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    Didelė renginio dalyvių minia, kurios priekyje
ėjo Lietuvos premjerė Ingrida Šimonytė su
diplomatais, politikais ir užsienio svečiais, iš
Rūdninkų aikštės ėjo į Vilniaus geležinkelio stotį.
Eisenos dalyviai traukiniu pasiekė Panerius, kur
rikiavosi į koloną ir dalyvavo Atminties kelyje –
Panerių Gyvųjų marše. 

      Tarptautinės komisijos pirmininkas Emanuelis
Zingeris pasidalino žinia apie projektą dėl naujos
Atmintinos dienos kovo 15 – osios - Lietuvos žydų
gelbėtojų dienos. Renginyje kalbėjo Tarptautinio
Gyvųjų maršo organizacijos direktorius Michel
Gourary; ši organizacija renginio dalyvius papuošė
mėlynomis striukėmis. Apie getą, apie išgyvenimą
kalbėjo Holokausto liudininkas Saadia Bahat.
     Nuskambėjus Vilniaus geto kalinių himnui,
renginį vedęs Tarptautinės komisijos vykdomasis
direktorius Ronaldas Račinskas pakvietė visus
dalyvauti eisenoje – žygyje į Vilniaus geležinkelio
stotį ir traukiniu vykti į Holokausto aukų
pagerbimo ceremoniją Paneriuose. 

  Į renginį Rūdninkų aikštėje susirinko gausus būrys
svečių ir dalyvių: Lietuvos Respublikos Ministrė
Pirmininkė, Lietuvos politikai, užsienio šalių
diplomatai, Lietuvos žydų bendruomenės atstovai,
svečiai iš užsienio bei mokytojai su mokiniais iš
dvidešimties Lietuvos mokyklų.
  Paminėjimo renginyje sugaudė Šofaro rago garsas,
mokiniai iš Tolerancijos ugdymo centrų atliko
literatūrines – menines kompozicijas, jautriai skambėjo
mokinės iš Ariogalos sukurta daina.

  Rugsėjo 23 dieną Lietuvoje buvo minima Lietuvos
žydų genocide aukų atminimo diena. Vilniuje, Rūdninkų
aikštėje prasidėjęs renginys toliau tęsėsi Panerių
memoriale.

„ATMINTIES KELIAS – PANERIŲ GYVŲJŲ MARŠAS“ – VILNIUJE, RUGSĖJO 23 DIENĄ



    Paneriuose Holokausto aukų pagerbimo ceremonija
prasidėjo tylos minute. Lietuvos Respublikos Ministrė
Pirmininkė Ingrida Šimonytė į susirinkusius kreipėsi
žodžiais: „Šiandien kaip ir kasmet susirenkame
Aukštųjų Panerių pušyne, prisimindami didžiausią 20–
ojo amžiaus tragediją. Tai vieta, kur lankantis
neišvengiamai persmelkia skausmas ir begalinė
širdgėla. Paneriai – tai skausmingas mirties vardo
aidas.“

  Renginyje kalbėjo Lietuvos žydų bendruomenės
pirmininkė, užsienio šalių diplomatai. Holokausto aukų
pagerbimo ceremonija baigėsi malda už nekaltai
nužudytus ir Vilniaus geto kalinių himnu. 

PILIETINĖ INICIATYVA „ATMINTIES
KELIAS“ LIETUVOJE

   Apie 160 Lietuvos miestų ir miestelių švietimo
institucijų, muziejų ir kt. institucijų organizavo
Lietuvos žydų genocido aukų atminimo dienos
paminėjimo renginius. Dalis jų organizavo
Atminties kelią – vykimą į Holokausto aukų vietą
pėsčiomis arba autobusais. Kai kuriose mokyklose
vyko filmų peržiūros ir aptarimai bei buvo
organizuojami kiti paminėjimo renginiai.

Mažeikių Gabijos gimnazija

Daugiau apie renginį skaitykite:
https://www.komisija.lt/rugsejo-23-iaja-
atminties-kelias-is-rudninku-aikstes-i-paneriu-
memoriala/.

Daugiau nuotraukų iš Lietuvoje vykusių
paminėjimų ir renginio Vilniuje galite rasti
galerijoje (Lietuvos žydų genocido aukų
atminimo diena – rugsėjo 23-oji).

https://www.komisija.lt/rugsejo-23-iaja-atminties-kelias-is-rudninku-aikstes-i-paneriu-memoriala/
https://www.komisija.lt/galerija/


Visagino Žiburio pagrindinė
mokykla

Plungės r. Liepijų mokyklaVisagino Žiburio pagrindinė mokykla

Kelmės profesinio rengimo centro Tytuvėnų
skyrius

Akmenės r. Ventos gimnazija

Panevėžio J. Balčikonio gimnazija

Ramygalos gimnazija

Radviliškio r. Šiaulėnų Marcelino
Šikšnio gimnazija

Palangos senoji gimnazija

 Klaipėdos universiteto „Žemynos“ gimnazijaRadviliškio Lizdeikos gimnazija

Klaipėdos universiteto
„Žemynos“ gimnazija

https://ziburys.visaginas.lm.lt/
https://ziburys.visaginas.lm.lt/
https://zemynosgimnazija.lt/
https://zemynosgimnazija.lt/


PRASIDĖJUS NAUJIEMS MOKSLO
METAMS SUSIKŪRĖ TRYS NAUJI

TOLERANCIJOS UGDYMO CENTRAI
  Tolerancijos ugdymo centrus įkūrė dvi
gimnazijos: Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazija
ir Molėtų gimnazija. Dar vienas Tolerancijos
ugdymo centras įsikūrė Pakruojo sinagogoje –
Pakruojo r. savivaldybės Juozo Paukštelio
viešosios bibliotekoje.

Raseinių r. Nemakščių Martyno Mažvydo gimnazija

Palangos Vlado Jurgučio progimnazija

DAUGIAU INFORMACIJOS:
WWW.KOMISIJA.LT
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Kauno Bernardo Brazdžionio mokykla

Jurbarko „Ąžuoliuko" mokykla

Kėdainių r. Surviliškio Vinco Svirskio pagrindinė
mokykla

https://rekvizitai.vz.lt/imone/nemaksciu_martyno_mazvydo_vidurine_mokykla/
https://www.komisija.lt/
https://rekvizitai.vz.lt/imone/nemaksciu_martyno_mazvydo_vidurine_mokykla/
https://rekvizitai.vz.lt/imone/nemaksciu_martyno_mazvydo_vidurine_mokykla/

