
LIETUVOS POLITINIŲ KALINIŲ BENDRIJA „KOLYMA“ 

 

 

 LIETUVAS POLITISKI IESLODZĪTO BIEDRĪBA „KOLIMA“ 

Lietuvas politiski ieslodzīto biedrība „Kolima“ apvieno politiski represētos kas bija 

apcietinati Krievijas „Daļstroi“ sistēmas nometnēs (Kolimā, Čukotkā, Jakutijas 

austrumdaļā), kā arī viņu ģimeņu locekļus un tuviniekus. 

Biedrības mērķi (formulēti statūtos): 

 saskaņā ar kristīgās sadarbības principiem, aktīvi strādāt Lietuvas un tās 

iedzīvotāju labklājības dēļ, attīstīt garīgumu un piedalīties darbībā Lietuvas 

valstiskuma saglabāšanai un nostiprināšanai; 

 vākt informāciju par dzīviem un mirušiem (kaujās kritušos, cietumos un 

nometnēs nogalinātus) politiskos ieslodzītos, it īpaši kas bija apcietināti Krievijas 

„Daļstroi“ sistēmas nometnēs, par rezistenciju nometnēs, nometņu sadzīvi un 

dzīvi pēc izlaišanas no nometnēm, lai izveidotu Kolimā apcietināto lietuviešu 

rezistencijas un ieslodzījuma vēsturi. Piedalīties ekspedīcijās, lai uzzinātu 

ieslodzīto apbedījumu vietas, pievienoties kapu kārtošanas un piemiņas 

iemūžināšanas darbiem, izdot atmiņu grāmatas un citas publikācijas; 

 veicināt biedrības biedru sadarbību un brālisko solidaritāti, saglabājot Kolimā 

attīstīto sadarbības tradīciju, aizstāvēt cilvēku un Lietuvas pilsoņu tiesības, 

pretoties jebkurai autoritārisma izpausmei, nosodīt naidu starp cilvēkiem un 

nācijām izpausmes, ietekmēt jauno paaudzi patriotisma, tautiskuma, tikumības 

un demokrātijas garā; 

 pārstāvēt politiski ieslodzīto Krievijas „Daļstroi“ piespiedu darba nometnēs, viņu 

ģimeņu locekļu un tuvinieku intereses, sniegt morālu un materiālu palīdzību 

biedrības biedriem; 

 sekot līdzi notikumiem Lietuvas politikā un izteikt savu viedokli par aktuāliem 

sabiedriskās dzīves jautājumiem; 

 atbalstīt cīņu pret korupciju, ekonomiskiem un politiskiem noziegumiem, pret 

mafijas struktūru draudiem Lietuvas valstiskumam; 

 sadarboties ar sabiedriskām un politiskām organizācijam kam ir līdzīgie mērķi. 

Biedrības institūcijas:  

Biedru kopsapulce (augstākā lēmējinstitūcija), valde (koleģiāla izpildinstitūcija) un 

priekšsēdētajs. 

Biedrības priekšsēdētāji:  

1992-2007 Mindaugas Julius Bloznelis, 2007-2010 Vytautas Pupelis, 2010-2016 

Algirdas Čiurlys, kopš 2016 g. Gintaras Žilionis. 

Biedrības adrese:  

Kovo 11-osios g. 130a-33, Kaunas, LT-49385, Lietuva. 

Pasākumi: kolimiešu konvencijas Rumšišķu kultūras centrā (pie Kauņas, katru gadu 

trešajā sestdienā jūnijā), braucieni uz Latvijas politiski represēto salīdojumiem Ikšķilē 

(augustā) un Starptautiskās sibiriešu dienas pasākumiem Polijā (septembrī). 

Interneta mājas lapa:  www.kolyma.lt  (FB: www.facebook.com/KolymaLT). 
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