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Birželio 13 d., penktadienis

12.00 val.
Taišeto lagerių politinių kalinių suvažiavimas ir Taišeto lagerių po-
litinės kalinės Natalijos Gudonytės knygos „Naikintos, bet nenu-
galėtos kartos kelias grafikoje“ pristatymas Lietuvos Respublikos 
Seimo Parlamento galerijoje (Seimo I rūmai, Gedimino pr. 53, Vilnius). 
Koncertuoja Vilniaus politinių kalinių ir tremtinių choras „Laisvė“ 
(vadovas Gintaras Skapas, vadovė Elvyra Liudytė Valaitienė)

Įėjimas pagal pateiktą dalyvių sąrašą.
Informacija teikiama tel. (8 5) 239 6561, 8 620 75 071

12.30 val.
Pirmosios sovietų okupacijos aukos pasieniečio Aleksandro Baraus-
ko atminimo pagerbimo ceremonija jo žūties vietoje Ūtos kaime 
(Varėnos rajonas)

16.00 val.
Gedulo ir vilties dienai skirtos dailininko Henriko Cipario tapybos 
darbų parodos „Raudoni laikai“ atidarymas Lietuvos gyventojų 
genocido ir rezistencijos tyrimo centro Genocido aukų muziejuje 
(Aukų g. 2A, Vilnius)

Birželio 14 d., šeštadienis

10.00 val.
Iškilmingas minėjimas, skirtas Gedulo ir vilties bei Okupacijos 
ir genocido dienoms atminti, Lietuvos Respublikos Seimo Kovo 
11-osios Akto salėje*

* Įėjimas su kvietimais

10.00–15.00 val.
Atvirų durų valandos Seimo Sausio 13-osios memoriale. Ekspozicija 
papildyta 2013–2014 m. įvykius Kijeve primenančiomis nuotrauko-
mis, vaikų piešiniais, autentiškais daiktais iš Maidano. Lankytojus 
pasitinka Aukščiausiosios Tarybos – Atkuriamojo Seimo gynėjai

11.59 val.
Tylos minutė – pilietinė akcija nekaltoms okupacijos aukoms 
atminti:

Tenutyla kasdienybės šurmulys. Išgirsk. Įsiklausyk į savo širdies plakimą.
Dalyvauk pilietinėje akcijoje nekaltoms okupacijos aukoms atminti.
Likus minutei iki vidurdienio, TYLOS MINUTE pagerbk jų kančią

12.00 val.
Valstybės vėliavos pakėlimo ceremonija Nepriklausomybės aikštėje, 
Vilniuje

12.00–15.00 val.
Atvirų durų valandos Seime. Lankytojai kviečiami apžiūrėti paro-
das Seimo Parlamento galerijoje. Galerijos ekranuose bus rodomi 
filmai

12.30 val.
Okupacijos, genocido ir sovietmečio represijų aukų pagerbimo ce-
remonija prie paminklų politiniams kaliniams ir tremtiniams Aukų 
gatvėje, Vilniuje (priešais Lukiškių aikštę)

 
14.00 val.

Atminimo valanda prie Naujosios Vilnios geležinkelio stoties 
memorialo

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

16.00 val.
Sakralinės muzikos valanda. Antonino Dvoržako gedulingos mišios 
„Stabat Mater“ Vilniaus arkikatedroje bazilikoje. Atlieka Vilniaus 
arkikatedros bazilikos jaunimo choras, vadovė Violeta Savickaitė-
Paciūnienė. Solistai: Marina Polukhina (sopranas), Emilija Nikitina 
(mecosopranas), Aleksandras Černovas (tenoras), Danilas Šaifuli-
nas (bosas). Vargonininkas Bernardas Vasiliauskas

17.30 val.
Šv. Mišios Vilniaus arkikatedroje bazilikoje

20.00 val.
Koncertas Vilniaus paveikslų galerijos kieme (Didžioji g. 4, Vilnius). 
Volfgango Amadėjaus Mocarto „Requiem“.  Atlikėjai: Lietuvos 
valstybinis simfoninis orkestras, dirigentas Gintaras Rinkevičius, 
Kauno valstybinis choras, vadovas Petras Bingelis. Solistai: Joana 
Gedmintaitė (sopranas), Ieva Prudnikovaitė (mecosopranas), Tomas 
Pavilionis (tenoras), Liudas Mikalauskas (bosas)

Asmenims, nukentėjusiems  nuo sovietų okupacinio režimo, pateikus 
pažymėjimą, vienam asmeniui įėjimas nemokamas

Birželio 15 d., sekmadienis

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

* * * *

Birželio 14–15 d. (šeštadienis, sekmadienis)

10.00–17.00 val.
Nemokamas Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo 
centro Genocido aukų muziejaus (Aukų g. 2A, Vilnius) ir Tuskulėnų 
rimties parko memorialinio komplekso (Žirmūnų g. 1F, 1 N, Vilnius) 
ekspozicijų ir parodų lankymas

Genocido aukų muziejaus Konferencijų salėje eksponuojama dai-
lininko Henriko Cipario tapybos darbų paroda „Raudoni laikai“, 
Tuskulėnų rimties parko memorialinio komplekso Konferencijų 
salėje – Valentino Algirdo Kaliūno retrospektyvinė tapybos ir foto-
grafijų paroda „Tremtinio širdies godos“, Tuskulėnų rimties parke 
– Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos kilnojamoji 
paroda „Rainių tragedija: atmintis gyva“. Lankytojams taip pat bus 
atverta koplyčia-kolumbariumas

* * * *

PARODOS LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIME**

Birželio 2–16 d.
Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro paroda 
„Už Uralo, žemės galo...“ Seimo III rūmų galerijoje

Birželio 9–23 d.
Nacionalinio mokinių konkurso „Lietuvos kovų už laisvę ir netek-
čių istorija“ piešinių, maketų paroda „Skaudžių likimų aidas“ Sei-
mo Parlamento galerijoje (birželio 9–16 d.), Seimo Vitražo galerijoje 
(birželio 16-23 d.) (Seimo I  rūmai)

Birželio 11–13 d.
Taišeto lagerių politinių kalinių fotografijų paroda Seimo Vitražo 
galerijoje (Seimo I rūmai)

** Parodas galima aplankyti penktadieniais per atvirų durų valandas
11.00–15.00 val. Norintys apžiūrėti ekspozicijas kitomis darbo dienomis
 gali kreiptis į Seimo kanceliarijos Komunikacijos departamento Ryšių 
su visuomene skyrių (tel. (8 5) 239 6210, 239 6206)


