RENGINIŲ, SKIRTŲ GEDULO IR VILTIES, OKUPACIJOS IR GENOCIDO DIENŲ
TRAGIŠKOMS NETEKTIMS IR PASIPRIEŠINIMUI ATMINTI, PROGRAMA
75-eri metai nuo pirmųjų Lietuvos gyventojų masinių žudynių ir trėmimo
Birželio 11 d., šeštadienis
12 val.
Pirmųjų masinių tremčių minėjimas prie Laptevų jūros tremtinių brolijos ,,Lapteviečiai“
atkurtos žeminukės-jurtos Lietuvos liaudies buities muziejuje, Rumšiškėse
Birželio 13 d., pirmadienis
14 val.
Fotografijų parodos „Tremčių geležinkeliai“, skirtos Gedulo ir vilties dienai atminti,
atidarymas Lietuvos Respublikos Seimo I rūmų Parlamento galerijoje
Birželio 14 d., antradienis
10 val.
Minėjimas, skirtas Gedulo ir vilties bei Okupacijos ir genocido dienoms atminti, Lietuvos
Respublikos Seimo Kovo 11-osios Akto salėje*
* Įėjimas su kvietimais

11.59 val.
Tylos minutė – pilietinė akcija okupacijos aukoms atminti:
Tenutyla kasdienybės šurmulys. Išgirsk. Įsiklausyk į savo širdies plakimą.
Dalyvauk pilietinėje akcijoje okupacijos aukoms atminti.
Likus minutei iki vidurdienio TYLOS MINUTE pagerbk jų kančią.

12 val.
Valstybės vėliavos pakėlimo ceremonija Nepriklausomybės aikštėje, Vilniuje
12.30 val.
Okupacijos, genocido ir sovietmečio represijų aukų pagerbimo ceremonija prie
paminklų politiniams kaliniams ir tremtiniams Aukų gatvėje, Vilniuje
13.15 val.
„Misijos Sibiras“ istorinės atminties akcija „Ištark, išgirsk, išsaugok“ Aukų gatvėje,
Vilniuje
Akcijos pabaiga – birželio 15 d. 10 val.
14 val.
Atminimo valanda prie Naujosios Vilnios geležinkelio stoties memorialo
16 val.
Atminimo valanda-koncertas Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro
kieme (Didžioji g. 17/1, Vilnius)

17.30 val.
Šv. Mišios Vilniaus arkikatedroje bazilikoje
18 val.
Gintaro Samsono ,,Missa pro Patria“ Kauno Kristaus Prisikėlimo bazilikoje
Atlikėjai: Bernardas Vasiliauskas (vargonai), Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų mokyklos
choras (vadovas – Romualdas Gražinis), Kauno sakralinės muzikos mokyklos choras (vadovė –
Nijolė Jautakienė), Vilniaus arkikatedros bazilikos jaunimo choras (vadovė – Violeta SavickaitėPaciūnienė), kamerinis choras „Aidija“ (vadovas – Romualdas Gražinis).
Dirigentas – Lietuvos Respublikos Vyriausybės kultūros ir meno premijos laureatas Romualdas
Gražinis
19 val.
Koncertas ,,Glėby nakties“ Vilniaus Šv. Apaštalų Pilypo ir Jokūbo bažnyčioje
Atlikėjai: Giedrius Kuprevičius ir Julius Vilnonis (kariljonas), Milda Baronaitė (sopranas),
Sandra Lebrikaitė (mecosopranas), Vilniaus miesto savivaldybės choras ,,Jauna muzika“ (meno
vadovas – Vaclovas Augustinas), valstybinio dainų ir šokių ansamblio ,,Lietuva“ choras
(vadovas – Algirdas Kriūnas), valstybinis choras ,,Polifonija“ (vadovė – Aurelija Čižauskaitė),
Šv. Kristoforo kamerinis orkestras (vadovas – Donatas Katkus), Lietuvos kariuomenės
pučiamųjų orkestras (meno vadovas – Egidijus Ališauskas).
Dirigentas – Egidijus Kaveckas
Birželio 15 d., trečiadienis
9 val.
Gėlių padėjimo ceremonija prie paminklo žuvusiems už Tėvynę Lietuvos kariuomenės
karių kapų memoriale Antakalnio kapinėse
11 val.
Šv. Mišios Varėnos Šv. Arkangelo Mykolo bažnyčioje
12.30 val.
Pirmosios sovietų okupacijos aukos pasieniečio Aleksandro Barausko atminimo
pagerbimo ceremonija jo žūties vietoje Ūtos kaime, Varėnos rajone
19 val.
Hectoro Berliozo ,,Requiem“ Lietuvos nacionaliniame operos ir baleto teatre*
*Įėjimas su bilietais

***
Birželio 14 d.
9–15 val. – Seimo Sausio l3-osios memorialo lankymas
10–17 val. – Genocido aukų muziejaus ekspozicijų (Aukų g. 2A) ir Tuskulėnų rimties parko
memorialinio komplekso ekspozicijos „Tuskulėnų dvaro paslaptys“ (Žirmūnų g. 1N) lankymas,
parodų „Kad nepasikartotų, kad niekada nepasikartotų...“ (Konferencijų salė, Aukų g. 2A) ir

„12-ASIS KILOMETRAS: 1942–1943 m. Sverdlovske sušaudyti
(Konferencijų salė, Žirmūnų g. 1F) apžiūrėjimas

Lietuvos piliečiai“

Lankytojams bus atvira Tuskulėnų rimties parke esanti koplyčia–kolumbariumas (Žirmūnų g.
1F)
Įėjimas nemokamas
Teminės ekskursijos Genocido aukų muziejuje:
„Partizaninis karas Lietuvoje. Buvęs KGB vidaus kalėjimas“
„Buvęs KGB vidaus kalėjimas. Lietuvos gyventojai lageriuose ir tremtyje“
„Sovietinių represinių struktūrų veikla. Buvęs KGB vidaus kalėjimas“
Ekskursijų pradžia – 11, 13, 15 val.*
*Į ekskursijas prašytume užsirašyti iš anksto tel. (8 5) 249 8156
Birželio 15 d.
10–18 val. – Genocido aukų muziejaus ekspozicijų (Aukų g. 2A) ir Tuskulėnų rimties parko
memorialinio komplekso ekspozicijos „Tuskulėnų dvaro paslaptys“ (Žirmūnų g. 1N) lankymas,
parodų „Kad nepasikartotų, kad niekada nepasikartotų...“ (Konferencijų salė, Aukų g. 2A) ir
„12-ASIS KILOMETRAS: 1942–1943 m. Sverdlovske sušaudyti Lietuvos piliečiai“
(Konferencijų salė, Žirmūnų g. 1F) apžiūrėjimas
Lankytojams bus atvira Tuskulėnų rimties parke esanti koplyčia–kolumbariumas (Žirmūnų g.
1F)
Įėjimas nemokamas
Nuo birželio 10 d. – nacionalinio mokinių konkurso „Lietuvos kovų už laisvę ir netekčių istorija“
piešinių paroda Aukų gatvėje, Vilniuje

***
Birželio 13–27 d.
Fotografijų parodos „Tremčių geležinkeliai“, skirtos Gedulo ir vilties dienai atminti,
eksponavimas Lietuvos Respublikos Seimo I rūmų Parlamento galerijoje
Birželio 13–30 d.
Moksleivių piešinių, skirtų Lietuvos gyventojų tremties ir genocido 75-mečiui,
eksponavimas Lietuvos Respublikos Seimo I rūmų Vitražo galerijoje

*

*

*

Panevėžio, Juodupės, Rainių, Pravieniškių tragedijų 75-mečiui atminti
Birželio 14 d., antradienis
Nužudytų Panevėžio gydytojų pagerbimas
13 val.
Gėlių prie nužudymo vietos (Vasario 16 g. 23, Panevėžys) ir Respublikinės ligoninės kiemelyje
prie skulptoriaus Bernardo Bučo pastatyto paminklo nužudytiems gydytojams padėjimo
ceremonija
Parodos „Už Uralo, žemės galo“ eksponavimas Muzikinio teatro fojė

Birželio 18 d., šeštadienis
Juodupės tragedijos 75-mečiui atminti
12 val.
Šv. Mišios Juodupės bažnyčioje
13 val.
Gėlių padėjimo ceremonija ir atminimo valandėlė senosiose Juodupės kapinėse
Birželio 23 d., ketvirtadienis
Žiauriai nužudytam daktarui Antanui Gudoniui atminti
11.30 val.
Antano Gudonio pagerbimo ceremonija Rokiškio miesto senosiose kapinėse
12 val.
Atminimo lentos, skirtos daktarui Antanui Gudoniui atminti, atidengimo ceremonija gimtojoje
sodyboje Sarapiniškio kaime, Rokiškio kaimiškojoje seniūnijoje
Birželio 23 d., ketvirtadienis
„Te angelas saugo jų atmintį tylią“
Renginys, skirtas Rainių tragedijos 75-osioms metinėms paminėti
17 val.
Rainių kankinių laiškų skaitymas prie buvusio Telšių kalėjimo
17.40 val.
Rainių kankinių pagerbimo ceremonija ir bendra malda Telšių senosiose kapinėse
18.30 val.
Kankinių atminimo pagerbimo ceremonija Rainių miškelyje
19.30 val.
Šv. Mišios Rainių koplyčioje
Birželio 26 d., sekmadienis
Pravieniškių tragedijos 75-ųjų metinių minėjimas

15 val.
Prieš 75 metus sovietų armijos sušaudytų Pravieniškių kalėjimo kalinių ir tarnautojų aukų
pagerbimo ceremonija Pravieniškių II kaime, prie kryžiaus
Aukas malda pagerbs kunigas, buvęs karo kapelionas Alfonsas Bulota. prisiminimais dalysis
Pravieniškių tragedijos liudytoja Jadvyga Gečaitė-Jasevičienė, dainuos Rumšiškių kultūros
centro folkloro ansamblis „Praviena“ (vadovė – Ernesta Žiūkienė)
*

*

*

1941 m. birželio sukilimo 75-ųjų metinių minėjimo programa
MANO ŽEMEI IR TĖVYNEI
Obeliai, Rokiškio rajonas
Birželio 18 d., šeštadienis
10 val.
Parodos, skirtos Birželio sukilimui, atidarymas ir konferencija „1941 metų Birželio sukilimas:
žmonės ir likimai“ Obelių laisvės kovų muziejuje, Vytauto g. 18
Pranešimus skaitys Aldona Mieliūnaitė, Gintaras Dručkus, Algis Kazulėnas, Donatas Smalinskas
12 val.
Šv. Mišios Obelių Šv. Onos bažnyčioje
Dalyvauja Rasa Juzukonytė (sopranas), Aušra Motuzienė (vargonai)
13 val.
Žuvusiųjų pagerbimo ceremonija prie monumento sukilėliams Obelių kapinėse.
Dalyvauja Lietuvos kariuomenės Garbės sargybos kuopos kariai
13.30 val.
Simbolinės Vienybės vėliavos – Lietuvos vėliavos spalvų juostos pakėlimas oro balionu prie
monumento sukilėliams Obelių kapinėse
14 val.
Iškilmingas koncertas „Mano žemė“ Obelių miesto aikštėje. Dalyvauja
savanorių pajėgų bigbendas, Šiaulių universiteto folkloro grupė „Kitava“

Krašto apsaugos

16 val.
Bendrystės vaišės ir Rokiškio krašto meno kolektyvų koncertas prie Obelių laisvės kovų istorijos
muziejaus
18 val.
Jaunimo talentų koncertas prie Obelių laisvės kovų istorijos muziejaus
19 val.
Aistės Smilgevičiūtės ir grupės „Skylė“ koncertas Obelių miesto aikštėje
*

*

*

