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Tradicinis Ronaldo Harvudo konkursas Plungėje 
 

Kasmet pavasarį Plungės Saulės gimnazijos Tolerancijos ugdymo centras šalies Tolerancijos ugdymo 

centrams, visoms Lietuvos mokykloms organizuoja konkursą, pavadintą litvako, garsaus Holivudo 

režisieriaus Ronaldo Harvudo vardu. Konkursas organizuojamas kartu su Jakovo Bunkos fondu, Plungės 

rajono Švietimo centru ir šiemet vyko jau dešimtą kartą. Šio konkurso atsiradimą inicijavo Plungės 

Saulės gimnazijos Tolerancijos ugdymo centro rėmėjai ir draugai – litvakai Abelis ir Glenda Levitai, 

gyvenantys Izraelyje. Šiemet renginio rėmėju buvo ir Plungės rajono savivaldybė. 

Konkursas apima 2 dalis: piešinių konkursas Lietuvos žydų istorijos bei tolerancijos tematika bei 

meninės raiškos konkursas tomis plačiomis temomis.  

Šių metų renginyje dalyvavo ne tik gausus Tolerancijos ugdymo centrų, mokyklų būrys, bet ir garbūs 

svečiai: Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanclerio pavaduotojas Rimantas Vaitkus, Izraelio 

ambasadoriaus pavaduotojas Yahuda Gidron bei svečiai iš vietos institucijų. Kreipdamasis į renginio 

dalyvius Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanclerio pavaduotojas Rimantas Vaitkus pabrėžė, jog „per 

Holokaustą mes praradome didelę dalį Lietuvos istorijos“.  

Renginyje buvo pristatyti mokinių spektakliai Holokausto tema, analizuojamos žmogaus ir tautos 

likimo temos. Nors konkurso dalyviai buvo vertinti vietomis, tačiau laimėtojais buvo visi dalyvavusieji: 

ir mokiniai, ir mokytojai. Spektakliuose vyravo mokinių žodžiais reiškiama viltis, jog „gal ši karta 

išgelbės pasaulį?“ 

Plungės rajono vicemeras, kreipdamasis į mokinius, palinkėjo neleisti augti blogiui, pasakyti jam „ne“, 

nes „piktžolei išaugti tereikia vienos mažos sėklos“. 

Ronaldo Harvudo konkurso partneris – Tarptautinės komisijos nacių ir sovietinio okupacinių režimų  

nusikaltimams Lietuvoje įvertinti sekretoriatas.  

 

balandis–birželis 2016 m. TUC 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Tarptautinio projekto „Praeitis bendrai 

ateičiai“ atidarymo konferencija Kėdainių 

krašto muziejuje 

 

Kėdainių krašto muziejus kartu su kaimyninėmis 

šalimis Latvija ir Lenkija, pradėjo įgyvendinti  

Europos Sąjungos finansuojamą projektą „Praeitis 

bendrai ateičiai“. Balandžio 8 d. Kėdainių krašto 

muziejuje įvyko šio projekto atidarymo 

konferencija, kurios metu buvo pristatytos ne tik 

projekto veiklos, bet ir kalbama apie Antrąjį 

pasaulinį karą ir jo pasekmes Kėdainių, Rėzeknės, 

Seinų kraštuose, vyko filmo „Raudonieji metai“ 

peržiūra, ekskursijos po Kėdainių senamiestį, 

Kauno IX fortą. Projekte dalyvaujantis jaunimas 

vykdys tiriamąją veiklą – tirs gyvenamosios 

vietovės istoriją Antrojo pasaulinio karo metais, 

apklausdami žmones, rinkdami fotografijas ir kitą 

medžiagą, dalyvaus kūrybinėse dirbtuvėse ir 

įgyvendins kitas projekte numatytas veiklas. 

 

Konferencija „Mokymas(is) 

netradicinėse erdvėse“ Panevėžio 

„Saulėtekio“ progimnazijoje 
 

Balandžio 7 d. Panevėžio „Saulėtekio“ 
progimnazijoje vyko bendrojo ugdymo 
mokyklų konferencija „Mokymas(is) 
netradicinėse erdvėse“. Pagrindinį 
pranešimą skaitė vadybos konsultantas, 
suaugusiųjų mokymo ekspertas Arūnas 
Bėkšta. Patirtimi ir idėjomis dalinosi ne tik 
Panevėžio „Saulėtekio“ progimnazijos 
mokytojai, bet ir Kėdainių krašto 
muziejaus, Šėtos gimnazijos, Panevėžio M. 
Rimkevičaitės technologinės mokyklos, 
Panevėžio „Šaltinio“ progimnazijos, 
Panevėžio Rožyno progimnazijos, 
Panevėžio „Minties“ gimnazijos atstovai.  

 
 

Panevėžio M. Karkos pagrindinės mokyklos TUC 

parengė atsiminimų leidinį „Gyvoji istorija“ 
 

Panevėžio Mykolo Karkos pagrindinės mokyklos 

tolerancijos ugdymo centro projektinė grupė išleido 

atsiminimų leidinį „Gyvoji istorija“, kuriame pateikiami 

mokyklos bendruomenės giminaičių-tremtinių 

atsiminimai.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Partizanų dainos šventė Sedos Vytauto Mačernio gimnazijoje 

Biržų „Aušros“ pagrindinės mokyklos iniciatyva – 

senųjų žydų ir karaimų kapinių tvarkymas 

Biržų „Aušros“ pagrindinės mokyklos mokiniai 

dalyvavo akcijoje „Darom“. Tolerancijos ugdymo 

centro koordinatorių ir gamtamokslių mokytojų 

paraginti mokiniai akcijos metu tvarkė senąsias 

žydų ir karaimų kapines. Mokiniai turėjo galimybę 

ne tik padėti tvarkyti didelę kapinių teritoriją, bet ir 

pasidomėti žydų istorija: skaitė, šifravo užrašus ant 

paminklinių akmenų, sužinojo, kiek daug jų gyveno 

Biržuose iki karo.  

 

Balandžio 15 d. Sedos Vytauto 

Mačernio gimnazijoje vyko 

tradicinė partizanų dainos šventė, 

kuri organizuota kartu su Lietuvos 

šaulių sąjunga. Partizanų dainas 

dainavo keturi mokinių ir keturi 

suaugusiųjų kolektyvai iš Plungės, 

Telšių, Mažeikių rajonų. 

Gyva istorijos pamoka Alytaus Adolfo Ramanausko-Vanago gimnazijoje 
 

Balandžio 5 d. Alytaus Adolfo Ramanausko-Vanago 

gimnazijoje vyko 1949 m. kovo 25–28 d. tremties 

akcijos „Priboj“ (rus. „Bangų mūša“) paminėjimas, 

kurio metu gimnazijos dramos būrelio narės vaidino 

spektaklį „Trupiniai“, sujaudinusį ne vieną žiūrovą. 

Spektakliui akomponavo mokinių kolektyvas, buvo 

rodomas vaizdo įrašas apie tremtinę Rimą Cinaitienę, 

gimusią Sibire, kuri gimnazistėms papasakojo apie 

savo išgyvenimus tremtyje.   

 



  

Gyva istorijos pamoka Alytaus Adolfo 

Ramanausko-Vanago gimnazijoje 
 

Renginyje dalyvavo politinių kalinių ir 

tremtinių organizacijos nariai, tremtiniai 

Gediminas Marčiulionis bei Romualdas 

Požėra, kurie prisiminė ir pasidalijo savo 

išgyvenimais tremtyje.  

Ši bendra kompozicija taip pat parodyta 

balandžio 15 d. Varėnos kultūros centre 

vykusio respublikinio dainų festivalio 

,,Dainos iš tremties“ metu. 

Respublikinis mokinių rašinių konkursas 

„Vaikai irgi gali keisti pasaulį“ 

 Klaipėdos Gedminų progimnazija kartu su 

Tarptautine komisija nacių ir sovietinio 

okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje 

įvertinti bei Klaipėdos miesto savivaldybės 

administracijos Ugdymo ir kultūros 

departamento Švietimo skyriumi pakvietė 

Lietuvos 5–11 klasių mokinius dalyvauti 

respublikiniame rašinio konkurse „Vaikai irgi 

gali keisti pasaulį“. Šiuo konkursu buvo 

siekiama skatinti jaunimą domėtis krašto 

istorija ir jos liudytojais – vaikais, gynusiais 

žmogiškąsias vertybes, keitusiais savo aplinką, 

kitų žmonių gyvenimus; atskleisti mokinių 

 kūrybinius ir raiškos 

gebėjimus, plėsti 

kultūrinį, istorinį akiratį; 

ugdyti poreikį dalytis 

patirtimi, atradimais. 

Konkurse dalyvavo 18 

bendrojo ugdymo 

mokyklų. 

„Tas senas, pilkas pastatas stovi toli nuo pagrindinės 
gatvės, užgrūstas kitais apšiurusiais namais ir medžiais. 
Į tą gatvelę mažai kas užsuka. Pro „Lopšelį“ žmonės 
pravažiuoja net nežinodami, kad jis ten yra. O tame 
pastate, kuris kitiems atrodytų apleistas, slypi tiek daug 
gerumo. Ten tiek daug gyvybių išgelbėta, ten tiek daug 
vaikų gavo prieglobstį ir pagalbą. Vien įėjus į tą betono 
tvirtovę nuo jos sienų sklinda šiluma. O man būnant tarp 
šių sienų, žinant šio pastato istoriją, pačiam kyla noras 
keisti pasaulį. Tik dar nežinau kaip.“  

(Ronaldas Antanavičius) 
 

Jeigu norime, kad pasaulis būtų laimingesnis, 
gražesnis, visi to ir siekime. Nereikšmingi 
dalykai iš tiesų yra labai svarbūs. Mes, 
vaikai, esame Žemės ateitis, bet ir dabar jau 
galime kažką keisti. Nuo mažens išmokę 
mylėti gamtą, žmones, užjausdami 
silpnesnius, ištiesime pagalbos ranką visam 
pasauliui...“  

(Mantas Didenko) 

„Kai baigiu šnekėti, mama sustingsta 
vietoje. Tylime dvi minutes. Ir tada tai 
įvyksta. Mama plyšta, drasko savo sielą, 
kovoja. Ji vaduojasi iš savęs. Aš tai 
matau. Matau jos sielos kovą. Girdžiu 
savo žodžius jos galvoje. Aš pakeičiau 
jos pasaulį. Pakeičiau ją.“  

(Gabija Labutytė) 
 
 
„Netikėjo, kad iš manęs kažkas išaugs. 
Dabar aš, septyniasdešimtmetis, garsus 
dailininkas, sakau tau, mažoji, kad ir 
vaikai jau daug ką gali. Ne viską. Ne 
viską Kūrėjas jiems leidžia. Bet jie 
jaučia, ką gali padaryti. Tada, kai jie 
užauga, jų darbais mes gėrimės.“  

(Indrė Šeštavickaitė) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Viza gyvenimui“ baigiamasis renginys LSMU gimnazijoje 

Gegužės 25 d., LSMU gimnazijos Tolerancijos ugdymo centro inicijuotas, 
vyko tarptautinio projekto „Viza gyvenimui“ baigiamasis renginys. 
Projektą vykdė LSMU gimnazijos ir mokyklos iš  JAV Palm Beach school 
mokiniai ir mokytojai. Projekto tikslas įprasminti Japonijos diplomato, 
rezidavusio ir dirbusio Kaune, Čijūnės Sugiharos žygdarbį, kuris buvo 
atliktas prieš 76-šešerius metus. Projekto metu LSMU gimnazijos 
mokiniai susipažino su diplomato asmenybe, aplankė Sugiharos 
memorialinį muziejų Kaune. JAV mokiniai pagamino ir atsiuntė „vizų“ 
kopijas, o LSMU gimnazijos mokiniai, pagal archyvinius sąrašus iš 
Vašingtono Holokausto muziejaus, jas užpildė. Pagamintos vizos 
eksponuojamos meninėje struktūroje-parodoje gimnazijos 
ekspozicinėje erdvėje. Renginyje dalyvavo Japonijos ambasados 
Lietuvoje antroji sekretorė Tomoe Kotani, Č. Sugiharos memorialinio 
muziejaus atstovai, gimnazijos bendruomenė.   

Tarptautinė konferencija „Kupiškio žydų bendruomenė. Praeities ir dabarties sąsajos“ 

 
Gegužės 30 dieną Kupiškio Povilo Matulionio progimnazijoje vyko tarptautinė konferencija „Kupiškio žydų 

bendruomenė. Praeities ir dabarties sąsajos“, sulaukusi didelio susidomėjimo ir gausaus dalyvių skaičiaus. 

Konferencijos globėja – Izraelio Valstybės ambasada Lietuvoje. Konferencijoje dalyvavo Izraelio Valstybės 

ambasadorius Lietuvoje Amir Maimon su žmona Tal Maimon, Lietuvos Respublikos Seimo nariai Sergejus 

Jovaiša ir Aleksandras Zeltinis, Kupiškio rajono savivaldybės meras Dainius Bardauskas, vicemeras Aurimas 

Martinka, Kupiškio rajono Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vedėja Jurgita Trifeldienė, Panevėžio žydų 

bendruomenės pirmininkas Gennady Kofman, Kupiškio etnografijos muziejaus direktorė Violeta Aleknienė. 

Rokiškio Juozo Tūbelio progimnazijos, Pasvalio Lėvens pagrindinės mokyklos, Utenos Rapolo Šaltenio 

pagrindinės mokyklos, Kupiškio rajono Skapiškio pagrindinės mokyklos, Kupiškio rajono Šimonių pagrindinės 

mokyklos atstovai parengė ir pristatė stendinius pranešimus apie vietos žydų bendruomenės gyvenimą, 

likimą. 

 

 

 

likimą. 

Konferencijos metu pranešimus apie Izraelio 

Valstybės piliečių ir Kupiškio kultūrinį ir 

ekonominį bendradarbiavimą skaitė ne tik 

mokytojai ir mokslininkai, bet ir Izraelio 

Valstybės ambasadorius. 

Kupiškio Povilo Matulionio progimnazijos 

mokiniai ir mokytojos pristatė savo veiklą ir 

projektus, atliktus tyrinėjant Kupiškio žydų 

bendruomenės palikimą. Mokiniai parodė mini 

kompoziciją pagal Anos Frank dienoraštį 

„Žydams draudžiama“.  

 



 

Darbėnų gimnazijos etnografinė stovykla 

Darbėnuose vyko Jakovo Bunkos labdaros ir 

paramos fondo surengta vietos gimnazijos 

moksleivių etnografinė stovykla, kurioje 

stovyklos dalyviai apklausė senuosius Darbėnų 

gyventojus apie 1941 m. pradžios miestelį ir jo 

gyventojus. Pagal surinktą informaciją ketinama 

atkurti 1941 m. pradžios miestelio planą ir 

gyventojų sąrašą. Ši stovyklos veikla yra išskirtinė, 

kadangi pirmasis gyventojų surašymas 

nepriklausomoje Lietuvoje vyko 1923 m., o 

antrasis – 1942 m., kai jau buvo sunaikintos 

dauguma žydų bendruomenių. Birželio 10 d. vyko 

konferencija, skirta Darbėnų istorijai. Lapkričio 

pabaigoje planuojama pristatyti stovyklos veiklos 

rezultatus.  

 

Krakių M. Katkaus gimnazijoje vyks 

nacionalinė konferencija „Žydų 

kultūros istorija ir tolerancija 

šiandien“ 

 

Rugsėjo 16 d. Kėdainių rajono Krakių 

Mikalojaus Katkaus gimnazijoje vyks 

nacionalinė konferencija „Žydų kultūros 

istorija ir tolerancija šiandien“, rengiama 

bendradarbiaujant su Tarptautine 

komisija nacių ir sovietinio okupacinių 

režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti. 

Konferencija skirta prisiminti gausios žydų 

bendruomenės istoriją ir likimą. 

Konferencijos dalyviai – Lietuvos švietimo 

įstaigų Tolerancijos ugdymo centrų 

vadovai, Kėdainių r. mokyklų mokytojai. 

Mikalojaus Katkaus gimnazija visą 

pavasarį vykdė projektą „Peštinukai – 

Krakių žydų kultūros pabaiga“, siekdama 

prisiminti prieš 75 metus šalia Krakių, 

Peštinukuose, įvykusį 1125 žydų tautybės 

asmenų – gyventojų iš Vidurio Lietuvos 

miestelių: Krakių, Dotnuvos, Surviliškio, 

Gudžiūnų, Grinkiškio, Baisogalos – 

sušaudymą. 

komisija@lrv.lt 
Gedimino pr. 11, Vilnius 

Tel. 8 706 63818 
 


