LIETUVOS LAISVĖS GYNĖJŲ DIENOS
MINĖJIMO RENGINIŲ

PROGRAMA
2018 m. sausio 11–17 d.
Vilnius

Sausio 11 d., ketvirtadienis

20 val. – Koncertas „In memoriam“ Šv. Jonų bažnyčioje

11 val. – Nacionalinio piešinių konkurso
„Mes užaugome laisvi“, skirto Laisvės gynėjų dienai, geriausių
darbų parodos atidarymas Spaudos konferencijų salėje
(Seimo II rūmai)
Parodą atidaro Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininko
pavaduotoja Irena Degutienė

20.30 val. – Tradicinis Parlamento gynėjų susitikimas
Vilniaus įgulos karininkų ramovėje

15 val. – Nukentėjusiųjų nuo sovietų agresijos susitikimas
Vilniaus televizijos bokšte

Sausio 12 d., penktadienis

Sausio 13 d., šeštadienis
9 val. – Gėlių padėjimo ceremonija prie Kovo 11-ajai skirto
paminklo „Žinia“ Nepriklausomybės aikštėje
10 val. – Iškilmingas Laisvės gynėjų dienos minėjimas ir
Laisvės premijos įteikimo ceremonija Lietuvos Respublikos
Seimo Kovo 11-osios Akto salėje*

8 val. – Pilietinė akcija „Atmintis gyva, nes liudija“.
Kiekviename lange uždegamos žvakutės

12 val. – Valstybės vėliavos pakėlimo ceremonija
Nepriklausomybės aikštėje

10 val. – Iškilminga Laisvės gynėjų rikiuotė Lietuvos laisvės
gynėjų galerijoje (Seimo I rūmai)*

12–17 val. – Neatlygintinos kraujo donorystės akcija –
Laisvės gynėjų atminimui Nacionalinėje Martyno Mažvydo
bibliotekoje (3 aukšto atrijus)

11–15 val. – Laisvės gynėjų susitikimas Lietuvos Respublikos
Seimo Kovo 11-osios Akto salėje*
12–21 val. – Neatlygintinos kraujo donorystės akcija –
Laisvės gynėjų atminimui Nacionalinėje Martyno Mažvydo
bibliotekoje (3 aukšto atrijus)
16.30–21.30 val. – Atvirų durų valandos Lietuvos
Respublikos Seimo Lietuvos laisvės gynėjų ir Vitražo
galerijose (Seimo I rūmai)
Parodų eksponavimas, vaizdo medžiagos demonstravimas,
vaikų piešinių dirbtuvėlės (tema „Laisva Lietuva“), palinkėjimų
Lietuvai rašymas, meninės kompozicijos
17.30 val. – Atminimo laužų uždegimo ceremonija prie
Vilniaus televizijos bokšto
18 val. – Virtualios realybės projekto „Laisvės kodas 13“
pristatymas Vilniaus televizijos bokšte
18 val. – Atminimo laužų uždegimo ceremonija prie
Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos
19–19.30 val. – Atminimo laužų uždegimo ceremonija
Nepriklausomybės aikštėje
19.30 val. – Sąjūdžio valanda Nepriklausomybės aikštėje

* – su kvietimais

12.30–14.30 val. – Atvirų durų valandos Seimo Lietuvos
laisvės gynėjų ir Vitražo galerijose (Seimo I rūmai)
Parodų eksponavimas, vaizdo medžiagos demonstravimas,
palinkėjimų Lietuvai užrašymas, meninės kompozicijos
13.30 val. – Žuvusiųjų pagerbimo ceremonija Antakalnio
kapinėse
Lietuvos kariuomenės krašto apsaugos savanorių pajėgų
karių pagarba Laisvės gynėjams, palaidotiems Alytaus,
Kauno, Kėdainių, Marijampolės, Rokiškio, Vilniaus kapinėse
15 val. – Lietuvos Respublikos Seimo vadovybės, Seimo
Laisvės kovų komisijos ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės
atstovų susitikimas su žuvusiųjų artimaisiais ir nukentėjusiais
nuo Sovietų Sąjungos agresijos 1991 metais Seimo
Konstitucijos salėje* (dalyvauja asmenys, gavę kvietimus į
2018 metų Laisvės gynėjų dienos minėjimą)
17.30 val. – Šv. Mišios Vilniaus arkikatedroje bazilikoje

Sausio 14 d., sekmadienis
12–13.30 val. – XXVII tradicinis tarptautinis pagarbos
bėgimas „Gyvybės ir mirties keliu“ (Antakalnio kapinės–
Televizijos bokštas)

KRAŠTO APSAUGOS SAVANORIŲ PAJĖGŲ
27-ŲJŲ ĮKŪRIMO METINIŲ MINĖJIMO
PROGRAMA

Parodos ir ekspozicijos

Sausio 2–22 d.

2017 m. sausio 17 d., trečiadienis

Nacionalinio piešinių konkurso „Mes užaugome laisvi“,
skirto Laisvės gynėjų dienai, geriausių darbų paroda Seime,
Jungiamojoje galerijoje*

10 val. – Šv. Mišios Lietuvos kariuomenės pagrindinėje
ordinariato Šv. Ignoto bažnyčioje (Šv. Ignoto g. 6)

Sausio 2–31 d.

12 val. – Iškilminga vėliavų rikiuotė Nepriklausomybės
aikštėje prie Lietuvos Respublikos Seimo rūmų

Tekstilininkės Marijonos Sinkevičienės gobelenų paroda
„Sausio 13-oji“ eksponavimas Seimo III rūmų parodų
galerijoje*

Kiti renginiai

Sausio 12 d., penktadienis
10–18 val. – Atvirų durų diena
Genocido aukų muziejaus ekspozicijų (Aukų g. 2A) ir
Tuskulėnų rimties parko memorialinio komplekso muziejinės
ekspozicijos „Tuskulėnų dvaro paslaptys“ lankymas (Baltasis
dvarelis, Žirmūnų g. 1N)
Genocido aukų muziejaus Konferencijų salėje – nacionalinio
mokinių konkurso „Lietuvos kovų už laisvę ir netekčių istorija“
darbų parodos eksponavimas

Sausio 8–31 d.
Fotografijų parodos, skirtos 2017 m. Laisvės premijos
laureatei Nijolei Sadūnaitei, eksponavimas Laisvės gynėjų
galerijoje (Seimo I rūmai)
Parodos lankymas: sausio 12 d. nuo 16.30 val. iki 21.30 val.;
sausio 13 d. nuo 12.30 val. iki 14.30 val.;
sausio 19, 26 d. nuo 11 val. iki 15 val.
Fotomenininko Algirdo Tarvydo nuotraukų paroda „Už laisvę“
Lietuvos Respublikos Seimo II rūmų parodų galerijoje

Sausio 8 d. – vasario 5 d.

Sausio 13 d., šeštadienis

Fotografijų parodos „Laisvės gynimas 1990–1991“
eksponavimas Seimo Vitražo galerijoje (Seimo I rūmai)

10–18 val. – Atvirų durų diena

Parodos lankymas: sausio 12 d. nuo 16.30 val. iki 21.30 val.;
sausio 13 d. nuo 12.30 val. iki 14.30 val.;
sausio 19, 26 d. nuo 11 val. iki 15 val.

Genocido aukų muziejaus ekspozicijų (Aukų g. 2A) ir
Tuskulėnų rimties parko memorialinio komplekso muziejinės
ekspozicijos „Tuskulėnų dvaro paslaptys“ lankymas (Baltasis
dvarelis, Žirmūnų g. 1N)

* su kvietimais

Koplyčios-kolumbariumo lankymas (Žirmūnų g. 1F)
Genocido aukų muziejaus Konferencijų salėje – nacionalinio
mokinių konkurso „Lietuvos kovų už
laisvę ir netekčių istorija“ darbų parodos eksponavimas
Tuskulėnų rimties parko memorialinio komplekso
Konferencijų salėje „Lietuvos kovų už laisvę ir netekčių
istorija“ darbų parodos eksponavimas
13–15 val. – Edukacinių užduočių atlikimas (Oficina,
Žirmūnų g. 1F)

Vilniaus televizijos bokšte – nacionalinio mokinių konkurso
„Lietuvos kovų už laisvę ir netekčių istorija“ dalyvių piešinių
eksponavimas** (Sausio 13-osios g. 10)
** Paroda bus eksponuojama nuo sausio 12 d.

Išsamesnė informacija ir naujausi programos pakeitimai –
interneto svetainėje http://sausio13.lrs.lt

