
 

 

 
 

Šiais metais Tarptautinės 
komisijos sekretoriatas 

Lietuvos mokykloms pasiūlė 
prisijungti prie pilietinės 

iniciatyvos „Vilties žiedas“, 
kurios simbolis – vilties gėlė, 

vasaros pradžios žiedai – 
ramunės bei rugiagėlės, 

simbolizuojančios viltį, šilumą, 
Lietuvos laukų grožį, kurio 

neteko į tremtį išvežti žmones. 

Vilniuje minėjimo renginys 
vyko birželio 14 d., Naujosios 

Vilnios geležinkelio stotyje prie 
tremties vagono. Prie minėtos 
pilietinės iniciatyvos Lietuvoje 

šiais metais prisijungė 137 
mokyklos, daugiafunkciai 

centrai, ikimokyklinio ugdymo 
įstaigos. Ruošdamiesi 

minėjimams mokytojai 
organizavo gyvas istorijos 

pamokas, skirtas prisiminti šį 
skaudų mūsų istorijos tarpsnį. 

Pamokų metu buvo 
analizuojami istoriniai šaltinai, 
skaitomi ir aptariami tremtinių 

prisiminimai. Mokyklų 
bendruomenės kūrė piešinius ir 

plakatus su Vilties žiedo 
simboliais, kurie buvo 

eksponuojami viešose erdvėse. 

 
 

Naujienlaiškis 
Skirtas Gedulo ir vilties dienai 

paminėti 

Nr. 5, birželis 2022  
Birželio 14 – ąją Lietuvoje minima Gedulo ir vilties diena. Šią dieną 
prisimenami 1941 m. birželio 14 d. prasidėję Lietuvos gyventojų trėmimai, 
kai per vieną savaitę, iš Lietuvos buvo ištremta apie 17 500 žmonių. 

 
Vilniaus „Ryto“ progimnazija  

 
Pakenės Č. Milošo pagrindinė mokykla 

 

 

Vilniaus „Ryto“ progimnazija 



 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
Pandėlio gimnazijos 

bendruomenė tradiciškai 
minėdami Gedulo ir vilties dieną 
dalyvavo pagarbos bėgime nuo 

Pandėlio gimnazijos iki 
Panemunio paminklo „Angelas“. 

Po bėgimo visi susitelkė prie 
paminklo ir sugiedojo valstybinį 

himną. Dalyviams istorijos 
mokytoja Virginija Adomėnienė 

priminė istorinę birželio 14 – 
osios reikšmę, o už negrįžusius 

tremtinius, palaidotus partizanus 
ir už karo aukas Ukrainoje 
sukalbėta malda, uždegtos 

žvakutės. 

Gedulo ir vilties diena paminėta 
Kauno IX forto muziejuje, prie 

organizatorių inicijuoto renginio 
prisijungė ir Kauno Veršvų 
gimnazijos bendruomenė. 

Gimnazijos mokytojos 7 – 10 kl. 
moksleiviams pristatė IX forto 

muziejaus darbuotojų iniciatyvą / 
projektą „Atvirukai tremtiniams“, 

konsultavo juos tremties tema, 
kuri šiemet buvo pavadinta 

„Žydėjimu“. 

Daugiau apie minėjimą Kauno IX 
forte skaitykite mokytojos Dianos 

Murauskienės straipsnyje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Alytaus r. Krokialaukio Tomo Noraus-
Naruševičiaus gimnazija 

Pandėlio gimnazija 

Pandėlio gimnazija 

Klaipėdos Vydūno gimnazija 

Kupiškio r. Subačiaus gimnazija 

Kauno Veršvų gimnazija 

Sedos Vytauto 

Mačernio gimnazija 

https://www.komisija.lt/gedulo-ir-vilties-diena-ix-forto-muziejuje-projektas-atvirukai-tremtiniams-ir-meninis-vakaras-birzelio-sodas/
https://www.komisija.lt/gedulo-ir-vilties-diena-ix-forto-muziejuje-projektas-atvirukai-tremtiniams-ir-meninis-vakaras-birzelio-sodas/


 

 

 

Prienų r. Balbieriškio 
pagrindinėje mokykloje 

buvo paminėta Gedulo ir 
vilties diena 

Birželio 10 dieną, 5 – 10 klasių 
atstovai su mokytoju Kęstučiu 

dalyvavo netradicinėje 
pamokoje, skirtoje Gedulo ir 
vilties dienai, kurioje pagerbė 
Laisvės kovotojų Lukšų šeimą. 

Renginio metu aplankė 
paminklą Tauro apygardos 
partizanams bei ekspoziciją 

„Laisvės kovos Šilavoto 
krašte“, Degimų – Vilkų 

kautynių vietą Klebiškio miške, 
aplankė Lukšų šeimos sodybą 

Juodbūdžio kaime, o 
netradicinės pamokos pabaiga 

vyko Veiveriuose – Skausmo 
kalnelyje. Pamoką organizavo 

Prienų krašto muziejus. 

Daugiau apie minėjimą 
Balbieriškio pagrindinėje 

mokykloje skaitykite etikos 
mokytojos ir TUC 

koordinatorės Redos 
Valančienės straipsnyje.  

 

Tarptautinės komisijos sekretoriatas pilietines iniciatyvas, skirtas 
Gedulo ir vilties dienos minėjimams inicijuoja nuo 2004 metų. 

Kasmet, vis daugiau bendrojo ugdymo įstaigų, Tolerancijos 
ugdymo centrų dalyvauja renginiuose, skirtuose istorinės 

atminties išsaugojimui. 

 

Daugiau minėjimo akimirkų rasite nuotraukų galerijoje. 

 

DĖKOJAME DALYVAVUSIEMS! 

Daugiau informacijos internetiniame puslapyje 

www.komisija.lt 

Kauno Veršvų gimnazija Kauno Veršvų gimnazija 

Prienų r. Balbieriškio pagrindinė mokykla 

Prienų r. Balbieriškio 

pagrindinė mokykla 

https://www.komisija.lt/prienu-r-balbieriskio-pagrindineje-mokykloje-buvo-pamineta-gedulo-ir-vilties-diena/
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