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2011-ųjų – Laisv÷s gynimo ir didžiųjų netekčių, holokausto 
aukomis tapusių Lietuvos gyventojų atminimo metų renginiai 

birželio m÷n. 

 

Birželio 2 d. (ketvirtadienis) 

  
16.00 val. Parodos „Sugrįžimai“ atidarymas Lietuvos nacionaliniame muziejuje 

  
  Raimondo Urbakavičiaus fotografijų paroda „Lena’89 ekspedicija“ 

  
  „Korbiko Madonos“ pristatymas ir DVD filmo „Kelion÷ į Korbiką, 2010“ 

demonstravimas  

  
Birželio 8 d. (trečiadienis) 

  
14.00 val. Tremtinio Pranciškaus Poručio atminimui skirtos akvarel÷s parodos atidarymas 

Seimo III rūmų foj÷ (į÷jimas su kvietimais) 

  
Birželio 11 d. (šeštadienis) 

  
12.00 val. Pirmųjų masinių tremčių min÷jimas prie ,,Lapteviečių“ žeminuk÷s-jurtos Lietuvos 

liaudies buities muziejuje, Rumšišk÷se 

  
Birželio 12 d. (sekmadienis) 

  
18.00 val. Atviros kilnojamosios parodos „Rainių tragedija. Atmintis gyva“, skirtos Rainių 

žudynių aukoms pagerbti, atidarymas Vinco Kudirkos aikšt÷je, Vilniuje 

  
Birželio 14 d. (antradienis) 

  
8.30 val. Parodų atidarymas Seime (į÷jimas su kvietimais): 

  
  Laptevų jūros tremtinių brolijos narių Gintauto Martynaičio ir Jūrat÷s Bičiūnait÷s 

piešinių paroda „Lietuviai Arktyje“ Seimo parodų galerijoje 

  
  tremtinio Ričardo Vaicekausko šventųjų statul÷lių paroda „...išgyvenimai įkvepia...“ 

Seimo I rūmų foj÷ 

  
  fotografijų paroda, skirta didžiosioms netektims atminti, Seimo I rūmų foj÷ 
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10.00 val. Iškilmingas min÷jimas, skirtas Laisv÷s gynimo ir didžiųjų netekčių atminimo 
metams, Seimo Kovo 11-osios sal÷je (į÷jimas su kvietimais) 

  
11.00 val. Atminimo lentos atidengimas Vilniaus geležinkelio stotyje 

  
12.00 val. Valstyb÷s v÷liavos pak÷limo ceremonija Nepriklausomyb÷s aikšt÷je, Vilniuje 

  
12.30–15.00 val. Atvirų durų valandos Seime. Vaizdo medžiagos demonstravimas, meninių kolektyvų 

pasirodymai 

  
12.30 val. Okupacijos, genocido ir sovietmečio represijų aukų pagerbimo ceremonija prie 

paminklų politiniams kaliniams ir tremtiniams Aukų gatv÷je, Vilniuje (priešais 
Lukiškių aikštę) 

  
  Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro inicijuota mokinių piešinių 

paroda „Piešiu istoriją“ Aukų gatv÷je, Vilniuje 

  
  Tarptautin÷s komisijos nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje 

įvertinti rengiama Vilniaus mokinių pilietin÷ iniciatyva „Žinia T÷vynei“ Lukiškių 
aikšt÷je, 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) 

  
16.30 val. Kęstučio Grigaliūno instaliacijos „1941“ ir filmo „30 461“ pristatymas Vilniaus 

galerijoje „Kair÷-dešin÷“ (Latako g. 3)  

  
17.30 val. Šv. Mišios Vilniaus arkikatedroje bazilikoje  

  
19.00 val. Vidmanto Bartulio „Requiem“ – „Už laisvę žuvusiems“ Lietuvos nacionaliniame 

operos ir baleto teatre 

  
Atminimo lentų atidengimas Anykščių, K÷dainių (17.00 val.), Rokiškio (11.00 val.), Rūdiškių ir Šilut÷s 
(18.00 val.) geležinkelio stotyse 

  
Atvirų durų dienos Genocido aukų muziejuje (Aukų g. 2a, Vilnius): birželio 14–18 d. 10.00–18.00 val.; 
birželio 19 d. 10.00–17.00 val.  
Birželio 14 d. – nemokamos ekskursijos ir dokumentinių filmų peržiūros (detali programa skelbiama 
LGGRTC tinklalapyje) 

  
Tuskul÷nų rimties parko memorialinio komplekso koplyčios-kolumbariumo lankymas (Žirmūnų g. 1F, 
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Vilnius): birželio 14–17 d. 10.00–17.00 val. 

  
Birželio 15 d. (trečiadienis) 

  
10.30 val. Pirmosios sovietų okupacijos aukos pasieniečio Aleksandro Barausko, žuvusio 1940 

m. birželio 15 d., pagerbimas Ūtos k., Var÷nos r.  

  
13.00 val. Knygų apie tremtį parodos atidarymas Seimo I rūmų foj÷. Leidyklos „Naujasis 

lankas“ naujausių knygų pristatymas 

  
Birželio 16 d. (ketvirtadienis) 

  
16.00 val. Titnago gatv÷je 1941 m. liepos m÷n. nacių sušaudytų Vilniaus gyventojų pagerbimo 

ir paminklo žuvusiems atidengimo ceremonija 

  
Birželio 21 d. (antradienis) 

  
8.00 val. Šv. Mišios už žuvusius 1941 m. Birželio sukilimo dalyvius Vilniaus arkikatedros 

bazilikos Šv. Kazimiero koplyčioje 

  
9.00 val. Lietuvos aktyvistų fronto Vilniaus karinio štabo narių, karių savanorių, sušaudytų 

Gorkio kal÷jime, pagerbimas prie Vilniaus karinio štabo paminklin÷s lentos 
(Gedimino pr. 29, Vilnius) 

  
10.00 val. Mokslin÷ konferencija, skirta 1941 m. Birželio sukilimo 70-mečiui pamin÷ti, Lietuvos 

mokslų akademijoje  

  
11.00 val. Ekskursija po Kauno technologijos universiteto Chemin÷s technologijos fakultetą 

(Radvil÷nų pl. 19, Kaunas), skirta pristatyti 1941 m. Birželio sukilimo vadovų 
pulkininkų Juozo V÷bros ir Adolfo Damušio asmenybes ir veiklą 

  
14.00 val. Vykimas iš Katedros aikšt÷s į Rasų kapines 

  
15.00 val. Birželio sukilimo dalyvių ir visų, žuvusių už Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę, 

pagerbimo ceremonija Rasų kapin÷se  

  
15.00 val. Parodos „Birželio sukilimui 70“ atidarymas Vytauto Didžiojo karo muziejuje, Kaune 

  
Birželio 22 d. (trečiadienis) 

  
17.00 val. Filmo „Pavergtųjų sukilimas“ premjera kino teatre „Pasaka“ (Šv. Ignoto g. 4/3, 
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Vilnius). Registracija el.paštu info@e2k.lt 

  
17.30 val. Masinių žudynių „Lietūkio“ garažo kieme aukų pagerbimas (Miško g. 1, Kaunas) 

  
18.00 val. 1941 m. Birželio sukilimo 70- ųjų metinių min÷jimas Aleksote, prie atminimo 

kryžiaus 1941 m. Birželio sukilimo dalyviams 

  
Birželio 23 d. (ketvirtadienis) 

  
Vilniuje 

  
10.00–17.00 val.  Tuskul÷nų rimties parko memorialinio komplekso koplyčios-kolumbariumo lankymas 

(Žirmūnų g. 1F, Vilnius)  

  
  Atvirų durų diena Genocido aukų muziejuje, dokumentinių filmų apie birželio 

sukilimą peržiūra GAM konferencijų sal÷je (filmų sąrašas ir jų demonstravimo laikas 
skelbiamas LGGRTC tinklalapyje)  

  
Kaune 

  
10.00 val. Šv. Mišios Arkangelo Mykolo (Įgulos) bažnyčioje, Kaune  

  
11.00 val. 1941 m. Birželio 22–28 d. sukilimo pamin÷jimas ir atnaujinto memorialo žuvusiems 

sukil÷liams atidarymas Kauno senosiose kapin÷se Vytauto prospekte 

  
15.30 val. Filmo „Pavergtųjų sukilimas“ premjera M. Žilinsko dail÷s galerijoje 

(Nepriklausomyb÷s a. 12, Kaunas). Registracija el.paštu info@e2k.lt 

  
Telšiuose, Rainiuose 

  
11.00 val. Šviesos sl÷piniai: istorin÷ konferencija ir parodos „Smurto kronika: Lietuva 1939–

1941 metais“ Žemaičių muziejuje „Alka“ (Telšiai) pristatymas 

  
14.00 val. Rainių kankinių pagerbimas ir bendra malda Telšių senosiose kapin÷se 

  
15.00 val. Kančios sl÷piniai: berniukų choro atliekama poetin÷ oratorija „Diena, kai at÷jo laikas 

verkti“ prie buvusio Telšių kal÷jimo 

  
16.00 val. Simbolinis jaunimo gyvas v÷rinys nuo kal÷jimo iki Rainių koplyčios „Atminties gija – 

gyvyb÷s liudijimas“  
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  Procesija į Rainių koplyčią, giedant giesmes 

  
  Kankinių atminimo pagerbimo ceremonija „Eršk÷čių vainikas Rainių Golgotoj“ Rainių 

miškelyje, g÷lių pad÷jimas  

  
19.00 val.  Garb÷s sl÷piniai prie Rainių koplyčios 

  
  Šv. Mišios prie Rainių koplyčios 

  
21.00 val. Koncertas „Palaiminti taikios širdies“ 

  
Birželio 29–30 d. (trečiadienis–ketvirtadienis) 

  
10.00 val.   Tarptautin÷ konferencija „SSRS ir Vokietijos karo pradžia Baltijos šalyse 1941 

metais“ Lietuvos Respublikos Seimo Kovo 11-osios sal÷je (į÷jimas su kvietimais) 

  
Liepos 1 d. (penktadienis) 

  
Aukų pagerbimo ceremonija Červen÷je, Baltarusijos Respublika 

  

  
PARODOS 

  
Vasario–gruodžio m÷n. 

  
Dailininko Antano Kmieliausko kūrybos paroda Seimo II rūmuose 

  
Geguž÷s 14 d. – rugs÷jo 4 d. 

  
Fotografijų paroda „Už Uralo, žem÷s galo...“ Genocido aukų muziejaus Konferencijų sal÷je 

  
Geguž÷s 15 d. – rugs÷jo 15 d. 

  
Tremtinio Algio Augustaičio kūrybos paroda Seimo I ir II rūmus jungiančioje galerijoje (į÷jimas su 
kvietimais) 

  
Birželio 6–27 d. 
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Laptevų jūros tremtinių brolijos narių Gintauto Martynaičio ir Jūrat÷s Bičiūnait÷s piešinių paroda 
„Lietuviai Arktyje“ Seimo I rūmų parodų galerijoje (į÷jimas su kvietimais) 

  
Tremtinio Ričardo Vaicekausko šventųjų statul÷lių paroda „...išgyvenimai įkvepia...“ Seimo I rūmų foj÷ 
(į÷jimas su kvietimais) 

  
Juozo Kazlausko fotografijų paroda „Lietuviai Arktyje“ Seimo II rūmuose (į÷jimas su kvietimais) 

  
Fotografijų paroda Seimo I rūmų foj÷ (į÷jimas su kvietimais) 

  
Birželio 6 d. – liepos 4 d. 

  
Tremtinio Pranciškaus Poručio atminimui skirta akvarel÷s paroda Seimo III rūmų foj÷ (į÷jimas su 
kvietimais) 

  
Birželio 12–27 d. 

  
Atvira lauko kilnojama paroda „Rainių tragedija. Atmintis gyva“, skirta Rainių žudynių aukoms 
pagerbti, V. Kudirkos aikšt÷je Vilniuje (parodos organizatorius – Lietuvos nacionalin÷ M. Mažvydo 
biblioteka) 

  
Birželio 14–30 d. 

  
Lietuvos centrinio valstyb÷s archyvo parengta kilnojamoji dokumentų paroda „2011 – Istorin÷s 
atminties metai“, skirta 1941-ųjų ir 1991-ųjų metų kovoms už Laisvę ir netektims bei atkurtos 
Lietuvos valstyb÷s tarptautinio pripažinimo 20-mečiui pamin÷ti, Sausio 13-osios memoriale 

  
Birželio 20–24 d. 

  
Genocido aukų muziejaus kilnojamoji paroda „PO SVETIMU DANGUM: Lietuvos gyventojai sovietų 
lageriuose ir tremtyje 1940–1958 m.“ Briuselyje, Europos Parlamento Yehudi Menuhino sal÷je. 
Atidarymas – birželio 21 d. 

 

 

 


