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PILIETINĖ INICIATYVA „ATMINTIS GYVA, NES LIUDIJA“  

Sausio 13 d. rytą, jau tryliktą kartą, vyko pilietinė iniciatyva „Atmintis 

gyva, nes liudija“. Minint prieš dvidešimt devynerius metus iškovotą 

pilietinę pergalę prieš agresorių, 8.00 valandą ryto, apie 1400  mokyklų, 

valstybės institucijų, įstaigų, organizacijų Lietuvoje ir užsienyje, languose, 

dešimčiai minučių uždegė atminties, vienybės ir  pergalės žvakutės. 

Iniciatyvą globojantis Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda 

žvakes uždegė kartu su  Vilniaus „Ryto“ progimnazijos mokiniais ir 

mokytojais. Prezidentas savo kalboje prisiminė už laisvę žuvusius 

didvyrius ir tuo pačiu mokiniams akcentavo, jog sausio 13-oji yra 

pergalės diena. Tarptautinės komisijos pirmininkas, Nepriklausomybės 

Akto signataras Emanuelis Zingeris prisiminė 1991 metų sausio įvykius ir 

padėkojo žuvusiojo Dariaus Gerbutavičiaus mamai už drąsų sūnų.  

Daugiau informacijos ir akimirkų. 

Vilniaus „Ryto“ progimnazija 

Radviliškio Gražinos pagrindinė mokykla 

Kėdainių lopšelis-darželis „Vaikystė“ 

ĮKURTAS NAUJAS 

TOLERANCIJOS 

UGDYMO CENTRAS   

Sausio 27 d. buvo įkurtas 

naujas Tolerancijos ugdymo 

centras – Radviliškio 

miesto kultūros centre. Tai 

147-asis Tolerancijos 

ugdymo centras.  

Raudondvario gimnazija 

https://www.komisija.lt/pilietine-iniciatyva-atmintis-gyva-nes-liudija-pakviete-prisiminti-1991-metu-sausi-iskovota-istorine-pergale/
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TARPTAUTINĖS HOLOKAUSTO AUKŲ 

ATMINIMO DIENOS PAMINĖJIMAS 

MENINĖJE KONFERENCIJOJE 

ARIOGALOJE 

Sausio 27 dieną, Raseinių r. Ariogalos kultūros 

centre vyko nacionalinė meninė konferencija 

„Gatvėje liko tyla…“.  

Renginyje dalyvavo mokytojai ir mokiniai iš 20 

Lietuvos mokyklų: Alytaus, Ariogalos, Balbieriškio, 

Daugų, Gargždų, Kalvarijos, Kauno, Klaipėdos r., 

Kupiškio, Marijampolės, Panevėžio ir Vilniaus. 

Mokiniai, meninės išraiškos priemonėmis, 

supažindino su Lietuvos žydų, gyvenusių miestuose 

ir miesteliuose, istorijomis bei 1941 metais 

prasidėjusiu masiniu žydų naikinimu – Holokaustu.  

Nacionalinę meninę konferenciją organizavo 

Tarptautinės komisijos nacių ir sovietinio 

okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti 

sekretoriatas kartu su Ariogalos gimnazija. 

Daugiau informacijos ir akimirkų. 

#WE REMEMBER / MES PRISIMENAME   

Iniciatyva skirta pagerbti Holokausto aukų atminimą ir skleisti 

žinią, kad tai negali pasikartoti – nei vienai tautai, rasei ar 

socialinei žmonių grupei. Akcijoje dalyvavo daugiau nei 50 

Lietuvos mokyklų, kuriose veikia Tolerancijos ugdymo centrai. 

Prisijungti prie pasaulinės akcijos kvietė Tarptautinė komisija, 

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija, Lietuvos žydų 

bendruomenė. 

Daugiau informacijos ir akimirkų. 

Vytaliaus Judicko nuotraukos 

Alytaus A. Ramanausko-Vanago gimnazija 

TARPTAUTINĖS KOMISIJOS INICIJUOJAMI 
PROJEKTAI TOLERANCIJOS UGDYMO  
CENTRAMS 2020-IEMS METAIS: 
   

LR Seimas 2020-uosius metus paskelbė Vilniaus Gaono ir 
Lietuvos žydų istorijos metais. Tarptautinės komisijos 
sekretoriatas kviečia Tolerancijos ugdymo centrus ir 
bendrojo ugdymo institucijas dalyvauti projektuose: 

✓ Nacionaliniame meninės raiškos dailės piešinių 
konkurse „Pažintis su žydų kultūros paveldu“. 

✓ Projekte „Žydų literatūros puslapius atvertus“. 
Daugiau apie šiuos projektus bei dalyvavimo sąlygas 
informaciją galite rasti čia. 
 

ARTIMIAUSI RENGINIAI: 

▪ Vasario 17–18 d. seminaras mokytojams 

Kaune „Pažintis su žydų tautos istorija“.  

▪ Projektas mokykloms „Gyvasis tautos žiedas“, 

skirtas Kovo 11-ąjai. 

▪ Kovo 25 d. Varėnos Kultūros centre. 

Nacionalinis dainų festivalis „Dainos iš 

tremties“, skirtas prisiminti ginkluoto 

pasipriešinimo kovas, dalyvius bei paminėti 

Lietuvos gyventojų trėmimus.  

Daugiau informacijos apie renginius rasite čia. 

 

www.komisija.lt 

 

https://www.komisija.lt/tarptautines-holokausto-auku-atminimo-dienos-paminejimas-menineje-konferencijoje-ariogaloje/
https://www.komisija.lt/tarptautines-holokausto-auku-atminimo-dienos-paminejimas-menineje-konferencijoje-ariogaloje/
https://www.komisija.lt/tarptautines-holokausto-auku-atminimo-dienos-paminejimas-menineje-konferencijoje-ariogaloje/
https://www.komisija.lt/tarptautines-holokausto-auku-atminimo-dienos-paminejimas-menineje-konferencijoje-ariogaloje/
https://www.komisija.lt/tarptautines-holokausto-auku-atminimo-dienos-paminejimas-menineje-konferencijoje-ariogaloje/
https://www.komisija.lt/dalyvavimas-pasaulineje-akcijoje-mes-prisimename-we-remember/
https://www.komisija.lt/dalyvavimas-pasaulineje-akcijoje-mes-prisimename-we-remember/
https://www.komisija.lt/tarptautines-komisijos-inicijuojami-projektai-tolerancijos-ugdymo-centrams-2020-iems-metais/
https://www.komisija.lt/tarptautines-komisijos-inicijuojami-projektai-tolerancijos-ugdymo-centrams-2020-iems-metais/
https://www.komisija.lt/tarptautines-komisijos-inicijuojami-projektai-tolerancijos-ugdymo-centrams-2020-iems-metais/
https://www.komisija.lt/renginiai/projektas-pazintis-su-zydu-kulturos-paveldu/
https://www.komisija.lt/renginiai/spektakliu-festivalis-zydu-literaturos-puslapius-atvertus/
https://www.komisija.lt/renginiai/nacionaline-menine-konferencija-gatveje-liko-tyla/
https://www.komisija.lt/renginiai/nacionalinis-dainu-festivalis-dainos-is-tremties/
https://www.komisija.lt/renginiai/pilietine-iniciatyva-gyvasis-tautos-ziedas-3/
https://www.komisija.lt/renginiai/nacionalinis-dainu-festivalis-dainos-is-tremties/
https://www.komisija.lt/renginiai/nacionalinis-dainu-festivalis-dainos-is-tremties/
https://www.komisija.lt/renginiai/nacionaline-menine-konferencija-gatveje-liko-tyla/
http://www.komisija.lt/

