
 

 

   

 

  

 

 

 

 

NAUJIENLAIŠKIS 
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Pilietinė iniciatyva „Gyvasis tautos žiedas“ 
 

Minint 28-ąsias Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo – 

1990 metų kovo 11-osios – metines ir šiemet švenčiant 

Lietuvos valstybingumo atkūrimo 100 metų jubiliejų – 284 

Lietuvos švietimo institucijos prisijungė prie pilietinės 

iniciatyvos „Gyvasis tautos žiedas“.  

Nacionalinę pilietiškumo iniciatyvą inicijuoja 

Tarptautinė komisija kartu su šios idėjos autoriais – 

Panevėžio Kastyčio Ramanausko lopšeliu-darželiu. 

 

Vievio meno mokykla 

Kovo 27–28 d. Kėdainių Daugiakultūriame centre, vyko seminaras „Okupacijų 

istorijos suvokimas ir pateikimas“, skirtas mokytojams, švietimo darbuotojams ir 

muziejininkams. 

Dviejų dienų seminare dalyviai klausėsi Tarptautinės komisijos istorikų Algirdo 

Jakubčionio ir Arūno Bubnio paskaitų. Pristatytas dokumentinis filmas „Dėdė 

Chatzkelis“, Kėdainių krašto muziejaus ir daugiakultūrio centro įgyvendinami 

projektai, atskleidžiantys nacių ir sovietų okupacijų temas, vyko diskusija ir dalinimasis 

gerąja patirtimi, ieškant atsakymo į klausimą, kaip su mokiniais aptarti okupacijų 

temas. 

Seminarą organizavo Tarptautinė komisija bendradarbiaujant su Kėdainių krašto 

muziejaus Daugiakultūriu centru.  

 

Balandžio 5 d.  Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazijoje vyko seminaras 

mokytojams apie okupacijų istorijos pateikimą ugdymo procese. Seminaro 

dalyviams buvo pristatyta Tarptautinės komisijos įgyvendinama švietimo programa 

apie totalitarinius režimus, nusikaltimų žmogiškumui prevencijos ir tolerancijos 

ugdymą. Istorikas Artūras Svarauskas mokytojams skaitė pranešimą „Lietuvos 

visuomenė krizės ir sovietinės okupacijos laikotarpiu 1939–1941 m.“  

 Seminarą organizavo Tarptautinė komisija Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazijos 

kvietimu. 

 

Seminare apie okupacijų istorijas dalyvavo mokytojai iš visos Lietuvos 

 

Seminare „Okupacijų istorijos pateikimas mokykloje“ mokytojai gilinosi į svarbius 

istorijos klausimus 

 

Kovo 22 dieną Varėnos Kultūros centre vyko nacionalinis 

dainų festivalis „Dainos iš tremties“. Renginio tikslas – kūrybiškai 

ir įtaigiai paminėti partizanų vado Adolfo Ramanausko – 

Vanago metus ir didžiausią Baltijos šalių gyventojų masinio 

trėmimo operaciją „Priboi“ („Bangų mūšą“), vykusią 1949 m. 

kovo 25–28 dienomis. 

Šiais metais festivalis vyko jau penktą kartą, jame dalyvavo  

daugiau nei 300 dalyvių iš 22 mokyklų. Mokiniai festivalyje atliko 

autentiškas partizanų ir tremtinių dainuotas dainas.  

Dainų festivalį „Dainos iš tremties“ organizavo Tarptautinė 

komisija kartu su Varėnos „Ąžuolo“ gimnazijos Tolerancijos 

ugdymo centru. 

 

Tradiciniu dainų festivaliu „Dainos iš tremties“  buvo prisimintos Lietuvos gyventojų 

netektys trėmimų į Sibirą ir partizaninio karo metu 

 

Jidiš literatūros spektaklių festivalis „Žydų literatūros puslapius atvertus“ 

istorijos klausimus 

 

Balandžio 11 d. Lietuvos rusų dramos teatre 

vyko 2017–2018 m. įgyvendinto projekto 

„Žydų literatūros puslapius 

atvertus“ baigiamasis renginys. 

Siekiant geriau supažindinti Lietuvos 

moksleivius su jidiš literatūra ir žydų kultūra 

Tarptautinė komisija nacių ir sovietinio 

okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje 

įvertinti inicijavo projektą „Žydų literatūros 

puslapius atvertus“. Projektas įgyvendintas 

Lietuvoje 2017–2018 metais. Jo metu mokyklų 

bendruomenės susipažino su litvakų rašytojų, 

 

 

 

 

rašiusių jidiš kalba, kūryba. Šešių Lietuvos miestų Tolerancijos ugdymo centrai remiantis šiais kūriniais pastatė 

spektaklius. 

Baigiamasis projekto „Žydų literatūros puslapius atvertus“ renginys vyko 2018 m. balandžio 11 d. – Yom 

Hashoah dienos išvakarėse. Šeši moksleivių parodyti spektakliai simbolizavo šešis milijonus Holokausto aukų. 

Projekto organizatoriai siekė iš nepelnytos užmaršties bent mūsų atmintyje prikelti Lietuvos miestuose ir 

miesteliuose gyvenusias žydų bendruomenes, kurios kūrė Lietuvos valstybę ir tikėjo, jog čia jų namai bei jų 

ateitis. Mokinių sukurti spektakliai tai lyg šešios mažos sudužusio veidrodžio šukės, kuriose atsispindi nebūtin 

nugrimzdusio pasaulio atspindžiai, kurie  skatina susimąstyti ir primena, ko Lietuvos valstybė neteko 

Holokausto metu. 

Projektą „Žydų literatūros puslapius atvertus“ įgyvendino Tarptautinė komisija nacių ir sovietinio 

okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti. Projektą dalinai remė Geros valios fondas. 

 

Daugiau naujienų Tarptautinės komisijos internetiniame puslapyje www.komisija.lt 

  

 
komisija@lrv.lt  

Gedimino pr. 11, Vilnius  

tel. 8 706 63818  
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