meškuičiuose (Šiaulių r.) akimirkos. Taip pat įamžinta Rugsėjo 

1-osios šventės ir pamokos Meškuičių vidurinėje mokykloje.  

 

101. Turkijoje. Trukmė 5 min. 20 sek., nespalv., autorius Algirdas Kulikauskas. 

Vaizdo įraše – Turkijoje filmuota medžiaga. 

 

102. Konservatizmas. Trukmė 3 min. 36 sek., 1993 m., spalv., autorius Algirdas 

Kulikauskas, Šiauliai, Lietuva.  

Filmuota konservatorių rengtos vakaronės medžiaga. Prof. Vytauto Landsbergio interviu apie 

konservatizmą ir Tėvynės sąjungos uždavinius bei siekius. 

 

103. Vargonų meistras Jonas Kulikauskas. Trukmė 9 min. 33 sek., 1987 m., spalv., autorius 

Algirdas Kulikauskas, Šiauliai, Lietuva.  

Dokumentinis filmas apie vargonų  meistrą Joną Kulikauską. 

 

104. 10-asis sąjūdininkų suvažiavimas. V. Bražėno kalba. Trukmė 5 min. 40 sek., 2007 m., 

spalv., autorius Algirdas Kulikauskas, Šiauliai, Lietuva.  

10-ojo Sąjūdžio suvažiavimo metu pasakyta Viliaus Bražėno (1913–2010) kalba. 

 

105. 10-asis sąjūdininkų suvažiavimas. V. Landsbergio kalba. Trukmė 10 min. 41 sek., 

2007 m., spalv., autorius Algirdas Kulikauskas, Šiauliai, Lietuva.  

Prof. Vytauto Landsbergio sveikinimo kalba, pasakyta per 10-ąjį Sąjūdžio suvažiavimą.  

 

106. Žiemos šventė Meškuičiuose. Trukmė 8 min. 55 sek., 1980 m., spalv., autorius Algirdas 

Kulikauskas, Lietuva.  

Filmuota 1980 m. Meškuičiuose vykusios Žiemos šventės medžiaga. Į šventę susirinkę žmonės dėvi 

įdomias kaukes, dalyvauja įvairiausiose rungtyse. 

 

107. Žmoniški papročiai ir šuniški įpročiai. Trukmė 2 min. 46 sek., 2009 m., spalv., autorius 

Algirdas Kulikauskas, Šiauliai, Lietuva.  

Šeimyninis filmas, kuriame atsispindi šv. Velykų tradicijos. 

 

108. Marguliui – 10. Trukmė 1 val., 2000 m., spalv., autorius Algirdas Kulikauskas, Šiauliai, 

Lietuva.  

Lietuvos tautodailininkų sąjungos Šiaulių skyriaus folkloro ansamblio ,,Margulis“ jubiliejinis 

koncertas Šiaulių filharmonijos salėje. 

 

109. Išsivadavimo diena. Trukmė 8 min. 46 sek., 2005 m., spalv., autorius Algirdas 

Kulikauskas, Šiauliai, Lietuva.  

Zoknių karinių oro pajėgų bazėje vykusios šventės akimirkos. Eiles deklamuoja aktorė Silva 

Povilaitytė. 



 

110. Kančių sodo turtai. Trukmė 11 min. 22 sek., 1989 m., spalv. autorius Algirdas 

Kulikauskas, Šiauliai, Lietuva.  

Filmuota Šiaulių ir Kauno tremtinių chorų susitikimo Pedagoginiame institute medžiaga. Tremties 

minėjimas 1989 m. birželio 13 d. Šiaulių geležinkelio stotyje. 

 

111. Baltijos kelyje 2005. Trukmė 7 min. 21 sek., 2005 m., spalv., autorius Algirdas 

Kulikauskas, Šiauliai, Lietuva.  

 15-ajam Baltijos kelio jubiliejui skirtų renginių ištraukos. Kalba prof. Vytautas Landsbergis, kunigas 

Ričardas Doveika, Kazimieras Alminas, vyskupas Eugenijus Bartulis ir kt. 

 

112. Sajų sodybon. Trukmė 9 min. 49 sek., 2010 m., spalv., autorius Algirdas Kulikauskas, 

Balandiškio k., Radviliškio r., Lietuva. 

Lietuvos partizanų ryšininkų Sajų sodybos (Balandiškio k., Radviliškio r.) vaizdai žiemą. Partizanas 

Viktoras Šniuolis (1925–2011) pasakoja apie partizanus, bunkerį.  

 

113. Ten, kur vyko partizanų suvažiavimas. Trukmė 16 min. 28 sek., 2010 m., spalv., 

autorius Algirdas Kulikauskas, Balandiškio k., Radviliškio r., Lietuva. 

Šventinio renginio 2010 metų Vasario 16-osios proga Lietuvos partizanų ryšininkų Sajų sodyboje 

Balandiškio kaime (Radviliškio r.) filmuota medžiaga. Renginį veda aktorius Rolandas Dovydaitis. 

Kalba partizanas Viktoras Šniuolis (apie 1949 m. Lietuvos partizanų vadų suvažiavimą, partizanus, 

1949 m. vasario 16 d. deklaraciją), Kęstučio apygardos partizanas Leonas Laurinskas (apie partizaną 

Žemaitį), partizano Adolfo Ramanausko-Vanago dukra Auksutė Ramanauskaitė-Skokauskienė. 


