
 

 

PATVIRTINTA 

Muitinės departamento prie  Lietuvos Respublikos 

finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2018 m. 

liepos 2 d. įsakymu Nr. 1B- 527 

 

 

MEDININKŲ TRAGEDIJOS 27-ŲJŲ METINIŲ MINĖJIMO PROGRAMA 

 

Dalyviai: žuvusiųjų giminės ir artimieji, Lietuvos Respublikos Prezidentūros, Seimo, 

Vyriausybės, Vidaus reikalų ministerijos, Finansų ministerijos, Policijos departamento prie Vidaus 

reikalų ministerijos, Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos ir Muitinės 

departamento prie Finansų ministerijos vadovybė, pareigūnai, visuomenės atstovai. 

Eil. 

Nr. 
Priemonės pavadinimas Laikas  

Atsakingos institucijos, 

asmenys 

                                                 2018 m. liepos 30 d. (pirmadienis) 

1. Atminimo vakaras „Budėkime dėl santarvės ir 

taikos“ Vilniaus evangelikų reformatų bažnyčioje 

(Pylimo g. 18, Vilnius). 

18 val.  Lietuvos evangelikų 

reformatų generalinis 

superintendentas T. Šernas 

 

                                                   2018 m. liepos 31 d. (antradienis) 

 

2. Šv. Mišios Vilniaus arkikatedroje bazilikoje. 8.00 val. Muitinės departamento 

prie Lietuvos Respublikos 

finansų ministerijos (toliau 

– Muitinės departamentas) 

Komunikacijos skyriaus 

viršininko pavaduotoja H. 

Rukšėnienė  

3. Išvykimas į Medininkus iš Vidaus reikalų 

ministerijos, Šventaragio g. 2.  

9.15 val.  H. Rukšėnienė 

Vidaus reikalų ministerijos 

Bendrojo departamento 

Veiklos planavimo ir 

organizavimo skyriaus 

vyriausioji specialistė  

A. Razmaitė 

4. Garbės sargyba prie Medininkų memorialo: 

2 Muitinės departamento prie Finansų 

ministerijos pareigūnai, 

2 Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Vidaus 

reikalų ministerijos pareigūnai. 

 

 

 

 

 

 

 

Prie Medininkų memorialo skamba muzika  

9.40 val. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.40 val.  

Muitinės departamento 

Komunikacijos skyriaus 

viršininkas V. 

Volungevičius 

Valstybės sienos apsaugos 

tarnybos prie Vidaus 

reikalų ministerijos 

Prevencijos skyriaus 

vyresnysis specialistas A. 

Jarackas 

 

 

H. Rukšėnienė 
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(saksofonas).  

 

Susirinkusiems atidarytas vagonėlis, kuriame 

įvyko žudynės.  

 

 

 

9.00 val. 

 

 

Muitinės departamento 

Muziejaus filialo 

vyriausiasis muziejininkas 

M. Semėnas 

5. Minėjimas prie Medininkų memorialo: 

 

Kairiajame ir dešiniajame paminklo krašte stovi 

žuvusiųjų giminės, artimieji, Prezidentūros, 

Seimo, Vyriausybės, Vidaus reikalų ministerijos, 

Finansų ministerijos, Muitinės departamento prie 

Finansų ministerijos atstovai, Policijos 

departamento prie Vidaus reikalų ministerijos, 

Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Vidaus 

reikalų ministerijos pareigūnai, visuomenės 

atstovai. 

 

Muzikiniu kūriniu pradedamas minėjimas 

(Gintaras Remeikis; saksofonas). 

 

Įžanginį žodį taria minėjimo vedėjas  

aktorius Gintaras Mikalauskas, pakviečia Tylos 

minute pagerbti kritusius už Lietuvos laisvę ir  

nepriklausomybę, 

padėti gėlių prie memorialo (gėlių  

kompozicijas deda pareigūnai, oficialūs 

šalies asmenys prie monumento tik  

nusilenkia, žuvusiųjų artimieji ir kt. renginio  

dalyviai gėles deda patys). 

 

Dedant gėles skamba muzikinis kūrinys 

(saksofonas). 

 

Minėjimo vedėjas pakviečia kalbėti minėjime 

dalyvaujančius oficialius asmenis. 

 

Minėjimo vedėjas skelbia ceremonijos 

Medininkuose pabaigą ir pakviečia minėjimo 

dalyvius 10.30 val. vykti į Antakalnio kapines. 

 

Eismo kontrolę užtikrina Vilniaus apskrities 

vyriausiasis policijos komisariatas. 

 

 

 

Medikų ekipažo budėjimą viso renginio metu 

užtikrina Vidaus reikalų ministerijos Medicinos 

centras. 

10.00 val. 

 

V. Volungevičius 

A. Razmaitė 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lietuvos Respublikos 

Prezidentės ir Lietuvos 

Respublikos Seimo 

Pirmininko gėles deda 

Garbės sargybos kuopos 

kariai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vilniaus apskrities 

vyriausiojo policijos 

komisariato viršininkas S. 

Gagas 

 

Vidaus reikalų ministerijos 

Medicinos centro 

direktorius M. Buitkus 

6. Dalyvaujančiųjų minėjime išvykimas į Vilnių, 

Antakalnio kapines. 

 

10.30 val. H. Rukšėnienė 

A. Razmaitė 
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7. Atvykimas į Antakalnio kapines. 11.10 val.  

8. Garbės sargyba Antakalnio kapinėse: 

6 Muitinės departamento prie Finansų 

ministerijos pareigūnai, 

4 Lietuvos kelių policijos tarnybos pareigūnai, 

4 Lietuvos policijos antiteroristinių operacijų 

rinktinės „Aras“ pareigūnai, 

2 Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Vidaus 

reikalų ministerijos pareigūnai. 

Sargybos 

atvykimas 

10.40 val., 

sargyba 

išstatoma 

11.00 val. 

Muitinės departamento 

Pažeidimų prevencijos 

skyriaus viršininkas Š. 

Ramanauskas 

Lietuvos policijos 

antiteroristinių operacijų 

rinktinės „Aras“ vadas 

V. Grabauskas, 

Lietuvos kelių policijos 

tarnybos viršininkas  

V. Grašys 

Valstybės sienos apsaugos 

tarnybos prie Vidaus 

reikalų ministerijos 

Prevencijos skyriaus 

vyresnysis specialistas A. 

Jarackas 

9. Minėjimas Antakalnio kapinėse: 

 

Minėjimo dalyviams einant link Pietos, skamba  

saksofono muzika.  

Vedėjas pakviečia oficialius asmenis 

padėti gėlių kompozicijas (gėlių  

kompozicijas deda pareigūnai, oficialūs 

šalies asmenys prie Pietos tik  

nusilenkia). 

 

Vedėjas pareigūnų paprašo gėles 

padėti prie Medininkų žudynių aukų kapų. 

 

Malda už žuvusiuosius.  

 

Vedėjas skelbia Tylos minutę. 

 

Skamba Lietuvos Respublikos  

Himnas (įrašas). 

 

Vedėjas skelbia ceremonijos pabaigą. 

 

Skambant klasikinės muzikos kūriniui, 

(saksofonas) minėjimo dalyviai išeina iš kapinių. 

11.15 val. 

 

V. Volungevičius 

A. Razmaitė 

 

 

Lietuvos Respublikos 

Prezidentės ir Lietuvos 

Respublikos Seimo 

Pirmininkės gėles deda 

Garbės sargybos kuopos 

kariai 

 

 

 

Lietuvos policijos 

kapelionas A. Toliatas 

 

 

 

 

 

10. Renginio pabaiga. 

Išvykimas iš Antakalnio kapinių. 

11.30 val. V. Volungevičius 

A. Razmaitė 

11. Žuvusiųjų pareigūnų artimųjų pietūs kartu su 

Vidaus reikalų ministerijos, Muitinės 

departamento prie Finansų ministerijos, Policijos 

departamento prie Vidaus reikalų ministerijos ir 

Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Vidaus 

reikalų ministerijos atstovais restorane.  

12.00 val. 

 

H. Rukšėnienė 

A. Razmaitė 

 

 –––––––––––––––––––––––– 


