
GEDULO IR VILTIES DIENOS IR OKUPACIJOS IR GENOCIDO DIENOS MINĖJIMO RENGINIAI, 
SKIRTI TRAGIŠKOMS NETEKTIMS IR PASIPRIEŠINIMUI ATMINTI 

 
Birželio 13 d., ketvirtadienis 

 
Nacionalinio mokinių konkurso „Lietuvos kovų už laisvę ir netekčių istorija“ piešinių parodos Aukų gatvėje 
(priešais Lukiškių aikštę) eksponavimas 
 

11.30 val. 
 
Nacionalinio mokinių konkurso „Lietuvos kovų už laisvę ir netekčių istorija“ dalyvių darbų parodos „Piešiu 
istoriją“ atidarymas Vilniaus miesto savivaldybėje (Konstitucijos pr. 3, 2 aukštas) 
 

14.00 val. 
 
Fotografijų parodos „Kraslagas’12 Prezidentas Aleksandras Stulginskis“ pristatymas Seimo Parlamento 
galerijoje 
 

15.00 val. 
 
Vlado Kalvaičio novelių romano „Sustiprinto režimo barakas“ pristatymas Tuskulėnų rimties parko 
memorialinio komplekso Konferencijų salėje (Žirmūnų g. 1F). Po jo – styginių kvarteto „Mettis“ pasirodymas 
 

Birželio 14 d., penktadienis 
 
Nacionalinio mokinių konkurso „Lietuvos kovų už laisvę ir netekčių istorija“ piešinių parodos Aukų gatvėje 
(priešais Lukiškių aikštę) eksponavimas 
 

10.00 val. 
 
Iškilmingas Gedulo ir vilties dienos ir Okupacijos ir genocido dienos minėjimas Lietuvos Respublikos Seimo 
Konferencijų salėje * 
 

10.00–18.00 val. 
 
Atvirų durų diena Genocido aukų muziejuje (Aukų g. 2A) ir Tuskulėnų rimties parko memorialiniame 
komplekse (Žirmūnų g. 1F, 1 N). Nemokamas ekspozicijų ir parodų, koplyčios-kolumbariumo lankymas. 
Speciali programa Genocido aukų muziejuje: 

11.00 val. – dok. filmas „Važiuojam iš ukvatos“ (2004 m., 30 min.); 
11.30 val. – teminės ekskursijos muziejaus ekspozicijose; 
12.30 val. – dok. filmas „Altajus 1941–1991“ (1991 m., 60 min.); 
13.30 val. – teminės ekskursijos muziejaus ekspozicijose; 
14.30 val. – dok. filmas „Kryžiai Sibiro žemėje“ (1992 m., 60 min.); 
15.30 val. – teminės ekskursijos muziejaus ekspozicijose. 

 
11.59 val. 

 
Pilietinė akcija – tylos minutė – okupacijos aukoms atminti 
 

12.00 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 (priešais Lukiškių aikštę), 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). Eiles skaito poetė Eglė Juodvalkė, koncertuoja Vilniaus įgulos karininkų ramovės folkloro ansamblis 
„Vilnelė“ (meno vadovė Laima Purlienė) 
 

17.30 val. 
 
Šv. Mišios Vilniaus Arkikatedroje bazilikoje 
 

19.00 val. 
 
Krzysztofo Pendereckio „Lenkiškasis Requiem“ Lietuvos operos ir baleto teatre * 
 

19.30 val. 
 
Sakralinės muzikos valanda. Antonino Dvoržako kantata „Stabat Mater“ Vilniaus Arkikatedroje bazilikoje. 
Atlieka Vilniaus Arkikatedros bazilikos jaunimo choras (choro vadovė Violeta Savickaitė-Paciūnienė), solistai 
Julija Stupnianek (sopranas), Raimonda Janutėnaitė (mecosopranas), Algirdas Janutas (tenoras), Ignas 
Misiūra (bosas) bei Bernardas Vasiliauskas (vargonai) 
 

Birželio 15 d., šeštadienis 
 
Nacionalinio mokinių konkurso „Lietuvos kovų už laisvę ir netekčių istorija“ piešinių parodos Aukų gatvėje 
(priešais Lukiškių aikštę) eksponavimas 
 

10.00–18.00 val. 
 
Atvirų durų diena Genocido aukų muziejuje (Aukų g. 2A) ir Tuskulėnų rimties parko memorialiniame 
komplekse (Žirmūnų g. 1F, 1 N). Nemokamas ekspozicijų ir parodų, koplyčios-kolumbariumo lankymas 
 

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

*Įėjimas su kvietimais 


