GEDULO IR VILTIES DIENOS IR OKUPACIJOS IR GENOCIDO DIENOS MINĖJIMO
RENGINIŲ, SKIRTŲ TRAGIŠKOMS NETEKTIMS IR PASIPRIEŠINIMUI ATMINTI,

PROGRAMA
Birželio 12 d., antradienis
Tuskulėnų rimties parko memorialinis kompleksas (Žirmūnų g. 1F, Vilnius)

16.00 val.

Medardo Vasiliausko (1910–1944) fotografijų parodos „Tarpukario Lietuva
karininko akimis 1930–1940“ atidarymas Tuskulėnų rimties parko memorialinio
komplekso Konferencijų salėje

17.00 val.

Kamerinės muzikos koncertas „Kamerinės sonatos“ (Kasparas Uinskas
(fortepijonas), Bernardas Petrauskas (smuikas) ir Dainius Peseckas (smuikas)
Tuskulėnų dvaro rūmuose

Birželio 13 d., trečiadienis

Aukų gatvėje, prie Genocidų aukų muziejaus, eksponuojama mokinių piešinių
paroda „Piešiu istoriją“
Genocido aukų muziejus (Aukų g. 2A, Vilnius)
Dokumentinių filmų peržiūra Konferencijų salėje:

11.00 val. – „Birželio ledas“ (rež. R. Kaminskas, 2001 m., 30 min.)
13.00 val. – „1941 metų tremtis vaikų akimis“ (rež. J. V. Tūras, 2011 m., 25 min.)
15.00 val. – „Išlikti ir papasakoti“ (rež. A. Rubinovas, 2003 m., 30 min.)
11.30 val., 13.30 val. ir 15.30 val.
Nemokamos teminės ekskursijos „Partizaninis karas Lietuvoje. Buvęs KGB vidaus
kalėjimas“, „Buvęs KGB vidaus kalėjimas. Lietuvos gyventojai lageriuose ir tremtyje“,
„Sovietų represinių struktūrų veikla. Buvęs KGB vidaus kalėjimas“

Birželio 15 d., penktadienis

14.00 val.

Dailininko Henriko Cipario parodos „Lietuvos kančia“ ir Kauno miesto
savivaldybės Vinco Kudirkos viešosios bibliotekos parodos „Vizitėlės –
pasipriešinimo liudininkės“ atidarymas Parlamento galerijoje (I rūmai)*

14.00 val.
Dr. Jono Paršeliūno fotografijų parodos „200 metų lietuvių kovos už nepriklauso
mybę ženklai“ pristatymas Seimo III rūmų galerijoje

10.00 val.

Aleksandro Barausko atminimo pagerbimas jo žūties vietoje Ūtos kaime,
Varėnos rajone

11.45–12.00 val.

Gėlių padėjimas prie Aleksandro Barausko kapo Perlojoje, Varėnos rajone

12.00–13.00 val.

15.00 val.
Dailininko Eduardo Jonušo kūrybos parodos pristatymas Seimo II rūmų galerijoje

Šv. Mišios Švč. Mergelės Marijos ir Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčioje Perlojoje

13.00–14.00 val.

Birželio 14 d., ketvirtadienis
9.30 val.

Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro Genocido aukų
muziejaus parodos „Po svetimu dangum: Lietuvos gyventojai sovietų lageriuose
ir tremtyje 1940–1958 m.“ atidarymas Seimo I rūmų fojė*

10.00 val.

Technikos, ginkluotės ekspozicijos, kinologų su šunimis programa, Vidaus reikalų
ministerijos reprezentacinio pučiamųjų orkestro koncertas, pasieniečių košė
Perlojoje

14.00 val.

Dailininko ir fotomenininko Rimanto Dichavičiaus fotografijų albumo „Laisvės
paženklinti“ pristatymas Parlamento galerijoje (I rūmai)

Iškilmingas Gedulo ir vilties dienos ir Okupacijos ir genocido dienos minėjimas
Seimo Kovo 11-osios salėje*

10.00–18.00 val.

12.00 val.

Valstybės vėliavos pakėlimo ceremonija Nepriklausomybės aikštėje, Vilniuje

13.00–15.00 val.

Atvirų durų valandos Seimo I rūmų fojė

12.30 val.

Okupacijos, genocido ir sovietmečio represijų aukų pagerbimo ceremonija prie
paminklų politiniams kaliniams ir tremtiniams Aukų gatvėje, Vilniuje

14.00 val.

Atminimo valanda prie Naujosios Vilnios geležinkelio stoties memorialo

16.00 val.

Atminimo valanda-koncertas Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo
centro kieme (Didžioji g. 17/1, Vilnius)

17.30 val.

Nemokamas Genocido aukų muziejaus (Aukų g. 2A, Vilnius) ir Tuskulėnų rimties
parko memorialinio komplekso (Žirmūnų g. 1F, 1N, Vilnius) ekspozicijų ir
parodų** lankymas. Tuskulėnų rimties parko memorialinio komplekso
koplyčios-kolumbariumo (Žirmūnų g. 1F, Vilnius) lankymas
Aukų gatvėje, prie Genocidų aukų muziejaus, eksponuojama mokinių piešinių
paroda „Piešiu istoriją“
Genocido aukų muziejus (Aukų g. 2A, Vilnius)

17.00 val.

Tremties fotografų V. Talat-Kelpšos, D. Rudoko ir V. Ramanausko fotografijų paro
dos „Leiskit į tėvynę...“, kurią parengė Mažeikių muziejus, atidarymas Genocido
aukų muziejaus Konferencijų salėje

Birželio 16 d., šeštadienis
12.00 val.

Šv. Mišios Vilniaus arkikatedroje bazilikoje

Pirmųjų masinių tremčių minėjimas prie Laptevų jūros tremtinių brolijos
,,Lapteviečiai“ žeminukės- jurtos Lietuvos liaudies buities muziejuje Rumšiškėse

_____________________

10.00–18.00 val.

__________________

________________
* Įėjimas su kvietimais

Nemokamas Genocido aukų muziejaus (Aukų g. 2A, Vilnius) ir Tuskulėnų rimties
parko memorialinio komplekso (Žirmūnų g. 1F, 1N, Vilnius) ekspozicijų ir
parodų** lankymas. Tuskulėnų rimties parko memorialinio komplekso
koplyčios-kolumbariumo (Žirmūnų g. 1F, Vilnius) lankymas

** Genocido aukų muziejaus Konferencijų salėje eksponuojama dailininko Arūno Tarabildos
(1934–1969) grafikos darbų paroda „Šviesos ir tamsos kova“, Tuskulėnų rimties parko memorialinio komplekso Konferencijų salėje – Medardo Vasiliausko (1910–1944) fotografijų paroda
„Tarpukario Lietuva karininko akimis 1930–1940“, Tuskulėnų dvaro rūmuose – respublikinio
mokinių konkurso „Lietuvos kovų užaisvę ir netekčių istorija“ laureatų darbų paroda.

Naujausi programos pakeitimai – interneto svetainėje http://okupacija.lrs.lt
Kontaktai pasiteiravimui: istorija@lrs.lt

