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Holokaustas

Holokaustas –1941–1944 m Antrojo 
pasaulinio karo metu nacių vykdytas etninių 
grupių genocidas, kurio metu buvo nužudyta 
apie 5  mln. žydų tautybės žmonių.



Kas ir kodėl ?

• Grupių genocidą(holokaustą) vykdė A.Hitleris. 

Adolfas Hitleris teigė, kad žydai nepriklauso net 
“žemesniajai” rasei, jie esą tiesiog ne žmonės. Jis 
skelbėsi pasaulio gelbėtoju nuo “žydu pavojaus”, o 
tą “gelbėjimą” suprato kaip visų žydų sunaikinimą. 



PIRMASIS LAIKOTARPIS (1941 m. birželio 

pabaiga–1941 m. lapkritis)

Tuo metu Lietuvoje nužudyta apie 80 proc. 
gyvenusių žydų.

• 1941 06 24 Pirmosios žydų žudynės 
Lietuvoje, Gargžduose. 

• 1941 06 25 organizuotos žydų ir 
komunistų naikinimo akcijos.

• 1941 06 28 Pradėtos masines žydų 
žudynės Kauno fortuose ir provincijose.

• 1941 07 10 Įsakymas steigti Kauno getą .
• 1941 07 10–1941 08 15 Kauno geto 

steigimas.







• 1941 08 Kauno žydų žudynės Kauno IV 
forte.

• 1941 08 05 Nustojo veikti Lietuvos laikinoji 
vyriausybė.

• 1941 08 15 Kauno žydų persikelimas į 
Vilijampolės steigiamą getą. 

• 1941 09 06Vilniaus geto kūrimas

• 1941 10 Žydų žudynės Kauno IX 
forte.Vilniaus mažasis getas buvo 
likviduotas. Visi jo gyventojai nužudyti 

Paneriuose.

• 1941 10 29 Didžiausia Kauno žydų žudynių 

akcija. 





ANTRASIS LAIKOTARPIS (1941 m. gruodis-

1943 m. kovas)

• 1941 12–1943 02 „Stabilizacijos laikotarpis“, 
kurio metu masinių žydų žudynių nevyko. 

• 1943 03 „Stabilizacijos laikotarpis“ baigėsi,
nacių administracija nusprendė 
likviduoti getus.

• 1943 03 26 Kauno gete atnaujintos žydų 
žudynės. 





TREČIASIS LAIKOTARPIS (1943 m. balandis-1944 

m. liepa)

• 1943 06 21 H. Himmleris įsakė likviduoti 
visus Ostlando teritorijoje esančius getus

• 1943 04–1944 07 Vilniaus apygardoje 
sustiprėjo sovietinių partizanų judėjimas. 
Iš getų pabėgę žydai stodavo į partizanų 
būrius. 

• 1943 09 23–24 Likviduotas Vilniaus getas. 
Visi geto kaliniai buvo padalyti į dvi 
grupes. 

• 1943 10 01 Šiaulių getą ėmė kontroliuoti SS 
(vok. apsaugos rinktinė). 





• 1943 11 05 Šiaulių gete buvo atrinkti vaikai 
ir nedarbingi asmenys.

• 1944 07 12 Pradėtas likviduoti Kauno getas
• 1944 07 19 Kauno geto moterys ir vaikai 

išvežti į Štuthofo koncentracijos stovyklą. 
• 1944 07 26 Kauno ir Šiaulių žydai vežami iš 

Štuthofo į Osvencimo koncentracijos 
stovyklą. 

• 1945 05 02 Amerikiečių kariuomenė 
išlaisvino Dachau koncentracijos 
stovykloje likusius gyvus Kauno ir Šiaulių 
žydus.





Pasėkmės
Paneriai (prie Vilniaus) – apie 70 000,

Vidzgirio miškas (prie Alytaus) – apie 60 000,
Kauno IX fortas – per 30 000,
Marijampolė – per 10 000,
Pajuostės miškas (prie Panevėžio) – per 8000,
Pivonijos miškas (prie Ukmergės) – apie 5000,
Kužiai (prie Šiaulių) – apie 5000,
Rašės miškas (netoli Ukmergės) – per 4000,
Kauno IV fortas – per 3000,
Mažeikiai – apie 4000,
Kauno VII fortas – per 3000,
Bajorų miškas (prie Rokiškio) – per 3000,
Vilkaviškis – per 3000,
Tauragė – apie 3000,
Krakynės miškas (Zarasų r.) – per 2500,
Pakamponių miškas (prie Biržų) – apie 2500,
Giraitės miškas – 2150,
Žagarė – per 2000,
Kėdainiai – per 2000,
Katkiškės miškas (prie Lazdijų) – per 1500,
Tūbinės miškas (Šilalės r.) – apie 1200,
Kupiškis – apie 1000. 



Kodėl reikia tai žinoti?

Holokaustas, kaip istorijos 
pamoka, parodo ką gali 
padaryti neapykantos apakinti 
žmonės. Holokaustą svarbu 
pažinti ir suvokti siekiant 
įveikti nacionalistines ir 
antidemokratines ideologijas, 
plėtoti demokratinę 
visuomenę, ugdyti toleranciją 
ir kitoniškos kultūros 
supratimą



Šaltiniai 

• http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2011-09-23-
20-klausimu-ir-atsakymu-apie-holokausta/69274

• http://www.genocid.lt/centras/lt/891/a/ 

• http://www.anarchija.lt/component/content/article
/81-istorija/26785-holokaustas-lietuvoje-zydu-
pogromai-vilijampoleje-ir-masines-zudynes-vii-
forte

• http://ldn-knigi.lib.ru/JUDAICA/Holokaustas.htm

• http://lt.wikipedia.org/wiki/Holokaustas_Lietuvoje
#Sukilimas_ir_pogromai
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Ačiū už dėmesį. 


