Lietuvos žydų genocido aukų atminimo projektas
ATMINTIES KELIAS
1941 – 2021
Planuojami ATMINTIES KELIO renginiai Lietuvoje
Nr.

Data

Vieta

Renginio pradžios laikas

1.

Gruodžio 9 d.
(ketvirtadienis)

Telšiai

12.00 val.

14.00 val.

ATMINTIES KELIO maršrutas
Nuo Rainių (Mastupio g. 30, Viešvėnų
sen., Telšių r.) iki Holokausto aukų
atminimo vietos, kur vyks minėjimas.
(Automobilių sustojimo vietos
koordinatės: 55.953998,22.295947,
atstumas – 450 m).
Renginys Telšių ješivoje (Iždinės g. 11,
Telšiai).
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Įvykę „ATMINTIES KELIAS 1941 – 2021“ renginiai Lietuvoje
Nr.

Data

Vieta

Renginio pradžios laikas

ATMINTIES KELIO maršrutas

1.

Birželio 23 d.
(trečiadienis)

Gargždai

12.00 val.

2.

Liepos 4 d.
(sekmadienis)
Liepos 9 d.
(penktadienis)

Jurbarkas

14.00 val.

Kalvarija

14.30 val.

Liepos 10 d.
(šeštadienis)
Liepos 12 d.
(pirmadienis)

Papilė, Akmenės
r.
Radviliškis

14.00 val.

Liepos 18 d.
(sekmadienis)

Kužiai, Šiaulių r.

12.00 val.

Prasidėjo buvusios Sinagogos vietoje
(Kvietinių g. 3, prie kino teatro „Minija“).
Iš čia Atminties kelio dalyvių eisena ėjo į
Gargždų žydų žudynių vietą Klaipėdos g.
(prie Autobusų stoties), kur įvyko aukų
pagerbimo ceremonija - paminėjimas.
Jurbarke iš miesto centro Atminties kelio
eisena vyko į Jurbarko žydų žudynių vietą.
Nuo Kalvarijos sinagogų kiemo buvo
einama iki miesto centro, iš kur buvo
vykstama į žudynių vietą prie Orijos ežero
Atminties kelias - žygis pėsčiomis į
Holokausto vietą Šiaudinės miške.
Nuo Radviliškio Aušros aikštės (prie
savivaldybės) Atminties kelio eisena
tęsėsi iki žydų masinių žudynių vietos
Durpyno miškelyje bei Radviliškio senųjų
žydų kapinių, kur įvyko aukų pagerbimo
ceremonija.
Apsilankymas Šiauliuose buvusioje geto
teritorijoje ir aukų pagerbimas
Gubernijos miške.
Atminties kelias nuo Kužių gimnazijos iki
Holokausto aukų vietos Kužiuose.

3.

4.
5.

6.

13.00 val.

13.00 val.
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7.

Liepos 18 d.
(sekmadienis)

Kaušėnai (šalia
Plungės)

14.00 val.

Holokausto aukų pagerbimo renginys,
skirtas prisiminti prieš 80 metų
prasidėjusį Holokaustą Lietuvoje ir
pagerbti nužudytus Plungės žydus
Kaušėnuose.

8.

Liepos 28 d.
(trečiadienis)

Darbėnai,
Kretingos r.

12.00 val.

Atminimo ženklo Darbėnų žydų
bendruomenei atidengimas (Vaineikių g.
2, Darbėnai). Nuo čia einama į žydų
žudynių vietą.

9.

Liepos 29 d.
(ketvirtadienis)

Mažeikiai

13.00 val.

Nuo Pavenčių (prie „Aitvaro“ malūno,
prie Ventos upės, Mažeikiai) einama į
žydų žudynių vietą.

10.

Liepos 29 d.
(ketvirtadienis)

Raseiniai

18.00 val.

Nuo Raseinių miesto pabaigos ženklo
(degalinės), buvo einama pėsčiųjų taku
palei Jurbarko kelią į Kalnujus.

11.

Liepos 30 d.
(penktadienis)

Kupiškis

14.00 val.

Nuo aikštelės prie Kupiškio muziejaus
buvo einama į žydų žudynių vietą
Laisvamanių kapinėse.

12.

Rugpjūčio 4 d.
(trečiadienis)

Akmenė

14.00 val.

Nuo Akmenės centrinės aikštės buvo
einama iki miesto ribos, toliau buvo
vykstama į Mažeikių/Tirkšlių senąsias
žydų kapines, kur buvo pagerbti nužudyti
Akmenės krašto žydai.

13.

Rugpjūčio 8 d.
(sekmadienis)

Biržai

14.00 val.

Iš Biržuose buvusios geto teritorijos
(Žemaitės g. 22) buvo einama į žydų
žudynių vietą Pakamponyse
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14.

Rugpjūčio 16 d.
(pirmadienis)

Rokiškis

15.00 val.

Vyko pėsčiųjų žygis į žydų žudynių vietą
nuo Rokiškio krašto muziejaus į
Velniaduobės mišką.

15.

Rugpjūčio 20 d.
(penktadienis)

Girkalnis,
Raseinių r.

12.00 val.

Nuo Girkalnio miestelio seniūnijos
pastato (Šėtupio g. 40) iki žydų žudynių
vietos (apie 2,5 km).

16.

Rugpjūčio 23 d.
(pirmadienis)

Sudargo sen.
Šakių r.

Derinama

Vyko paminėjimo eisenos: iš Šiaudinės
miestelio centro į Pervazninkus ir
iš Sudargo į Pervazninkus

17.

Rugpjūčio 26 d.
(ketvirtadienis)

Prienai

14.00 val.

Nuo Prienų r. savivaldybės aikštės buvo
einama į žydų žudynių vietą.
Aikštėje trumpas renginio pristatymas.

18.

Rugpjūčio 29 d.
(sekmadienis)

Barzdų sen.,
Šakių r.

10.00 val.

19.

Rugpjūčio 29 d.
(sekmadienis)

Molėtai

13.30 val.

Stendo atidengimas Pilviškių žydų
senosiose kapinėse. Minėjimas ir eisena
iš Pilviškių (Vilkaviškio raj.) į Baltrušius
Šakių raj.
Paminklo atidengimas (Vilniaus g. 44,
Molėtai), eisena į Holokausto aukų
vietą, dokumentinio filmo „Paskutinis
rugpjūčio sekmadienis“ peržiūra.

4

20.

Rugpjūčio 29 d.
(sekmadienis)

Daukšių k.,
Kėdainių r.

15.00 val.

16.30 val.

80-ųjų Holokausto Kėdainiuose metinių
minėjimas nužudytų Kėdainių, Šėtos ir
Žeimių žydų pagerbimas šalia masinės
kapavietės. Malda už žuvusiuosius.
Naujos paminklinės lentos atidengimas.
Žydiškų dainų koncertas Kėdainių
rotušėje.
Nuo Raseinių r. Ariogalos gimnazijos
(Vyauto g. 94) Atminties kelio dalyvių
eisena pajudėjo į Holokausto aukų vietą
Ariogaloje, kur vyko aukų pagerbimo
ceremonija.
Krakių Mikalojaus Katkaus gimnazija
organizavo iniciatyvą Holokausto 80mečiui paminėti žudynių Krakėse dieną.

21.

Rugsėjo 2 d.
(ketvirtadienis)

Ariogala,
Raseinių r.

11.00 val.

22.

Rugsėjo 2 d.
(ketvirtadienis)

Krakės, Kėdainių
rajonas

Mokinių pamokų metu

23.

Rugsėjo 5 d.
(sekmadienis)

Ukmergė

12.00 val.

Holokausto aukų minėjimo renginys
Pivonijos šile, Ukmergės r.

24.

Rugsėjo 8 d.
(trečiadienis)

Alytus

11.00 val.

Iš Alytaus miesto centro, Senamiesčio
skvero buvo einama į Pulko g. Alytaus
mieste, Vidzgirio miške esančią žydų
žudynių vietą – Vidzgirio memorialą.
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25.

Rugsėjo 10 d.
(penktadienis)

Varėna

10.00 val.

11.00 val.
26.

Rugsėjo 10 d.
(penktadienis)

Merkinė

13.00 val.
14.30 val.
14.45 val.

27.

Rugsėjo 12 d.
(sekmadienis)

Joniškis ir Žagarė

Joniškis 11.00 val.

Žagarė 12.30 val.

28.

Rugsėjo 13 d.
(pirmadienis)

29.

Rugsėjo 16 d.
(ketvirtadienis)

Šakiai

Kudirkos
Naumiestis,
Šakių raj.

16.00 val.
13.00 val.

12.00 val.

Iš Senosios Varėnos buvo einama į žydų
žudynių vietą miške prie Druckūnų –
Ežerėkų kaimo, buvusiame carinės
Rusijos poligone.
Paminėjimo renginys Varėnos žydų
sušaudymo vietoje.
Filmo „Meilės ir atminties namai“
premjera Merkinės kultūros centre.
Memorialinės lentos, skirtos Merkinės
žydams, pristatymas sinagogų kieme.
Atminties kelio eisena į Holokausto aukų
kapines, kur įvyko aukų pagerbimas.
Joniškyje buvo einama nuo automobilių
stovėjimo aikštelės (šalia kavinės „Plūgo
broliai“) iki Vilkiaušio miško, Holokausto
aukų vietos.
Žagarėje nuo Turgaus aikštės buvo
einama į žydų žudynių vietą Naryškino
dvaro parke.
Vyko aukų pagerbimo ceremonija.
Atminties kelio eisena iš Šakių miesto
centrinio skvero į Giedručių kaimą
(atstumas apie 1 km).
Iš miesto centro į
Holokausto aukų vietą (Tilto g. 52
Kudirkos Naumiesčio mstl.),
paminėjimas.
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30.

Rugsėjo 17 d.
(penktadienis)

Kėdainiai

12.00 val.

15.00 val.

31.

Rugsėjo 22 d.
(trečiadienis)

Panevėžys

13.00 val.

32.

Rugsėjo 22 d.
(trečiadienis)

Kuršėnai
(Šiaulių r.)

15.00 val.

16.00 val.

33.

Rugsėjo 23 d.
(ketvirtadienis)

Vilnius

11.00 val.

34.

Spalio 3 d.
(sekmadienis)

Švenčionių apsk.,
Švenčionėlių
sen., Platumų k.

Derinama

Atminties kelio eisena iš Kėdainių parko
(J. Basanavičiaus g. 2) į masinę žydų
žudynių vietą Daukšių kaime.
Istorinė konferencija „Kol atmintis gyva“
Kėdainių miesto rotušėje (Didžioji g. 1),
muzikinė programa.
Atminties kelio eisenos dalyviai renkosi
prie paminklo „Liūdinti motina“. Buvo
einama iki buvusių Panevėžio geto vartų
(Krekenavos – Klaipėdos gatvių
sankryža).
Aukų pagerbimo ceremonija.
Žydų genocido aukų atminimo
pagerbimas prie Padarbos miške (šalia
Kuršėnų) esančio paminklo.
Fotoparodos „Žydai anuomet ir dabar“
pristatymas Šiaulių rajono savivaldybės
kultūros centro parodų salėje (Ventos g.
11A, Kuršėnai).
Rūdninkų aikštė. Iš Rūdninkų aikštės
buvo vykstama į Panerių Holokausto
aukų memorialą
Švenčionių apskrities žydų žudynių
vietoje vyko minėjimas.
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Semeliškės,
Elektrėnų sav.

12.00 val.

Buvo einama nuo buvusio geto
(Užupio g. 14, Semeliškės) iki žudynių
vietos.

Spalio 28 d.
(ketvirtadienis)

Kaunas

11.00 val.

37.

Lapkričio 15 d.
(pirmadienis)

Vilkaviškis

12.00 val.

Eisena iš Demokratų aikštės į Kauno IX
fortą, minint 1941 m. spalio 28 – 29 d.
įvykdytą „Didžiąją“ akciją – masinį
žmonių sunaikinimą.
Nuo Vilkaviškio J. Basanavičiaus
aikštės (miesto centras) buvo einama į
žydų žudynių vietą.

38.

Gruodžio 3 d.
(penktadienis)

Kaunas

18.00 val.

35.

Spalio 6 d.
(trečiadienis)

36.

Žydų kompozitorių muzikos koncertas
„Akmenys prabyla vardais“ (Kauno
kultūros centras, Vytauto pr. 79,
Kaunas)
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