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PILIETINĖ INICIATYVA

„ATMINTIS GYVA, NES LIUDIJA“
Tarptautinė komisija nacių ir sovietinio okupacinių
režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti tradiciškai
pakvietė Lietuvos švietimo įstaigas, valstybės
institucijas ir organizacijas bei visus geros valios
žmones prisiminti 1991 metų sausį iškovotą
pilietinę pergalę prieš agresorių ir prisijungti prie
pilietinės iniciatyvos „Atmintis gyva, nes liudija“.
„Atmintis gyva, nes liudija“ iniciatyva kasmet kviečia
sausio 13 – osios rytą, 8.00 valandą, dešimčiai
minučių languose uždegti vienybės, atminimo ir
pergalės žvakutes. Šiemet, net ir esant sudėtingoms
karantino sąlygomis, virš 1 600 institucijų prisijungė
prie iniciatyvos ir paminėjo istorinės mūsų Tautos
pergalės prieš agresorių 30-asias metines.

Vilniaus „Ryto“ progimnazija

„Sausio 13-oji visoms kartoms leidžia
suprasti, kad Laisvė nėra tik duotybė, ji
nebuvo dovanota. Laisvė buvo iškovota
krauju. Todėl tai ir atsakomybė, ir
įpareigojimas ją ginti ir puoselėti.“
Emanuelis Zingeris, Tarptautinės komisijos
pirmininkas, Nepriklausomybės Akto
signataras

Minėjimo
organizatorių
vardu
nuoširdžiai
dėkodamas
visiems
prisijungusiems
prie
iniciatyvos, Tarptautinės komisijos vykdomasis
direktorius Ronaldas Račinskas primena, kad šios
akcijos misija yra pirmiausiai mums patiems
suvokti, kad 1991 metų sausio pergalė yra
iškiliausias įvykis mūsų šalies naujausių laikų
istorijoje – tai buvo esminis lūžio taškas
nepriklausomybės atkūrimo ir įtvirtinimo kelyje,
nulėmęs ne tik mūsų šalies ateitį bet ir esminius
tarptautinius geopolitinius procesus. Tomis
dienomis iš esmės sprendėsi visos sovietinės
imperijos pavergtų tautų ir valstybių likimai, iš
esmės sprendėsi Europos ateitis. Mes galime
didžiuotis, kad mūsų vienybė ir laisvės troškimas
buvo stipresni už ginkluotą agresorių, Lietuvos
piliečiai
apgynėme
atkurtos
valstybės
nepriklausomybę ir iškovojo istorinę pergalę,
nulėmusią laisvės ir demokratijos idėjų triumfą
mūsų žemyne.

Nuotr. iš asmeninio archyvo
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Iniciatyvos globėjas Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda padėkojo iniciatyvos
organizatorei – Tarptautinei komisijai nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti –
už Tautos istorinės atminties ugdymą ir pilietiškumo skatinimą. Taip pat – mokytojams ir mokiniams iš daugiau
nei tūkstančio mokyklų ir kitų švietimo įstaigų, kurie nepaisydami griežtų karantino sąlygų ir šiemet dalyvavo
akcijoje bei akcentavo, kad

„Mes, Lietuvos žmonės, prieš tris dešimtmečius, petys į petį stojome ginti savo
valstybės. Ir ją apgynėme. Nepabūgome, nepasidavėme, nenuleidome rankų.“

Nuotr. iš LRP (Lietuvos Respublikos Prezidentūra)

MINĖJIMAI LIETUVOJE

Kupiškio Povilo Matulionio progimnazija

Šeduvos lopšelis - darželis

Pakruojo kultūros centras

Socialinės globos centras „Vija“
2

Kėdainių lopšelis – darželis „Vaikystė“

Lenkijos ambasada Vilniuje

„Lietuvai teko sava istorinė misija – sulaužyti šią apgaulės
ir smurto doktriną, ir raudonoji melo imperija lūžo
Lietuvoje. [...] Tokia buvo mūsų pergalė Vilniaus mūšyje už
daugelio tautų laisvę.“
Vytautas Landsbergis, Pirmasis Nepriklausomybę atkūrusios
Lietuvos valstybės vadovas, Aukščiausiosios Tarybos-Atkuriamojo
Seimo Pirmininkas
E.Blaževič nuotr. iš lrt.lt

MINĖJIMAI PASAULYJE

Lietuvos ambasada Minske

Lietuvos atstovybė UNESCO Paryžiuje,
Prancūzijoje

„Šiandien visoje Lietuvoje žmonės dega laužus ir žvakutes. [...] Mūsų
sąjunga skolinga laisvės gynėjams, nes šiandieninė Europa atrodytų kitaip be jų
drąsos.[...] 1991 metų sausio įvykiai buvo lemiamas veiksnys pabaigiant mūsų
žemyno padalinimą ir sugriaunant sovietinę imperiją. [...] Švęskime laisvę!”

Ursula von der Leyen, Europos Komisijos pirmininkė kalboje,
skirtoje Lietuvos žmonėms.
Nuotr. iš 15min.lt

3

Lietuvos ambasada Indijoje

Pilietiškumo iniciatyva „Atmintis gyva, nes liudija“ organizuojama
nuo 2008 metų. Kasmet šią iniciatyvą palaikančių švietimo
įstaigų ir kitų institucijų daugėja. Iniciatyvą aktyviai palaiko ne tik
Lietuvos bendrojo ugdymo įstaigos, bet ir valstybės institucijos:
Prezidentas, Seimas, Vyriausybė, ministerijos, Lietuvos
Respublikos ambasados užsienyje, užsienio šalių atstovybės
Lietuvoje, muziejai, bibliotekos, ligoninės, policijos komisariatai,
pasienio užkardos, įvairios įstaigos ir organizacijos, Lietuvos
piliečiai.

„Šventės, atmintinos dienos, ypač tokios kaip Laisvės
gynėjų diena, yra visuomenės susitelkimo ir valstybės
tvirtinimo laikas. Jos suteikia išskirtinę galimybę prisiliesti
prie tų jausmų, pastangų, apsisprendimų bei žmonių,
kurių dėka dabar esame laisvi, turime savo valstybę.“
Viktorija Čmilytė-Nielsen, Lietuvos Respublikos Seimo
Pirmininkė
O. Posaškovos nuotr. iš lrs.lt

Generalinis konsulatas Čikagoje

Alytaus Vidzigirio progimnazija

Daugiau informacijos apie iniciatyvą:

http://www.komisija.lt
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