
TARPTAUTINĖ TOLERANCIJOS DIENA 
Tarptautinė komisija šiais metais jau 13-ąjį kartą inicijavo Tarptautinės tolerancijos dienos 
paminėjimą Lietuvoje. Dalyviai buvo kviečiami kurti Tolerancijos mozaikas iš įvairiausių 

medžiagų. Tolerancijos mozaikas kūrė daugiau nei 800 švietimo įstaigų Lietuvoje. 

Jėzuitų gimnazija Vilniaus S. Nėries gimnazija 

Elektrėnų „Versmės“ gimnazija 
Klaipėdos paslaugų ir verslo 

mokykla 

Vilniaus S. Kovalevskajos progimnazija Riešės gimnazija 

Šėtos gimnazija Gargždų „Vaivorykštės“ gimnazija 

Pavenčių vidurinė mokykla LSU Kėdainių „Aušros“ progimnazija 

NAUJIENLAIŠKIS 2015, lapkritis 



JAPONIJOS AMBASADORIUS LANKĖSI JONUČIŲ IR KALVARIJOS 
GIMNAZIJOSE 
  Šių metų spalio mėnesį Tarptautinė komisija inicijavo respublikinį projektą „Kas buvo 
Čijunė Sugihara?“ Japonijos ambasados atstovai maloniai sutiko tapti projekto partneriais. 
Įsibėgėjus projekto veiklų įgyvendinimui, lapkričio 16 d. Japonijos ambasados atstovai  
Sh. Yamanaka, Keiko Nakata ir Sugiharos memorialinio muziejaus direktorius Simonas 
Dovidavičius lankėsi Jonučių gimnazijoje. II klasių gimnazistai svečiams pristatė vienuolika 
kūrybinių darbų: Sugiharos portretai, žinių reportažai, animaciniai filmai, spektakliai.  
  Lapkričio 19 d. Japonijos ambasadorius Lietuvoje Toyoei Shigeeda lankėsi Kalvarijos 
gimnazijoje, kurioje susipažino su Kalvarijos gimnazijos ir Balbieriškio pagrindinės mokyklos 
Tolerancijos ugdymo centrų vykdomomis projekto veiklomis. Susitikime, kuriame dalyvavo ir 
Balbieriškio pagrindinės mokyklos atstovai, buvo pristatytos mokinių darbų ekspozicijos – 
„Gyvybės vizos“, „Č. Sugiharos kelias“, „Haiku“, kūrybinių dirbtuvių „Paskutinės minutės 
pasiūlymas – galimybė išlikti žmogumi“ tapybos darbai. Svečiams buvo suteikta garbė 
pabaigti 3–4 kl. mokinių projektą „Paskutinis sakuros žiedas“, kurio metu mokinių sukurtas 
medis pražydo 2132 rausvais žiedais – tiek registruota Č. Sugiharos išduotų vizų. 

Jonučių gimnazijos mokiniai, mokytojai su svečiais iš Japonijos ambasados 

Japonijos ambasadorius Lietuvoje Toyoei Shigeeda Kalvarijos gimnazijoje 

„ŽMOGAUS PASIRINKIMAS ISTORIJOS VERPETUOSE“  
Lapkričio 12 d. Radviliškio miesto kultūros centre 
vyko renginys „Žmogaus pasirinkimas istorijos 
verpetuose“, skirtas bendrojo ugdymo įstaigų 
mokiniams, mokytojams ir miesto visuomenei. 
Renginyje vyko filmų apie antisemitizmą, 
netoleranciją, Holokausto tragediją peržiūra ir 
aptarimas. Iš penkių Radviliškio miesto ir rajono 
mokyklų dalyvavę mokiniai aktyviai diskutavo apie 
žmogaus elgesį ir pasirinkimus tam tikromis 
sąlygomis. Renginio pabaigoje mokiniams buvo 
pasiūlyta dalyvauti projekte – ieškoti gyvų liudininkų 

istorijų, atskleidžiančių pozityvius žmogaus poelgius pavojaus akivaizdoje. 
Renginį organizavo Tarptautinės komisijos sekretoriatas kartu su Radviliškio rajono 
Baisogalos gimnazijos Tolerancijos ugdymo centru.  

„SKIRTINGI, BET PANAŠŪS“ 
Lapkričio 5 d. Radviliškio Vaižganto progimnazijos 
„Tolerancijos mokyklos“ mokiniai kartu su Vilniaus 
Naujamiesčio mokyklos „Tolerancijos būrelio“  mokiniais  
baigė projekto „Skirtingi, bet panašūs“ įgyvendinimą. 
Progimnazijoje svečiavosi Vilniaus Naujamiesčio mokyklos 
mokiniai ir mokytojai. Vyko antrasis projekto „Skirtingi, bet 
panašūs" susitikimas tema „Devyni amatai“. Susitikimo metu 
buvo pristatyta mokyklų parengta  rusų ir lietuvių liaudies 
dainų bei šokių koncertinė programa, organizuotos rusų ir 

lietuvių liaudies amatų dirbtuvės, aptartos projekto veiklos.  

NAUJI TOLERANCIJOS UGDYMO CENTRAI 
Lapkričio mėnesį į Lietuvoje veikiančių Tolerancijos ugdymo centrų tinklą įsijungė dvi Lietuvos 
bendrojo ugdymo mokyklos: Radviliškio rajono Baisogalos gimnazija ir Kauno rajono 

Karmėlavos Balio Buračo gimnazija. Pasveikinkime juos! 



1941 M. MASINIŲ ŽUDYNIŲ IX FORTE AUKŲ ATMINIMO RENGINYS  

PROJEKTO „SKIRTINGŲ KULTŪRŲ SUVIENYTI“ DALYVIŲ SUSITIKIMAS 
IR TOLERANCIJOS DIENOS MINĖJIMAS 

     Lapkričio 11 d. Klaipėdos Gedminų 
progimnazijoje vyko antrasis integruoto regioninio 
edukacinio projekto „Skirtingų kultūrų suvienyti“ 
dalyvių susitikimas.  
     Mokiniai iš Klaipėdos Ievos Simonaitytės 
pagrindinės mokyklos, Hermano Zudermano 
gimnazijos, Litorinos mokyklos, „Santarvės“ 
pagrindinės mokyklos, J. Kačinsko muzikos 
mokyklos, Klaipėdos vaikų laisvalaikio centro, 
Priekulės Ievos Simonaitytės gimnazijos bei 
gedminiečiai pristatė savo mokyklas, dalyvavo 

kūrybinėse dirbtuvėse „Tolerancijos mozaika“.  Bendros veiklos tikslas – paminėti Tarptautinę 
tolerancijos dieną, kalbėti apie tautų savitumą, ugdyti toleranciją kitoms kultūroms bei vienų 
kitiems.  

LEIDINIO „ŽYDAI LIETUVOS ŽEMĖLAPYJE. BIRŽAI“ PRISTATYMAS 
  Lapkričio 13 d. Biržuose vyko knygos „Žydai Lietuvos žemėlapyje. Biržai“ pristatymas. Ši 
knyga – keletą metų vykdyto projekto „Senųjų žydų ir karaimų kapinių tvarkymas Biržuose“ 
rezultatas. Kapinių sutvarkymo projektą inicijavo istorijos mokytojas Vidmantas Jukonis, 
Tolerancijos ugdymo centro koordinatorius Biržų mokykloje. Projekto įgyvendinimą palaikė 
Biržų rajono savivaldybė, įsitraukė mokiniai ir mokytojai iš keleto mokyklų, vėliau atsirado 
partneriai iš Vokietijos bei Rusijos.  
  Renginyje pristatoma knyga atskleidė informaciją apie Biržuose gyvenusius žydus, jų 
socialinę padėtį. Joje gausu straipsnių, praturtintų biržiečių atsiminimais, statistika, retomis 
fotografijomis. Pateikiamas ir Pakamponyse sušaudytų žydų sąrašas, senųjų žydų kapinių 
žemėlapis, ten palaidotų žmonių sąrašas. Knygos pristatyme dalyvavęs Izraelio 
ambasadorius Lietuvoje Amir Maimon pastebėjo, kad daug keliaudamas po Lietuvą mato, 
kokia žydų kapinių būklė, tačiau senųjų Biržų žydų kapinių būklė yra viena iš geresnių. 
Knygos pristatyme taipogi dalyvavo projekto dalyviai iš Rusijos, svečiai iš Izraelio, atstovė iš 
Tarptautinės komisijos sekretoriato, vietos bendruomenė: mokiniai, mokytojai, miesto 
visuomenė. Pasidžiaugti įgyvendintu projektu ir išleista knyga apie Biržų žydus atvyko ir 
Panevėžio žydų bendruomenės nariai, Tolerancijos ugdymo centrų atstovai iš Panevėžio 
Rožyno progimnazijos, Prienų rajono Balbieriškio pagrindinės mokyklos, Biržų rajono 
Vabalninko Balio Sruogos gimnazijos.  

komisija@lrv.lt 
Gedimino pr. 11, Vilnius 

Tel. 8 706 63818 

Tarptautinė komisija  

nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti 

Vėsų spalio 25 d. rytą prie IX forto masinių 
žudynių lauko buvo pagerbtas žiauriosios 
1941 m. akcijos aukų atminimas.  Minėjime 
dalyvavo Izraelio ambasados Lietuvoje  
misijos vadovo pavaduotojas Y. Gidron, 
Rusijos Federacijos ambasados atašė,  
Kauno miesto vicemeras V. Popovas, Kauno 
žydų bendruomenės nariai, Kauno IX forto  
muziejaus darbuotojai, Kauno Veršvų  
vidurinės mokyklos Tolerancijos ugdymo 
centro nariai su mokytojomis D. Mu-
rauskiene, Ž. Malinauskiene, R. Pet-
rauskiene. Mokiniai deklamavo eiles apie 

viltį, tikėjimą, norą gyventi ir kurti. 

Panevėžio Margaritos Rimkevičaitės technologinė mokykla,  
Panevėžio miesto žydų bendruomenė ir Panevėžio miesto savival-
dybė lapkričio 13 d. organizavo konferenciją, skirtą visuomenės 
veikėjo, gydytojo Šachnelio Abraomo Mero 150-osioms gimimo ir  
85-osioms mirties metinėms prisiminti. Po konferencijos ant  
buvusios žydų ligoninės pastato atidengta memorialinė lenta  

Š. A. Merui. 

KONFERENCIJA, SKIRTA Š. A. MERO 150-MEČIUI, IR MEMORIALINĖS 
LENTOS ATIDENGIMAS   

Daugiau informacijos apie renginį:  
http://www.selonija.lt/2015/11/17/knyga-apie-zmones-kurie-turi-vardus/ 


