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TARPTAUTINĖS KOMISIJOS NACIŲ IR SOVIETINIO OKUPACINIŲ REŽIMŲ 
NUSIKALTIMAMS LIETUVOJE ĮVERTINTI SEKRETORIATAS 

 

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188736540 

    
Informacija apie Tarptautinės komisijos nacių ir sovietinio okupacinių režimų 

nusikaltimams Lietuvoje įvertinti sekretoriato  
įgyvendinamą švietimo veiklą  

 
 

Tarptautinė komisija nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams 

Lietuvoje įvertinti įkurta 1998 m. Lietuvos Respublikos Prezidento Valdo Adamkaus iniciatyva. 

Šios institucijos atsiradimo tikslas – objektyvūs, nešališki tyrimai apie nacių ir sovietines 

okupacijas, okupacijų metu patirtas traumas, netektis bei poveikį šių dienų visuomenei. 1999 m. 

įkurtas Tarptautinės komisijos sekretoriatas, atlieka administracines funkcijas (koordinuoja 

bendravimą tarp istorikų iš įvairių pasaulio šalių, kuruoja istorinių tyrimų atlikimą) bei 

įgyvendina švietimo veiklą Tarptautinės komisijos istorikų atliekamų istorinių tyrimų pagrindu. 

 
    Tarptautinės komisijos struktūra: 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nuo 2002 metų Tarptautinės komisijos sekretoriatas įgyvendina švietimo 

programą: Švietimo apie totalitarinių režimų nusikaltimus, nusikaltimų žmogiškumui 

prevencijos ir tolerancijos ugdymas. Tarptautinės komisijos sekretoriatas programą 

įgyvendinama bendradarbiaujant su Lietuvos bendrojo ugdymo ir kitomis švietimo įstaigomis. 

Biudžetinė įstaiga, Gedimino pr. 11, LT-01103 Vilnius, tel. 8 706 63804, faks. 8 706 63805 
el. paštas komisija@lrv.lt, www.komisija.lt 

Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė 

Tarptautinės komisijos pirmininkas Emanuelis Zingeris 

Tarptautinės komisijos vykdomasis direktorius ir Sekretoriato 
vadovas Ronaldas Račinskas 

Įgyvendinama švietimo 
veikla atliktų istorinių 

tyrimų pagrindu 

Tarptautinės komisijos istorikai 
(22) ir atliekami tyrimai, 
administracinis darbas 
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Programa įgyvendinama 4 kryptimis: 

1. Tolerancijos ugdymo centrų tinklo (TUC) kūrimas ir plėtimas; 
2. Bendrojo lavinimo mokyklų mokytojų, švietimo darbuotojų ir visuomenės švietimas; 
3. Projektinės veiklos inicijavimas ir koordinavimas; 
4. Metodinės medžiagos rengimas – kaip dėstyti apie totalitarinius režimus. 

TOLERANCIJOS UGDYMO CENTRŲ (TUC) KŪRIMAS IR TINKLO PLĖTRA. 
Įvairiose Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklose veikia Tolerancijos ugdymo centrai, įkurti 
Tarptautinės komisijos sekretoriato iniciatyva. Šie centrai pradėti steigti 2003 metais, 
pasirašant bendradarbiavimo sutartį tarp Tarptautinės komisijos sekretoriato ir švietimo 
įstaigos. TUC veikloje dalyvaujantys žmonės - tai įvairių dalykų mokytojai, mokyklų 
vadovai, muziejininkai ar švietimo darbuotojai. Šie žmonės dalyvauja tarsi „bendraminčių  
klube“: aktyviai atsiliepia į Tarptautinės komisijos inicijuojamus renginius, projektus, 
palaiko įvairias iniciatyva, įgyvendina savo mokyklose, įstaigose Tarptautinės komisijos 
švietimo programos principus ir idėjas. Šiuo metu Tolerancijos ugdymo centrai veikia 103 
Lietuvos bendrojo ugdymo mokykloje, keliuose muziejuose ir švietimo centruose. 
 

Tarptautinės komisijos sekretoriatas organizuoja seminarus, konferencijas, trumpalaikius 

ir ilgalaikius projektus apie nacių bei sovietų okupacijas. Viena iš prioritetinių Tarptautinės 

komisijos sekretoriato įgyvendinamos švietimo programos veiklų -  inicijuoti atmintinų 

istorinių dienų paminėjimus Lietuvoje, susijusius su nacių ir sovietų okupacijų tematika: 

• Laisvės gynėjų diena – sausio 13 –oji; 
• Tarptautinė Holokausto aukų paminėjimo diena – sausio 27 –oji; 
• Atmintinos datos, susijusios su vykusiais trėmimais iš Lietuvos (1949 m. kovo 25 – 

28 d., 1948 m. gegužės 22 d., 1951 m. spalio 2 – 3 d.); 
• Yom Hashoah – Holokausto aukų ir didvyriško pasipriešinimo nacizmui diena; 
• Gedulo ir vilties diena – birželio 14 –oji; 
• Lietuvos žydų genocido diena – rugsėjo 23 –ioji; 
• Tarptautinė Tolerancijos diena – lapkričio 16 –oji; 

 
 

Įvairių renginių metu yra naudojamas trumpesnis šios institucijos pavadinimas: Tarptautinė 

istorinio teisingumo komisija.  

Informacija apie Tarptautinės komisijos istorikų atliktus ir atliekamus tyrimus,  Tarptautinės 

komisijos sekretoriato įgyvendinamą švietimo veiklą kartu su Tolerancijos ugdymo centrų 

komandomis  talpinama Tarptautinės komisijos internetiniame puslapyje: www.komisija.lt  

Šiuo metu šis puslapis neveikia, nes yra kuriama nauja internetinė svetainė.  

Susidomėjus ar iškilus klausimams kreiptis el. pašto adresu: i.vilkiene@lrv.lt  arba 

telefonu: 8 706 63818. 

 
Švietimo programų koordinatorė ir direktoriaus pavaduotoja 
Ingrida Vilkienė 


