
1 

 

 
 

 

Lietuvos žydų genocido aukų atminimo diena – rugsėjo 23–ioji 

Pilietinė iniciatyva ATMINTIES KELIAS 

Vyksiantys ATMINTIES KELIO renginiai Lietuvoje 2022 m. rugsėjo 23 d. 

 

Nr. Vieta 
Renginio 

pradžios laikas 
ATMINTIES KELIO maršrutas Organizatoriai / dalyviai 

1.  Alytaus r. Daugai 12.00 val. 

Daugų gimnazijos mokytojai su mokiniais 
aplankys žydų kapines Dauguose, skaitys 
tekstus apie Daugų žydus, jų gyvenimo 

istorijas ir padės akmenukus 

Alytaus r. Daugų V. Mirono 
gimnazija 

2.  Alytus  12.00 val. 

Atminties kelio eisena nuo Alytaus „Sakalėlio“ 
pradinės mokyklos (Jaunimo g. 1, Alytus) iki 
memorialo žydų aukoms atminti Vidzgirio 

miške 

Alytaus „Sakalėlio“ pradinė 
mokykla 

3.  Biržai 12.00 val. 
Biržų „Saulės“ gimnazijos TUC nariai dalyvaus 

Atminties kelio eisenoje į Pakamponis 
Biržų „Saulės“ gimnazija 

4.  Jonava  8.00 val. 

Atminties kelio eisena nuo mokyklos iki žydų 
žudynių vietoje esančio memorialo. 

Pasakojimas apie žudynes ir žuvusiųjų 
pagerbimas 

Jonavos Jeronimo Ralio 
gimnazija 

5.  Jonava 9.45 val. 

Nuo Jonavos Senamiesčio gimnazijos (Kauno 
g. 76, Jonava) bus einama į Jonavos žydų 
genocido vietą Girelės miškelyje, kuriame 

vyks integruota istorijos, pilietiškumo 
pagrindų, lietuvių kalbos ir dorinio ugdymo 

Jonavos Senamiesčio gimnazija 
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pamoka 

6.  
Jurbarko r., 

Skirsnemunė 
12.00 val. 

Eisena iš mokyklos į Šilinės ąžuolyną, prie 
paminklo pastatyto žydų žudynių vietoje 

(Skirsnemunės sen.) 

Jurbarko r. Skirsnemunės Jurgio 
Baltrušaičio pagrindinė mokykla 

7.  Kaunas  10.00 val.  
Vyks integruota istorijos pamoką – žygis 

Vilijampolės Žydų Geto teritorijoje 
Kauno Jono ir Petro Vileišių 

mokykla 

8.  Kėdainiai 11.00 val. 

Atminties kelio eisena prasidės nuo Dotnuvos 
kelio sankryžos link Daukšių kaimo, o 11.30 
val. – prie memorialo vyks nužudytų žydų 

pavardžių skaitymas 

Organizatorius: Kėdainių krašto 
muziejus; 

Dalyviai: LSU Kėdainių „Aušros“ 
progimnazija, Kėdainių  „Ryto“ 

progimnazija, Kėdainių J. 
Paukštelio progimnazija, 

Kėdainių profesinio rengimo 
centras ir Kėdainių „Atžalyno“ 

gimnazijos mokytojai ir mokiniai 

9.  Kelmė 

Rugsėjo 21 d. 
10.45 – 13.00 val. 

Rugsėjo 22 d. 
11.45 – 14.00 

val. 

Kelmės Jono Graičiūno gimnazijos mokiniai 
kartu su mokytojais eis Atminties keliu nuo 

Icchoko Mero aikštės (prie gimnazijos, 
Raseinių g. 1, Kelmė) į Holokausto aukų kapus 

Kelmėje 

Kelmės Jono Graičiūno gimnazija 

10.  
Klaipėdos r., 

Vėžaitinės miškas 
 

Atminties kelio eisena ir paminėjimas vyks 
Vėžaitinės miške 

Klaipėdos Gedminų progimnazija 

11.  Marijampolė  11.15 val. 

Nuo Marijampolės senųjų kapinių iki 
Marijampolės žydų žudynių vietos vyks 
Atminties kelio eisena. 12.00 val. bus 

minėjimo renginys. Po šio renginio, mokiniai 
ir mokytojai dalyvaus paskaitoje apie žydų 
kultūrą Meilės Lukšienės švietimo centre 

Marijampolės Sūduvos 
gimnazija, Marijampolės 

savivaldybė 
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12.  Mažeikiai  14.00 val. 

Atminties kelio eisena prasidės nuo Gabijos 
skulptūros prie Mažeikių Gabijos gimnazijos 
(Gabijos takas 1, Mažeikiai) ir bus einama į 

žydų žudynių vietą Pavenčiuose 

Mažeikių Gabijos – Sodų šaulių 
būrys, Mažeikių Gabijos 

gimnazija, Mažeikių sodų 
pagrindinė mokykla 

13.  Mažeikių r., Seda 9.00 val. 
Sedos Vytauto Mačernio gimnazijos mokiniai 

eis į Sedos žydų kapines, kuriose taip pat 
palaidotos genocido aukos 

Sedos Vytauto Mačernio 
gimnazija 

14.  Palanga 10.00 val. 
Iš mokyklos (Ganyklų g. 2, Palanga) bus 
einama į Palangos žydų žudynių vietą 

Palangos Birutės parke 

Palangos Vlado Jurgučio 
progimnazija 

15.  Panevėžys 13.00 val. 

Renginys prie memorialo „Liūdinti žydų 
motina“ (Vasario 16–osios g.) ir aukų 

pagerbimas prie paminklo „Geto vartai“. 
Vėliau renginio  dalyviai autobusu vyks į 
masinių žudynių vietą Kurganavos miške 

Panevėžio žydų bendruomenė 
Dalyviai: Panevėžio Juozo 

Balčikonio gimnazija 

16.  Plungė  12.00 val. 
Atminties kelio eisena į Kaušėnus, kur vyks 
tradicinis Lietuvos žydų Holokausto dienos 

paminėjimas 
Plungės „Saulės“ gimnazija 

17.  
Radviliškio r. 

Šiaulėnai 
12.00 val. 

Atminties kelio eisena prasidės miestelio 
aikštėje prie paminklo nužudytiems miestelio 

gyventojams – žydams ir tęsis 1.5–2 km 
senuoju keliu, kuriuo žydai buvo išvežti į 

Šiaulių getą 

Radviliškio r. Šiaulėnų Marcelino 
Šikšnio gimnazija 

18.  Radviliškis 14.30 val. 
Gimnazijos bendruomenės atstovai aplankys 

žydų sušaudymo vietą bei senąsias žydų 
kapines 

Radviliškio Lizdeikos gimnazija 

19.  Raseiniai  8.00 val. 

Iš mokyklos (Ateities g. 23, Raseiniai) 
autobusu vykstama į Girkalnio Holokausto 

aukų vietą, vėliau iš Girkalnio bus vykstama į 
Kalnujus – masinę žydų nužudymo vietą 

Raseinių Šaltinio progimnazija 
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20.  Šiauliai  12.00 val. 

Minėjimo renginys prasidės prie I – ojo geto 
vartų (Žalgirio g., Šiauliai) ir nuo čia bus 

lankomos kitos atmintinos vietos (vykstama 
savo transportu): Pasaulio teisuolių skveras, II 
– ieji geto vartai, masinių žydų žudynių vietos 

Gubernijos ir Luponių miškuose (Šiaulių r., 
Kužių seniūnija) 

Šiaulių apskrities žydų 
bendruomenė 

21.  
Šiaulių r. Kuršėnų 

seniūnija, 
Padarbos miškas 

12.00 val. 
Paminėjimo renginys vyks Padarbos miške, 

Kuršėnų kaimiškojoje seniūnijoje, prie 
paminklo Holokausto aukoms 

Šiaulių r. savivaldybės kultūros 
centras, dalyvaus Kuršėnų 

Pavenčių mokyklos – 
daugiafunkcio centro mokiniai 

22.  Šilutė 14.00 val. 
Iš Žemaičių Naumiesčio miestelio centro bus 

einama iki memorialo Holokausto aukoms 
atminti 

Šilutės Vydūno gimnazija 

23.  
Švenčionių r. 
Švenčionėliai 

9.00 val. 

Atminties kelio eiseną Švenčionėlių Karaliaus 
Mindaugo gimnazija planuoja iš miestelio 
centro iki memorialo Holokausto aukoms 

atminti prie Šalnaičio ežero 

Švenčionių r. Švenčionėlių 
Karaliaus Mindaugo gimnazija 

24.  
Tauragės r. 

Antšunijų kaimas  
10.00 val. 

Iš mokyklos (Vilniaus g. 3, Pagėgiai) autobusu 
vykstama į Antšunijų kaimo žydų žudynių 

vietą (bus nedidelė eisena nuo pagrindinio 
kelio iki memorialo) 

Pagėgių Algimanto Mackaus 
gimnazija 

25.  Utena 15.00 val. Atminties kelio eisena į Holokausto aukų vietą 
Utenos Aukštakalnio ir 

Krašuonos progimnazijų 
mokiniai 
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KITI RENGINIAI: 

 

Nr. Vieta 
Renginio 

pradžios laikas 
Atminimo dienai skirti renginiai Organizatoriai / dalyviai 

1.  Balbieriškis 17.00 val. 

Vyks paminėjimo renginys miestelio skvere – 
prie paminklinio akmens Volfui Kaganui ir 
gyvenusiai žydų bendruomenei atminti. 

Kultūros ir laisvalaikio centre veiks paroda 
„Žydų kultūrinis paveldas Balbieriškyje“ ir 

diskusijos tema „Prieškario Balbieriškio žydai ir 
jų gyvenimo bei veiklos atspindžiai“ 

Balbieriškio kultūros ir 
laisvalaikio centras 

2.  
Elektrėnų sav., 

Semeliškės  
12.10 val. 

Semeliškių miestelio aikštėje vyks pilietinė 
iniciatyva „Vardai“, kurios metu bus skaitomi 

Semeliškių, Vievio, Žąslių žydų nužudytųjų 
vardai 

Elektrėnų savivaldybė, 
Semeliškių seniūnija 

3.  Jonava  
Rugsėjo 22 d. 
8.00 – 11.00 

val. 

Gimnazijos mokinių susipažinimas su 
tarpukario Jonavos žydų bendruomenės 

gyvenimu 

Jonavos Jeronimo Ralio 
gimnazija 

4.  Kaunas  
Rugsėjo 15 d. 

10.00 val.  

Vyks interaktyvi pamoka / paroda „Išgyventi 
Holokaustą. Vienos šeimos istorija“, kurią 

parengė menininkė Jenny Kagan (JK) 
Kauno Veršvų gimnazija 

5.  Kaunas  
10.00 – 12.00 

val.  

Pamokos apie Kaune gyvenusius žydus ir 
išvykos į muziejus, kuriuose galėtų susipažinti 

su bendruomenės istorija 

Kauno Jono ir Petro Vileišių 
mokykla 

6.  Kaunas  13.00 val. 

Kauno IX forto muziejuje (Žemaičių plentas 75, 
Kaunas) vyks Lietuvos žydų genocido atminimo 

dienos minėjimas ir tarptautinės parodos 
„Tiems, kurie liko“ atidarymas 

Kauno IX forto muziejus 
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7.  
Kauno r., Babtų 

sen., Jugintų 
miškas 

12.00 val. 
Babtų ir Vandžiogalos žydų Holokausto aukų 

paminklo atidengimas ir aukų atminimo 
renginys 

Kauno rajono savivaldybė 

8.  Pakruojis 16.00 val. 

Solistės Juditos Leitaitės koncertine programa 
Pakruojo sinagogoje.  

Visą dieną žmonės bus kviečiami aplankyti 
masinių žudynių vietas Morkakalnyje 

(Morkakalnio miškas), Linkuvoje (Veselkiškių 
kaimas) Lygumuose (Juknaičių miškas), 

Žeimelyje (Vileišio kaimas)  

Pakruojo sinagoga 

9.  
Panevėžio r., 

Ramygala  
12.00 val. 

Ramygalos kultūros centre gimnazijos mokiniai 
žiūrės spektaklį „Reikia gyventi, mergaite, 

reikia“ 
Ramygalos gimnazija 

10.  Plungė 9.00 val. 

Bus atidaroma TOLERANCIJOS ALĖJA – tai 
gimnazijos koridorius, kuris atliks Tolerancijos 
idėjos tąsą – erdvė akcijoms, netradicinėms 

pamokoms, projektų vykdymui, parodų 
eksponavimui, funkcionali mokinių laisvalaikio 

ir poilsio vieta 

Plungės „Saulės“ gimnazija 

11.  Radviliškis 12.00 val.  
Konferencija „Ona Šimaitė – Pasaulio tautų 

Teisuolė“ 
Radviliškio Vaižganto 

progimnazija 

12.  Šiauliai 
Rugsėjo 21 d. 

18.00 val. 

Šiaulių miesto kultūros centre „Laiptų galerija“ 
(Žemaitės g. 83, Šiauliai) vyks paskaita dr. 

Mordechay Juškovskij (Izraelis) „Lietuvos žydai 
jidiš literatūros veidrodyje“ (paskaita vyks rusų 

kalba) 

Tarptautinė komisija kartu su 
Pasaulio žydų kongreso Jidiš 

centru Vilniuje, Šiaulių apskrities 
žydų bendruomene ir Šiaulių 

miesto Kultūros centru „Laiptų 
galerija“ 

 


