Birželio 15 d., ketvirtadienis

Birželio 7 d., trečiadienis
13 val.

12 val.

9 val.

Parodos „Vilko vaikai: duonos keliu iš Rytų
Prūsijos į Lietuvą 1945–1948“ atidarymas
Lietuvos Respublikos Seimo Vitražo
galerijoje (Seimo I rūmai)

Valstybės vėliavos pakėlimo ceremonija
Nepriklausomybės aikštėje, Vilniuje

Gėlių padėjimo ceremonija prie paminklo
žuvusiems už Tėvynę Lietuvos kariuomenės
karių kapų memoriale Antakalnio kapinėse

Birželio 10 d., šeštadienis
12 val.
Pirmųjų masinių trėmimų minėjimas prie
Laptevų jūros tremtinių brolijos „Lapteviečiai“
atkurtos žeminukės-jurtos Lietuvos liaudies
buities muziejuje, Rumšiškėse

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

Pirmosios sovietų okupacijos aukos,
pasieniečio Aleksandro Barausko
pagerbimas:

13.15 val.

Šv. Mišios Varėnos Šv. Arkangelo Mykolo
bažnyčioje (Laisvės g. 21, Varėna)

„Misija Sibiras“ istorinės atminties akcija
„Ištark, išgirsk, išsaugok“ Aukų gatvėje,
Vilniuje (priešais Lukiškių aikštę)

Birželio 14 d., trečiadienis

Akcijos pabaiga – birželio 15 d. apie 10 val.

10 val.

14 val.

Minėjimas, skirtas Gedulo ir vilties bei
Okupacijos ir genocido dienoms atminti,
Lietuvos Respublikos Seimo Kovo 11-osios
Akto salėje*

Atminimo valanda prie Naujosios Vilnios
geležinkelio stoties memorialo

* 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.

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

11 val.

12.30 val.
Pasieniečio Aleksandro Barausko
pagerbimo ceremonija jo žūties vietoje
Ūtos kaime, Varėnos r.
* * *
Birželio 14 d., trečiadienis
9–15 val.
Seimo Sausio 13-osios memorialo lankymas
10–17 val.
Rimties parko memorialinio komplekso
ekspozicijos „Tuskulėnų dvaro paslaptys“
(Žirmūnų g. 1N, Vilnius) lankymas

Parodų „Tremties vaikai“ (Konferencijų
salė, Aukų g. 2A, Vilnius) ir „Lietuviškoji
leidyba Vakarų Europoje 1945–1952 m.“
(Konferencijų salė, Žirmūnų g. 1F, Vilnius)
apžiūrėjimas

Parodų „Tremties vaikai“ (Konferencijų
salė, Aukų g. 2A, Vilnius) ir „Lietuviškoji
leidyba Vakarų Europoje 1945–1952 m.“
(Konferencijų salė, Žirmūnų g. 1F, Vilnius)
apžiūrėjimas

Lankytojams bus atvira Tuskulėnų rimties
parke esanti koplyčia-kolumbariumas
(Žirmūnų g. 1F, Vilnius)

Lankytojams bus atvira Tuskulėnų rimties
parke esanti koplyčia-kolumbariumas
(Žirmūnų g. 1F, Vilnius)

Teminės ekskursijos Genocido aukų
muziejuje:

* * *

„Partizaninis karas Lietuvoje. Buvęs KGB
vidaus kalėjimas“

PARODOS

„Buvęs KGB vidaus kalėjimas. Lietuvos
gyventojai lageriuose ir tremtyje“

Birželio 5–30 d.

„Sovietinių represinių struktūrų veikla. Buvęs
KGB vidaus kalėjimas“

Parodos „Vilko vaikai: duonos keliu iš Rytų
Prūsijos į Lietuvą 1945–1948“ eksponavimas
Lietuvos Respublikos Seimo Vitražo
galerijoje (Seimo I rūmai)

Ekskursijų pradžia – 11, 13, 15 val.*
* Į ekskursijas prašytume registruotis iš anksto
tel. (8 5) 249 8156

Birželio 15 d., ketvirtadienis
10–18 val.
Genocido aukų muziejaus ekspozicijų
(Aukų g. 2A, Vilnius) ir Tuskulėnų rimties
parko memorialinio komplekso ekspozicijos
„Tuskulėnų dvaro paslaptys“ (Žirmūnų g. 1N,
Vilnius) lankymas

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

P RO G RA M A
2017 m. birželio 7–15 d.

Nuo birželio 12 d.
Nacionalinio mokinių konkurso „Lietuvos
kovų už laisvę ir netekčių istorija“ piešinių
paroda Aukų gatvėje, Vilniuje
(priešais Lukiškių aikštę)

Naujausi šios programos pakeitimai ir Lietuvos savivaldybių
renginių programos pateikiami interneto svetainėje
http://www.lrs.lt
Kontaktai pasiteirauti: istorija@lrs.lt

