
Šia pilietine iniciatyva, kuri vyks 2016 m.  

sausio 13-ąją – Laisvės gynėjų dieną, 

siekiama prisiminti prieš 25 metus vieningą 

piliečių siekį apginti atkurtos valstybės  

nepriklausomybę.  

Sausio 13-ąją visi kviečiami dešimčiai minučių 

užgesinti šviesą patalpose ir languose uždegti 

atminimo žvakutes. 

Registracija: https://docs.google.com/forms/

d/1Iqih3v0NU0Ofn5r2TF1PHm7BQIFiEC4c

kSsaSPaievo/viewform?usp=send_form  

 

„ATMINTIS GYVA, NES L IUDIJA“ 

NAUJIENLAIŠKIS 2015 GRUODIS 

2016 m. sausio mėnesį startuos mokykloms skirtas 

projektas „Kito žmogaus gelbėjimas – aukščiausia  

žmogiškumo vertybė“. Projekto tema – žmogus ir jo  

poelgis, elgesys siekiant išgelbėti kitą žmogų  

Holokausto metu Lietuvoje. Šiuo projektu, padedant 

mokytojams, norima paskatinti mokinius klausinėti 

vyresnio amžiaus žmones ir taip artimiausioje aplinkoje 

atrasti nežinomas žmonių istorijas, kuomet buvo  

bandoma (galbūt net nesėkmingai) išgelbėti kitą žmogų. 

Projektu norima įtraukti mokyklų bendruomenes į 
pozityvių pavyzdžių paieškas, tuo parodant, kad, pasak 

istoriko Raulo Hilbergo, kiekvienas žmogus turėjo 

pasirinkimą ir kiekvienas pasirinkimas buvo skirtingas. 

Taip pat siekiama, kad jaunoji karta suprastų, jog  

kiekvienas iš mūsų esame atsakingas už savo poelgius, 

jog geri darbai, kilnūs poelgiai parodo žmogaus didelę 

dvasią ir aukštą moralę.  

Projekto organizatoriai: Tarptautinės komisijos nacių ir 

sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje 

įvertinti sekretoriatas kartu su Vilniaus viešąja žydų 

biblioteka bei Tolerancijos ugdymo centrais iš  

Radviliškio rajono Baisogalos gimnazijos ir Utenos  

Aukštakalnio progimnazijos.  

„KITO ŽMOGAUS GELBEJIMAS – AUKŠČ IAUSIA ŽMOGIŠKUMO VERTYBE“  
. . 

2016 M. SAUSIO 27 D. KONFERENCI JA ARIOGA LOS GIMNAZI JOJE 

Siekiant prisiminti Tarptautinę Holokausto aukų atminimo dieną, 2016 m. sausio 27 d.  

Tarptautinė komisija kartu su Ariogalos gimnazijos TUC organizuoja konferenciją „Kito žmogaus 

gelbėjimas – aukščiausia žmogiškumo vertybė“, skirtą TUC bendruomenėms. Šiais metais renginio tema – žydų 

gelbėtojai Lietuvoje. 

INFORMACIJA APIE ARTIMIAUSIUS RENGINIUS 

https://docs.google.com/forms/d/1Iqih3v0NU0Ofn5r2TF1PHm7BQIFiEC4ckSsaSPaievo/viewform?usp=send_form
https://docs.google.com/forms/d/1Iqih3v0NU0Ofn5r2TF1PHm7BQIFiEC4ckSsaSPaievo/viewform?usp=send_form
https://docs.google.com/forms/d/1Iqih3v0NU0Ofn5r2TF1PHm7BQIFiEC4ckSsaSPaievo/viewform?usp=send_form


Gruodžio 16 d. Vilniaus Užupio gimnazijoje vyko 

renginys, kuriame mokiniai ir mokytojai pristatė 

gimnazijoje įgyvendinamo  projekto „Kas buvo Č. Sugi-

hara?“ kūrybinius darbus ir nuveiktas veiklas.  

Renginio svečius „pasitiko“ 6000 išlankstytų origami 

japoniškų gervių, kurias kūrė visa gimnazijos 

bendruomenė. Gimnazijos direktorė Virginija 

Navickienė susirinkusiems priminė, kodėl šiai gimnazijai 

labai svarbus šis projektas – jis primena ilgametį  
bendradarbiavimą su Japonija, vykusį nuo 2000 iki 2010 

metų.  

Renginyje buvo pristatytos rugsėjo–gruodžio mėnesiais 

gimnazijoje vykusios veiklos: teminės įvairių dalykų 

pamokos, kūrybinių darbų kūrimas ne tik apie Č. Sugi-

harą, bet ir apie Japonijos istoriją, kultūrą, tradicijas.  

Japonijos ambasadorius Toyoei Shigeeda gimnazijos 

bendruomenei padėkojo už tai, kad ji dalyvauja šiame 

projekte, kad domisi istorija ir darbais, kuriuos atliko 

Japonijos konsulas Č. Sugihara Lietuvoje, kuriam padėjo 

ir kitų šalių diplomatai.  

Tarptautinės komisijos vykdomasis direktorius 

Ronaldas Račinskas pasidžiaugė, kad kiekvienas 

gimnazijos mokinys prisilietė prie šio projekto, nes 

lankstė gerveles. Ronaldas Račinskas paminėjo, jog 

„mokydamiesi pasaulio istorijos, turime ieškoti ne to 

kas mus skiria, o to, kas mus sieja ir vienija“. 

Renginys Užupio gimnazijoje atskleidė mokinių  

suvokimą apie laikotarpį, kai Č. Sugihara dirbo  

Lietuvoje. Mokinių sukurtos kūrybinės kompozicijos 

parodė, jog istoriją galima  išreikšti per įvairias  

menines formas.  

Projektas „Kas buvo Č. Sugihara?“ įgyvendinamas  

dvylikoje Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklų, kuriose 

veikia Tolerancijos ugdymo centrai. Tarptautinės 

komisijos sekretoriato inicijuotas projektas siekia, kad 

mokyklų bendruomenės daugiau dėmesio skirtų tiems 

asmenims pasaulio istorijoje, kurie savo mąstymu,  

elgesiu įrodė, kad kito žmogaus gyvybė yra aukščiausia 

vertybė.  
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VILNIAUS UŽUPIO GIMNAZIJOJE KŪRYBINIŲ  DARBŲ  APIE  
Č. SUGIHARĄ PRISTATYMAS 

PANEVĖŽIO „SAULĖTEKIO“ PROGIMNAZIJOS PROJEKTAS „KITOS TAUTOS ŠALIA 
MŪSŲ“ TĘSIAMAS 

Panevėžio ,,Saulėtekio“ progimnazijos 5–8 kl. mokiniai 

jau treti metai vykdo tęstinį projektą „Kitos tautos 

šalia mūsų“ – domisi kitataučių gyvenimu Lietuvoje. 

2015 m. projekto dalyviai lankėsi Šiauliuose.  

Tik įvažiavus nuo Panevėžio į Šiaulius akį patraukia 

neseniai restauruotas pastatas – Chaimo Frenkelio vila,  

lankytojams atverianti daugiasluoksnį Lietuvos ir visos  

Europos kultūros paveldą. Viloje apsilankę projekto 

dalyviai išgirdo pasakojimą apie jos savininką Chaimą 

Frenkelį – garsų žydų pramonininką, sužinojo  

daug įdomių istorijos ir kultūros faktų.  

Projekto dalyviai apsilankė ir kituose Šiaulių „Aušros“  

INFORMACIJA APIE RENGINIUS TOLERANCIJOS UGDYMO CENTRUOSE 
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TOLERANCIJOS UGDYMO CENTRAS PERSIKĖLĖ IŠ  VIDURINĖS MOKYKLOS  Į 
DAUGIAFUNKCĮ CENTRĄ 

tik meninis ugdymas, bet ir lietuvių bei anglų kalbų   

pamokos, kompiuterinio raštingumo užsiėmimai. 

Renginio pabaigoje prof. M. Barkauskaitė, save  

pavadinusi „mokytojų mokytoja“, pasidžiaugė, jog šioje 

mokykloje-centre vyksta ne tik mokinių ugdymas – 

dabar į ugdymo procesą jau įsitraukė visa Naujininkų 

bendruomenė.  Renginyje dalyvavo gausus būrys svečių 

iš kitų Vilniaus mokyklų, Lietuvos edukologijos  

universiteto, Naujininkų bendruomenę palaikantys  

politikai, Tarptautinės komisijos sekretoriato atstovė.   

2015 m. gruodžio 10 dieną Vilniaus Saulėtekio  

mokykloje vyko mokyklos statuso pasikeitimą  

pristatantis renginys: nuo 2015 m. rudens buvusi  

vidurinė mokykla tapo daugiafunkciu centru. Mokyklos 

ir Naujininkų mikrorajono bendruomenei buvo  

pristatytos naujos veiklos, sukurtos ir įgyvendintos per 

tris mėnesius.  

Renginio pradžioje mokyklos direktorė Reiza Zinkevi-

čienė papasakojo apie šios mokyklos specifiką – jau 

trečią dešimtmetį įgyvendinamą meninį ugdymą.  

Direktorė prisiminė, jog prieš 30 metų mokyklos  

vietoje stovėjo medinis namelis,  kuriame gyveno žymi 

muzikų šeima. Tad gal tiesiog ore tvyranti meilė menui 

ir perdavė idėją burti menui neabejingus žmones,  

pašmaikštavo mokyklos-centro vadovė.  

Renginyje dainavo ir šoko mokyklos mokiniai: nuo  

pačių mažiausių iki vyriausių. Į šventinį koncertą  

aktyviai įsijungė daugiafunkciame centre vakarais  

besimokantys suaugusieji ir Naujininkų senjorai.  

Savo naujai įgytus įgūdžius pristatė Gitaros studiją  

lankantys suaugusieji, dainavimo pamokas lankantys 

Naujininkų gyventojai. Pilnutėlėje mokyklos salėje  

susirinkę mokinių tėvai ir Naujininkų mikrorajono  

gyventojai pasidžiaugė, kad vakarais centre vyksta ne 

muziejaus (ŠAM) padaliniuose: Edukaciniame centre  

5–6 klasių mokiniams teko dalyvauti praeities 

mokyklos dailyraščio pamokoje, vyresnieji projekto 

dalyviai išbandė archeologo darbą – laboratorijoje 

mokėsi atidžiai ir kruopščiai kasinėti, tvarkyti radinius, 

tiriamus plotus užfiksuoti pagal visas archeologijos 

mokslo taisykles.  

ŠAM fotografijos ir dviračių muziejuose jaunesnieji 

išbandė, kuris – medinis ar metalinis dviratis greitesnis, 

sužinojo apie pasaulinio garso lietuvaičių žygius 

dviračiais, pamatė, kokius dviračius vaikams ir 

suaugusiems gamino Šiaulių „Vairas“. O tuo metu 7–8 

klasių mokiniai lankėsi Fotografijos muziejuje.  

Projekto dalyvių vardu mokytoja Rima Šarkanienė 

komisija@lrv.lt 

Gedimino pr. 11, Vilnius 
Tel. 8 706 63818 

Tarptautinė komisija  

nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti 


