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 TOPIC 01 

Give us a blurb about 

a story on page 2.  Tell 

us what to expect and 

what the headline is. 

 
   

 

TOPIC 02 

Give us a blurb about 

a story on page 3.  Put 

a quote from the story 

here to get the 

audience interested. 

 

ĮVYKO 12-TAS TARPTAUTINĖS KOMISIJOS 

SOVIETŲ OKUPACINIO REŽIMO NUSIKALTIMAMS 

LIETUVOJE ĮVERTINTI PAKOMISĖS POSĖDIS 
         

 

  TOPIC 03 

Give us a blurb about 

a story on page 4.  

Make this your own! 

Give us a blurb about 

a story on page 4. 

  

2019 m. lapkričio 29 d. įvyko 12-tas Tarptautinės 

komisijos Sovietų okupacinio režimo 

nusikaltimams Lietuvoje įvertinti pakomisės 

posėdis. Komisijos nariams buvo pateiktos 5-ių 

tyrimų išvados.  

Komisijos nariai aptarė Prof. dr. Arūno Streikaus 

tyrimų „Kontroliuojami kultūriniai ryšiai su 

užsieniu“ ir „Bažnyčios padėtis. Katalikų 

Bažnyčios ir tikinčiųjų teisių ribojimas. Prievartinė 

ateizacijos politika.“   

Dr. Sauliaus Grybkausko tyrimo „Ekonomikos 

militarizavimas: karinė pramonė Lietuvoje“, dr. 

Kristinos Burinkaitės tyrimo „Laisvojo pasaulio 

dezinformavimas“ ir dr. Ingos Zakšauskienės 

tyrimo „Lietuvos resursų naudojimas sovietinės 

kariuomenės poreikiams“ išvadas. Po svarstymo, 

posėdyje dalyvavę Komisijos nariai šias išvadas 

patvirtino. Susitikimo metu taip buvo svarstomos 

tolimesnių tyrimų kryptys bei bendradarbiavimo 

su kitomis institucijomis galimybės. 

Plačiau 

 

https://www.komisija.lt/ivyko-12-tas-tarptautines-komisijos-sovietu-okupacinio-rezimo-nusikaltimams-lietuvoje-ivertinti-pakomises-posedis/
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„Suomių drąsa ir ryžtas yra pavyzdys, kaip nedidelė tauta 

gali susivienyti ir stoti į kovą su nepalyginamai didesniu 

agresoriumi, kad išsaugotų tai ką turi brangiausio – savo 

laisvę ir nepriklausomybę. Ši Žiemos karo pamoka yra aktuali 

visoms Baltijos šalims ir kitoms nedidelės valstybėms, kurios 

šiandien taip pat susiduria su tokiu pačiu agresoriumi“. 

Emanuelis Zingeris 

 

  

TŪKSTANČIAI MOKINIŲ 

LIETUVOJE STATĖ IR ĮŽIEBĖ 

TOLERANCIJOS ŠVYTURIUS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

   

   

 

TARPTAUTINĖS KOMISIJOS 

PIRMININKAS EMANUELIS 

ZINGERIS SURENGĖ SPAUDOS 

KONFERENCIJĄ, SKIRTĄ 

ŽIEMOS KARUI PAMINĖTI 

Lapkričio 29 d., Lietuvos Respublikos seime, 

minint Žiemos karo pradžios 80-ąsias 

metines, surengta spaudos konferencija 

„Suomijos didvyriškas pasipriešinimas Rusijos 

agresijai 1939 m. Žiemos kare“. 

Plačiau 

Spaudos konferencijoje 

dalyvavo Suomijos 

ambasadorius Christeris 

Gustafas Michelssonas, Latvijos 

ambasadorius Lietuvoje Indulis 

Bērziņš, Estijos ambasadorė 

Lietuvoje Jana Vanaveski,  

Vilniaus universiteto Istorijos 

fakulteto doc. dr. Algirdas 

Jakubčionis. 

956 švietimo institucijos paminėjo Tarptautinę tolerancijos 

dieną. Šių metų simboliu buvo pasirinktas TOLERANCIJOS 

ŠVYTURYS. Pasiruošimas lapkričio 16-ajai įvairiose mokyklose, 

ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigose prasidėjo 

likus keletai savaičių iki minimos dienos. Vyko diskusijos, filmų 

peržiūros ir aptarimai, susitikimai su tolerancijos tema 

pasisakančiais žmonėmis. Mokiniai piešė, lipdė iš molio, iš 

įvairių medžiagų gamino su švyturiu susijusias menines 

kompozicijas ir koliažus. 

Tarptautinės komisijos iniciatyva Lietuvoje Tolerancijos diena 

minima nuo 2003 metų.  

Plačiau 

Nuotraukų galerija 

 

https://www.komisija.lt/tarptautines-komisijos-pirmininkas-emanuelis-zingeris-surenge-spaudos-konferencija-skirta-ziemos-karui-pamineti/
https://www.komisija.lt/tukstanciai-mokiniu-lietuvoje-state-ir-iziebe-tolerancijos-svyturius/
https://www.komisija.lt/galerija/


 

 

  

SEMINARAS MOKYTOJAMS APIE LITVAKUS, 

RAŠIUSIUS JIDIŠ KALBA 

Lapkričio 21 d. Alytuje, Jotvingių gimnazijoje vyko seminaras 

mokytojams „Žydų istorijos puslapiai. Pažintis su jidiš kalba ir 

literatūra“ apie litvakų rašytojus, kūrusius jidiš kalba. Seminare 

dalyvavo mokytojai iš Kauno, Alytaus, Balbieriškio, ir Veiverių. 

Paskaitas apie jidiš kalba rašiusius rašytojus – litvakus skaitė dr. 

Mordehay Juškovkij (Izraelis). 

Plačiau 

 

TOLERANCIJOS UGDYMO CENTRŲ NAUJIENOS 

Plačiau 

 

Daugiau naujienų Tarptautinės komisijos internetiniame puslapyje www.komisija.lt 

komisija@lrv.lt Gedimino pr. 11, Vilnius tel. 8 706 63818 

SAUSIO MĖNESIO RENGINIAI 

„Atmintis gyva, nes liudija“ 

2020 m. sausio 13 dieną minėsime prieš dvidešimt 

devynerius metus iškovotą pilietinę pergalę prieš 

agresorių. Sausio 13-osios rytą,  8.00 valandą ryto 

kviečiame visoje Lietuvoje, languose, dešimčiai 

minučių uždegti vienybės, pergalės ir atminties 

žvakutės.              Plačiau 

 

Tarptautinė Holokausto aukų atminimo diena – sausio 

27-oji 

2020 m. sausio 27 dieną Ariogaloje vyks nacionalinė 

meninė konferencija „Gatvėje liko tyla“. Renginys 

skirtas prisiminti Lietuvoje, iki Antrojo pasaulinio karo 

gyvenusių žydų istorijas, pagerbti Holokausto aukas, 

minint Tarptautinę Holokausto aukų atminimo dieną. 
 

Plačiau 

 

https://www.komisija.lt/seminaras-mokytojams-apie-litvakus-rasiusius-jidis-kalba/
https://www.komisija.lt/tolerancijos-ugdymo-centru-naujienos/
https://www.komisija.lt/tolerancijos-ugdymo-centru-naujienos/
http://www.komisija.lt/
https://www.komisija.lt/renginiai/pilietine-iniciatyva-atmintis-gyva-nes-liudija/
https://www.komisija.lt/renginiai/nacionaline-menine-konferencija-gatveje-liko-tyla/

