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Pilietinė iniciatyva „Atmintis gyva,
nes liudija“ Lietuvoje vyko jau
penkioliktus metus

Laisvės gynėjų diena – sausio 13–oji

2022 metų sausio 13 d. 8.00 valandą
ryto, visoje Lietuvoje, dešimt minučių
languose degė atminimo, vienybės ir
pergalės žvakutės. Iniciatyva „Atmintis
gyva, nes liudija“ buvo prisiminti 1991 –
ųjų metų įvykiai bei paminėta prieš
trisdešimt vienerius metus iškovota
pergalė prieš agresorių.

Vilniaus Balsių progimnazija

Šiaulių profesinio rengimo centro Buitinių
paslaugų skyrius
Kauno Simono Daukanto progimnazija

Klaipėdos „Ąžuolyno“ gimnazija

Šiais metais pilietinė iniciatyva
„Atmintis gyva, nes liudija“ Lietuvoje
vyko jau penkioliktą kartą. 2022
metais prie iniciatyvos prisijungė
daugiau nei 2000 Lietuvos švietimo
įstaigų, valstybės institucijų, įstaigų ir
organizacijų, atsiliepusių į
Tarptautinės komisijos kvietimą.

Vilniaus lopšelis – darželis „Pagrandukas“

Vilniaus lopšelis – darželis „Pelėda“
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Klaipėdos Adomo Brako dailės
mokykla

Panevėžio lopšelis – darželis „Žilvinas“

VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcija

Šios iniciatyvos idėja gimė 2007 metais – ją pasiūlė Panevėžio
„Vyturio“ vidurinės mokyklos istorijos mokytoja ir Tolerancijos ugdymo
centro koordinatorė Auksė Sereikienė. Mokytoja ne tik įgyvendino šią
iniciatyvą „Vyturio“ mokykloje sausio 13 – ąją, bet pasiūlė prisijungti dar
kelioms Panevėžio mokykloms. Vėliau mokytoja Auksė Sereikienė
pasidalino idėja su Tarptautine komisija, siūlydama, jog Komisija
pakviestų Lietuvos mokyklas ir Tolerancijos ugdymo centrus
organizuoti Laisvės gynėjų dienos minėjimą tokia forma.

Panevėžio lopšelis – darželis
„Taika“

Vilniaus lopšelis – darželis
„Atžalėlės“

Varėnos rajono Matuizų
pagrindinė mokykla
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Radviliškio lopšelis – darželis „Eglutė“

Radviliškio miesto kultūros centras

Joniškio rajono Gasčiūnų pagrindinė mokykla

2008 metais Tarptautinė komisija
pakvietė jungtis bendrojo ugdymo
įstaigas prie iniciatyvos „Atmintis
gyva, nes liudija“; idėją palaikė 47
Lietuvos mokyklos. Vėliau Tarptautinė
komisija kreipėsi į įvairias institucijas
ir organizacijas, kviesdama prisijungti
prie idėjos – uždegti žvakutes
languose dešimt minučių sausio 13 –
osios rytą.

Šiaulių profesinio rengimo centro Butinių
paslaugų skyrius
Pasvalio rajono Vaškų gimnazija

Zarasų Santarvės
pradinė mokykla
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Pakruojo VŠĮ nevalstybinis katalikų lopšelis –
darželis „Varpelis“

Akmenės rajono Ventos gimnazija

Kauno dailės gimnazija

Lietuvos kariuomenės Dr. Jono
Basanavičiaus karo medicinos tarnybos
karių reabilitacijos centras

Vilniaus Ryto progimnazija

Palaikančių iniciatyvą skaičius pradėjo augti ir nuo 2014 metų –
dalyvaujančių institucijų skaičius perkopė 1000. Jau keletą pastarųjų
metų, iniciatyvoje „Atmintis gyva, nes liudija“ dalyvauja apie 2000
įstaigų, o šiais metais šis skaičius dar išaugo. Organizatoriai džiaugiasi,
jog kasmet daugėja žmonių, kurie ir savo namuose, prisijungdami prie
paminėjimo, uždega atminimo, vienybės ir pergalės žvakutes.
Kretingos Simono Daukanto
progimnazija

Daugiau informacijos apie iniciatyvą:
https://www.komisija.lt/

