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Tarptautinės komisijos 

pirmininko E. Zingerio 

pranešimas 

Birželio 12 d. Seimo narys, 
Tarptautinės komisijos 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. 

Daugiau 

 

 

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. 

Daugiau 
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Virtualios 

paskaitos 

švietimo įstaigų 

darbuotojams 

Birželio mėnesį vyko 
šešios nuotolinės 
paskaitos mokytojams, 
muziejų darbuotojams: 

➢ Saulius Sužiedėlis. 
Lietuviai ir 
Holokaustas: rūpestį 
keliantys klausimai. 
 

➢ Mordechajus 
Juškovskis. Nobelio 
premijos laureatas – 
Isaac Bashevis Singer. 

 

➢ Noa Sigal. Yad 
Vashem institucijos 
susikūrimo istorija, 
įgyvendinamos 
veiklos ir tikslai.  

 

➢ Noa Sigal. Holokausto 
aukų pagerbimo ir 
didvyriško 
pasipriešinimo 
nacizmui diena 
Izraelyje – Yom Ha 
Shaoh. 

 

➢ Arvydas Anušauskas. 
Okupuotos valstybės 
piliečiai: teroras, 
dehumanizavimas ir 
marginalizavimas? 

 

➢ Algirdas Jakubčionis. 
Agresyvus Lietuvos 
kaimynas. O kas 
toliau? 

 

 

Dviračių žygyje buvo pagerbti 

tarpukario Lietuvos olimpiečiai 

 Birželio 28 d. Šiauliuose vyko 10 km dviračių 
žygis miesto gatvėmis, skirtas prisiminti 1924 
m. Paryžiaus vasaros olimpinėse varžybose 
dalyvavusius dviratininkus: Isaką Anoliką ir 
Juozą Vilpišauską.  

Renginys, skirtas pagerbti tarpukario 
dviratininkus olimpiečius, vyko jau trečius 
metus. Dviračių žygio idėja kilo Šiaulių 
apskrities žydų bendruomenei, nes vienas iš 
dviratininkų, dalyvavusių 1924 m. vasaros 
olimpinėse varžybose Paryžiuje buvo žydų 
kilmės šiaulietis – Isakas Anolikas.  

Renginio organizatorius – Šiaulių apskrities 
žydų bendruomenė.  

Daugiau 

Tolerancijos ugdymo centrų naujienos 

 

TUC mokiniai dalyvavo Vilniaus Gaono žydų istorijos 

muziejaus edukacinėse programose 

Kėdainių r. Akademijos, Alytaus r. Daugų Vlado Mirono, Kauno Veršvų, Alytaus r. 

Krokialaukio Tomo Noraus-Naruševičiaus gimnazijų mokiniai dalyvavo 

nuotolinėse Vilniaus Gaono žydų istorijos muziejaus edukacinėse programose: 

„Vilniaus Gaonas, „Kaip švenčiamas Šabas?“, „10 Dievo įsakymų žydų tradicijoje“, 

„Žydų religija ir šventės“, „Viena diena Viešpačiui...“ 

Daugiau 

TUC mokiniai minėjo Gedulo ir vilties dieną 

Šiais metais dalis prie iniciatyvos „Vilties aitvaras“ prisijungusių švietimo įstaigų 

Gedulo ir vilties dieną minėjo nuotoliniu būdu, tačiau tai nesutrukdė gilintis į temą 

ir kūrybiškai paminėti atmintiną datą.  

Kauno „Vyturio“ gimnazijos mokiniai ne tik kūrė „Vilties aitvarus“, ieškojo 

tremties istorijų, bet įtraukė ir savo artimuosius. Viena penktokė ne tik užrašė 

savo senelių prisiminimus, sukūrė aitvarą, bet ir pakvietė juos kartu jį paleisti.  

Visagino ,,Žiburio“ pagrindinės mokyklos mokiniai vaizdo konferencijos metu 

pristatė savo kurtus aitvarus – vienoje aitvaro pusėje mokiniai turėjo nupiešti 

ištremto žmogaus svajonę, o kitoje pusėje pateikti trumpus biografinius faktus 

apie žymių žmonių tremtį, jų mintis apie Lietuvą. 

Daugiau 

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