
 

 

 

NAUJIENLAIŠKIS 
Birželis, Nr. 4, 2020 m.  

Gedulo ir vilties dienai paminėti                     
 

 

Lietuvoje buvo paminėta Gedulo ir vilties diena 

Gedulo ir vilties dienos paminėjimo 

renginiai birželio 14 d. vyko Vilniuje, 

o Lietuvos mokyklų bendruomenės 

paminėjimus organizavo net dvi 

savaitės iki birželio 14-osios. 

Vilniuje, tradicinis oficialus 

minėjimas vyko Aukų gatvėje, prie 

paminklo Lietuvos tremtiniams. 

Renginyje dalyvavo buvę tremtiniai 

ir politiniai kaliniai bei visuomenės 

atstovai. Renginyje pasisakė 

Tarptautinės komisijos pirmininkas, 

Nepriklausomybės Akto signataras 

Emanuelis Zingeris. 

Šiais metais Tarptautinės komisijos 

sekretoriatas švietimo įstaigoms 

pasiūlė organizuoti minėjimus 

pavadinimu „Vilties aitvaras“. Prie 

iniciatyvos prisijungė 156 

institucijos. Šią datą mokyklos 

minėjo skirtingai: vienos mokyklų 

bendruomenės organizavo veiklas 

nuotoliniu būdu, dalis mokyklų 

paminėjimus organizavo lauke ir 

laikantis saugaus atstumo. 

Akimirkas iš Lietuvos mokyklų 

organizuotų paminėjimų galite 

pamatyti čia. 

Mokytojai klausėsi 
Tarptautinės 
komisijos narių 
paskaitų 
Daugiau kaip pusšimtis Lietuvos 

mokytojų birželio 2 ir 8 dienomis 

klausėsi Tarptautinės komisijos 

sovietų okupacinių režimų 

nusikaltimų tyrimo pakomisės 

pirmininko dr. Arvydo 

Anušausko ir pakomisės nario dr. 

Algirdo Jakubčionio paskaitų 

apie Lietuvos okupaciją ir 

gyventojų netektis. 

 

https://www.komisija.lt/lietuvoje-buvo-pamineta-gedulo-ir-vilties-diena/
https://www.komisija.lt/galerija/


 

 

  

Tarptautinės komisijos pirmininko E. Zingerio pranešimas 

 

Birželio 12 d. Seimo narys, 

Tarptautinės komisijos nacių ir 

sovietinio okupacinių režimų 

nusikaltimams Lietuvoje įvertinti 

pirmininkas surengė spaudos 

konferenciją dėl vėl išryškėjusių 

Rusijos mėginimų pažeisti 

tarptautinę teisę. 

Rusijos Dūmos užsienio reikalų 

komitetas pritarė deputato A. A. 

Žuravliovo inicijuotam įstatymo 

projektui, kuriuo 

siekiama atšaukti Sovietų 

Sąjungos 1989 m. gruodžio 24 d. 

Liaudies deputatų suvažiavimo 

priimtą Molotovo-Ribentropo 

niekšiško pakto pasmerkimą ir 

pripažinimą niekiniu. 

„Iš esmės tai yra bandymas 

atšaukti  1991 m. liepos 29 d. 

Lietuvos Respublikos sutarties dėl 

tarpvalstybinių santykių pagrindų 

su Rusijos Federacija nuostatą, 

susijusią su jau įtvirtintu kritiniu 

Rusijos požiūriu į Lietuvos 

okupaciją ir aneksiją. Ir tai yra 

tarptautinės teisės pažeidimas, 

bandant atkurti Baltijos šalių 

pavaldumą Rusijai“, – pabrėžė E. 

Zingeris. 

 

susijusią su jau įtvirtintu kritiniu 
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Daugiau  

 

Daugiau naujienų Tarptautinės komisijos internetiniame puslapyje www.komisija.lt 
komisija@lrv.lt Gedimino pr. 11, Vilnius tel. 8 706 63818 

https://www.komisija.lt/tarptautines-komisijos-pirmininko-e-zingerio-pranesimas/
https://www.komisija.lt/tarptautines-komisijos-pirmininko-e-zingerio-pranesimas/
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