
 
 

     Renginių programa 2014 m. rugsėjo 17 – 25 d. 

 

Renginiai skirti Lietuvos žydų genocido aukų atminimo dienai, Kauno ir Šiaulių 

getų likvidavimų 70-osioms metinėms atminti ir kitų atmintinų  

Lietuvos žydų istorijos datų įamžinimui. 

 

 

Rugsėjo 17 d. trečiadienis 

17.30 – renginys „Pasmerktųjų diplomatai“. Vilniuje reziduojantys įvairių šalių ambasadoriai kviečiami 

prisiminti tuos iškilius žmones, kurie dirbdami diplomatinėje tarnyboje Antrojo pasaulinio karo metu 

gelbėjo žydų tautybės gyventojus. Lietuvoje iš Europos pabėgusiems žydams padėjo čia rezidavęs   

Nyderlandų karalystės konsulas Janas Zwartendijkas ir Japonijos vicekonsulas Chiunė Sugihara. 

Rizikuodami karjera, savo asmenine ir savo šeimos gerove, jie nešė bendražmogiškojo humanizmo žinią 

apkvaitusioje nuo nacionalizmo Europoje. Prisimindami šiuos drąsius pareigūnus, norėtume kalbėti apie 

jų asmenines savybes, pasaulėžiūrą, vidaus pasaulį... Kokia jų žinia dabarčiai? 

Renginyje skambės Josepho Achrono, Tōru Takemitsu ir Dmitrijaus Šostakovičiaus kūriniai, kuriuos 

atliks ansamblis Orphic Trio iš Jungtinės Karalystės (Orpheus Papafilippou, smuikas, William Routledge, 

violončelė ir Rimantas Vingras, fortepijonas). Renginį organizuoja Valstybinis Vilniaus Gaono žydų 

muziejus, bendradarbiaudamas su Londono „Santaros-Šviesos“ klubu.  

(Valstybinio Vilniaus Gaono žydų muziejaus Tolerancijos centras, Naugarduko g. 10/2, Vilnius). 

*Išankstinė registracija būtina. 

 

Rugsėjo 18 d. ketvirtadienis 

Renginiai, skirti Šiaulių geto likvidavimo 70-osioms metinėms*:  

11.00 - Žydų genocido aukų pagerbimas Kužiuose. 



12.00 - Gėlių padėjimas prie buvusių Šiaulių geto vartų, Kadiš - malda už mirusiuosius. Dalyvauja: 

Nepaprastoji ir įgaliotoji Izraelio ambasadorė Latvijai ir Lietuvai Hagit Ben - Yaakov, Šiaulių miesto 

meras Justinas Sartauskas  (Ežero g. 31 , Šiauliai). Autobusas 7.30 val.  išvyksta nuo Kalinausko g.  

 

13.00 - Paminklo žymiajam Šiaulių pramoninkui Chaimui Frenkeliui atidengimas.  Dalyvauja: Ministras 

pirmininkas Algirdas Butkevičius (Vilniaus g. 74, Šiauliai). 

*Iš Vilniaus bus organizuojamas transportas, išankstinė registracija būtina. 

 

19.00 - Izraelio simfoninio orkestro koncertas (Dir. Dr. Zubin Mehta) skirtas Lietuvos žydų genocido 

aukoms atminti  (Operos ir baleto teatras, A. Vienuolio g. 1, Vilnius). 

*Įėjimas tik su bilietais. Bilietus galite įsigyti Operos ir baleto teatro kasose. 

 

Rugsėjo 19 d. penktadienis 

 

11.00 - Pasaulio Tautų Teisuolių apdovanojimai Lietuvos Respublikos Prezidentūroje. 

Dalyvauja Jos Ekscelencija LR Prezidentė Dalia Grybauskaitė (S. Daukanto a. 3, Vilnius). 

*Įėjimas pagal kvietimus. 

 

Renginiai  Joniškyje. Joniškio Raudonoji sinagoga (Miesto a. 4 b, Joniškis)*:  

13.00 - Parodos „Žydų istorinės atminties puoselėjimas Joniškio krašte“ atidarymas. 

Parodoje eksponuojamos nuotraukos iš Joniškio istorijos ir kultūros muziejaus fondų, kuriose įamžintos 

akimirkos iš Europos žydų kultūros dienų renginių, žydų kapinių tvarkymo akcijų, edukacinių užsiėmimų, 

žydų genocido aukų atminimo minėjimų, Baltosios ir Raudonosios sinagogų tvarkymo ir restauravimo 

darbų.  

 

13.30 - Konferencija „Žydų kultūros ir istorijos paveldo išsaugojimas ir pažinimas“. 

Sveikinimo žodį tars - Joniškio rajono savivaldybės valdžios atstovas, Joniškio istorijos ir kultūros 

muziejaus direktorė Rasa Ališauskienė.  

13.40 - Pranešimas „Joniškio sinagogų komplekso išsaugojimas ir ateities vizijos“. 

Sveikinimo žodį tars - Joniškio rajono savivaldybės administracijos Ekonominės plėtros ir investicijų 

skyriaus vyr. specialistas Artūras Pališkevičius. 



14.10 - Pranešimas „Žydų paveldo aktualizavimas ir populiarinimas Joniškio rajone“. 

Sveikinimo žodį tars - Joniškio istorijos ir kultūros muziejaus muziejininkas Darius Vičas.  

14.30 - Muzikinė-literatūrinė kompozicija „Ant ko laikosi pasaulis“ Icchoko Mero kūrinių motyvais. 

Atlieka: Arkadijus Gotesmanas (perkusija), Dima Golovanovas (klavišiniai) ir Rolandas Rastauskas 

(vokalas). 

* Transportas į Joniškį nevyks.   

 

Projektas „Beigelių krautuvėlė“: tolerancijos kampanija prieš antisemitizmo ir neapykantos   

apraiškas viešojoje erdvėje”: 

10.00 - 15.00 - Gebėjimų stiprinimo mokymai (Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenė, Pylimo g. 4, 

Vilnius). 

*Įėjimas laisvas. 

15.00 – „Beigelio nominacijų“ už tolerancijos sklaidą visuomenėje įteikimo ceremonija Vyriausybės 

rūmuose ir oficialus priėmimas (Vyriausybės rūmai, Gedimino pr. 11, Vilnius). 

*Išankstinė registracija būtina. 

18.00 - Šabatas su Izraelio simfoninio orkestro muzikantais ir svečiais iš JAV, Suomijos, Jungtinės 

Karalystės. Renginio vedėja – Žana Skudovičienė. (Konferencijų centras „Dainava“ A.Vienuolio g. 4, 

Vilnius). 

*Išankstinė registracija būtina.  

 

 

Rugsėjo 20 d. šeštadienis 

 

Projektas  „Beigelių krautuvėlė“: tolerancijos kampanija prieš antisemitizmo ir neapykantos  

apraiškas viešojoje erdvėje”. 

 

10.00 - 17.00 - Gebėjimų stiprinimo mokymai (Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenė, Pylimo g. 4, Vilnius). 

*Įėjimas laisvas. 

 

18.00 - 1989  m. sausio 8 d. atkurto Lietuvos sporto klubo „Makabi“ – 25 - osioms metinėms paminėti 

skirtas renginys. Renginio vedėjas Juozas Šalkauskas (Vilniaus rotušė, Didžioji g. 31, Vilnius). 



Sveikinimo žodį tars: LŽB pirmininkė Faina Kukliansky, „Makabi“ prezidentas Semionas Finkelšteinas.  

Dalyvauja: Pasaulio „Makabi“ organizacija (MWU), Europos „Makabi“ konfederacija (EMC), Lietuvos 

Tautinio Olimpinis komitetas (LTOK), Kūno Kultūros ir sporto departamentas (KKSD), Vilniaus miesto 

savivaldybė, Asociacija „Sportas visiems“. Programoje: Filmas apie LSK  „Makabi“ istoriją, paroda apie 

klubo veiklą, Klezmerių muzikantų sveikinimas (Šolomo Aleichemo ORT gimnazija).  

 

*Uždaras vakaras. Įėjimas pagal pakvietimus. 

  

Rugsėjo 21 d. sekmadienis 

 

9.00 - Paminklinės lentos, skirtos daktarui Cemachui Šabadui, iškiliam Vilniaus žydų bendruomenės 

lyderiui, atidengimas. Gėlių padėjimas ant Cemacho Šabado kapo Saltoniškių kapinėse.                   

(Kauno g. 7, Vilnius).  

Bendras Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenės, LR Sveikatos apsaugos ministerijos ir Žydų kultūros ir 

informacijos centro projektas.  

*9.30  val. Tarptautinės konferencijos “Lietuvos Jeruzalės medikai” dalyvių kelionė autobusu į LR 

seimą. 

10.00 - 14.00 - Tarptautinė konferencija „Lietuvos Jeruzalės medikai“, skirta žuvusiems Kauno ir Šiaulių 

getuose medikams atminti. (Lietuvos Respublikos Seimas, Gedimino pr. 53, Vilnius)*. 

Konferencijos pranešėjai: Medicinos mokslų daktaras Pr. Julius Ptašekas, Medicinos mokslų daktaras   

Pr. Davidas Sčiupakas, Docentė Aldona Rainytė, Profesorius, habilituotas daktaras Vytautas Usonis. 

Programoje: 5775 metų kalendoriaus skirto Lietuvos žydų gydytojams pristatymas (pranešėja LŽB 

pirmininkės pavaduotoja Maša Grodnikienė). YIVO – Niujorko žydų studijų instituto paroda Cemachui 

Šabadui. Dalyvauja YIVO vykdantysis direktorius Jonathan Brent bei YIVO plėtros direktorė Suzanne 

Leon.  

*Išankstinė registracija būtina.  

 

18.00 – Vakaras iš ciklo „Likimai“, skirtas Kantoriaus Michailo Aleksandrovičiaus 100 - mečio jubiliejui 

paminėti. 

Programoje: Knygos „Šešios Michailo Aleksandrovičiaus karjeros“ pristatymas, dalyvaujant knygos 

autoriui, žurnalistui ir vertėjui Leonid  Makhlis. Renginio moderatorius Pr. Leonidas Melnikas, renginio 



vedėja LŽB pirmininkės pavaduotoja Maša Grdnikienė  (Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenė, Pylimo g. 

4, Vilnius). 

*Įėjimas laisvas. 

 

Rugsėjo 22 d. pirmadienis 

Renginiai Kaune*: 

11.00 - Oficialus Kauno geto likvidavimo 70 metinių paminėjimas Kauno IX forte. 

Programoje: Filmo „Narsa akistatoje su mirtimi“ peržiūra – pristato Yaarit Glezer – Krakinovsky 

(Izraelis). Dalyvauja: LR Vyriausybės Kancleris Alminas Mačiulis, Lietuvos žydų (litvakų) 

bendruomenės pirmininkė Faina Kukliansky, Seimo vicepirmininkas Vidas Gedvilas, IX Forto direktorė 

Jūratė Zakaitė, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto mokyklos mokiniai atliks  meninę 

programą  „Atminties keliu“ (vadovės D.Žemaitienė, V.Katkauskienė)  

(Kauno IX forto muziejus, Žemaičių pl. 73, Kaunas). 

 

14.00 - Buvusios geto kalinės Ditos Sperling ir didvyriškumu pagarsėjusio geto policininko Judos 

Zupavičiaus portretų-freskų atidengimas. Dalyvauja Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenės pirmininkė 

Faina Kukliansky  (Ožeškienės g. 21, Kaunas). 

*Iš Vilniaus bus organizuojamas transportas, išankstinė registracija būtina. Autobusas 9.30 val. išvyksta nuo 

Kalinausko g. 

 

17.00 - Vakaras, skirtas Kantoriaus Michailo Aleksandrovičiaus 100-mečio jubiliejui paminėti. 

Programoje: Knygos „Šešios Michailo Aleksandrovičiaus karjeros“ pristatymas, dalyvaujant knygos 

autoriui, žurnalistui ir vertėjui Leonid Makhlis. Renginio moderatorius prof.. Leonidas Melnikas.          

(M. ir K. Petrauskų Lietuvių muzikos muziejus, K.Petrausko g. 31, Kaunas). 

 

Renginiai Vilniuje: 

 

17.00 – Arūno Bubnio knygos „Kauno getas 1941–1944“ pristatymas. Jame bus pateikta Kauno žydų 

bendruomenės sunaikinimo apžvalga: aprašytos žudynės iki geto įsteigimo, Kauno geto įsteigimas, geto 

vidaus administracijos struktūra ir jos funkcionavimas, kultūrinis gyvenimas, geto pertvarkymas į SS 

koncentracijos stovyklą, jos likvidavimas ir kalinių išvežimas į koncentracijos stovyklas Lenkijoje ir 



Vokietijoje. Leidinys bus iliustruotas dokumentų faksimilėmis ir nuotraukomis iš Lietuvos centrinio 

valstybės archyvo. Dalyvauja: Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro generalinė 

direktorė Teresė Birutė Burauskaitė (Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenė, Pylimo g. 4, Vilnius). 

*Įėjimas laisvas. 

19.00 – Dokumentinio filmo „Dainos, kurias jie dainavo“ („The Songs They Sang“, rež. Rohan Spong, 

2011 m., Australija, trukmė 94 min.) premjera Lietuvoje. Filme, kuris filmuotas net penkiose šalyse, 

jautriai ir subtiliai pasakojama Vilniaus geto teatro istorija, prisimenama poetų Šmerkės Kačerginskio ir 

Avromo Suckeverio kūryba. Kūrybiniai-muzikiniai vakarai gete, anot Holokaustą Vilniuje išgyvenusios 

Deboros Zuben, padėdavo užsimiršti: „kiekviena daina baigdavosi viltimi ir tikėjimu, kad išgyvensime“. 

Dokumentiniame filme aptariamas šių dainų likimas ir prabyla žmonės, kurie jas tebepuoselėja –

Holokaustą išgyvenusieji bei filmo herojų šeimų nariai. Vilniaus gete sukurtos dainos skamba aranžuotos 

australų kompozitoriaus Josepho Giovinazzo, o jo sukurtos originalios muzikinės kompozicijos filme 

tampa interliudais. Filmas dedikuojamas menininkų, kūrusių siaubingų persekiojimų apsuptyje, 

atminimui (Valstybinio Vilniaus Gaono žydų muziejaus Tolerancijos centras, Naugarduko g. 10/2, Vilnius). 

*Įėjimas laisvas.  

 

Rugsėjo 23 d. antradienis 

10.00 – Iškilmingas posėdis skirtas Kauno ir Šiaulių getų likvidavimo 70 – osioms metinėms atminti.* 

(Lietuvos Respublikos Seimo rūmai, Gedimino pr. 53, Vilnius). 

* Išankstinė registracija būtina. Įėjimas pagal pakvietimus. 

 

13.00 -  Lietuvos žydų genocido aukų atminimo dienos minėjimas Panerių masinių žudynių vietoje.* 

(Agrastų gatvė 15, Vilnius). 

*Iš Vilniaus bus organizuojamas transportas, nuo Kalinausko  g. 12.00 val.  išankstinė registracija būtina. 

 

19.00 - Koncertas Šv. Kotrynos bažnyčioje. Dalyvauja Vilniaus savivaldybės choras „Jauna Muzika“, 

diriguoja Ronen  Borševsky (Izraelis) (Vilniaus g. 30, Vilnius). 

*Įėjimas laisvas. 

 



 

Renginiai Panevėžyje*: 

12.00 -. Genocido aukų  pagerbimo ceremonija  (atminties skveras, prie memorialo „ Liūdinti žydų 

motina“, Vasario 16- s. g. Panevėžys) 

12.30 - Išvykimas į Kurganavos mišką – masinę žydų  naikinimo vietą. 

13.00- Išvykimas į Žaliojoje girioje esančią holokausto atminties vietą. 

14.00 - Genocido aukų pagerbimo renginys (Panevėžio Kraštotyros muziejaus, Vasario 16-osios g. 23). 

15.30 - Filmo apie Holokaustą peržiūra  (Yad Vashem filmų apie Holokaustą peržiūros ciklas, Panevėžio 

žydų bendruomenė, Ramygalos g. 18). 

* Vykimas nuosavu  transportu. Apie dalyvavimą prašome pranešti tel.: 860634117 arba 861120882. 

 

Rugsėjo 25 d. ketvirtadienis 

Renginys Klaipėdoje* 

17.00 -Vakaras, skirtas Kantoriaus Michailo Aleksandrovičiaus 100-mečio jubiliejui paminėti. 

Programoje: Knygos „Šešios Michailo Aleksandrovičiaus karjeros“ pristatymas, dalyvaujant knygos 

autoriui, žurnalistui ir vertėjui Leonid Makhlis. Dalyvauja: Klaipėdos žydų bendruomenės pirmininkas 

Feliksas Puzemskis (Klaipėdos tautinių mažumų kultūros centras, K. Donelaičio g. 6B, Klaipėda). 

* Vykimas nuosavu  transportu 

 

 

 

 

 


