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Planuojami Tarptautinės Holokausto aukų paminėjimo dienos renginiai Lietuvoje 

2023 metais: 

 

Alytus 

Sausio 26 d. 14 val.  Alytaus Audiovizualiųjų menų centre (buvusi Sinagoga), Kauno g. 9, vyks  

Tarptautinei Holokausto aukų atminimo dienai paminėti skirta meninė programa ,,Aš 

nepamiršau...". Bus parodytas mokinių spektaklis pagal Daivos Čepauskaitės pjesę „Duobė". 

Organizuoja Alytaus miesto mokyklų tolerancijos ugdymo centrai: Alytaus Adolfo Ramanausko-

Vanago, Alytaus Putinų, Alytaus Jotvingių gimnazijos, Alytaus Piliakalnio progimnazija, Alytaus 

„Sakalėlio“ pradinė mokykla ir Alytaus „Drevinuko“ mokykla-darželis. Dalyviai ir žiūrovai dalyvaus 

Pasaulio žydų kongreso inicijuotoje pasaulinėje akcijoje „Mes prisimename“ – „We remember“. 

Informaciją pateikė mokytojos Meilė Platūkienė ir Jolita Adomaitienė 

 

Alytaus Putinų gimnazijoje bus vedama atvira integruota biologijos - chemijos pamoka „Ženklai". 

Bus naudojama iš Jad Vašem – tarptautinės studijų apie Holokaustą mokyklos gauta  metodinė 

medžiaga. Pamokoje bus kalbama ir diskutuojama  apie simbolius naudojamus chemijos, biologijos 

moksluose, kuriuos propagandiniams tikslams naudojo nacistinė Vokietija. Pamokoje bus aptariami 

simboliai iš Ukrainoje vykstančio karo. Informaciją pateikė mokytoja Joalita Jurkevičienė 

Alytaus Putinų gimnazijoje filosofijos ir dizaino pamokų metu bus kuriama socialinė reklama, 

susijusi su Holokausto ir istorinės atminties tema. Informaciją pateikė mokytoja Jolita Adomaitienė 

Alytaus Jotvingių gimnazijoje sausio 27 d. vyks veiklos "Išgelbsti gyvybę - išgelbsti pasaulį". Bus 

kalbama apie Pasaulio tautų teisuolius Čijunę Sugiharą, Oną Šimaitę, vyks filmų peržiūros ir 

aptarimai, kuriamas žydų gelbėtojo dvasinis portretas. Informaciją pateikė mokytoja Rima 

Bartkienė 

 

Kaunas 

Kauno Jono ir Petro Vileišių mokykloje sausio 27 – ąją  vyks 6 – 8 klasėse Holokausto tema filmų 

peržiūra ir aptarimai. Šią dieną dalis mokinių dalyvaus meninėje konferencijoje Ariogaloje. Sausio 

30 dieną  vyks integruota istorijos - anglų kalbos pamoka 7 klasių mokiniams Holokausto tema. 

Informaciją pateikė mokyklos direktorė Dalia Lapėnienė 

Kauno Dailės gimnazijoje vyks literatūros tekstų, Holokausto tema, viešas skaitymas. Tekstus 

skaitys vyresnių klasių gimnazistai. Informaciją pateikė mokytojas Saulius Mikuckis 
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Kėdainiai 

Kėdainių „Ryto“ progimnazijoje sausio 27 d. vyks paminėjimo renginys, skirtas Tarptautinei 

Holokausto aukų atminimo dienai prisiminti. Informaciją pateikė mokytojos Jolanta Pleskutė ir 

Vilma Domkutė 

 

Mažeikiai 

Mažeikių ,,Gabijos” gimnazijoje vyks projekto ,,Jasenovacas - Aušvicas Balkanuose" pristatymas, 

su kuriuo gimnazistus supažindins buvęs “Gabijos” gimnazijos mokinys Dominykas Rudokas, šiuo 

metu studijuojuantis VU istorijos fakultete. Gimnazistai prisijungs prie iniciatyos "We Remember". 

Informaciją pateikė mokytoja Regina Dirginčienė 

Mažeikių Merkelio Račkausko gimnazijoje sausio 23 – 27 dienomis vyks pamokos Holokausto 

tema, bus organizuojamos filmų peržiūros ir aptarimai, diskusijos. Gimnazijos bendruomenė 

prisijungs prie iniciatyvos WE REMEMBER. Informaciją pateikė mokytoja Silva Paulauskienė 

 

Pakruojis 

Pakruojo sinagogoje (Kranto g. 8)   sausio 26 d. 17 val. vyks  vakaras - koncertas  „DAUGIAU 

NIEKADA“. Dalyvauja svečiai iš Izraelio – jidiš dainų atlikėja Gita-Enta Broydy ir kompozitorius Igoris  

Jakovlevas. Sausio 27 d. (penktadienį) 14 val.  vyks dokumentinių filmų „Lala“  ir „Kas pasiliks?“ (40 

min.) peržiūros. Dokumentinis filmas “Kas pasiliks?” (2020 m.) apie izraeliečių aktorės Hadas 

Kalderon bandymus geriau pažinti savo senelį, žymų poetą Avromą Suckeverį (1913-2010), rasti jo 

jaunystės pėdsakus Vilniuje ir suprasti, ką jis išgyveno per Holokaustą. Informaciją pateikė 

bibliotekininkė, Tolerancijos ugdymo centro koordinatorė Gitana Maasienė 

 

Prienų r. Veiveriai 

Veiverių Tomo Žilinsko gimnazijos sausio 23 - 26 d.  istorijos, pilietiškumo ir lietuvių kalbos pamokų 

metu su I – IV gimnazijos klasių mokiniais vyks filmų apie Holokaustą peržiūra bei sausio 26 dieną 

bus organizuojama diskusija “Ar gyvenimo sunkumus galima įveikti pasitelkus dvasios stiprybę?". 

Sausio 27 d. gimnazijos mokiniai vyks į edukacinę kelionę, į Lenkiją - aplankyti “Vilko guolio". 

Informaciją pateikė mokytoja Edita Losevaitė 

 

Radviliškis 

Radviliškio Vaižganto progimnazijoje, 8 klasėse vyks integruota istorijos ir anglų kalbos pamoka  

“We Remember / Mes prisimename“. Po pamokų mokyklos bendruomenės atstovai aplankys žydų 

žudynių vietą Radviliškyje. Informaciją pateikė pavaduotoja Vaida Apšegienė 



3 
 

Radviliškio Lizdeikos gimnazijoje vyks filmų “Muranovas – Šiaurinis rajonas” ir “Viena” peržiūra ir 
aptarimas. Dalis gimnazijos mokinių dalyvaus edukacinėje ekskursijoje „Pasivaikščiojimai po 
žydiškus Šiaulius. SHALOM SHAVLI“. Mokyklos bendruomenės atstovai dalyvaus Holokausto aukų 
pagerbimo renginiuose Šiauliuose, kuriuos organizuoja Šiaulių apskrities žydų bendruomenė. 
Informaciją pateikė mokytoja Vaida Jankūnienė 
 
Radviliškio Gražinos pagrindinėje mokykloje vyks integruota istorijos - lietuvių kalbos ir 
literatūros  Atminties pamoka 10 klasės mokiniams netradicinėje aplinkoje, skirta Holokausto 
aukoms paminėti. Mokyklos kino salėje vyks filmo apie Rananą Malkhanovą peržiūra, bus 
skaitomos ištraukos apie  Mašą Rolkinaitę iš jos knygos. Bus vykstama į Radviliškio Durpyno mišką 
-  masinę žydų sušaudymo vietą Radviliškyje. Informaciją pateikė mokytoja Laima Škėmienė 
 
Radviliškio r. Šiaulėnų Marcelino Šikšnio gimnazijoje sausio 27-osios rytą iš žvakelių bus 
sudėliojama menora su užrašais ,,Mes prisimename" lietuvių ir anglų kalbomis. Pilietiškumo 
pagrindų  pamokose vyks pamokų ciklas, skirtas žydų istorijai ir Holokausto temai. Informaciją 
pateikė mokytoja Laima Maminskienė  
 

 

Šiauliai 

Sausio 27 d.  Tarptautinės Holokausto aukų paminėjimo renginys prasidės 12.00 val. prie buvusio 

Pirmojo geto vartų (Žalgirio g.). Vėliau vyks pagerbti Pasaulio tautų teisuolių pagerbimas žydų 

gelbėtojams skirtame skvere. Vėliau vyks paminėjimas prie buvusio Antrojo geto vartų (Trakų ir 

Ežero gatvių sankryža). Renginį organizuoja Šiaulių apskrities žydų bendruomenė į paminėjimus 

kviečianti Šiaulių mokyklų bendruomenes ir miesto visuomenę.  

Sausio 27 d. 18 val. Šiaulių “Laiptų galerijoje” vyks muzikinis vakaras “Geto dainos”, Holokausto 

aukoms prisiminti. Informaciją pateikė Šiaulių apskrities žydų bendruomenės pirmininkas Sania 

Kerbelis 

 

Varėna 

Varėnos “Ąžuolo” gimnazijoje mokyklos bendruomenei organizuojama konferencija “Stovintys 

nuošalyje arba stovintys greta”, kurioje bus aptariama žmonių pozicija, pasirinkimai Holokausto 

metu. Informaciją pateikė mokytoja Rūta Jasevičienė 

 

 

Vilkaviškis 

Vilkaviškio Salomėjos Nėries pagrindinėje mokykloje vyks šios veiklos: 1. Garsiniai Holokausto 

tema kūrinių - ištraukų skaitymai. Parinktos ištraukos iš grožinių kūrinių ir bus skaitomos visose 
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klasėse su klasės vadovais bei aptariamos. 2. Iliustracijų, piešinių, skirtukų Holokausto tema paroda. 

Taip pat bus rodomas mokyklos foje sukurtas filmukas iš piešinių. 3. Renginys – 

literatūrinė  pamoka ,,Lopšinė, tik iš Aušvico...", skirta mokyklos bendruomenei, minint Tarptautinę 

Holokausto aukų atminimo dieną. Pamoką matys  visos mokyklos mokiniai ir svečiai iš 

miesto  savivaldybės. 4. Mokyklos bendruomenė sudalyvaus pasaulinėje atminimo akcijoje: 

#MesPrisimename (#WeRemember) mokykloje bei masinių žudynių vietoje - Vilkaviškio aukų 

memoriale. 5. Mokykloje bus pristatoma piešinių paroda Holokausto tema. Informaciją pateikė 

mokytoja Vaida Kriščiūnienė 

 

Vilnius 

Vilniaus Kačialovo gimnazijoje vyks vyresnių klasių mokiniams istorijos pamokos apie likimus 

keitusius žmones: Pasaulio tautų teisuolius – žydų gelbėtojus.  6-7 kl. mokiniams Etikos pamokos 

apie teisingumą, remiantis filmu „Berniukas dryžuota pižama”. Informaciją pateikė istorijos 

mokytojas Eugenijus Sachanevičius 

Vilniaus Lavoriškių gimnazijoje sausio 27 d. mokiniai kurs instaliaciją „Ką slepia skaičiai?“. Mokiniai 

susipažins su dokumentais, nuotraukomis Holokausto tema ir aptars instaliacijos idėją – jog po 

kiekvienu skaičiumi yra nužudytas žmogus. Informaciją pateikė mokytojas Vaidotas Pakalniškis 

 

 

 

 

 


