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ALYTUS 
 

Alytaus kraštotyros muziejus 
Savanorių g. 6, Alytus 
Tel.: (8 315) 51990 
www.alytausmuziejus.lt 
 
PROGRAMA (nuo 19.00 iki 23.00) 
 
19.00 – Pasitikime Naktį 
19.15 – LIETUVOS BALSO II-osios vietos nugalėtoja Vakarė Jarmalavičiūtė (Alytaus jaunimo 
centro vokalo studija „BEL CANTO“, mokytoja ekspertė AldonaRamanauskaitė 
19.30 – PRAKALBINTOS KLUMPĖS pasakojimai mažiausiems muziejaus lankytojams 
20.00 – X-FAKTORIAUS II-osios vietos nugalėtojas ANTTURI 
20.30 – (NE) PALIESTI MUZIEJAUS LOBIAI Nr. 1 
21.00 – UŽŠALDYTAS ŠOKIS su Egle Kalibataite 
21.00 – POJŪČIŲ PAVEIKSLAI su „POJŪČIŲ TEATRU“ 
21.30 – (NE) PALIESTI MUZIEJAUS LOBIAI Nr. 2 
22.00 – MUZIKINIAI MONOLOGAI su Neda Malunavičiūte ir Olegu Ditkovskiu 
23.00 – laužo šviesa naktyje 
 
Visi renginiai NEMOKAMI. 
 
 

Anzelmo Matučio memorialinio muziejus 
A.Matučio g. 8, Alytus 

PROGRAMA (nuo 17.30) 
 
17.30 – Jotvingių gimnazijos dramos studijos „TAŠKAS“ spektaklis „VASARVIDŽIO NAKTIES 
SAPNAS“ (pagal V. Šekspyrą) 
 
  

http://www.alytausmuziejus.lt/


BIRŠTONAS 
 

Birštono sakralinis muziejus 
Birutės g. 10 ,Birštonas 
Tel.: (8 – 319) 65 699 
El. paštas: muziejus@sakralinis.lt 
http://www.sakralinis.lt 
 
PROGRAMA (nuo 18.30 iki 22.00) 
 
18.30 – kava 
19.00 –Pal. Teofiliaus Matulionio fotografijų albumo pristatymas. Dalyvauja sudarytojas V. 
Žukas. 
20.00 – ikonų tapytojo Boriso Jokubausko edukacinis parodos atidarymas. 
21.00 – muzikos valanda su I. Sėmėnaite (sopranas) ir L. Povilaityte Dranseikiene 
(mecosopranas).  
22.00 – muziejaus lankymas su gidu. 
 
Visi renginiai NEMOKAMI. 
 
  

mailto:muziejus@sakralinis.lt
http://www.sakralinis.lt/


BIRŽAI 
 

Biržų krašto muziejus „Sėla“ 
J. Radvilos g. 3, Biržai 
Tel.: (8 450) 33390 
El. paštas: sela@birzumuziejus.lt,  
www.birzumuziejus.lt 
 
PROGRAMA (nuo 18.00 iki 24.00) 
 
Renginys „TARP APAŠČIOS IR NEMUNĖLIO“ 
 
18.00 – Muziejaus nakties atidarymas: 
• Vaikų ir moksleivių liaudies kūrybos atlikėjų konkurso „TRAMTATULIS“ nacionalinio etapo 
nugalėtojų pasveikinimas, Biržų krašto sutartinių pristatymas (Aušra Butkauskienė); 
• Žygio po Biržų kraštą Apaščios – Nemunėlio keliais maršrutų ir dalyvių kelionės įspūdžių 
pristatymas; 
19.00 – nemokamas muziejaus lankymas ir veiklos ekspozicijose: 
• Įmink agaro žiedo paslaptį (arsenalo mažoji ekspozicijų salė); 
• Kūrybinės dirbtuvės vaikams ir šeimoms (pilies rūmai, didžioji ir mažoji parodų salės); 
• „ATSIGERK STEBUKLINGO ŠALTINIO VANDENS IŠ NEPAPRASTO INDO...“ – interaktyvi 
kelionė po muziejaus ekspozicijas 
• Stalo žaidimas „KUR TEKA BIRŽŲ KUNIGAIKŠTYSTĖS UPĖS“ (rūmų I a. arkada) 
• Smardonės šaltinio vanduo- gyvybės eliksyras, o levandų vanduo - atgaiva Jūsų kūnui (rūmų 
II a. arkada);  
• Muziejuje veikiančios parodos: „SLAPTASIS BIRŽŲ MIESTO ARCHYVAS“ (skirta Biržų 
miesto 430-osioms Magdeburgo teisių suteikimo metinėms), paroda, skirta kompozitoriaus V. 
Jakubėno 115-osioms gimimo metinėms, Godos Balbieriūtės darbų paroda „MIDAS TOUCH“ 
bei Olgos Claes paroda „n! Magistro baigiamasis darbas“. 
20.00 – Studentų ansamblio VOX OBLIVIONIS kamerinės-vokalinės šiuolaikiškai 
interpretuojamos muzikos koncertas.  
21.00 – „Aušros“ pagrindinės mokyklos roko grupės „AUŠRA“ koncertas. 
22.00 – „EUROVIZIJOS“ konkurso finalo transliacija. 
 
Pilies kieme galėsite apžiūrėti keliavusiųjų Apaščios-Nemunėlio keliais transporto priemones 
(motociklus, klubo „Ekipažas“ automobilius), Biržų policininkai kvies užsukti į policijos Info 
tašką, o išalkę galės pasmaguriauti Kirkilų žuviene, blynais  ar Šiekštininkų kaimo 
bendruomenės skanumynais (gaminant naudojamas stebuklingas Kučgalio šaltinėlio vanduo),  
puodelio kavos kvies restoranas „PILIES SKLIAUTAI“ (prie kavos gal teks paragauti ir 
paslaptingojo agaro gardėsį...). 
 
Renginys NEMOKAMAS. 
 
  

mailto:sela@birzumuziejus.lt
http://www.birzumuziejus.lt/


DRUSKININKAI 
 

Druskininkų miesto muziejus  
M.K. Čiurlionio g. 59, Druskininkai 
Tel./faks. (8 313) 51024; 
El. paštas: muziejus@druskininkai.lt 
www.druskininkumuziejus.lt 
 
PROGRAMA (nuo 18.00 iki 23.00) 
 
Druskininkų miesto muziejus ir festivalis „DRUSKOMANIJA“  kviečia: 
Kompozitoriaus Ričardo Kabelio „ŠAUKINIAI“ premjera „DRUSKOMANIJOS" 35-mečiui. 
Atlieka: Saulius Petreikis (trimitai, ragai).  
 
M. K. Čiurlionio miesto, bičiulystės ir šviesos šaukinius susieja erdvė ir laikas. Skiriama amžinos 
jaunystės festivaliui.  
 
Pirmoji dalis 
I. MIESTUI IR PASAULIUI 
15.00 - Druskininkų miesto muziejaus bokštas. 
 
Antroji dalis 
II. BIČIULYSTEI 
17.00 - Druskininkų Švč. Mergelės Marijos Škaplierinės bažnyčia. 
 
Trečioji ir ketvirtoji dalys 
III. ŠVIESAI 
21.30 - Druskininkų miesto muziejaus terasa. 
21.50 - Druskonis/Kapinaitės.  
 
Muziejų NEMOKAMAI bus galima lankyti nuo 18.00 iki 23.00. 
 
  

mailto:muziejus@druskininkai.lt
http://www.druskininkumuziejus.lt/


GARGŽDAI 
 

Gargždų krašto muziejus 
Sodo g. 5, Gargždai 
Tel./faks.: (8 46) 452214 
www.gargzdumuziejus.lt 
 
PROGRAMA (nuo 18.30 iki 22.00) 
 
18.30 - TRADICINIŲ AMATŲ KIEMELIS. Tradiciniame amatų kiemelyje kunkuliuos kvapnus 
alus, virs žemaitiška žirnynė, amatininkės demonstruos vilnos vėlimą, lipdymą iš molio bei 
kitus tradicinius amatus. Renginio svečiai bus vaišinami žolelių arbata ir judrėniškių gaspadinių 
sūriu. 
19.00 - Ekskursija po fotografijų parodą „ŽEMAITIJOS MAŽOJI SAKRALINĖ ARCHITEKTŪRA“ 
su Gargždų krašto muziejaus vyr. fondų saugotoja, menotyrininke Regina Šiuryte-Šimuliene. 
Muziejininkė pasakos apie pagoniškųjų ir krikščioniškųjų motyvų sampyną Žemaitijos krašto 
mažojoje sakralinėje architektūroje, kvies pabandyti įvertinti, ko daugiau įžvelgiame senosiose 
žemaičių koplytėlėse. 
19.00 - Žaidimas šeimoms „PASLĖPTO BARONŲ RENĖ LOBIO MEDŽIOKLĖ GARGŽDŲ 
MIESTO PARKE“. Legenda byloja, jog kadaise turtingieji baronai Renė valdydami Gargždų 
dvarą dabartiniame miesto parke užkasė didelį lobį. Visai neseniai muziejaus istorikas, 
tyrinėdamas parką, netyčia aptiko užuominų kaip aptikti paslėptą baronų Renė lobį. Muziejų 
naktis yra būtent toji naktis, kuomet lobis gali būti surastas.... Sekite užuominomis ir suraskite 
paslėptą lobį!  
19.45 - PIEMENŲ ŽAIDIMAI muziejaus kiemelyje. Vėžaičių kultūros centro renginių režisierius 
Aurimas Rapalis pakvies žaisti senuosius lietuvių piemenukų žaidimus, kurie patiks ir mažiems, 
ir dideliems. 
20.15 - TRADICINIAI LIETUVIŲ LIAUDIES ŠOKIAI muziejaus kiemelyje. Smagiai pasišokti ir 
išmokti liaudies šokių kvies kankliuotojas, armonikierius ir kavalieriai su strainomis panomis. 
21.00 - PARTIZANŲ UŽĖJIMAS. Susitikimas su istorijos rekonstruktoriumi, kuris papasakos 
apie Žemaitijos krašto partizaninį judėjimą, demonstruos rekonstruotas partizanų uniformas 
bei ekipuotę. 
21.30 – 22.00 tradicinių šokių tęsinys. 
 

Visi renginiai NEMOKAMI. 
Renginio partneris: Vėžaičių kultūros centras 
 
 

Gargždų krašto muziejaus filialas Agluonėnų etnografinė sodyba  
Klojimo g. 9, Agluonėnai, Klaipėdos raj. 
Tel./faks.: (8 46) 44 20 94 
El. paštas: agluonenu@gargzdumuziejus.lt 
www.gargzdumuziejus.lt    
 
PROGRAMA (nuo 18.00 iki 19.00) 
 
18.00-19.00 - tautodailininko Gintaro Puzarausko medžio drožinių parodos „MEDINIAI 
STEBUKLAI“ atidarymas. Susitikimas su parodos autoriumi.  

http://www.gargzdumuziejus.lt/
mailto:agluonenu@gargzdumuziejus.lt
http://www.gargzdumuziejus.lt/


Koncertuoja Vėžaičių kultūros centro Girininkų skyriaus mergaičių kanklių ansamblis 
„GIRELĖ“.  

Renginys NEMOKAMAS. 
Renginio partneris: Vėžaičių kultūros centras. 
  



IGNALINA 
 

Ignalinos krašto muziejus 
Ateities g. 43, Ignalina 
Tel.: (8 386) 5 31 47 
El.paštas:muziejus@ignalina.lt 
www.ignalinoskrastomuziejus.lt 
 
PROGRAMA (nuo 18.00 iki 24.00) 
 
Nakties programoje muziejaus lankytojai, IŠMOKS tapyti ant vandens. Susipažins su ebru meno 
- tapymo ant vandens technika, kuri įtraukta į UNESCO paveldo sąrašą. 
 
APLANKYS Emos Trapikienės rankdarbių parodą ir pamatys rankdarbio kūrimo procesą. 
IŠBANDYS save „SkaitMENINIO muziejaus“ pabėgimo kambario žaidime. 
 
IŠGIRS specialiai šiam vakarui sukurtą muzikinę programą, kurios metu turės galimybę 
išsirinkti patinkančią dainą.  
Iki pat vidurnakčio LANKYS muziejaus ekspozicijas, klausydami legendos ar žaisdami stalo 
žaidimus. 
 
Visi renginiai NEMOKAMI. 
  

mailto:muziejus@ignalina.lt
http://www.ignalinoskrastomuziejus.lt/


JONAVA 
 

Jonavos kultūros centro Krašto muziejus 
J. Basanavičiaus g. 3, Jonava 
Tel.: (8 349) 52335 
El. paštas: jonavosmuziejus@gmail.com, 
www.jonavosmuziejus.lt 
 
PROGRAMA (nuo 19.00 iki 22.00) 
 
19.00 - Gatvės muzikos dienos dalyvių pasirodymai 
20.00 - orientacinio žaidimo „PAŽINK JONAVĄ AKTYVIAI“ startas.  
Edukaciniai užsiėmimai: keramika, žvakių liejimas,etno tatuiruotės, šakočio kepimas, eterinių 
kvepalų gamyba.  
22.00 - ALICE WAY koncertinė programa. 
Šviesos fotografija. 
 
Visi renginiai NEMOKAMI. 

 
  

mailto:jonavosmuziejus@gmail.com
http://www.jonavosmuziejus.lt/


KAUNAS 
 

Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus 
V. Putvinskio 55, Kaunas 
Tel.: (8 37) 229475 
El. paštas: mkc.info@takas.lt 
www.ciurlionis.lt 
 
PROGRAMA (nuo 11.00 iki 24.00) 
 

8 MKČ muziejus ir galerijas vienijanti akcija „KULTŪRINIS LABIRINTAS: 1 NAKTIS – 8 
PARODOS“.  
Akcijos metu keliaudami temstančio miesto labirintais – parkais, kiemais, laiptais, naujai 
atrasite ir pažinsite Kauną, neeilines čia gyvenusias asmenybes, o kiekviename iš muziejų bei 
galerijų rasite tik šiai nakčiai į dienos šviesą ištrauktų ypatingų eksponatų, istorijų ir paslapčių, 
kurias saugo seniausias dailės muziejus Lietuvoje.  
SVARBU! Norite keliauti šiuo maršrutu? Atsiųskite į savo išmanųjį įrenginį ar atsispausdinkite 
renginio programą su žemėlapiu. Specialusis, tik šiai nakčiai skirtas, maršrutas programoje 
pažymėtas renginio simboliu ir grotažyme #1naktis8parodos. 
 
Apkeliautuose muziejuose ir galerijose jūsų lauks ne tik parodos ir ekspozicijos, bet ir daugybė 
renginių, spektaklių, koncertų bei kūrybinių užsiėmimų vaikams. 
 
Akcijoje dalyvauja šie muziejai ir galerijos: 
 
M. K. Čiurlionio dailės muziejus (V. Putvinskio 55, Kaunas, 11.00-24.00); 
M. Žilinsko dailės galerija (Nepriklausomybės a. 12, Kaunas, 11.00–24.00); 
Paveikslų galerija (K. Donelaičio g. 16, Kaunas, 11.00–24.00); 
Velnių muziejus, A. Žmuidzinavičiaus kūrinių ir rinkinių muziejus (V. Putvinskio g. 64, Kaunas, 
11.00–24.00); 
J. Zikaro memorialinis muziejus (J. Zikaro g. 3, Kaunas, 11.00–20.00); 
L. Truikio ir M. Rakauskaitės memorialinis muziejus (E. Fryko g. 14, Kaunas, 11.00–20.00); 
Istorinė LR Prezidentūra (Vilniaus g. 33, Kaunas, 11.00–24.00); 
A. ir P. Galaunių namai (Vydūno al. 2, Kaunas, 11.00–20.00) 
 

Išsamią renginio programą (nuolat pildomą) bei žemėlapį rasite www.ciurlionis.lt 
Renginio naujienas sekite Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės muziejaus Facebook paskyroje.  
 

Renginio partneriai:  
„Lions“ tarptautinės organizacijos Kauno M. K. Čiurlionio klubas 
„AveniuArt“ 
 

Renginys NEMOKAMAS. 
 

 
 
 
 
 
 

mailto:mkc.info@takas.lt
http://www.ciurlionis.lt/
http://www.ciurlionis.lt/


Istorinė Lietuvos Respublikos Prezidentūra Kaune 
Vilniaus g. 33, Kaunas 
Tel. (8-37) 201778 
El. paštas: info@istorineprezidentura.lt 
www.istorineprezidentura.lt 
  
PROGRAMA (nuo 11.00 iki 24.00) 
Gegužės 18-ąją, Tarptautinę muziejų dieną ir Muziejų naktį Istorinės Lietuvos Respublikos 
prezidentūros dėmesio centre – Lietuvos Respublikos Prezidentas. Tarp dviejų tikėtinų 
dabartinio Lietuvos prezidento rinkimų turų muziejus kviečia atidžiau pažvelgti į tarpukario 
prezidentus, jų veiklą, vertybines nuostatas, prezidento institucijos formavimąsi ir kaitą, 
santykį su visuomene ir kitomis valstybės institucijomis.  
Prieš 100 metų Lietuvos gyventojai pirmą sykį išgirdo žodį „prezidentas“, kuris buvo naujas ir 
nelabai suprantamas visuomenei, pripratusiai prie caro ar kaizerio valdymo. Šiandien tai 
visiems įprastas žodis, bet ar tikrai žinome, ką gali ir ko negali prezidentas, kokios jo funkcijos. 
 
Gegužės 18-ąją Istorinė Prezidentūra siūlo net KETURIS BŪDUS susipažinti su tarpukario 
Prezidentais ir Prezidento institucija.  
Pirmasis būdas – pakeliauti po Kauną prezidentiniu maršrutu ir susipažinti su miesto kultūros 
paveldu, susijusiu su tarpukario prezidentais. Šiuo maršrutu savarankiškai galima keliauti bet 
kada, bet norint gauti vertingą prizą, tai reikia padaryti būtent gegužės 18-ąją tarp 9.00 ir 
21.00. Prieš pradedant žaidimą, būtina atidžiai susipažinti su žaidimo taisyklėmis. 
Antrasis būdas – dalyvauti Istorinės Prezidentūros pažintiniame žaidime „KAS TAS 
PREZIDENTAS?“, kuris vyks muziejaus teritorijoje nuo 17.00 iki 22.00. Žaidimo sekretoriate 
gavę užduočių lapą žaidėjai turės atlikti įvairias užduotis, rasti atsakymus, išspręsti 
galvosūkius. Atsakymus galima bus rasti sodelyje veikiančioje fotografijų parodoje „KAS TAS 
PREZIDENTAS? LIETUVOS PREZIDENTAI IR PREZIDENTO INSTITUCIJA 1919–1940 
METAIS“, muziejaus ekspozicijose ir žinoma, visagaliame internete. 
Trečiasis būdas – naktinėtojai kviečiami 22.00 užsukti į muziejų ir pasiklausyti naktinių 
pasakojimų apie Istorinius Prezidento rūmus ir juose nutikusius dalykus. Į renginį registruotis 
nereikia, tačiau primename, kad Prezidento rūmų Audiencijų salė ne guminė, tad ir vietų 
skaičius joje ribotas. 
Ketvirtasis būdas – tiesiog ramiai apžiūrėti naują lauko fotografijų parodą „KAS TAS 
PREZIDENTAS? LIETUVOS PREZIDENTAI IR PREZIDENTO INSTITUCIJA 1919–1940 
METAIS“, pagulėti sodelyje ant žolės po senaisiais kaštonais, pasiklausyti gatvės muzikos, 
užeiti į istorinius Prezidento rūmus, apžiūrėti ten veikiančias parodas ir ekspozicijas, išbandyti 
visas edukacines veiklas, o tada galbūt užsukti į kurią nors Vilniaus g. esančią kavinukę, 
nusipirkti kavos ir vėl grįžti ant Istorinės Prezidentūros žolės sodelyje. Tiesa, už orą 
neatsakome J 
 
Istorinius Prezidento rūmus galima aplankyti ir dalyvauti visose veiklose NEMOKAMAI nuo 
11.00 iki 24.00. Paskutiniai lankytojai įleidžiami 23.30. 
 

 
 
 
 
Kauno miesto muziejus 

mailto:info@istorineprezidentura.lt
http://www.istorineprezidentura.lt/


Kauno Rotušė 
Rotušės a. 15, Kaunas 
Tel.: (8 37) 208220,  
El.paštas:edukacijuskyrius@kaunomuziejus.lt,  
www.kaunomuziejus.lt 
 
PROGRAMA (nuo 12.00 iki 24.00) 
 
12.00 ir 16.00 vyks muziejaus ir „200M2” rengiamos architektūrinės edukacinės dirbtuvės 
„MIESTO ARCHITEKTAI”. Jų metu galėsime susipažinti su žymiausiais tarpukario Kauno 
architektų darbais, kūrybos bruožais, išmoksime atpažinti išskirtines detales jų projektuotuose 
pastatuose. Užsiėmimai vyks lietuvių kalba. 
Būtina išankstinė dalyvių REGISTRACIJA el. paštu: kasa@kaunomuziejus.lt. Laiške nurodykite 
dalyvių skaičių ir vaikų amžių.  
Dalyvavimas užsiėmime – NEMOKAMAS! 
Užsiėmimo trukmė iki 1,5 val. 
18.00 - parodos „KAUNO (NE)LAIKINUMAI”, skirtos Laikinosios sostinės metams pažymėti, 
atidarymas. Parodoje retrospekyviai pristatomas 1919–1940 m. Kaunas. Po I pasaulinio karo 
Vilnių užėmus bolševikams, o vėliau lenkams, Kaunas nuo 1919 m. sausio tapo laikinąja 
Lietuvos sostine. Šioje parodoje žvelgsime ne tik į praeitį, bet ir į dabartį, analizuodami, kurie 
Laikinosios sostinės laikotarpio ženklai yra tapę neatskiriama Kauno tapatybės dalimi.   
 
Į seniausius laikus lankytojus nukels Rotušės rūsiuose esanti istorinė ekspozicija, į Laikinosios 
sostinės laikmetį persikes apsilankymas burmistro J. Vileišio kabinete, sovietmečio Kauną 
galima bus pajusti apžiūrint keramikos ir fotografijų parodas, o šių laikų miestą bus galimybė 
išvysti pro Rotušės bokšto langus. 
 
Nuo 18.00 iki 24.00 muziejaus lankymas NEMOKAMAS! 
 
 

M. ir K. Petrauskų lietuvių muzikos muziejus 
K. Petrausko g., 31, Kaunas 
Tel.: (8 37) 733371; 
El. paštas: n.kaminskaite@kaunomuziejus.lt  
www.kaunomuziejus.lt 
 
PROGRAMA (nuo 18.00 iki 24.00) 
 
M. ir K. Petrauskų skyriaus kiemelyje veiks muzikinė tarpukario fotoateljė, o M. ir K. Petrauskų 
namuose laukiantys muziejininkai pakvies apžiūrėti memorialinį K. Petrausko butą, 
interaktyvią ekspoziciją „Valstybės teatras. Tautą burianti muzika“, edukacinę klasę su visais 
jai priklausančiais atributais bei joje esančią parodą „Lietuviškos operos ir jų kūrėjai. Nuo 
„Birutės“ iki „Dryžuotos operos““, o pailsėti galėsite neformalioje skyriaus „X erdvėje“. 
 
Nuo 18.00 iki 24.00 muziejaus lankymas NEMOKAMAS! 
 
 
 

Lietuvių tautinės muzikos istorijos muziejus 
L. Zamenhofo g. 12, Kaunas 

mailto:edukacijuskyrius@kaunomuziejus.lt
http://www.kaunomuziejus.lt/
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Tel. (8 37) 732 498 
El.paštas:g.duseviciute@kaunomuziejus.lt 
www.kaunomuziejus.lt 
 
PROGRAMA (nuo 18.00 iki 24.00) 
 
Nuo 18.00 iki 24.00 Tautinės muzikos skyriuje pasiruoškite muzikuoti – interaktyvioje 
ekspozicijoje galėsite išbandyti visus muzikos instrumentus, su draugais padainuoti sutartinių 
karaoke ar net pamėginti pabūti didžėjais, pasitelkiant pagalbon unikalų interaktyvų žaidimą  
„DJ FOLK”. Ir būtinai apžiūrėkite naujausią skyriaus parodą apie postfolkloro festivalius 
„KLEGESIAI, ŽAIBAI, NAKTIBALDOS IR JUODARAGIAI“.  
 
Nuo 18.00 iki 24.00 muziejaus lankymas NEMOKAMAS! 
 
 

Kauno pilis 
Pilies g. 17, Kaunas 
Tel. (8 37) 300 672 
El.paštas pilis.kasa@kaunomuziejus.lt 
www.kaunomuziejus.lt 
 
PROGRAMA (nuo18.00 iki 24.00)  
 
Nuo 18.00 iki 24.00 Pilies skyriuje galėsite sutikti požemiuose gyvenantį interaktyvų 
vaiduoklį, sulošti vieną kitą kvirkato partiją bei apžiūrėti išskirtinę parodą: „VYTIS – LIETUVOS 
IR LIETUVIŲ. IŠEIVIJOS INDĖLIS KURIANT MODERNIOS VALSTYBĖS SIMBOLIUS“.   
 
Nuo 18.00 iki 24.00 muziejaus lankymas NEMOKAMAS! 
 

 

Kauno rajono muziejus 
Pilies takas 1, Raudondvaris, Kauno r. 

Tel. 8 612 53 314 

El. paštas krmuziejus@gmail.com 

www.krmuziejus.lt 

 

18 val. parodos „RAUDONDVARIO GRAFAS B. H. TIŠKEVIČIUS – FOTOGRAFAS“ atidarymas. 

XIX-XX a. pr. Benedikto Henriko Tiškevičiaus fotografijos iš Kauno rajono muziejaus fondų, 

rodomos pirmą kartą. 

19 val. Teatralizuota ekskursija „RAUDONDVARIO GRAFO B. H. TIŠKEVIČIAUS KELIONĖS PO 
PASAULĮ“. Veda grafienė Rozalija ir grafas Benediktas. 

20:30 val. Frederiko Šopeno muzikos koncertas. Atlieka pianistas Andrius Vasiliauskas. 

21:30 val. Ekskursija „RAUDONDVARIO GRAFO B. H. TIŠKEVIČIAUS KELIONĖS PO 
PASAULĮ“. 

 

Renginys NEMOKAMAS. 

 

 

mailto:g.duseviciute@kaunomuziejus.lt
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Kauno IX forto muziejus 
Žemaičių pl. 73, Kaunas 
Tel.: (8 37) 377750 
El.paštas: muziejus@9fortomuziejus.lt 
www.9fortomuziejus.lt 
www.facebook.com/9fortomuziejus 
 
PROGRAMA (nuo 22.00 iki 00.00) 
 
Patyrimo eksperimentas „ŠVIESOS NEBUVIMAS“ 
 
Europos muziejų naktį – 2019 m. gegužės 18 d. – Kauno IX forto muziejus kviečia patirti „šviesos 
nebuvimą“.  
Nuo 22.00 iki 24.00 IX forto gynybinėje sienoje (požemiuose) lankytojai turės galimybę 
tamsoje išbandyti savo pojūčius ir emocijas. Šviesos nebuvimas – tamsa – IX forte tarsi alegorija 
apie pasaulinius karus, tamsią, neramią praeitį. Tačiau tamsa nėra tik juoda, nyki ar slegianti. 
Girdėjimas, lytėjimas ir kvapai suteikia tamsai savotiškų spalvų. Tamsa ir apribotas matymas 
gali suteikti daugiau empatijos, padėti pajausti, aktyvuoti gynybinius instinktus. 
Tikru iššūkiu taps orientavimasis IX forto gynybinėje sienoje tamsoje. Kiekvienas lankytojas 
įgis savo patirtį, konstruos savo asmeninę istoriją. Muziejininkai sieks užfiksuoti dalyvių 
jausmus ir emocijas „PRIEŠ TAMSĄ“ ir „PO TAMSOS“. 
 

Renginys NEMOKAMAS. Išankstinės registracijos nėra.  
Už savo sveikatą ir saugumą renginio metu dalyviai atsako patys 
Už asmenis, kurie yra jaunesni nei 16 m., atsako juos lydintys suaugusieji. 
Susirinkimo vieta – IX fortas 
Paskutiniai lankytojai įleidžiami 23.30. 
 
Pastaba: 2019 m. gegužės 18 d. Kauno IX forto muziejaus ekspozicijas bus galima aplankyti ir 
įprastu darbo laiku: 10.00 – 18.00. Bilieto kaina – 3,00 Eur/asm. 
 
 

Lietuvos švietimo istorijos muziejus 
Vytauto pr. 52, Kaunas 
Tel.: (8 650) 41018 
El.paštas:renginiai@lsim.lt 
www.lsim.lt 
 
PROGRAMA (nuo 16.00 iki 21.00) 
 
16.00–21.00 – nemokamas muziejaus ekspozicijų lankymas. 
16.00–22.00 – „KAUNOPOLIO“ žaidimų sesijos (2-6 asmenys.). SVARBU! Būtina išankstinė 
registracija telefonu 8 650 41018  
16.00–18.00 – edukacinių erdvių lankymas visai šeimai. Galėsite susipažinti su Montessori 
mokymo metodika, išbandyti įvairiausias komunikacijos priemones nuo žąsies plunksnos iki 
Brailio rašto rašomosios mašinėlės bei pasitikrinti savo žinias interaktyviose erdvėse. 
20.00–21.00 – trumpametražio filmo „SVEČIUOSE PAS DIEVĄ“ (rež. Laura Tamošiūnaitė – 
Šakalienė) peržiūra atviroje erdvėje.  

mailto:muziejus@9fortomuziejus.lt
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Filmo peržiūra vyks Lietuvos švietimo istorijos muziejaus kiemelyje, kurio metu vaišinsime 
kava, arbata (Esant blogam orui įsikursime muziejaus salėje). 
 
Visi renginiai NEMOKAMI. 
 
 

Kauno T. Ivanausko zoologijos muziejus 
Laisvės al. 106, Kaunas, 
Tel.: (8 37) 22 96 75 
El. paštas:info@zoomuziejus.lt 
www.zoomuziejus.lt 
  
PROGRAMA (nuo 10.00 iki 24.00) 
 
Kauno T. Ivanausko zoologijos muziejus - vienas seniausių muziejų respublikoje ir vienintelis 
specializuotas zoologijos muziejus Pabaltijyje 2019 m. liepos 15 d. minėsiantis savo veiklos  
100- metį ! 
PASKAITOS 
 

PARODOS 
 
1. Geriausių 2011 m. fotografijų gamtos tematika paroda – I aukšto foje. 
2. Nykstančių laukinės faunos ir floros rūšių tarptautinės prekybos konvencija (CITES)- I aukšto 
foje. 
3. Gamtos fotografijų paroda. Fotomenininkas Algimantas Lūža – muziejaus laisvose erdvėse. 

Eil. 
Nr. 

    Laikas 
 

                        Tema     Lektorius Užsiėmimo 
vieta          

1. 
2. 
3. 

18.00-19.00  
20.00-21.00 
22.00-23.00 

Taksidermijos šimtmečio 
tradicijos 

Vasilijus 
Vasiliauskas 

II aukštas- Kino 
salė 

4. 
5. 

19.00-20.00 
21.00-22.00 
 

Paskaita : “Kauno T. Ivanausko 
zoologijos muziejui -100 metų” 

Audronė 
Kleišmantienė 

II aukštas- Kino 
salė 

6. 
7. 
8. 

18.00-19.00 
20.00-21.00 
22.00-23.00 

Edukacija : “Viskas apie gyvūnus: 
surask, tyrinėk, atpažink” 

Lina Marmaitė III aukštas – 
Edukacinė 
klasė 
 

9. 18.00-23.30 Bestuburių rinkiniai– tradicijų 
tąsa 

Alvyra 
Patapavičienė 

III aukštas – 
Bestuburių salė 

10. 18.00-23.30 Vabzdžių rinkiniai- tradicijų tąsa Romas Ferenca III aukštas- 
Vabzdžių salė 

11. 18.00-23.30 Paukščių rinkiniai- tradicijų tąsa Saulius 
Rumbutis 

II aukštas- 
Paukščių salė 

12. 18.00-23.30 Žuvų, varliagyvių, roplių 
rinkiniai- tradicijų tąsa 

Natalija Avyžienė II aukštas- 
Žuvų-roplių 
salė 

13. 18.00-23.30 Žinduolių rinkiniai- tradicijų tąsa Vaclovas 
Gedminas 

I aukštas- 
Žinduolių salė 

mailto:info@zoomuziejus.lt
http://www.zoomuziejus.lt/


4. Kauno miesto Antano Martinaičio dailės mokyklos mokinių piešinių paroda “GAMTA 
STEBINA! METAMORFOZĖS- NUO ŠAKELĖS IKI GYVŪNO…”. Mokytoja Audronė Pitrinienė – 
II aukšto foje. 
 

Muziejaus ekspozicijos lankymas bei renginiai nuo 10.00 iki 24.00 – NEMOKAMI ! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maironio lietuvių literatūros muziejus 
Rotušės a. 13, Kaunas 
Tel.:(8 37) 206842 
El. paštas:vrs@maironiomuziejus.lt 
www.maironiomuziejus.lt 
 
PROGRAMA (nuo 9.00 iki 24.00) 
 

Renginys „NAKTĮ SODAS NEUŽMIEGA...“ 

 
9.00–17.00 – NEMOKAMAS muziejaus ir jo padalinių lankymas (S. Nėries, B. ir V. Sruogų, J. 
Grušo, J. Tumo-Vaižganto memorialiniai muziejai bei Vaikų literatūros muziejus) 
(http://maironiomuziejus.lt/lt/kontaktai) 
18.00 – teminė ekskursija Maironio bute „SVEČIAI IŠ PRAEITIES“ (SVARBU! būtina 
registracija (8 37) 207 608) 
19.00 – VDU studentų kūrybinės grupės „DECLAMATIONES“ publicistinis spektaklis 
„ROMANTIKAI“. 
20.00 – teminė ekskursija Maironio bute „SVEČIAI IŠ PRAEITIES“ (SVARBU! būtina 
registracija (8 37) 207 608) 
18.00–24.00 – edukacinė paroda „ASMENYBĖS KODAI RANKRAŠČIUOSE“ 
18.00– 24.00 – jutiminė instaliacija tamsoje „JUODOS PASLAPTYS“ muziejaus rūsyje 
18.00–24.00 – pramoginės veiklos, apsuptos gitaros garsų (gros Tadas Petkevičius-
Grajauskas), Maironio sode: asmenukių sienelė, mažųjų kampelis, literatūrinis LOTO, akcija 
„NUSPALVINK RAŠYTOJĄ“... 
Kviečiame kartu su gausia muziejaus darbuotojų ir savanorių komanda švęsti muziejų dieną ir 
naktį kartu! 
 
 

Lietuvos aviacijos muziejus 
Veiverių g. 132, Kaunas 
Tel.: (8 37) 390 357 

mailto:vrs@maironiomuziejus.lt
http://www.maironiomuziejus.lt/
http://maironiomuziejus.lt/lt/kontaktai


El. paštas: aviacijos.muziejus@gmail.com 
www.lam.lt 
 
PROGRAMA (nuo 19.00 iki 24.00) 
 
19.00 - muziejus atvers duris, ir visi norintys galės apžiūrėti ekspozicijas NEMOKAMAI. 
Didžiulio susidomėjimo sulaukę muziejaus skrydžių imituokliai ir šiemet kvies visus norinčius 
išbandyti savo jėgas pilotuojant virtualius orlaivius bei naujai įsigytą parasparnio imituoklį.  
Istorijos takais po S. Dariaus ir S. Girėno aerodromą pasivaikščioti ir pasiklausyti įdomių istorijų 
visi norintys galės su Lietuvos aviacijos muziejaus muziejininku - istoriku Eugenijumi Raubicku.  
Muziejaus kiemelyje, improvizuotoje lauko kavinėje, patogiai įsitaisę prie stalelių lankytojai 
besimėgaudami kava galės grožėtis saulėlydžiu gamtoje, temstant dideliame ekrane bus 
demonstruojamos skrydžių akimirkos, VDU muzikos akademijos studentai kvies pasiklausyti 
muzikos.  
Sutemus, lygiai vidurnaktį, renginį vainikuos Lietuvos aviacijos muziejaus fejerverkas. 
 
 

Lietuvos sporto muziejus 
Muziejaus 7, Kaunas 
Tel.  (8 37) 22 06 91 
El. paštas: sportomuziejus@yahoo.com 
www.lietuvossportomuziejus.lt 
 
PROGRAMA (nuo 17.00 iki 22.00) 
 
Muziejuje bus galima susipažinti su visomis muziejaus ekspozicijomis: pagrindine muziejaus 
sale, kurioje eksponuojami įvairių sporto šakų įrankiai, trofėjai, sportininkų prizai, 
apdovanojimai ir daugelis kitų eksponatų, Jadvygos ir Jono Ramanauskų Lietuvos cirko 
istorijos, bokso legendos Algirdo Šociko bokso, Lietuvos olimpiečių laimėjimų Olimpinėse 
žaidynėse –  nuo 1924 m. iki šių dienų. 
Muziejaus kiemelyje bus galima pamėtyti kamuolį Trikrepšio žaidime, paspardyti kamuolį 
futbolo lauke.  
Muziejaus edukacinėje klasėje bus demonstruojami videofilmai apie Lietuvos sportinį 
gyvenimą. 
 
Muziejaus lankymas NEMOKAMAS. 
 
 

Vytauto Didžiojo karo muziejus 
K. Donelaičio g. 64, Kaunas 
Tel.: (8 37) 32 07 65 
El. paštas: vdkaromuziejus@kam.lt 
www.vdkaromuziejus.lt  
 

PROGRAMA (nuo 20.00 iki 02.00) 
 
2019-ieji – Lietuvos Nepriklausomybės kovų atminimo metai. Lietuvos Nepriklausomybės 
kovos yra svarbus Lietuvos ir jos kariuomenės istorijos etapas. Jos įrodė, kad pradėta kurti 
Lietuvos kariuomenė yra pajėgi atremti bet kokį agresorių, net ir daug stipresnį, o dėka 
savanorių ir karių, ryžtingai stojusių ginti savo Tėvynės, Lietuva išsaugojo Nepriklausomybę. 

mailto:aviacijos.muziejus@gmail.com
http://www.lam.lt/
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Per šią muziejų naktį turėsite išskirtinę galimybę praeiti visą savanorio kelią – nuo šaukimo 
tapti savanoriu iki mūšio fronte.  
 
Jūsų kelionė 1919 m. savanorio keliu prasidės jau muziejaus sodelyje. Susipažinę su to meto 
aplinkos ypatumais sutiksite savanorį, kuris pakvies Jus pradėti išbandymų kelią – praeiti 
komendantūrą, pasitikrinti sveikatą ir gauti žaidimo lapą. Patvirtinus, kad esate sveikas, 
pradėsite ruoštis tapti kariu – žengsite į muziejų, kuriame Jūsų lauks ginklininko instruktažas – 
turėsite susipažinti ir išmokti užtaisyti ginklus. Po instruktažo Jūsų lauks kitas iššūkis – ne tik 
susipažinti su įvairiais to meto daiktais, bet ir atrinkti reikalingus savanoriui. Taktiniai 
pamokymai ir žinių įtvirtinimas – trečiasis savanorio išbandymas. Praėję šiuos tris punktus 
būsite pasiruošę pagrindiniam ir svarbiausiam išbandymui – mūšio frontui, kuriame 
patikrinsite savo taiklumą su pistoletu „Mauser C96“. Visuose punktuose ant muziejaus 
sodelyje gauto žaidimo lapo turėsite rinkti antspaudus, o atnešę juos į pirmąjį tašką – 
komendantūrą – būsite apdovanoti.  
 
Sunkius išbandymus palengvins šaunios pramogos – galėsite įsiamžinti fotobūdelėje, 
apsilankyti poilsio erdvėje, kurioje Jūsų lauks Kauno technologijos universiteto komanda ir leis 
išbandyti interaktyvius žaidimus, o jau sutemus išvysite magišką iliuzionisto pasirodymą ir 
turėsite progą muziejuje pasivaikščioti visiškoje tamsoje, nes eiti miegoti anksti nesiruošiame. 
Tad gavęs šaukimą nedvejok, ateik į muziejų, išbandyk savanorio kelią ir sudalyvauk magiškos 
nakties nuotykiuose.   
 
20.00–20.10 – iškilmingas renginio atidarymas 
20.00–23.00 –virtualios realybės ir fotopramogų išbandymas 
20.00–24.00 – aktyvus žaidimas „PRAEIK SAVANORIO KELIU“ 
21.00–21.30 – vakaro varpų koncertas 
24.00–01.00 – magiškas iliuzionisto pasirodymas 
01.00–02.00 – pažintis su muziejumi tamsoje 
 
Visi renginiai NEMOKAMI. 
 
 

 

Kauno istorinės technikos muziejus „Retromobile“ 
S.Dariaus ir S.Girėno g. 29A, Kaunas 
Tel.: (8 682) 27122, (8 617) 37078 
El. paštas: info@retromobile.lt  
www.retromobile.lt  

 
PROGRAMA (nuo 18.00 iki 02.00) 

 
Renginys „Muziejų naktis. Pabaiga“ 
18.00 - 02.00 val. edukacinė mokomoji programa, video bei foto medžiagos demonstravimas, 
gidas, bendravimas. 
dailininko Valdo Žemaičio istorinių automobilių paroda. Jūsų lauks istoriniai paišybos 
eksponatai. 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30 - vaikų vėžinimas istorine technika Muziejaus kieme. 
19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00 - senoviniais autobusais pažinsime naktinį Kauną. 
21.00, 22.00, 23.00 - senoviniais sunkvežimiais pažinsime naktinį Kauną (programa tik 
suaugusiems). 

mailto:info@retromobile.lt
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00.00 - muziejaus eksponatų išvyka į naktinio Kauno gatves. 
 
Visi renginiai NEMOKAMI. 
SVARBU! Norintiems dalyvauti naktiniuose pasivažinėjimuose, pirmenybė teikiama iš anksto 
užsiregistravusiems. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. Kleišmanto brangakmenių muziejus 
Kurpių g. 13 - 7, Kaunas, Lietuva 
Tel./Faks.: (8 37) 22 77 80 
El. paštas: dusafyrai@gmail.com  
www.dusafyrai.weebly.com/ 
 
PROGRAMA (nuo 16.00 iki 23.00) 
 
Nakties sutemose mineralai tampa dar paslaptingesni ir gražesni, tad kviečiame aplankyti A. 
Kleišmanto Brangakmenių muziejų naktį! 
 
Renginio metu galima bus pamatyti: 
įspūdingo dydžio Brazilijos ametistą, 
"laukinius" deimantus, 
pramonėje ir juvelyrikoje naudojamus brangakmenius, 
gamtos kurtus paveikslus 
ir dar daug kitų gamtos ir žmogaus sukurtų eksponatų... 
Muziejaus lankymas nuo 16.00 iki 23.00 NEMOKAMAS. 

 

 

LSMU Lietuvos medicinos ir farmacijos istorijos muziejus  
Rotušės a. 28, Kaunas 
Tel.: (8-37) 201 569 
El. paštas: muziejus@lsmuni.lt 
https://www.facebook.com/lmfmuziejus/ 

 
PROGRAMA (nuo 18.00 iki 20.00) 

 
Kviečiame registruotis į ekskursijas (vienoje grupėje ne daugiau kaip 25 asm.) su „NAKTIES 
ARBATOS“ degustacija muziejaus kiemelyje. 
Ekskursijos vyks 18.00, 19.00 ir 20.00.  
Ekskursijos tema: ARBATOS LIETUVIŠKOSE TRADICIJOSE IR VAISTININKYSTĖJE 
Registracija: https://docs.google.com/forms/d/1YnwrKgziic5AaJBiJU3c4a-tPx-
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Ir0e020Xqy6IZSpU/edit). 
 

  



KERNAVĖ 
 

Kernavės archeologinės vietovės muziejus 
Kerniaus g. 4A, Kernavė, Širvintų r. 
Tel.: (8 382) 47371 
El.paštas:muziejus@kernave.org; 
www.kernave.org 
 
PROGRAMA (nuo 18.00 iki 24.00) 
 

Atkurtame XIII-XIV a. Kernavės mieste viduramžišką Muziejų nakties nuotaiką padės sukurti 
muziejininkai kartu su Kernavės bendruomene. Amatininkų sodybose virs gyvenimas – 
šeimininkai pasakos apie savo kasdienybę, kvies svečius fotografuotis, pasivaišinti užkandžiais 
ir žolelių arbata.  
Smalsius, iššūkių nebijančius svečius pakviesime į žygį po Kernavės archeologinę vietovę – 
aplankysime tyrimų vietas ir betarpiškai iš archeologų išgirsime kaip buvo atskleistos praeities 
paslaptys per 40 metų čia vykusių tyrimų ir atradimų. 
 

19.00–23.00 - pažintis su viduramžių gyvenimu, archajiški lauko ir stalo žaidimai, vikingų 
pasiuntiniai demonstruos maisto gamybos paslaptis ir senąją ginkluotę (fotosesija). 
20.00–22.00 - žygis su Kernavės tyrėjais po archeologinę vietovę. Aplankysite ir retai 
lankomas vietas, išgirsite archeologų pasakojimų apie praeitį, archeologinius tyrinėjimus ir 
atradimus.  Žygiui registruokitės: www.kernave.org  
22.00–24.00 - vaišės, dainos ir pašnekesiai prie laužo. Vietos bendruomenės Kernavės folkloro 
ansamblio „MEDGRINDA“ muzikinis pasirodymas. 
18.00–22.00 - Kernavės archeologinės vietovės muziejaus lankymas. 
 

Renginys ir muziejaus lankymas NEMOKAMI. 
 

  

mailto:muziejus@kernave.org
http://www.kernave.org/
http://www.kernave.org/


KĖDAINIAI 
 

Janinos Monkutės-Marks muziejus-galerija 
J.Basanavičiaus g. 45, Kėdainiai 
Tel.: (8 347) 57398 
El. paštas: galerija@jmm-muziejus.lt 
www.jmm-muziejus.com 
 
PROGRAMA (nuo 18.00 iki 22.00) 

 
Renginys „EKO DIZAINAS – MŪSŲ ATEITIS“ 
 
• NEMOKAMAS Janinos Monkutės-Marks muziejaus-galerijos parodų lankymas: Linos 
Zavadskės, Džinos Jasiūnienės ir Loretos Zdanavičienės autorinių darbų paroda „TRYS 
ISTORIJOS“, Vytauto Kazimiero Jonyno kūrybos paroda „KELIONĖ“ ir Janinos Monkutės-Marks 
pop meno kolekcija. 
• Meninės - edukacinės dirbtuvėlės ir edukacijos ekologijos tema.  
• Akcijos ir žaidimai. 
• Šokių studijos „IZZADORA“ kolektyvų pasirodymai ir interaktyvi šokių dirbtuvėlė,  
įtraukianti renginio lankytojus. 
• Vaidos Tamaševičiūtės ir Židrijos Janušaitės performansas „TAIP ARTI, TAIP TOLI“.  
• Video filmo „EŽERŲ DUGNE“ (rež. Akvilė Anglickaitė, Irma Stanaitytė, prodiuseris Andrius 
Daniulaitis.) pristatymas, peržiūra ir diskusija, kurią ves Dalia Vengrytė. 
 
Renginiai NEMOKAMI. 
 
  

mailto:galerija@jmm-muziejus.lt
http://www.jmm-muziejus.com/


KLAIPĖDA 
 

Lietuvos jūrų muziejus 
Smiltynės g. 3, Klaipėda 
Tel.: (8 46) 490 740 
El. paštas: ljm@muziejus.lt  
www.muziejus.lt 
 
PROGRAMA (nuo 18.00 iki 21.15) 
 
17.30 - Muziejų nakties lankytojų kėlimasis keltu iš Senosios perkėlos į Smiltynę. 
18.00 - parodos „MUS JUNGIA JŪRA!“ atidarymas. 
18.30-19.00 - foto meistriškumo dirbtuvės su parodos autoriais (II ist. salė). 
19.00-20.00 - foto maratonas „40-TAS MUZIEJAUS KADRAS. TAVO!“. 
19.15 - Kazimiero Likšos akustinis koncertas „TAVO MYLIMIAUSIA DAINA“ 
20.00-20.45 - foto maratono nugalėtojų atranka ir iškilmingas paskelbimas. Bendra laureatų 
nuotrauka su parodos autoriais. 
21.15 - išsikėlimas keltu iš Smiltynės į Klaipėdą.  
 
Visi renginiai NEMOKAMI. 
 
 
 

Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus 
Klaipėdos pilies muziejus 
Priešpilio g. 2, Klaipėda 
Tel.: (8 46) 410527 
El.paštas:info@mlimuziejus.lt 
www.mlimuziejus.lt 
 
PROGRAMA (nuo 19.00 iki 23.00) 
 

Renginys: GYVA ISTORIJOS VERSMĖ 
 
19.00 - teatralizuota folkloro programa „ERNSTAS VILHELMAS BERBOMAS“. Atlieka 
Klaipėdos m. savivaldybės etnokultūros centro folkloro ansamblis „Alka“ (vadovės E. 
Šalkauskienė ir I. Žmijauskienė, programos konsultantė dr. D. Kiseliūnaitė) 
20.00–22.00 - edukacinis užsiėmimas „STATAU KLAIPĖDOS PILĮ“ 
20.00–23.30 - Klaipėdos pilies atkūrimo vizija 3D formatu (parengė UAB „Uostamiesčio 
projektas“) 
22.00, 22.30 ir 23.00 - naktinės ekskursijos „KETURI KLAIPĖDOS SLĖPINIAI“ 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:ljm@muziejus.lt
http://www.muziejus.lt/
mailto:info@mlimuziejus.lt
http://www.mlimuziejus.lt/


Prano Domšaičio galerija 
Liepų g. 33, Klaipėda 
Tel.: (8 616) 16550, (8 46) 410 421 
www.ldm.lt/pdg/ 
 
PROGRAMA (nuo 17.00 iki 23.00) 
 
Ekspozicijos ir parodos: 
Prano Domšaičio kūrybos nuolatinė ekspozicija 
Vytauto Kašubos skulptūros ekspozicija „ŽMOGAUS MISTERIJA“ 
Česlovo Janušo tapybos ekspozicija „Prie Baltijos ir prie Atlanto“ 
Paroda „Dionyzo Varkalio kolekcija. Iš Lietuvos dailės muziejaus Klaipėdos krašto XIX a.–
XX a. pr. taikomosios dailės rinkinio“ 
Paroda „NUOSTABIOJI ŽEMĖ. DAILININKAI RYTŲ PRŪSIJOJE. XIX A.–XX A. I P. TAPYBA IR 
GRAFIKA IŠ ALEKSANDRO POPOVO RINKINIO“ 
Klaipėdos karalienės Luizės jaunimo centro vaikų dailės studijos „VARSA“ paroda 
„PAUKŠČIAI“ 
 
Kūrybinės dirbtuvės dideliems ir mažiems „PAUKŠTUKAI SŪPUOKLIUKAI, OP!“  
Galerijos kino teatras ir šviesų dėlionės 
Šešėlių teatras 
 
17.00–18.00 - Klaipėdos „AITVARO“ gimnazijos I–II klasių mokinių kūrybinės dirbtuvės 
 
Pasakos muziejuje. Kas muziejuje gyvena? 
18.00, 19.00, 20.00, 21.00 - sekama pasaka „KAIP ŽUVYTĖ VANDENYNĄ PERPLAUKĖ“, 
kurią įkvėpė Č. Janušo paveikslai. Po kiekvienos pasakos – dirbtuvėlės „PAPUOŠKIME 
ŽUVYTĘ“ 
18.30, 19.30, 20.30, 21.30 - kongrevo dirbtuvėlės prie grafikos preso 
18.45, 19.45, 20.45, 21.45,  22.15 -mini ekskursijos bet kurioje galerijos salėje 
 
Loterija 
Muziejų nakties svečiai kviečiami dalyvauti tradicinėje loterijoje ir laimėti naują Lietuvos 
dailės muziejaus leidinį Miniatiūrų tapytoja Lida Meškaitytė. Laimėtojas bus paskelbtas 23.00. 
 
 

Laikrodžių muziejus 
Liepų g. 12, Klaipėda 
Tel.: (8 46) 410 413 
www.ldm.lt/ 
 
PROGRAMA (nuo 17.00 iki 23.00) 
 
Renginys „MUZIKA AMŽINA... KAIP LAIKAS...“   
 
Ekspozicijos ir parodos: 
„LAIKRODŽIŲ KONSTRUKCIJŲ ISTORIJA NUO SENIAUSIŲ LAIKŲ IKI NŪDIENOS“ 
„LAIKRODŽIŲ FORMŲ RAIDA NUO RENESANSO IKI MODERNO“ 
„LAIKRODININKO DIRBTUVĖ“ 
„BAROKAS – STEBUKLINGA ŠARLIO BULIO TECHNIKA“ 

http://www.ldm.lt/pdg/


Fotografijos paroda „LAIKRODŽIŲ MUZIEJAUS PASTATO ISTORIJA XIX–XX A.“ 
 
Renginiai: 
18.00 ir 19.30 - dviejų dalių pasirodymas „MUZIKA AMŽINA... KAIP LAIKAS...“.  
Dalyvauja Eduardo Balsio menų gimnazijos, Stasio Šimkaus konservatorijos ir Lietuvos 
muzikos ir teatro akademijos jaunieji smuikininkai. 
17.00–23.00  - pažintinė edukacija „LAIKO LABIRINTAI“. Tik geriausi detektyvai gali įminti 
Laikrodžių muziejaus paslaptis! 
17.00–23.00 - edukacinė žaidimų erdvė „LAIKAS IR ŽAIDIMAI“. Šeimos susibūrimo vieta, 
kur kartu žaisdami pažinsime laiką.  
 
Laikrodžių muziejus dirbs nuo 17.00 iki 23.00. 
 
 

Klaipėdos dramos teatro muziejus 
Teatro g. 2, Klaipėda 
 
PROGRAMA (nuo 18.00 iki 21.00) 
 
Renginys: KLAUSYK VIDINIO BALSO 
  
Tai edukacinė kelionė teatru arba „nuo teatro rūbinės“. Kelionės metu teatru kartu keliausite 
nuo rūbinės iki scenos, nuo muziejaus iki atriumo, nuo skaityklos iki užkulisių. Tai orientacinė-
edukacinė kelionė teatru. Tik šįkart vedliais tapsite Jūs. Intriguoja? Registruokitės, nes vietų 
skaičius ribotas. 
  
Būtina išankstinė REGISTRACIJA (registracijos forma skelbiama Klaipėdos dramos teatro 
paskyroje socialiniame tinklapyje Facebook). 
 
  



KRETINGA 
 

Kretingos muziejus 
Vilniaus g. 20, Kretinga 
Tel.:(8 445) 77612 
El. paštas: info@kretingosmuziejus.lt 
www.kretingosmuziejus.lt 
 
PROGRAMA (nuo 18.00 iki 23.00) 
 
18.00–23.00 – NEMOKAMAS muziejaus ekspozicijų lankymas grafų Tiškevičių rūmuose, 
buvusiame vandens malūne ir ūkvedžio name. 
21.00 – Muziejaus naktyje muzikos garsų, judesio ir žodžio žaismė „STIKLINAITĖ ANT 
PADĖKLO“ Žiemos sode.  
Dalyvauja: Kretingos kultūros centro kamerinis choras „KRISTALĖ“, fleitininkė virtuozė Lina 
Gaubienė, režisierius Algimantas Verbutas. 
Renginys NEMOKAMAS. 
 
  

http://www.kretingosmuziejus.lt/


KUDIRKOS NAUMIESTIS 
 

Vinco Kudirkos muziejus 
V. Kudirkos g. 29, Kudirkos Naumiestis 
Tel.: (8 345) 57451,  
El. paštas: v.kudirkos.muziejus@lnm.lt   
www.lnm.lt  
 
PROGRAMA (nuo 12.00 iki 22.00) 
 

Renginys: MUZIEJŲ NAKTIS VINCO KUDIRKOS MUZIEJUJE 
 
Vinco Kudirkos muziejuje renginiai vyks visą dieną. Lankytojai galės NEMOKAMAI susipažinti 
su nuolatine ekspozicija ir dviem šiuo metu veikiančiomis laikinomis parodomis.  
Vienoje jų pristatomi iš Sūduvos kilę Vasario 16-osios Akto signatarai, kurių gausa – šeši iš 
dvidešimties! – tik patvirtina, jog Suvalkija lietuvių tautinio atgimimo istorijoje suvaidino 
ypatingą vaidmenį. Šio krašto indėlis atsispindi ne tik šioje parodoje, bet ir nuolatinėje 
ekspozicijoje.  
Kita paroda supažindins su tradicinio moksleivių plakato ir atviruko konkurso „Kovo 11-oji“ 
dalyvių ir laureatų darbais.  
Nuo 17.00 mažieji muziejaus lankytojai galės dalyvauti kūrybinėse dirbtuvėse, o suaugusieji 
nuo 18.00 bus pakviesti į literatūrinį vakarą „TĖVIŠKĖS ŽEMĖS AIDAI“. Vakare dalyvaus 
Kudirkos Naumiesčio literatai, jų svečiai ir Griškabūdžio kultūros centro Barzdų laisvalaikio 
salės ansamblis „SODŽIUS“ (vad. Rasa Malinauskienė).  
Nuo 20.00 vyks pokalbis-diskusija „JAUNIMO VERTYBĖS“. Renginį užbaigs naumiestiečio 
Gedimino Dovydaičio prisiminimai „PRAEITYJE... DABAR... SU DVIRAČIU“. 
 

  

mailto:v.kudirkos.muziejus@lnm.lt
http://www.lnm.lt/


MAŽEIKIAI 
 

Mažeikių muziejus  
V.Burbos g. 9, Mažeikiai 
Tel.:(8443) 26791, 
El. paštas: info@mazeikiumuziejus.lt; 
www.mazeikiumuziejus.lt 
 
PROGRAMA (nuo 22.00 iki 24.00) 
 
22.00 - muzikinis pasirodymas „GIRIŲ DVASIOS“.  
„GIRIŲ DVASIOS“ – tai unikalus elektroninės muzikos projektas pradėtas dar 2009 metais 
talentingo atlikėjo Evaldo Azbukausko. Netradicinis muzikinis projektas yra  įkvėptas Lietuvos 
gamtos, miškų ir senovės baltų kultūros, kuri persipina su modernia Dub/Techno stiliaus 
muzika. 
 
Renginys NEMOKAMAS. 
 
  

mailto:info@mazeikiumuziejus.lt
http://www.mazeikiumuziejus.lt/


MERKINĖ 
 

Merkinės krašto muziejus 
S. Dariaus ir S. Girėno a. 1, Merkinė, Varėnos raj. 
Tel. (8 616) 52 907; 
El. paštas: vienaragiui@gmail.com;  
www.merkinesmuziejus.lt 
 
PROGRAMA (nuo 18.00) 
 
Renginio vieta: Merkinės kultūros centro vidinis kiemelis 
 
Renginio pavadinimas: Muzikos vakaras „ANT ROTUŠĖS PAMATŲ“ 
 
Ar girdi kaip skrenda vėjas viršum Dzūkijos smėlynų? Kaip ošia pušys ir Nemunas plukdo savo 
ir Merkio vandenis tolyn nuo Merkinės – dingusio miesto...  
Šiemet sukanka 450 metų, kai 1569 m. gruodžio 7 d. Lenkijos karalius ir Lietuvos didysis 
kunigaikštis Žygimantas Augustas Merkinei suteikė Magdeburgo miesto teises. Minėdamas šią 
sukaktį, Merkinės krašto muziejus kviečia į tradicinį, bet neeilinį muziejaus vakarą Merkinėje 
„ANT ROTUŠĖS PAMATŲ“, kurio metu netrūks nuostabios muzikos, netikėtumų ir įdomių 
istorijų.  
 
Pagrindiniai muzikos vakaro atlikėjai: profesionalus muzikantas, bardas ir dainų kūrėjas 
Domantas Razauskas bei pučiamųjų instrumentų virtuozas, multiinstrumentalistas Saulius 
Petreikis.  
Taip pat Jums koncertuos bardas Justinas Žilinskas su grupe bei Merkinės jaunimo etnokultūros 
klubas „KUKUMBALIS“.  
 
Dalyvavimas renginyje NEMOKAMAS. 
 
  

mailto:vienaragiui@gmail.com
http://www.merkinesmuziejus.lt/


MOSĖDIS 
 

Respublikinis Vaclovo Into akmenų muziejus  
Salantų g. 2, Mosėdis, Skuodo raj. 
Tel.: (8 440) 51125 
El. paštas: ovidijus.gedgaudas@akmenumuziejus.lt 
www.akmenumuziejus.lt. 
 
PROGRAMA (nuo 20.00) 
 
Žaidimas „PAŽINK PASAULĮ MOSĖDŽIO AKIMIS“ 
 
Žaidimo tikslas 
Keliaujant po Respublikinį Vaclovo Into akmenų muziejaus bei Mosėdžio miestelio teritoriją – 
pažinti Mosėdyje bei muziejuje esančius objektus. 
 
Žaidimo startas ir finišas 
Komandos startuos Respublikiniame Vaclovo Into akmenų muziejuje ir įvykdę kiekvieną 
užduotį ją užbaigs, ten kur ją ir pradėjo – muziejuje. Atlikus visas esančias mįsles komandos 
atlikusios užduotis greičiausiai laimės prizų, o visi dalyvavę gaus paguodos prizą. 
 
Taisyklės ir žaidimo eiga 
Orientaciniame pažintiniame žaidime „PAŽINK PASAULĮ MOSĖDŽIO AKIMIS“ dalyvauti gali 
visi norintys, registracija tai pat galima iš anksto. Maksimalus komandos narių skaičius –  5 
asmenys. 
Visi dalyviai žaidime dalyvauja laisva valia, nieko neverčiami ir prisiima visą su dalyvavimu 
žaidime susijusią riziką bei įsipareigoja dėl to nereikšti žaidimo organizatoriams jokių 
pretenzijų. Dalyviai miestelyje turi elgtis pagal saugaus eismo taisyklių reikalavimus. 
Žaidimas vyksta tik pėsčiomis. Naudojimasis bet kokiomis transporto priemonėmis yra 
draudžiamas.  
Žaidimo metu komandos gali naudotis įvairiomis informacijos paieškos priemonėmis.  
Orientacinio žaidimo metu komandos pagal suteiktą informaciją turi kuo greičiau surasti visus 
žaidimo „PAŽINK PASAULĮ MOSĖDŽIO AKIMIS“ objektus ir atlikti visas pateiktas užduotis. 
Konkrečius objektus visi komandos nariai turi pasiekti kartu. Kartu jie turi atlikti ir visas 
užduotis. Suradusios objektą, komandos turės suprasti kur gali būti kitas objektas, pagal jiems 
paliktą užuominą.  
Objektų eiliškumą nusistato renginio organizatoriai. Svarbiausia – kuo greičiau aplankyti visus 
objektus ir atlikti visas užduotis. 
Užduotys pareikalaus iš dalyvių geros orientacijos, istorinių žinių, komunikabilumo, loginio 
mąstymo, gebėjimo naudotis išmaniosiomis technologijomis ir kt. 
 
Laimėtojai 
Laimi tos komandos, kurios įvykdys visas esančias užduotis greičiausiai. Apdovanotos bus 
pirmoji, antroji ir trečioji komandos pagal tai kaip greitai jie įvykdė užduotis. Visi nepatekę į 
laimėtojų trejetuką gaus paguodos prizą. 
 
Dalyvavimas žaidime NEMOKAMAS. 
 
  

mailto:ovidijus.gedgaudas@akmenumuziejus.lt
http://www.akmenumuziejus.lt/


PALANGA 
 

Palangos gintaro muziejus 
Vytauto g. 17, Palanga 
Tel. (8 460) 513 19 
www.ldm.lt/pgm/ 
 
PROGRAMA (nuo 18.00 iki 24.00) 
 
Ekspozicijos ir parodos: 
Tiškevičių rūmų istorinių interjerų ir gintaro ekspozicija 
Gintaro spalvų ir atspalvių paroda iš privačios Ramučio Petniūno kolekcijos 
Paroda „Pamestas gintaro lobis“ 
 
Renginiai: 
19.00 - Palangos kamerinio choro koncertas (vadovas Edmundas Jucevičius) 
20.00 ir 22.00 val.  ekskursija „EKSPONATŲ ISTORIJOS“ 
24.00 - naktinė ekskursija Palangos Birutės parke 
 
Palangos gintaro muziejus dirbs nuo 18.00 iki 24.00. 
 
 

Palangos kurorto muziejus 
Birutės al. 34A, Palanga 
Tel. (8 460) 57216 
El. paštas: kurortomuziejus@gmail.com 
www.kurortomuziejus.lt 
 
PROGRAMA (nuo 17.00 iki 21.00) 
 
Koncertas “VAKARO SERENADOS” 
 
Lankytojai muziejuje laukiami nuo 17.00. 
Muziejuje eksponuojama 25 autorių tarptautinė paroda „BALTA DROBULĖ“. Nepraleiskite 
progos ankstėliau ateiti į koncertą ir pasigrožėti mūsų miesto ir kitų Lietuvos miestų bei 
Baltarusijos, Lenkijos, Latvijos menininkų kūriniais. 
18.00 – prasidės klasikos koncertas “VAKARO SERENADOS”. Koncerte dalyvauja viešnios iš 
Vilniaus: sopranas Austėja Lukaitė ir pianistė Gražina Zalatorienė. Programoje skambės 
populiarios, pažįstamos ir širdžiai mielos melodijos. 
Austėja Lukaitė - operos solistė (sopranas), Lietuvos muzikos ir teatro akademijos 
magistrantė. Atlikėja yra sukūrusi vaidmenis miuzikluose "PARYŽIAUS KATEDRA" 
(Esmeralda), "NEREGĖTI SAPNAI" (Gundė), dalyvavo Lietuvos nacionalinio operos ir baleto 
teatro pastatymuose bei Dalios Ibelhauptaitės režisuojamose "VILNIUS CITY OPERA" ir 
Vilniaus teatro "LĖLĖ" spektakliuose. 
Gražina Zalatorienė - pianistė, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos dėstytoja - 
koncertmeisterė, tarptautinių konkursų laureatė, aktyviai koncertuoja Lietuvoje ir užsienyje. 
Pianistė dalyvavo "TRIUMFO ARKOS" projekte, festivaliuose "SUGRĮŽIMAI", "TYTUVĖNŲ 
FESTIVALIS", "AUKŠTAITIJOS VARGONŲ MUZIKOS", "VISAGINO PAVASARIO MUZIKA" ir 
kt.  

http://www.ldm.lt/pgm/
mailto:kurortomuziejus@gmail.com
http://www.kurortomuziejus.lt/


PANEVĖŽYS 
 

Panevėžio kraštotyros muziejus 
Vasario 16-osios g. 23,Panevėžys 
Tel.:(8 45) 596 181 
El. paštas: informacija@paneveziomuziejus.lt 
www.paneveziomuziejus.lt  
 
PROGRAMA (nuo 19.00 iki 24.00) 
 

Renginio vieta: Seniausias miesto pastatas „UPYTĖS BAJORŲ“ ekspozicija (Kranto g. 21, 
Paneve z ys) 
 
Vyks orientacine s varz ybos „MUZIEJŲ LOBIAI“, miesto svec iams ir bendruomenei vedama 
ekskursija „NEVĖŽIO PAKRANČIŲ PASLAPTYS“, edukacine s programos vaikams ir 
suaugusiesiems, ekspozicijų ir parodų pristatymai, įvairi muzikine  programa jaunimui, 
koncertuos grupe  „OKATA“, bus apdovanoti „MUZIEJAUS LOBIŲ“ laime tojai, paskelbtos 
muziejaus nominacijos. Renginį uz baigs kino filmo „KELIONĖS NAMO“ perz iu ra lauke. 
 
SVARBU! Prie Muziejų nakties prisijunge  ir kitos miesto kultu ros įstaigos – Paneve z io daile s 
galerija, Paneve z io apskrities G. Petkevic aite s-Bite s vies oji biblioteka, Paneve z io le lių vez imo 
teatras.  
Jose tuo pat metu (nuo 19.00 iki 24.00) vyks edukaciniai uz sie mimai, parodų pristatymai, 
spektaklis vaikams, susitikimai su įdomiais z mone mis.  
 
Visi renginiai NEMOKAMI.  
 
  

mailto:informacija@paneveziomuziejus.lt
http://www.paneveziomuziejus.lt/


PLUNGĖ 
 

Žemaičių dailės muziejus 
Parko g. 3A, Plungė 
Tel.: (8 448) 524 92 
El. paštas:zd.muziejus@takas.lt 
www.zdm.lt 
 
 
PROGRAMA (nuo 19.00 iki 21.30) 
 
Renginys „ŠVIESA NAKTĮ KUNIGAIKŠČIO MYKOLO OGINSKIO RŪMUOSE“ 

 
19.00 – Edukaciniai užsiėmimai šeimoms: 
• „GONDINGAS PĖLIAKALNĖ LUOBĒ“. Papasakosime įdomių istorijų ir legendų apie 
Gandingos piliakalnį Plungės rajone. Patys tapsite archeologais ir ieškosite paslėptų piliakalnių 
lobių. 
• DEKUPAŽO DIRBTUVĖLĖS. Dekupažo technika dekoruosite stiklinį indelį, kuris taps jaukia 
vazele ar pieštukine. 
• „TAPYBA KARTU“. Užsiėmimo metu kartu piešite bendrą piešinį. O tapyti nebus taip paprasta 
– tai darysite neįprastai. 
20.00 – Žaidimai ir fokusai vaikams. 
21.00 – Metų kolektyvo programa. Koncertuoja Plungės Mykolo Oginskio meno mokyklos 
ansamblis. 
21.30 – VšĮ „Kūrybinių laboratorijų“ eksperimentinio teatro „SOMNIUM“ performansas 
„INTRO“ (aktas Nr. 1). 
 
Visi renginiai NEMOKAMI. 
 
  

mailto:zd.muziejus@takas.lt
http://www.zdm.lt/


RASEINIAI 
 

Raseinių krašto istorijos muziejus 
Muziejaus g. 3, Raseiniai 
Tel.: (8 428) 51 892,  
El. paštas: muziejus@raseiniai.lt  
www.raseiniumuziejus.lt 
 
PROGRAMA (nuo 18.00) 

 

Nuo 18.00 muziejus kviečią į renginį PASIVAIKŠČIOJIMAI SU A. BENDORAIČIU 
Renginys NEMOKAMAS. 

 
  

mailto:muziejus@raseiniai.lt
http://www.raseiniumuziejus.lt/


RAUDONDVARIS 
 

Kauno rajono muziejus 
Pilies takas 1, Raudondvaris, Kauno r. 
Tel.:(8 37) 449 601 
El. paštas: krmuziejus@gmail.com 
www.krmuziejus.lt 
www.facebook.com/Kaunorajonomuziejus 
 
PROGRAMA (nuo 18.00 iki 21.30) 
 
18.00 – parodos „RAUDONDVARIO GRAFAS B. H. TIŠKEVIČIUS – FOTOGRAFAS“ atidarymas. 
XIX–XX a. pr. Benedikto Henriko Tiškevičiaus fotografijos iš Kauno rajono muziejaus fondų 
(rodomos pirmą kartą); 
19.00 – teatralizuota ekskursija „RAUDONDVARIO GRAFO B. H. TIŠKEVIČIAUS KELIONĖS 
PO PASAULĮ“. Veda grafienė Rozalija ir grafas Benediktas. 
20.30 – Frederiko Šopeno muzikos koncertas. Atlieka pianistas Andrius Vasiliauskas. 
21.30 – ekskursija „RAUDONDVARIO GRAFO B. H. TIŠKEVIČIAUS KELIONĖS PO PASAULĮ“. 
 
Renginiai NEMOKAMI. 
 
  

mailto:krmuziejus@gmail.com
http://www.krmuziejus.lt/
http://www.facebook.com/Kaunorajonomuziejus


ROKIŠKIS 
 

Rokiškio krašto muziejus 
Tyzenhauzų g. 5, Rokiškis 
Tel. (8 458) 52835;  
El. paštas: n.sniokiene@muziejus.rokiskyje.lt  
http://www.muziejusrokiskyje.lt/ 
 

PROGRAMA (nuo 20.00 iki 22.00) 

 

Renginys „ROKIŠKIO KULTŪROS VINGIAI: NUO NEMUNĖLIO IKI NEMUNO“.  
 
20.00 – Žaidimai, pasakos ir kitos pramogos vaikams  (etnografiniuose pastatuose) 
20.00 - Protmūšis „KULTŪROS VINGIAI“ (dvaro rūmuose, degustacijų salėje) 
20.00 – Kvepalų meno laboratorija. Kvepalų „NAKTIS MUZIEJUJE“ kūrimas su menininke Rasa 
Staskonyte (dvaro rūmuose, edukacinėje salėje) 
20.00 – Paroda „VIENAS DAILININKAS – VIENAS KŪRINYS“ „1 X 1“ (pietinėje oficinoje) 
21.00 – Koncertas „VISKAS APIE MEILĘ“. Atlikėjai - Juozas Janužas (tenoras), Lina Giedraitytė 
(fortepijonas) (dvaro rūmų menėje) 
22.00 – EUROVIZIJOS finalo transliacija (prie dvaro rūmų) 
 
Renginiai NEMOKAMI. 
  

mailto:n.sniokiene@muziejus.rokiskyje.lt
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ŠAKIAI 
 

Zanavykų muziejus 
Beržų g. 3, Tubelių k., Lukšių sen., Šakių r. sav.  
(Zyplių dvaro teritorija)  
Tel. 8 (345) 45635; 
El. paštas:muziejininkai@zanavykumuziejus.lt 
www.zanavykumuziejus.lt 
https://www.facebook.com/zanavykumuziejus 
 
 
PROGRAMA (nuo 16.00 iki 24.00) 
 
16.00–20.00 –Kūrybinės dirbtuvės vaikams ir suaugusiems „GAMTOS ATSPAUDAI“. 
Zanavykų muziejaus kiemelyje. Všį menų studija ,,MENA MENĄ“ vadovė Justė Želionienė ir 
dailininkė Indrė Siaurusevičiūtė. 
17.00 – Prisiminimų vakaras apie choreografą Juozą Lingį Zanavykų muziejuje. 
• Dailininko Vytenio Lingio tapybos darbų parodos atidarymas; 
• Klaipėdos universiteto studentės Marijos Undraitytės pranešimas - ,,LIETUVIŠKO ŠOKIO 
LEGENDA - JUOZAS LINGYS. KŪRĖJO PORTRETAS.”  ; 
• Šakių ,,Varpo“ mokyklos jaunių liaudiškų šokių grupė ,,PYNĖ“ šoks choreografo J. Lingio 
pastatytus šokius, vadovė Vitalija Venienė. 
18.00 – Gabijos Gataveckaitės juvelyrikos darbų parodos atidarymas centriniuose Zyplių dvaro 
rūmuose. 
18.45-21.00 – istorinių ir animacinių filmų peržiūra restorane KUCHMISTRAI. 
18.00-20.00 – Alaus sriuba su KUCHMISTRU. Vieta: laužavietė. Kaina simbolinė. 
20.00 – Gyčio Ambrazevičiaus ir Grupės koncertas Zanavykų muziejuje. 
 
Visi renginiai NEMOKAMI. 
 

  

mailto:muziejininkai@zanavykumuziejus.lt
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https://www.facebook.com/zanavykumuziejus


ŠIAULIAI 
 

Chaimo Frenkelio vila 
Vilniaus g. 74, Šiauliai 
Tel.: (8 41) 43 36 80, 
El. paštas: info@ausrosmuziejus.lt 
www.ausrosmuziejus.lt 
 
PROGRAMA (nuo 19.00 iki 24.00) 
 
19.00 - Šiaulių dailininkų organizacijos objektų parodos „ARCHYVAS“ atidarymas (II aukštas); 
19.30, 20.20 - Justo Juškevičiaus instrumentinės muzikos pasirodymai Koncertinėje salėje; 
20.00 - pirmojo lietuviško spalvoto filmo „MARŠ, MARŠ, TRA-TA-TA!“ (1964 m., rež. 
Raimondas Vabalas, 80 min.) seansas kino salėje „Kapitol“; 
22.00 - tiesioginė „EUROVIZIJOS“ finalo transliacija kino salėje „Kapitol“; 
 
Visi renginiai NEMOKAMI. 
 
 

Chaimo Frenkelio vilos parkas 
Vilniaus g. 74, Šiauliai 
Tel.: (8 41) 43 36 80, 
El. paštas: info@ausrosmuziejus.lt  
www.ausrosmuziejus.lt  
 
PROGRAMA (nuo 19.00 iki 23.00) 
 
19.00–24.00 - „CASK outside“ barbekiu ir grilio maisto furgonas; 
19.00–21.00 - edukacijos parko pavėsinėse; 
19.00–21.00 - Šiaulių „SENŲ RATŲ“ klubo automobilių paroda; 
19.00–24.00 - interaktyvus žaidimas parko fontane; 
 
20.00–24.00 - KONCERTUOJA: 
20.00 - Inesa Bumblauskaitė ir Dovilė Šimkutė 
20.30 - Ainė Bartašiūtė ir Klaidas Kauneckas 
21.30 - Elzė Urbietytė su grupe 
22.20 - Grupė „VV“ 
23.00 - Gabija Petrauskaitė 
 
Visi renginiai NEMOKAMI. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotografijos muziejus 
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Vilniaus g. 140, Šiauliai 
Tel.:(8 41) 43 36 80, 
El. paštas:info@ausrosmuziejus.lt 
www.ausrosmuziejus.lt 
 
PROGRAMA (nuo 19.00 iki 24.00) 
 
19.00–24.00 - interaktyvi edukacinė veikla Virginijaus Kinčinaičio parodoje „SUBLIME II“ ir 
edukacinėse erdvėse ; 
19.00–24.00 - virtuali realybė kartu su „ENTER VR“ Studijoje (III aukštas) ; 
22.00–24.00 - tiesioginė „EUROVIZIJOS“ finalo transliacija Edukacijos centre ; 
 
Visi renginiai NEMOKAMI. 
 
 

Fotografijos muziejaus terasa 
Vilniaus g. 140, Šiauliai 
 
PROGRAMA (nuo 19.00 iki 24.00) 
 
19.00 - Grupė „GOOD QUESTION“ 
19.45 - Grupė „SUN CITY LINE“ 
20.30 - Grupė „MIGRACIJA“ 
21.00 - Grupė „KIENO MIŠKE KANKORĖŽIAI“ 
22.00 - Grupė „CHURCH ON WHEELS“ 
23.00 - Grupė „THE PHONIC STRINGS“ 
 
Visi renginiai NEMOKAMI. 
 
 

Žaliūkių malūnininko sodyba 
Architektų g. 73, Šiauliai 
Tel.:(8 41) 43 36 80, 
El. paštas:info@ausrosmuziejus.lt 
www.ausrosmuziejus.lt 
 
PROGRAMA (nuo 19.00 iki 01.00) 
 
19.00–24.00 - piemenėlių pramogos prie laužo (piemenų duonos ir bulvių kepimas), žolelių 
arbata; 
23.00–24.00 - pasidainavimai su malūnininko trobos gaspadinėmis; 
23.00–01.00 - dangaus šviesulių stebėjimas (vad. Vacys Jankus); 
24.00 - vidurnakčio ekskursija su malūnininku Žaliūkių vėjo malūne; 
 
Visi renginiai NEMOKAMI. 
 
 
 

Dviračių muziejus 
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Vilniaus g. 139, Šiauliai 
Tel.: (8 41) 52 43 95 
El. paštas: d.vasiljeva@ausrosmuziejus.lt 
www.ausrosmuziejus.lt 
 
PROGRAMA (nuo 19.00 iki 24.00) 
 
19.00–24.00 - ekspozicijos lankymas; 
19.00–20.00 - estafetė su dviračiais šalia muziejaus. Būtina registruotis iš anksto. 
19.00–22.00 – edukacinės dirbtuvėlės; 
 
Visi renginiai NEMOKAMI. 
 
 

Radijo ir televizijos muziejus 
Vilniaus g. 174, Šiauliai 
Tel.: (8 41) 52 43 99 
www.ausrosmuziejus.lt 
 
PROGRAMA (nuo 19.00 iki 24.00) 
 
19.00–24.00 - Programa „SENAJAME EKRANE“ – veikiančių senų televizorių instaliacija, 
Radistų asociacijos parengta radijo ryšio kortelių paroda; 
19.00 - susitikimas su trumpabangininku Jonu Paškausku. 
 
Visi renginiai NEMOKAMI. 
 
 

Šiaulių „Aušros“ muziejaus Edukacijos centras 
Aušros al. 47, Šiauliai 
www.ausrosmuziejus.lt 
 
PROGRAMA (nuo 19.00 iki 24.00) 
 
19.00–24.00 - archeologų pasakojimai ekspozicijoje „ŠIAULIŲ KRAŠTO PRAEITIS NUO 
SENIAUSIŲ LAIKŲ IKI XVII A.“, spalvotų virvučių vijimas senoviniu būdu, galimybė pasėdėti 
XX a. tarpukario mokyklos suole ir prisiminti dailyraščio ir rankų darbo pamokėles. 
 
Apsilankymas ir renginiai NEMOKAMI. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Šiaulių apygardos teismo Teismų istorijos muziejus 
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Dvaro g. 83, Šiauliai 
 
PROGRAMA (nuo 19.00 iki 24.00) 
 
19.00–24.00 - ekskursijos muziejuje ir vienintelėje Lietuvoje vardinėje Pelikso Bugailiškio 
teismo salėje, supažindinančios su Lietuvos ir Šiaulių teismų istorija.  
Ekskursijų pradžia 19.00, 20.00, 21.00, 22.00 ir 23.00. Vienu metu įleidžiamas ribotas 
lankytojų skaičius. 
Ekskursijos NEMOKAMOS. 
 
 

Šiaulių tardymo izoliautoriaus muziejus 
Trakų g. 10, Šiauliai 
 
PROGRAMA (nuo 18.00 iki 22.00) 
 
18.00–22.00 - ekskursijos, supažindinančios su Šiaulių tardymo izoliatoriaus istorija, bausmių 
vykdymo sistema, įstaigos veikla ir kt.  
Būtina registruotis iš anksto ir gauti leidimą. 
 
 

Šiaulių universiteto Gynybos ir karybos edukacijos centras 
P. Višinskio g. 38, Šiauliai 
 
PROGRAMA (nuo 19.00 iki 22.00) 
 
19.00–22.00 - pažintis su Lietuvos karybos ir gynybos raida, XX a. partizaniniais karais, 
kariuomenės uniformomis. 
Lankymas NEMOKAMAS. 
 
 

Šiaulių universiteto Stasio Gliaudžio gamtos muziejus 
P. Višinskio g. 25-407, Šiauliai 
 
PROGRAMA (nuo 18.00 iki 21.00) 
18.00–21.00 - pažintis su gyvosios gamtos eksponatais: įvairiomis paukščių, žvėrių, jūrų 
žvaigždžių, ežių, varliagyvių, žuvų, roplių ir kt. rūšimis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Šiaulių kino muziejus 



Aušros al. 15. Šiauliai 
Tel.: (8618) 29932 
El. paštas: kinoklubas@splius.lt 
www.siauliukinas.lt 
 
PROGRAMA (nuo 19.00 iki 24.00) 
 
19.00–24.00 - Šiaulių kino istorijos ekspozicija. Kino retrospektyva „ŠIAULIAI KINO 
FILMUOSE“. 
Renginiai NEMOKAMI. 
 
 

Šiaulių geležinkelių muziejus 
Dubijos g. 26, Šiauliai 
Tel.: (8  41) 20 36 84 
El. paštas: muziejus.siauliai@litrail.lt 
 
PROGRAMA (nuo 19.00 iki 24.00) 
 
19.00–24.00 - geležinkelių istoriją atspindintys eksponatai muziejuje ir lauko ekspozicijoje. 
Muziejaus draugų pasirodymai, žaidimai ir pramogos vaikams. 
 
Apsilankymas NEMOKAMAS. 
 
 

Vandentvarkos muziejus 
Vytauto g. 103, Šiauliai 
Tel.:(8 41) 592 257 
 
PROGRAMA (nuo 19.00 iki 24.00) 
 
19.00–24.00 - viename iš aukščiausių Šiaulių miesto pastatų – Šiaulių vandentiekio bokšte – 
įsikūrusio muziejaus lankymas: UAB „ŠIAULIŲ VANDENYS“ istorija, miesto vandentiekio ir 
nuotakyno sistemos raidos etapai, ūkio plėtojimas ir modernizavimas, bendrovės kolektyvo 
tradicijos. 
Muziejaus lankymas NEMOKAMAS. 
 
 

V. Kavaliauskienės Katinų muziejus 
Žuvininkų g. 18, Šiauliai 
Tel. (8 683) 69844 
El. paštas: katinumuziejus@gamtininkucentras.lt 
 
PROGRAMA (nuo 19.00 iki 22.00) 
 
19.00–22.00 - pažintis su atsinaujinusio muziejaus ekspozicija, „muziejaus direktoriumi“ 
katinu Perlu ir šešiais tūkstančiais katinų iš viso pasaulio. 
Muziejaus lankymas NEMOKAMAS. 

Šiaulių Juliaus Janonio gimnazijos istorijos 
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Jono Krivicko muziejus 
Tilžės g. 137, Šiauliai 
 
PROGRAMA (nuo 19.00 iki 22.00) 
 
19.00–22.00 - Muziejuje ir rūsiuose išskirtinės istorijos ir faktai apie mokyklą, galimybė 
atsisėsti į seną medinį mokyklos suolą ir pasimokyti iš senų vadovėlių. 
 
Apsilankymas muziejuje NEMOKAMAS. 
 
 
SVARBU! Specialūs bendrovės „Busturas“ autobusai kursuos „MUZIEJŲ NAKTIES“ maršrutais, 
jungiančiais visus muziejus, nuo 19.00 iki 01.00.  
Miesto autobusai 1, 12, 18, 21, 24 kursuos iki 01.00. Galios įprastos miesto viešojo transporto 
bilietų kainos.  
Daugiau informacijos www.busturas.lt.  
 

Interaktyvus maršrutas „IZItravel“ programėlėje: https://www.izi.travel/en/b014-europos-
muzieju-naktis-siauliuose-
2019/lt?fbclid=IwAR0_vQI2A3xNifePz4U1k_CNRgqvqDRljvjzbiL9rJYP97fquaGxmPJsmcY  

Information in English: https://www.ausrosmuziejus.lt/news/292/219/The-European-
Night-of-
Museums/?fbclid=IwAR1pIR94LIbPzt_Q8ViL4wfszytDLMEmpDOmjKV3VBtSYoLhLoFk6XCY9
As  
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ŠILUTĖ 
 

Šilutės Hugo Šojaus muziejus 
Lietuvininkų g. 4, Šilutė 
Tel.: (8 441) 62 207 
El. paštas: info@silutesmuziejus.lt 
www.silutesmuziejus.lt 
 
PROGRAMA (nuo 18.30 iki 22.00) 
 
IŠKYLA KILMINGAJAME RYTŲ PRŪSIJOS DVARE  
Kai baltais žiedais sninga 
 
18.30-22.00 - tęsdamas tradiciją, Šilutės Hugo Šojaus muziejus antrus metus organizuoja iškylą 
Kilmingajame Rytų Prūsijos dvare. Vakaro dalyviai kviečiami pasipuošti žmonių bendrystę ir 
taiką simbolizuojančios baltos spalvos rūbais.  
Teatralizuotoje – koncertinėje vakaro programoje pasirodymus atliks Kilmingojo dvaro ponios 
ir ponai, instrumentinės muzikos atlikėjas Alvydas Vozgirdas su šeima. Klaipėdos pantomimos 
teatras „A“ pristatytas spektaklį „PAVOGTAS VEIDAS“.  
Nukeliauti į magišką muzikos ir gracijos pasaulį pakvies operos solistai, tarptautinių konkursų 
laureatai Ona Kolobovaitė ir Egidijus Bavikinas bei Kauno valstybinio muzikinio teatro baleto 
artistai Justina Vitkutė ir Gintaras Visockis, pristatydami programą „4 ISTORIJOS PAGAL A. 
BOCCELI IR S.BRIGHTMAN“. 
 
Renginys NEMOKAMAS. 
 
  

mailto:info@silutesmuziejus.lt
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TAURAGĖ 
 

Tauragės krašto muziejus SANTAKA 
Dariaus ir Girėno g. 5, Tauragė 
 
PROGRAMA (nuo 12.00 iki 23.00) 
 
12.00 – 13.20 - edukacija „SENOVINIŲ ATVIRUKŲ DIRBTUVĖS“ Registracija tel. 867867520 
(III aukštas) 
12.00 – 12. 45 - edukacija „MUZIEJUS TAMSOJE“ Registracija tel. +370 639 45 667 (Šubartinė) 
12.00 – 13.15 - ekskursija po miestą (rinktis prie Tauro) 
12.00 – 14.00 - edukacija „BALZAKO LAIŠKAS“, rašymas žąsies plunksna (Menės) 
14.00 – 15.20 - muzikinė kompozicija „KAD LIETUVA NEIŠSIVAIKŠČIOTŲ“ (Menės) 
16.00 – 18.00 - poetų varžybos „SLEMAS SU RAGAIS NR. 2“  (kiemelyje) 
18.00 – 23.00 - MENŲ FESTO’19 finalinis koncertas (kiemelyje) 
23.00 - Šakių cirko mokyklos programa „CIRKO KARUSELĖ“ (kiemelyje) 
 
Visi renginiai NEMOKAMI. 
 
  



TELŠIAI 
 

Žemaičių muziejus „Alka“ 
Muziejaus g.31, Telšiai 
Tel.: (8 444) 70282 
El.paštas:info@muziejusalka.lt 
www.muziejusalka.lt 
 
PROGRAMA (nuo 10.00 iki 23.00) 
 
10.00–18.00 – NEMOKAMAS ekspozicijų lankymas. 
18.00–23.00 – NEMOKAMAS muziejaus ekspozicijų lankymas, edukaciniai užsiėmimai 
„PIEŠIMAS ANT STIKLO MĖNESIENOJE“, „ŽEMAITIŠKŲ SPAUDINIŲ LOBYNĄ PRAVĖRUS“, 
teminės ekskursijos. 
18.00 – Poezijos ir muzikos valanda „DEVYNIABROLĖ“ (Justino Marcinkevičiaus baladžių 
poema „DEVYNI BROLIAI“). Atlieka: aktoriai D. Jankauskaitė ir P. Ganusauskas, arfininkė G. 
Ašmontaitė. 
Renginys NEMOKAMAS. 
 
 

Žemaitijos kaimo ekspozicija 
Malūno g. 5, Telšiai 
Tel.:(8 444) 70282 
El. paštas: info@muziejusalka.lt  
www.muziejusalka.lt  
 
PROGRAMA (nuo 10.00 iki 22.00) 
 
10.00-22.00 – NEMOKAMAS ekspozicijos lankymas, teminės ekskursijos, edukaciniai 
užsiėmimai. 
 
  

mailto:info@muziejusalka.lt
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TRAKAI 
 

Medininkų pilis 
www.trakaimuziejus.lt  
 
PROGRAMA (nuo 18.00 iki 22.00) 
 

Medininkų pilies ekspozicijoje 
18.00–22.00 - ekspozicijos lankymas. 
18.00–22.00 - dailininkės Liudos Stankevičienės darbų paroda „IŠ TAMSOS“. 
18.05–18.45 - ekskursija po ekspoziciją.  
19.05–19.55 - iš ciklo „SUSITIKIMAS SU KŪRĖJAIS“, tema – „KEISTASIS GOTIKOS 
PASAULIS“. Dalyvauja tapytoja monumentalistė Liuda Stankevičienė. 
20.00–20.40 - ekskursija po ekspoziciją.  
 

Konferencijų salėje 
18.00–22.00 - Sauliaus Paukščio fotografijų paroda „VILNIAUS KRAŠTO BAŽNYČIOS“. 
18.05–19.00 - iš ciklo „SUSITIKIMAS SU KŪRĖJAIS“. Fotografo Sauliaus Paukščio 
performansas/pasakojimas – „SENOVINĖ VAN DYKE BROWN FOTOGRAFINĖ 
TECHNOLOGIJA“. 
19.15–20.00 - edukacinis užsiėmimas „LIETUVOS PINIGŲ ISTORIJA“. 
21.15–22.00 - istorinio-epinio filmo „LEITIS“ peržiūra. Režisierius Andrius Bartkus. 
 

Pilies kieme 
18.45–19.15 - lobio ieškojimas, užduočių išdalijimas 
19.00–21.00 - edukacinis užsiėmimas „ŠAUDYMAS LANKAIS“.  
21.00–21.05 - lobio ieškojimo konkurso nugalėtojo paskelbimas. 
21.30–22.00 - ekskursija po naktinę Medininkų pilį.  
 
Visi renginiai NEMOKAMI. 
 
  

http://www.trakaimuziejus.lt/


UTENA 
 

Utenos kraštotyros muziejus 
Utenio a. 3, Utena. 
Tel. (8 389) 61 637 
El. paštas:utenoskm@gmail.com 
www.utenosmuziejus.lt). 
 
PROGRAMA (nuo 19.00 iki 24.00) 
 
Renginys „GILUSIS TAURAGNAS: ISTORIJA, LEGENDOS, ŽMONĖS“ 
 
Nuo 19.00 lankytojams žadamas kultūrinį-pažintinį vakaro slėpinys „GILUSIS TAURAGNAS: 
ISTORIJA, LEGENDOS, ŽMONĖS“. 
 
Muziejus kviečia susitikti ten, kur „slibinas išsivoliojo“, sužinoti apie Tauragną ir jo vandenis, 
pajusti poetų apdainuotą ir legendomis apipintą Tauragno didybę ir galią, pamatyti, kokius 
lobius saugo „ŽINIUONĖS SKRYNIA“.  
Renginio organizatoriai, sako: „Veikime kūryboje, pažinime, praktinėje veikloje, 
aktualizuodami vandens kūrybinę atmintį“. 
 
Renginys NEMOKAMAS. 
 
  

mailto:utenoskm@gmail.com
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VARNIAI 
 

Žemaičių vyskupystės muziejus 
S.Daukanto g. 6, Varniai, Telšių raj. 
Tel.: (8 444) 70282 
El. paštas: info@muziejusalka.lt  
www.muziejusalka.lt  
 
PROGRAMA (nuo 10.00 iki 21.00) 
 
10.00-21.00 – NEMOKAMAS ekspozicijų lankymas. 
18.00 – Žemaičių kūrybos almanacho „UŽ KALNO KALNAS“ sutiktuvės, eilėraščių skaitymai 
Varnių kunigų seminarijoje. 
Renginys NEMOKAMAS. 
 
  

mailto:info@muziejusalka.lt
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VILKAVIŠKIS 
 

 

Jono Basanavičiaus gimtinė Ožkabaliuose 
Ožkabaliai, Vilkaviškio raj. 
 
PROGRAMA (nuo 18.00)  
 
Renginys: SUSITIKIMAS PRIE ŽYDINČIO KAŠTONO 
 
Jono Basanavičiaus gimtinėje kartu prisiminsime Jono Basanavičiaus ir Gabrielos Eleonoros 
Mohl meilės istoriją.  
Vakaro metas po kaštono žiedais nuteikia romantiškai, todėl ekskursija po muziejų palaipsniui 
pereis į pažintį su Gabriela Eleonora žiūrint Justino Lingio filmą „ELEONORA MOHL 
BASANAVIČIENĖ“ ir skaitant jos laiškus Jonui Basanavičiui.  
Kadangi Eleonora degė noru išmokti lietuviškai, lankytojai bus pakviesti prisiminti senąją 
suvalkiečių šnektą edukacinėje programoje „KAS KAP MOKA, TAS TEP ŠNEKA“.  
Jei oras bus palankus, pažintis su muziejumi tęsis Lietuvos tautinio atgimimo ąžuolyne, o vakarą 
užbaigs kūrybinės dirbtuvės, kuriose sužinosite gilių kavos paruošimo subtilybes, patys 
susimalsite kavą, ją sversite, pakuosite ir išsinešite kaip atminimo dovanėlę. 
 
Visi renginiai NEMOKAMI. 
 
  



VILNIUS 
 

Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės 
valdovų rūmai 
Katedros a. 4, LT-01143 Vilnius 
Tel.: (8 5)262 0067 
El. paštas: renginiai@valdovurumai.lt  
www.valdovurumai.lt 
 
PROGRAMA (nuo 18.00 iki 24.00) 
 
Šių metų Muziejų naktį Valdovų rūmų muziejus kviečia NEMOKAMAI aplankyti ir atidžiau 
apžiūrėti tas ekspozicijas bei kitas erdves, kurios lankytojams atvertos 2018 m. liepos 6 d., kai 
buvo iki galo užbaigtas Lietuvos didžiųjų kunigaikščių rūmų atkūrimas. Tai puiki proga tarsi 
žvilgtelėti į valdovų, jų sutuoktinių, vaikų ir dvariškių nematomą gyvenimo pusę, kuri istoriniais 
laikais taip pat turėjo savąsias taisykles bei tradicijas. 
Valdovus dažnai gaubia nemirtingumo aureolė. Jie tarsi Olimpo dievai, kurių gyvenimų 
aprašymai knygose ir vadovėliuose apsiriboja valstybės reikalų, tarptautinių sutarčių, karų, 
politiniais tikslais sudarytų santuokų temomis.  
Šį kartą siūlysime susipažinti ne su reprezentacine, pompastiška Lietuvos didžiųjų kunigaikščių 
bei Lenkijos karalių veikla, o su jų kasdienos ritmu, sužinoti, kaip valdovai, jų sutuoktinės, 
vaikai, dvariškiai rengėsi, kur miegojo, ką valgė, kokiu būdu pasirūpindavo asmenine higiena, 
kaip būdavo užtikrinamas jų saugumas. 
Jei šie klausimai neduoda Jums ramybės, metas aplankyti (arba sugrįžti į) Valdovų rūmus! 
Specialiame žemėlapyje lankytojai ras pažymėtas tas muziejaus erdves, kuriose bus pateikti 
atsakymai į visus rūpimus klausimus ir plėtojama 
 
TEMINĖ PROGRAMA „VALDOVŲ GYVENIMO UŽKULISIAI“ 
 
18.00-22.00 
 
„Kur valdovai pėsti vaikšto“ 
Išgirsk apie valdovų higieną. Eidami per Valdovų rūmų rytinio korpuso pirmame aukšte įrengtą 
ekspoziciją, žiūrėkite po kojomis, nes šioje vietoje galite aptikti net dvi gilias duobes! Jos liko 
nuo tų laikų, kai didieji kunigaikščiai ir jų sutuoktinės po sočių pietų eidavo į latrinas, beje, 
įrengtas skirtinguose rezidencijos korpusuose (atskirai vyrams ir moterims). Kas yra latrina? 
Ir kodėl skirtinguose korpusuose? Užeik ir sužinosi. 
 
„Valdovo laisvalaikis“ 
Sužinok apie Lietuvos ir Lenkijos valdovų asmeninius pomėgius bei kultūrinius interesus. 
Barokiniame itališkame valdovo kambaryje praskleisite istorijos šydą ir nustebsite, kad buvo 
valdovas, kuris aistringai muzikuodavo, kolekcionuodavo retenybes, taip pat mėgdavo užsiimti 
alchemija. O gal žinote, koks likimas ištiko vieną didžiąją kunigaikštienę ir Lenkijos karalienę, 
kuri Vilniaus Žemutinėje pilyje stebėjo žvėrių pjautynes? 
 
„Už uždarų durų“ 
Išgirsk apie nelengvą valdovų sutuoktinių, sujungtų politinėmis santuokomis, gyvenimą, jų 
ligas, gimdymus, laisvalaikį ir charakterius. Didžiojoje renesansinėje menėje sužinosite, kokios 
istorinės erdvės Valdovų rūmuose anais laikais buvo vadinamos „moterų dalimi“, o po to 

mailto:renginiai@valdovurumai.lt
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pasižvalgysite po Renesansinį valdovės kabinetą ir, žinoma, nekantrausite žvilgtelėti į Barokinį 
valdovės miegamąjį.  
 
„Muzikuojantys dvariškiai“ 
Teatralizuota muzikinė edukacija. III manieristinėje antikameroje istoriniais kostiumais 
pasidabinę muzikantai ir šokėjai linksmins, pasakos ir parodys, kokios kultūrinės gyvybės buvo 
kupina Lietuvos didžiųjų kunigaikščių rezidencija Renesanso ir Baroko laikais. 
 
„Išminties kolekcijos“ 
Sužinok apie knygų kolekcionavimą. Barokinėje valdovo bibliotekoje ir barokiniame 
olandiškajame valdovo kabinete išgirsite, kaip Lietuvos didžiųjų kunigaikščių rezidencijoje 
užgimė ir skleidėsi knygų kultūra, kas ir kokias knygas parūpindavo valdovams, kokią literatūrą 
ar kokiomis kalbomis skaitė valdovai ir jų sutuoktinės, kokios temos juos domino, kam 
testamentu paliko savo knygų kolekciją Žygimantas Augustas. 
 
„NE nuogas karalius“ 
Sužinok apie istorinę madą, tekstilę, avalynę. Tam, kad valdovas būtų tinkamai aprėdytas, 
turėjo plušėti visas būrys įvairių amatų žinovų. Jei norite sužinoti, kiek darbo valandų kainavo 
valdovo „stilius“, ieškokite darbščiųjų bitelių autentiškų mūrų erdvėje.  
 
„Prašom prie puodų“ 
Išgirsk apie Lietuvos valdovų ir jų sutuoktinių mitybos įpročius, šventes bei puotas. Pilies ir 
rūmų kasdienio gyvenimo ekspozicijoje persikelsite į istorinės rūmų virtuvės šurmulį! Argi 
neįdomu pasmalsauti, kaip ji buvo įrengta, ir sužinoti, kokiais egzotiniais gardėsiais valdovas 
galėjo lepinti savo gomurį ir puikuotis prieš svečius?.. Mmm... 
 
KITA PROGRAMA 
 
Raimondo Paknio fotografijų paroda „MŪRO ISTORIJOS. NYKSTANTIS ABIEJŲ TAUTŲ 
RESPUBLIKOS PAVELDAS“ (Parodų centras) 
Prieš pat Muziejų naktį lankytojams atidarytoje parodoje eksponuojamas buvusioje Lietuvos 
Didžiosios Kunigaikštystės ir Lenkijos Karalystės, vadinamosios Abiejų Tautų Respublikos, 
teritorijoje (Lietuvoje, Baltarusijoje, Lenkijoje ir Ukrainoje) per šimtmečius išsibarstęs 
architektūros paveldas, atskleidžiama šiandieninė nykstančių bažnyčių, pilių, dvarų sodybų 
situacija. Tai tęstinis leidėjo ir fotografo R. Paknio parodų ciklo „Išlikęs laikas“ projektas. 
Autorius kuria meniškus, istorinės romantikos kupinus vaizdus, kartu ragina atkreipti dėmesį 
į deformuotą ir su kiekviena diena vis labiau nykstantį senosios Respublikos architektūros 
paveldą: bažnyčias, koplyčias, vienuolynus, dvarus, jų interjerus ir eksterjerus. 
 
Filmas „PRAEITIS ATSIVĖRĖ ATEIČIAI“ (Lankytojų vestibiulio auditorija) 
Valdovų rūmų muziejus, švenčiantis atkūrimo 10-metį, pristato filmą (scenarijaus autorius 
Jonas Banys, režisierius Mindaugas Meškauskas), kuris pakvies į interaktyvią pažintį su 
Lietuvos didžiųjų kunigaikščių rūmų atgimimo istorija ir atskleis Vilniaus centre surasto bei 
dabar muziejuje eksponuojamo archeologinio paveldo, sukauptų istorinių ir meno vertybių 
paslaptis.  
 
„MUZIKINIS STALAS“ 
Interaktyvi muzikinė instaliacija. Didžiųjų kunigaikščių rūmų muzikinę kultūrą pristatančioje 
ekspozicijoje turėsite galimybę pabūti tikru barokinės valdovo kapelos vadovu bei 
kompozitoriumi ir gyvai kurti muziką! Su interaktyviuoju stalu „Mash Machine“ vieni ar 



smagiame draugų būryje galėsite improvizuoti ir komponuoti skirtingas to paties žinomo 
kūrinio versijas. 
 
KINOMANŲ ERDVĖ (Renginių salė) 
Bendradarbiaudami su Lietuvos trumpametražių filmų agentūra, kviečiame susipažinti su 1 val. 
trukmės trumpametražių filmų programa Renginių salėje – ši Muziejų naktį lankytojams 
atveriama pirmą kartą. Jūsų lauks jauki atmosfera, įdomūs pažintiniai kadrai, galimybė 
stabtelėti ir turiningai praleisti laiką.  
 
VIRTUALI KELIONĖ LAIKU (Pirmo aukšto erdvė) 
Užsidėję virtualiosios realybės akinius, nusikelsite šimtmečiais į praeitį ir pamatysite, kaip nuo 
XIII a. iki šių dienų keitėsi Vilniaus pilių teritorija ir Lietuvos didžiųjų kunigaikščių rezidencija. 
Beveik 8 min. trukmės virtualioje 3D projekcijoje atkurtos gynybinių statinių bei pilių vaizdų 
rekonstrukcijos susietos su muziejuje eksponuojamais mūrais ir archeologiniais radiniais, o 
istorinių statinių tūris, forma, aukštis, eksterjeras, medžiagos, spalvos ir kitos detalės virtualiai 
atkurti pagal tikslius mokslinius duomenis. 
SVARBU! Virtualiosios realybės programa specialiame terminale kainuos 1 eurą! 
 
Įėjimas į muziejų ir renginiai nuo 18.00 NEMOKAMI.  
Lankytojai įleidžiami iki 23.00. 
Muziejaus ekspozicijos veikia iki 24.00. 
 
 

Vilniaus paveikslų galerija 
Didžioji g. 4, Vilnius 
Tel.: (8 5) 212 42 58 
www.ldm.lt/vpg/  
 
PROGRAMA (nuo 19.00 iki 01.00) 
 
Ekspozicijos ir parodos: 
„LIETUVOS DAILĖ. XVI A. PAB.–XX A. PR.“  
„CHODKEVIČIŲ RŪMŲ KLASICISTINIAI INTERJERAI“ 
„VILNIUS DAILĖJE. 1939–1956“ 
 
Renginiai: 
19.00 - ekskursija po parodą „VILNIUS DAILĖJE. 1939–1956“  
19.30 -edukacinės grafikos dirbtuvės. Linoraižinio technika susikursite ir atsispausdinsite 
nedidelį kūrinėlį.  
Edukacinis užsiėmimas skirtas suaugusiesiems ir vaikams nuo 12 m.  
SVARBU! Būtina išankstinė registracija tel. 8 (659) 58056. 

 
Susitikimai su Prano Gudyno restauravimo centro restauratoriais 
20.00 - restauravimo technologas Tomas Ručys pristatys Jono Rustemo paveikslo „VENEROS 
GIMIMAS“ (privati Ramučio Petniūno kolekcija) fizikinius tyrimus, atskleis užtapytas detales. 
20.30 - tapybos restauratorė Jūratė Derkintienė papasakos apie J. Rustemo paveikslo „TEKLĖ 
SULOVSKYTĖ-FIORENTINIENĖ SU ANŪKE“ restauravimo procesą. 
 
 
 

http://www.ldm.lt/vpg/


Taikomosios dailės ir dizaino muziejus 
Arsenalo g. 3A, Vilnius 
Tel.: (8 5) 212 18 13, 262 80 80 
www.ldm.lt/tdm/ 
 
PROGRAMA (nuo 17.00 iki 23.00) 
 
Ekspozicijos ir parodos: 
„Paryžiaus mados magai. 1920–1999“ ir „Trys mados šimtmečiai“ iš Aleksandro Vasiljevo 
kolekcijos 
„Prabanga ir meistrystė. XVI–XX a. Europos taikomoji dailė iš LDM rinkinių“ 
Tarptautinė paroda „Orų dienoraščiai“. Islandų, grenlandų ir fareriečių mados dizainerių 
požiūris į tvarios mados iš vietinių išteklių kūrimą 
 
Renginiai: 
19.00 – edukacinis užsiėmimas „SPALVA, KVAPAS, FORMA“. Bus kuriami kvepalai, jų originali 
etiketė ir pavadinimas. Edukacija skirta įvairioms amžiaus grupėms nuo 14 m. 
SVARBU! Būtina išankstinė registracija tel. (8 5) 212 18 13. 
 
 

Nacionalinė dailės galerija 
Konstitucijos pr. 22, Vilnius 
Tel. :(8 5) 219 59 64 
www.ndg.lt 
 
PROGRAMA (nuo 16.00 iki 23.00) 
 
Ekspozicijos ir parodos: 
XX–XXI a. Lietuvos dailės ekspozicija 
Paroda „Nebaigti reikalai. Apie meninę komunikaciją paštu“ 
 

Renginiai: 
 
Nuo 17.00 didžiausio muziejų nakties atvirlaiškio kūrimas NDG lauko terasoje. 
 
I maršrutas „Paskutinis žvilgsnis į senąją NDG ekspoziciją“ 
18.00 - edukacinis užsiėmimas „PAMATYK PAVEIKSLUS PIRŠTAIS“ vakariniame balkone, 
antrame aukšte. 
19.00 - pokalbis su tapytoju Arvydu Šalteniu prie jo kūrinių 8-oje nuolatinės ekspozicijos salėje. 
20.00 - pokalbis su šiuolaikiniu menininku Česlovu Lukensku prie jo kūrinių 10-oje nuolatinės 
ekspozicijos salėje. 
 
II maršrutas „Nebaigtų reikalų užbaigimas“ 
19.30 - ekskursija po parodą „NEBAIGTI REIKALAI“ su kuratorėmis Aiste Kisarauskaite ir 
Danute Gambickaite. 
20.30 - parodos „NEBAIGTI REIKALAI“ architekto Roberto Narkaus laiškų rašymo dirbtuvės 
„ANT RIBOS“.  
21.30 - avangardinio repo kūrėjo ir slemo poezijos pradininko Lietuvoje Žygimanto Mesijaus 
Kudirkos performansas „KALBANT SU VAIDUOKLIAIS: NEIŠSIŲSTI EL. LAIŠKAI 
NETIKRIEMS ADRESATAMS“. Performansas vyks anglų kalba NDG auditorijoje.  

http://www.ldm.lt/tdm/
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22.00 - muzikinio/poetinio/performatyvaus projekto VAIBAI ORE (Darius Jurevičius, Vadimas 
Korotajevas, Matas Laužadis) muzikinė poema „K A M (?) I N A L“ NDG auditorijoje. 
Muziejų nakties dalyvių, apsilankiusių NDG renginiuose, laukia ir daugiau netikėtų siurprizų! 
 

 

Vytauto Kasiulio dailės muziejus 
A. Goštauto g. 1, Vilnius 
Tel.: (8 5) 261 67 64 
www.ldm.lt/vkdm/ 
 
PROGRAMA (nuo 18.00 iki 24.00) 
 
Ekspozicijos ir parodos: 
„Vytautas Kasiulis (1918–1995): nuo Simno iki Paryžiaus“ 
„Juzefa Katiliūtė ir Gabrielius Stanulis. Kūrybos retrospektyvos“ 
 
Renginiai: 
18.00 – trumpa pažintis su Juzefos Katiliūtės ir Gabrieliaus Stanulio paroda. Veiks kūrybinės 
dirbtuvės suaugusiesiems ir vaikams „Šviesos ir tylos ieškojimai“. 
19.00 – ekskursija po Juzefos Katiliūtės ir Gabrieliaus Stanulio parodą. 
21.00 – ekskursija po nuolatinę Vytauto Kasiulio kūrybos ekspoziciją. 
 
 

Radvilų rūmų muziejus 
Vilniaus g. 24, Vilnius 
Tel.: (8 5) 262 09 81 
www.ldm.lt/rrm/ 
 
PROGRAMA (nuo 17.00 iki 23.00) 
 
Ekspozicijos ir parodos: 
„XVI–XIX a. Vakarų Europos dailė“ 
„Dubingių ir Biržų kunigaikščiai Radvilos“ 
„Australijos aborigenų ir Naujosios Gvinėjos menas“ 
„Orientalinė dailė“ 
„Vilniaus priemiesčių topografija. XVIII a. pab.–XIX a. pr. Vilniaus gimnazijos mokinių braižyti 
žemėlapiai“ 
 
Renginiai: 
17.00 - Kūrybinės dekalkomanijos dirbtuvės.  
Tarsi kelionėje laiku susipažinsime su vaizdais, menančiais Vilniaus praeitį ir dabartį. XVIII a. 
pab.– XIX a. pr. Vilniaus priemiesčių žemėlapių kopijų fragmentai, meno kūrinių reprodukcijos, 
įvairios šiandienos sostinės fotografijos šioje dirbtuvėje taps atspaudais. Dirbtuvių dalyviai 
dekalkomanijos technika susikurs dekoratyvius vaizdų derinius. 
SVARBU! Būtina išankstinė registracija tel. (8 5) 212 14 77, 8 (659) 58066. 
 
XVIII a. pab.–XIX a. pr. Vilniaus priemiesčių žemėlapių kopijų fragmentai, meno kūrinių 
reprodukcijos, įvairios šiandienos sostinės fotografijos šiose dirbtuvėse taps atspaudais. 
Dalyviai dekalkomanijos technika susikurs dekoratyvius vaizdų derinius. 
SVARBU! Būtina išankstinė registracija tel.: (8 5) 212 14 77, 8 (659) 58066. 
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18.00 - Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto dėstytojo dr. Tomo Čelkio vieša paskaita 
„NUPIEŠTA ISTORIJA ARBA KARTOGRAFAVIMO „MENAS“ Lietuvos Didžiojoje 
Kunigaikštystėje“. 
19.30 - ekskursija po Radvilų rūmų muziejaus ekspoziciją „Įvairiausios meno kūrinių istorijos“. 
 
 

Lietuvos nacionalinis muziejus 
Arsenalo g. 1, Vilnius 
Tel.: (8 5) 262 9426 
El. paštas: edukacija@lnm.lt 
www.lnm.lt 
 
PROGRAMA (nuo 18.00 iki 23.00) 
 
Pažintinės ekskursijos „TRADICIJŲ IŠTAKOS, JŲ TĄSA IR NAUJA EPOCHA“ 
 

Specialiose muziejų nakties ekskursijose lankytojai nauju kampu susipažins su seniausias 
tradicijas Lietuvoje puoselėjančiu Lietuvos nacionaliniu muziejumi. 
Lankytojo akis neužfiksuoja, tačiau muziejinės tradicijos ženklai dar nuo 1855 m. Eustachijaus 
Tiškevičiaus įkurto Senienų muziejus yra pastebimi visiems gerai pažįstamoje muziejaus 
ekspozicijoje. 
Šį kartą į ją pažvelgsime atidesniu žvilgsniu, o patyrę muziejininkai atskleis istorijas, slypinčias 
už daugeliui žinomų, tačiau nepažintų eksponatų. 
Pavieniai lankytojai galės savarankiškai aplankyti šiuo metu veikiančią tapytojo Giedriaus 
Kazimierėno darbų parodą, kurioje pamatys įspūdingo dydžio drobėse atgimstančius 
svarbiausius senosios Lietuvos istorijos įvykius.  
Visos kitos Lietuvos nacionalinio muziejaus salės bus lankomos tik su gidu. 
Lankymas:  
Ekskursijos grupėmis (iki 20 asm.) nuo 18.00 iki 23.00 vyks kas pusvalandį gyvos eilės 
principu.  
Pirmos ekskursijos pradžia 18.00, paskutinės – 22.30. 
 
 

Senasis arsenalas 
Arsenalo g. 3, Vilnius 
 
PROGRAMA (nuo 18.00 iki 23.00) 
 
Renginys: (NE)MATYTI ARCHEOLOGIJOS EKSPONATAI IŠ ARTI 
 
Iki šiolei kasdienybėje naudojami namų apyvokos daiktai kadaise nebūtinai atrodė tokie, 
kokius mes esame įpratę matyti dabar. Jie keitė savo išvaizdą, žmonės keitė jų naudojimo 
paskirtį; gali būti, kad be archeologų pagalbos ne visus juos ir atpažinsite. Specialiose muziejų 
nakties ekskursijose muziejaus archeologai, pasitelkdami saugyklose saugomus archeologinius 
radinius, vaizdžiai iliustruos 4 skirtingų dirbinių grupių evoliuciją.  
Antroje ekskursijos dalyje lankytojai susipažins su archeologinių tyrimų ir archeologo darbo 
specifika. Daug kruopštumo ir įvairių specialistų bendradarbiavimo reikalaujantį archeologo 
darbą iliustruos paskutiniu metu didelio dėmesio sulaukusių archeologinių tyrinėjimų 
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Gedimino kalne ir Bedugnės kapinyne pristatymas. Demonstruojami įspūdingiausi radiniai 
padės įsivaizduoti, kokį ilgą kelią jie nueina, kol patenka į ekspozicijas ir parodų sales. 
Lankymas:  
Ekskursijos grupėmis (iki 20 asm.) nuo 18.00 iki 23.00 vyks kas pusvalandį gyvos eilės 
principu. 
Pirmos ekskursijos pradžia 18.00, paskutinės – 22.30. 
 
 
Pavadinimas: PAILSĖK NUO MIESTO ŠURMULIO SU VYTAUTU PRIE GEDIMINO KALNO 
Lietuvos nacionalinio muziejaus kiemelis, Arsenalo g. 3 

PROGRAMA (nuo 18.00 iki 23.00) 

Vidinis muziejaus kiemelis net ir triukšmingą dieną yra ramybės oazė, siūlanti išskirtinio grožio 
Gedimino kalno vaizdą. Visi, pavargę nuo gatvės muzikos dienos ir muziejų nakties šurmulio, 
galės atvykti ir atrasti ramybės užuovėja tarp storų gynybinių pastatų sienų, nes būtent muziejų 
nakties proga čia atsidarys nauja poilsio erdvė.  

Ilsėdamiesi pamatysite, jog muziejaus kiemelis turi ir savo lauko ekspoziciją – viename kieme 
išsirikiavę nebylūs akmenys ir kalno papėdėje sustojęs Lietuvos didysis kunigaikštis, kitame 
kieme boluojantys kadaise stovėjusios bažnyčios pamatai... Visi jie turi savo istorijas. O jas visas 
specialiose pažintinėse ekskursijoje papasakos archeologai. 

Kiemelio lankymas NEMOKAMAS. 
Ekskursijos vyks: 18.30, 19.30, 20.30, 21.30.  
Susitikimo vieta: prie Vytauto paminklo. 
 
 

Lietuvos nacionalinio muziejaus Tekstilės atkūrimo dirbtuvės 
Tado Kosciuškos g. 3, Vilnius (geležiniai vartai į Etninės kultūros skyriaus kiemą) 

 
PROGRAMA (nuo 13.00 iki 17.00) 
 
Lietuvos nacionaliniame muziejuje yra tokių vietų, kuriose tik retas lankytojas tėra pabuvojęs. 
Siūlome išskirtinę galimybę aplankyti Etninės kultūros skyriuje veikiančias Tekstilės atkūrimo 
dirbtuves, kuriose etnografės papasakos, kaip iš siūlo gimsta drabužis, supažindins su tautiniu 
kostiumu, jo elementais ir regioniniais skirtumais. Patys žingeidžiausi galės pasidaryti moters 
galvos papuošalą, kruopščiausių ir kūrybingiausių lauks mažytės dovanos.   

 
Laikas: 13.00, 15.00 ir 17.00. 
Būtina išankstinė registracija: https://forms.gle/vL4RJPZVDKmmAWs4A  
Apsilankymas NEMOKAMAS. 
 
 

Vilniaus gynybinės sienos bastėja 
Bokšto g. 20, Vilnius 
Tel.:(8 5) 261 2149 
El. paštas: basteja@lnm.lt 
www.lnm.lt 
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PROGRAMA (nuo 18.00 iki 22.00) 
 
Renginys: MUZIKOS NAKTIS MUZIEJUJE 
 
Šiemet Muziejų naktis Bastėjoje bus muzikali. Nuo 18.00 lankytojai galės pasiklausyti ir 
pamatyti trijų muzikos grupių pasirodymų.  
Neįprastoje scenoje – Bastėjos apžvalgos aikštelėje – savo kūrinius pristatys 
„BLIUZOHOLIKAI“, „ĄŽUOLIUKO DAINAVIMO STUDIJA“ ir „DINOZAURAI“.  
Tuo pačiu metu Bastėjos tunelyje studija „MENŲ VAIKAI“ pakvies į trečius metus vykstančios 
vaikų piešinių parodos atidarymą. Parodos rengėjai mažiesiems dalyviams suteiks galimybę 
patiems kurti šiuolaikinius meno kūrinius programoje „IŠSITAŠKYK“. 
Nepamirškite pledų, atsineškite užkandžių ir pasidarykite šventę tokią, kokios norėsite patys. 
Ir neišsigąskite, kai vaikų ir muzikantų keliamas šurmulys pažadins tamsiuose ir 
paslaptinguose Bastėjos tuneliuose gyvenančią mitinę būtybę – Baziliską. Kol tėveliai klausysis 
muzikos, vaikučiai su gidais ieškos šio siaubūno slėptuvės.  
Bazilisko paieškos vyks 20.00. Dalyvauti galės tik vaikai. 
 
Visi renginiai NEMOKAMI. 
 
 

Kazio Varnelio namai-muziejus 
Didžioji g. 26, Vilnius 
Tel.:(8 5) 279 1644 
El. paštas: k.varnelio.muziejus@lnm.lt 
www.lnm.lt 
 
PROGRAMA (nuo 18.00 iki 23.00) 
 

Renginys: SENAMIESČIO ŠIRDYJE NAKČIAI ATSIVĖRĘ DAILININKO NAMAI 
 
Pačioje Senamiesčio širdyje, priešais Vilniaus rotušę įsikūrę Kazio Varnelio namai-muziejus – 
tarsi neatrastas Vilniaus perlas.  
Muziejų naktį Kazio Varnelio namai pakvies Jus į pirmame šio pastato aukšte įrengtas keturias 
Mažosios gildijos sales. Čia stebins ne tik eksponatai (unikalūs žemėlapiai, grafiniai portretai, 
Vakarų Europos grafikos meistrų F. Goya ir G. Piranesi kūriniai), bet ir jų istorijos.  
Nuo 18.00 kas 30 minučių profesionalūs muziejininkai skaitys trumpas (15–20 min.) 
pristatomąsias paskaitas ir paaiškins ne tik įspūdingiausių kūrinių turinį, bet ir jų patekimo į 
Varnelio kolekciją aplinkybes. 
 
 
 
 
 

Gedimino pilies bokštas 
 
PROGRAMA (nuo 21.00 iki 22.00) 
 
Renginys SAULĖLYDIS NUO GEDIMINO PILIES BOKŠTO 
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Muziejų naktį saulė Lietuvoje leisis ypatingu laiku – 21 valandą 21 minutę.  
Ir tik 100 pirmųjų lankytojų, gavusių nemokamą bilietą, turės išskirtinę galimybę pamatyti 
saulėlydį nuo Gedimino pilies bokšto.  
Bilietai pradedami dalinti 21.00. 
 
 

Pinigų muziejus 
Totorių g. 2/8, Vilnius  
Tel.: (8 5) 268 0334,  
El. paštas:muziejus@lb.lt 
www.pinigumuziejus.lt 
https://www.facebook.com/pinigumuziejus/  

PROGRAMA (nuo 12.00 iki 24.00) 
 

Renginys NAKTINĖJIMAI PINIGŲ MUZIEJUJE 
Pinigų muziejuje susilieja tradicijos ir modernumas, istorija ir ateitis, todėl kviečiame kartu 
panaktinėti Pinigų muziejuje: atraskite, pažinkite, nustebkite, pasidalinkite, aptarkite 
diskutuokite!  
Renginio metu galėsite iki vidurnakčio moderniai ir interaktyviai susipažinti su Lietuvos ir 
pasaulio pinigų ir bankininkystės istorija. Muziejuje bus rodomi filmai, turėsite galimybę patys 
pasigaminti unikalių muziejaus suvenyrų, puikiai ir turiningai praleisti šeštadienio vakarą. 
 
Apsilankymas muziejuje ir renginiai NEMOKAMI. 
 
 

Geležinkelių muziejus 
(Vilniaus geležinkelio stotis, II a. ir I peronas) 
Geležinkelio g. 16, Vilnius 
Tel.: (8 5) 2693741, (8 5) 2692919 
El. paštas: muziejus@litrail.lt 
www.litrail.lt/muziejus-veikla 
https://www.facebook.com/Gelezinkeliu.muziejus 
 
PROGRAMA (nuo 12.00 iki 22.00)  
 
12.00 - Marijampolės Petro Kriaučiūno viešosios bibliotekos lėlių teatro „TRIVAINĖLIS“ 
edukacinis spektaklis „KNYGOS PASAKOJA 100-EČIO ISTORIJĄ“. 
13.00  -kūrybinis žaidimas su profesionaliu trafaretų menininku Justinu Žožo ir menininko 
darbas iš arti. 
15.00 - POEZIJOS PAVASARIS. Skaitymai šeimoms.  
16.30 -kūrybinis žaidimas su profesionaliu trafaretų menininku Justinu Žožo ir menininko 
darbas iš arti. 
18.00 -menininko Justino Žožo autorinės parodos  „SUTRIKDYTA GAMTA“ pristatymas 
14.00-21.00 - edukacinis žaidimas „PABĖGIMAS IŠ VAGONO“ (Būtina registracija: tel.: 8 5 
2693 741 ir el.paštu: muziejus@litrail.lt) 
14.00 - menininkų grupės „IŠ REIKALO“ parodos dyzeliniame traukinyje pristatymas. 
Nuo 12.00 - kūrybinės dirbtuvės vaikams. 
Nuo 12.00 - atversime lauko ekspozicijoje istorinius riedmenis; 
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Nuo 13.00 - kas valandą GARO SIURBLIO demonstravimas; 
Nuo 14.00 - teminės ekskursijos registruotoms lankytojų grupėms  (Registracija: tel.: 8 5 2693 
741 ir el.paštu: muziejus@litrail.lt) 
Nuo 21.00 - Gastronomijos ir kultūros centro „PLATFORMA“ renginiai. 
 
Muziejaus lankymas ir visi renginiai NEMOKAMI! 
 
 

Tuskulėnų rimties parko memorialinis kompleksas 
Žirmūnų g. 1F, 1N, Vilnius 
Tel.: (8 5) 275 12 23, (8 5) 275 25 47 
El. paštas:tuskulenai@genocid.lt 
www.genocid.lt/tuskulenai 
 
PROGRAMA (nuo 10.00 iki 23.00) 
 
10.00–23.00 - muziejinės ekspozicijos „TUSKULĖNŲ DVARO PASLAPTYS“ lankymas 
(Baltasis dvarelis, Žirmūnų g. 1N); 
18.00–23.00 – koplyčios-kolumbariumo, Vytauto Didžiojo karo muziejaus parodos „DVARŲ 
RELIKVIJOS PASAKOJA… NUO KOVŲ IKI KOVŲ“ lankymas (Konferencijų salė, Žirmūnų g. 1F); 
21.00–21.30 – folkloro ansamblio „ŪLA“ koncertas-vakaronė (Dvaro rūmų kiemas, Žirmūnų g. 
1F); 
21.30–22.30 – naktinė ekskursija „TUSKULĖNŲ DVARO PASLAPTYS“ (rinktis dvaro rūmų 
kieme, Žirmūnų g. 1F).  
SVARBU! Būtina išankstinė registracija tel.: (8 5) 275 1223, (8 5) 275 2547. 
 
 

Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejus 
Vilniaus g. 41, Vilnius 
Tel.: (8 5) 262 24 06 
El. paštas: vadyba@ltmkm.lt 
http://www.ltmkm.lt 
 
PROGRAMA (nuo 18.00 iki 23.00) 
 
Renginys: "KAI ATGYJA PERSONAŽAI"/"UŽKULISIAI" 
 
Renginio metu veiks nuolatinė ekspozija su naujai atidarytu kambariu, skirtu baleto legendai 
Leokadijai Aškelovičiūtei (paroda „MEILĖ ŠOKIUI"), o pirmo aukšo salėje paroda 
„STANISLOVAS MONIUŠKA - AŠTUONIOLIKA KŪRYBOS IR MEILĖS METŲ VILNIUJE".   
  
Balerinos L. Aškelovičiūtės kambaryje ir III a. salėje, bus atkurta filmavimo aikštelė, kostiuminė, 
rekvizitas, veiks gyvi grimo kambariai, kuriuose Grimo akademijos profesionalai 
ir studentai kurs personažus iš teatro spektaklių, kino filmo bei operos ar operečių. 
Bus atkurtas ne tik grimas, bet ir parinkti kostiumai. Visą tapsmo procesą gyvai stebės 
muziejaus lankytojai. 
Nuolatinės ekspozicijos salėse atskiruose kambariuos veiks įvairūs personažai. 
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Šeimos su vaikais kviečiami į edukacinius užsiėmimus - „KURKIME PERSONAŽUS IR 
VAIDINKIME", muziejaus rūsyje, kur pagal liaudies dainą vaikai nusispalvins karūnas su 
personažais, ir tėveliams suvaidins pasakėlę. 
 
Visi renginiai NEMOKAMI. 
 
 

Valstybinis Vilniaus Gaono žydų muziejus 
Tolerancijos centras  
Naugarduko g.10/2, Vilnius 
Tel.:(8 689) 86191 
El. paštas: muziejus@jmuseum.lt 
www.jmuseum.lt 
 
PROGRAMA (nuo 15.00 iki 21.00) 

 

15.00 – 16.30 – „RAKIJA KLEZMER ORKESTRA“ koncertas. 
Tolerancijos centro kiemelyje „RAKIJA KLEZMER ORKESTRA“ ansamblis kvies linksmai 
pradėti Muziejų nakties programą: praeiviai galės pasiklausyti nuotaikingos klezmerių 
muzikos.  
16.30 - 18.00 – RESTAURATORIAUS DARBAS – KOKS JIS? 
Dirbtuvės - edukacinis susitikimas su Valstybinio Vilniaus Gaono žydų muziejaus restauratore 
Jurgita Blažyte-Denapiene, kurio metu kviečiama iš arčiau susipažinti su lankytojams 
nematoma muziejaus veiklos dalimi – kūrinių restauravimu ir jų saugojimu (I a. salė). 
18.00 - 19.00 – SAVICKŲ ŠEIMOS MENINIO PALIKIMO MUZIEJUI PRISTATYMAS 
Augustino Savicko – žymaus Lietuvos tapytojo ir dailėtyrininko – 100–ųjų gimimo metinių 
minėjimas. A. Savicko sūnus tapytojas Raimondas Savickas ir muziejaus Tolerancijos centro 
vadovė Ieva Šadzevičienė pristatys Savickų šeimos meninį palikimą nuolatinėse Valstybinio 
Vilniaus Gaono žydų muziejaus ekspozicijose. (III a. salė). 
19.30 - 20.00 – ILJOS BEREZNICKO KARIKATŪRŲ PARODOS ATIDARYMAS 
Lietuvos animacinio kino režisieriaus, dailininko, scenaristo Iljos Bereznicko karikatūrų 
parodos atidarymas (III a. galerijoje).  
20.00 - 21.00 – dokumentinio filmo „LINA AMATO“ peržiūra 
Pietų Afrikos Respublikos režisieriaus Jonathan Andrews dokumentinis filmas „Lina Amato“ 
pasakoja Antrojo pasaulinio karo metu išgelbėtos Linos Kantor (Amato) istoriją. Filme 
atskleidžiama kaip Turkijos generalinis konsulas Rodo saloje (Graikijoje) išgelbėjo 42 žydus 
nuo nacių, norėjusių juos išsiųsti į Aušvicą (I a. salė).  
21.00 - 21.30 - savarankiškas muziejaus lankymas. 
 
Visi renginiai NEMOKAMI. 
 

 

 

Valstybinis Vilniaus Gaono žydų muziejus 
Holokausto ekspozicija 
Pamėnkalnio g. 12, Vilnius 
Tel.: (8 5) 231 2357 
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El. paštas: muziejus@jmuseum.lt 
 
PROGRAMA (nuo 18.00 iki 20.00) 
 
18.00 – 18.20 – DVASINIS PASIPRIEŠINIMAS VILNIAUS GETE (Stanislovas Stasiulis) 
Muziejų nakties lankytojai išgirs apie vieną iš pasipriešinimo Holokaustui formų – dvasinę 
rezistenciją Vilniaus gete, jame kalintus intelektualus bei jų kūrybą; bus pristatomi 
ekspozicijoje saugomi unikalūs eksponatai, liudijantys kovą dėl žmogiškojo orumo masinių 
žudynių akivaizdoje.  
19.00 – 19.20 – PERPETRATORS AND COLLABORATORS DURING THE HOLOCAUST IN 
LITHUANIA (Theo Emil Krausz, Austrija) 
The presentation is dedicated to the topic, which is still widely discussed today – collaboration 
and perpetrators during the Holocaust in Lithuania.  
20.00 – 20.20 – NAUJAUSI PANERIŲ MASINIŲ ŽUDYNIŲ VIETOS TYRIMAI: PERSPEKTYVOS 
IR ATMINTIS (Mantas Šikšnianas)  
Pastaraisiais metais Panerių memorialo teritorijoje vykdyti tyrimai atskleidžia iki tol 
nežinomus faktus apie šią, didžiausią Lietuvoje, masinių žydų žudynių vietą. Lankytojai išgirs 
apie vykdomus tyrimus ir naujus atradimus Paneriuose, apie šios istorinės atminties vietos 
reikšmę bei išskirtinumą Holokausto Lietuvoje kontekste. 
 

Visi renginiai NEMOKAMI. 
 
 

Literatūrinis A. Puškino muziejus 
Subačiaus g. 124, Vilnius. 
Tel.: (8 5) 260 0415. 
El. paštas: puskino.muziejus@inbox.lt 
http://www.vilniausmuziejai.lt/a_puskinas 
http://facebook.com/puskino.muziejus 
 
PROGRAMA (nuo 18.00 iki 23.50) 
 
Muziejų nakties metu Literatūriniame A. Puškino muziejuje vyks renginys “GYVOS XIX A. 
TRADICIJOS IR JŲ TĘSINYS XXI A.: DVARININKŲ ŽAIDIMŲ ISTORIJA IR ATEITIS”.  
Dalyvių laukia žaidimas „ATRASK“ bei paskaita, kurioje bus pasakojama apie populiariausių 
XIX a. dvarininkų žaidimų istoriją ir jų aktualumą XXI a. 
18.00 – žaidimas „ATRASK“ lietuvių k.,  
18.30 – paskaita „XIX A. ŽAIDIMAI IR JŲ TĄSA XXI A.“  lietuvių k. 
19.00 – žaidimas „ATRASK“ rusų k.,  
19.30 – paskaita „XIX A. ŽAIDIMAI IR JŲ TĄSA XXI A.“  rusų k. 
20.00 – žaidimas „ATRASK“ lietuvių k.,  
20.30 – paskaita „XIX A. ŽAIDIMAI IR JŲ TĄSA XXI A.“  lietuvių k. 
21.00 – žaidimas „ATRASK“ rusų k.,  
21.30 – paskaita „XIX A. ŽAIDIMAI IR JŲ TĄSA XXI A.“ rusų k. 
22.00 – žaidimas „ATRASK“ lietuvių k.,  
22.30 – paskaita „XIX A. ŽAIDIMAI IR JŲ TĄSA XXI A.“ 
lietuvių k. 
23.00 – laisvas apsilankymas muziejuje. 
 
Visi renginiai NEMOKAMI 

mailto:muziejus@jmuseum.lt
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Vinco Kėvės-Mickevičiaus butas – muziejus 
Tauro g. 10-1, Vilnius,  
Tel.: (8-5) 262 01 48  
El. paštas: kreve.vilnius@gmail.com 
www.vilniausmuziejai.lt  
https://www.facebook.com/krevesmuziejusvilnius/ 
 
PROGRAMA (nuo 19.00 iki 23.30) 
 
Renginys „INDIJA SUGRĮŽTA PAS KRĖVĘ“ 
 
19.00–23.30 – dviejų dailininkių parodų: Agnės Juškaitės iliustracijų paroda orientalistinei 
Vinco Krėvės knygai „TALES FROM THE EAST“ ir Aušros Kleizaitės Kaveri paroda „KAI KAS IŠ 
DIENORAŠČIO. THE TASTE OF INDIA“ lankymas. 
20.00 – poetinis-muzikinis monospektaklis „PRAKILNIOSIOS GIESMĖS“ (pagal indų poeto R. 
Tagorė kūrybą, akt. Rimantas Vaitkevičius). 
21.30 – meninis filmas „AIRAN: DIEVŲ KELIAI“ (pagal V. Krėvės orientalistinę kūrybą, rež. 
Ruslanas Korostenskis, 35 min.) 
Programos pabaiga numatoma 23.30. 
 
Visi renginiai NEMOKAMI. 
 
 

Vinco Mykolaičio-Putino memorialinis butas-muziejus 
Tauro g. 10-3, Vilnius, 
Tel.: (8-5) 262 44 80, 
El. paštas: putinomuziejus@gmail.com 
www.putinomuziejus.lt 
 
PROGRAMA (nuo 17.00 iki 21.00) 
 
Kviečiame registruotis į NEMOKAMAS temines ekskursijas ir filmų peržiūras V. Mykolaičio-
Putino memorialiniame bute-muziejuje: 
17.00 – ekskursija šeimai (pritaikyta su mažaisiais lankytojais nuo 7 m.) 
18.30 - teminė ekskursija ,,V. MYKOLAITIS-PUTINAS VILNIUJE“ 
20.00 - filmo ,,VIENO BUTO ISTORIJA. BALYS SRUOGA 2018 M., 47 MIN. REŽ. J. 
JUOZAPAITIS“ peržiūra. 
21.00 - filmo ,,VIENO BUTO ISTORIJA. VINCAS MYKOLAITIS-PUTINAS, 2019 M., 90 MIN., 
REŽ. J. JAVAITIS‘‘ peržiūra. 
 
Apsilankymas muziejuje NEMOKAMAS. 
Vietų skaičius ribotas, todėl būtina išankstinė registracija: tel.:(8 5) 262 44 80 arba el. paštu: 
putinomuziejus@gmail.com  

Venclovų namai-muziejus 
Pamėnkalnio g. 34, Vilnius 
Tel.: (8-5) 262 8525  
http://www.vilniausmuziejai.lt/venclova/index.htm  

mailto:kreve.vilnius@gmail.com
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mailto:putinomuziejus@gmail.com
http://www.putinomuziejus.lt/
mailto:putinomuziejus@gmail.com
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PROGRAMA (nuo 19.00 iki 00.30) 
 

Naktis Č raidei 
Čekijos absurdo literatūros ir kino naktis 
 
Muziejų naktį neskubėkite patirti visos kultūros, geriau išbandykite Čair – Čekijos kėdę 
Venclovų namuose-muziejuje. Č raidė-imigrantė į Lietuvą atkeliavo iš Čekijos. Pažvelgę į ją 
stovėdami ant galvos pamatytume, kad tai – puiki kėdė. Patogiai įsitaisykite joje, arba savo 
krėsluose namuose, ir mėgaukitės kultūringa tiesiogine kėdės transliacija. 
 
Čair – tai atvira Čekijos kėdė (open-chair). 
Čair – tai Čekijos kultūra ir literatūra gyvai (on air). 
Čair – tiesioginė kėdės transliacija iš Venclovų namų.  
 
Čekijos kėdėje prakalbinami žymiausi Čekijos rašytojai, kompozitoriai, kino kūrėjai. Visi 
Muziejų naktį Venclovų namuose – muziejuje apsilankę žmonės, atsisėdę į Čair, tampa 
kalbintojais. Kartu su žymiausiais Čekijos kūrėjais Čair krėsle galite įsitaisyti ir Jūs.  
Skaitykite Karelą Čapeką, bohemietį Franzą Kafką, Jaroslavą Seifertą, Bohumilą Hrabalą, Milaną 
Kunderą ir kitų čekų rašytojų kūrybą, klausykite Jaroslavo Ježeko, Ondřejaus Havelkos 
avangardinės muzikos, žiūrėkite Jano Švankmajerio ir Václavo Vorlíčeko filmus po atviru 
dangumi. Nusprendę likti namuose stebėkite, ką Čair krėsle veikia atsitiktiniai kalbintojai. 
 
19.00 –ekskursija po muziejų 
20.00 – Čair transliacija per „Facebook“ Venclovų namų-muziejaus paskyrą. 
21.30 – čekiškų filmų peržiūra po atviru dangumi. 
21.00–0.30 – šviesos instaliacija Venclovų namų prieigose. 
Renginys rengiamas bendradarbiaujant su Čekijos Respublikos ambasada Vilniuje. 
 
Renginys NEMOKAMAS. 
 
 
 

Muitinės muziejus 
Jeruzalės g. 25, Vilnius. 
Tel.: (85) 279 6346 
El. paštas:muziejus@lrmuitine.lt 
www.facebook.com paskyroje “Muitinės muziejus/LithuanianCustomsMuseum 
www.cust.lt/web/guest/apiemus/muziejus 
 
PROGRAMA (nuo 19.00 iki 24.00) 

16.00 - ekskursija po senąjį ir naująjį Medininkų kelio postą. Aplankomas Memorialas 
Medininkų žudynių aukoms. 15.00 – išvykimas nuo Muitinės mokymo centro, adresu: Jeruzalės 
g. 25. Grįžtame 18.30. 

SVARBU! būtina išankstinė registracija el. paštu: mindaugas.semenas@lrmuitine.lt. 
Registracija vykdoma iki gegužės 13 d. Susirinkus mažiau nei 7 žmonių, ekskursija atšaukiama. 
Teirautis tel. 85 279 6346). 
 

mailto:muziejus@lrmuitine.lt
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19.00 – intelektinės nuosavybės srityje dirbantys muitinės ekspertai kalbės apie savo darbo 
niuansus, pristatys klastočių daromą žalą visuomenei bei pakvies apie tai padiskutuoti. 
19.00 – kraštotyrininkas Romualdas Beniušis pasakos apie buvusio Lietuvos muitinės 
pareigūno drąsą ir pasiaukojimą gelbėjant savo kaimynus žydus nuo nacių genocido. 
20.00 – Muitinės muziejaus ryšių su visuomene specialisto – tarptautinės kategorijos teisėjo 
Artūro Zalecko paskaita apie šunų dresūrą bei kinologų darbo užkulisius.  
21.00 – aikštelėje priešais muziejaus pastatą vyks Muitinės muziejaus ryšių su visuomene 
specialisto – tarptautinės kategorijos teisėjo Artūro Zalecko ir jo augintinio pasirodymas. Bus 
galima pamatyti, kaip turi elgtis idealiai dresuotas šuo ir kaip lengvai muitinės keturkojai 
aptinka paslėptas narkotines medžiagas. 

Visi renginiai NEMOKAMI. 
 
 

Energetikos ir technikos muziejus 
Rinktinės g. 2, 09312 Vilnius 
Tel. (8 5) 275 4312 
El. paštas: info@etm.lt  
http://www.etm.lt/  
 
PROGRAMA (nuo 19.00) 
 
RENGINYS „DVIRAČIAIS SIAURUOJU GELEŽINKELIU“ 
 
Energetikos ir technikos muziejus kviečia atšvęsti Muziejų naktį kartu NEMOKAMOJE 
ekskursijoje dviračiais, atkartojančioje buvusio Vilniaus siaurojo geležinkelio maršrutą. 
Renginys žada aktyvų Vilniaus miesto technikos paveldo atradimą ir tyrinėjimą už muziejaus 
ribų.  
Numatyta 15 km trasa su sustojimais, kuriuose su siauruoju geležinkeliu ir jo paliktomis 
žymėmis supažindins drauge dviračiu važiuojantis Energetikos ir technikos muziejaus gidas, o 
papildoma informacija bus suteikta mobilioje programėlėje. 
Ekskursijos pradžia: 19.00 prie Lietuvos geležinkelių administracinio pastato (Mindaugo g. 12 
/ J. Basanavičiaus g. 14). 
Ekskursijos dalyviai DVIRAČIAIS PASIRŪPINA PATYS. 
Dalyvauti kviečiami pilnamečiai. Nepilnamečiai turi būti lydimi suaugusiojo arba turėti tėvų 
leidimą. 
REGISTRACIJA el. paštu: infotaskas@etm.lt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bažnytinio paveldo muziejus 
Šv. Mykolo g. 9, 01124 Vilnius 
Tel.: (8 5) 269 7803 
El. paštas: muziejus@bpmuziejus.lt 

mailto:info@etm.lt
http://www.etm.lt/
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www.bpmuziejus.lt 
 
PROGRAMA (nuo 18.30 iki 19.30) 
 
18.30 - Muziejų nakties ekskursija, kurią ves Bažnytinio paveldo muziejaus direktorė Sigita 
Maslauskaitė-Mažylienė.  
Renginys NEMOKAMAS, tačiau SVARBU! Būtina registracija tel. 8 5 269 7803. 
 
Bažnytinio paveldo muziejus šiemet švenčia gyvavimo dešimtmetį.  
2009 m. spalio 18 d., menininkų globėjo šv. Luko dieną, duris atvėrusios Vilniaus arkivyskupijos 
įkurtos ir išlaikomos institucijos tikslas – tinkamu būdu, nepažeidžiant kūrinių ir vietos 
sakralumo pristatyti vertingiausią bažnytinio paveldo dalį Lietuvos visuomenei ir Vilniaus 
svečiams.  
Muziejuje saugomi ir pristatomi dailės kūriniai ir šventenybės yra geriausi Vilniaus 
arkivyskupijos istorijos liudytojai, bylojantys apie iškilius praeities meno laimėjimus, 
kultūrinius ir meninius ryšius su Vakarų Europa.  
Kūriniai atskleidžia permainingą, dramatiškais įvykiais paženklintą Lietuvos ir Bažnyčios 
istoriją, mūsų krašto religinio gyvenimo kaitą, juos kūrusių asmenų pamaldumą ir subtilų 
meninį skonį. 
Bažnytinio paveldo muziejaus ekspozicija, renesansinėje Šv. arkangelo Mykolo bažnyčios ir 
buvusio seserų bernardinių vienuolyno erdvėje pristatanti Vilniaus arkikatedros ir kitų 
arkivyskupijos bažnyčių lobyną, ragina kalbėti apie sakralaus meno tradicijas ir jų ateitį. 
 
 

Valstybės pažinimo centras 
Totorių g. 28, Vilnius 
Tel.: 8 706 64 094 
www.pazinkvalstybe.lt  
 
PROGRAMA (nuo 11.00 iki 24.00) 
 
Muziejų naktis II 19490216: Apsisprendimo šifras 
 
Jie buvo tokie patys žmonės kaip mes. Prieš 70 metų susiklosčiusios aplinkybės partizanus 
privertė priimti svarbiausią jų gyvenimo sprendimą, nulėmusį ir šiandieninės Lietuvos istoriją. 
Koks būtų Tavo sprendimas šiandien? Muziejų dieną ir naktį Valstybės pažinimo centras 
pristato naują parodą „19490216: Apsisprendimo šifras“ ir kviečia į atidarymo renginius 
(būtina išankstinė registracija čia: http://bit.ly/MuziejųNaktiesRegistracija). 
 
12.00 ir 13.30 – Kūrybinės dirbtuvės šeimoms „APSISPRENDIMO ŽENKLAS“. 1949 m. vasarą 
parengtame Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio ženklų projekte nupiešta dvylika partizanų 
pareigų žymėjimo ženklų. Nuo laisvės kovotojo iki LLKS tarybos prezidiumo pirmininko – 
partizanams priklausė skirtinga simbolika, pažymėta ąžuolo šakelėmis, gilėmis ar Vyčiu. 
Susipažinkite su LLKS naudotais ženklais ir, padedami Valstybės pažinimo centro edukatorių, 
susikurkite savąjį! 
16.00 – Pokalbis su dizaineriu Giedriumi Paulausku „Partizaniškos uniformos rekonstrukcija: 
nuo idėjos iki realybės“. Partizanų uniformos atkūrimo iššūkis, įeisiantis į Lietuvos kostiumo 
istoriją. Pagal archyvinę medžiagą, nuotraukas ir muziejuose rastus dokumentus partizano 
ekipiruotę rekonstruojantis dizaineris G. Paulauskas papasakos, kaip kilo idėja imtis šio 
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sudėtingo darbo, pademonstruos rekonstrukcijos vaizdinę medžiagą ir pasidalins 
netikėčiausiais atradimais. 
18.00 – Pokalbis su parodos „19490216: APSISPRENDIMO ŠIFRAS“ kūrėjais „KODĖL 
APSISPRENDIMO ŠIFRAS?“. Pokalbio metu parodos kūrėjai papasakos apie 1949 m. vasario 
16 dienos deklaracijos reikšmę šiuolaikiniam žmogui ir diskutuos, kokie pamatiniai 
deklaracijos motyvai neprarado reikšmės šiandieninėje Lietuvoje. Netradicine forma pokalbio 
dalyviai atskleis dar negirdėtas detales iš deklaracijos signatarų gyvenimų. 
Dalyvauja: Vilniaus universiteto istorikas dr. Norbertas Černiauskas, Lietuvos gyventojų 
genocido ir rezistencijos tyrimo centro (LGGRTC) vyresnioji istorikė Enrika Kripienė, 
architektė Ieva Cicėnaitė. Moderuoja istorikė, viena parodos kūrėjų  Luka Sinevičienė.  
20.00 – Diskusija „TARP APSISPRENDIMO IR PASIRYŽIMO GINTI TĖVYNĘ“. Lietuvos istorija 
ne kartą parodė, kad stipriausia ir patikimiausia jėga, galinti apginti valstybę, yra jos piliečiai. 
Praėjus daugiau nei šimtui metų grėsmės nacionaliniam saugumui nesikeičia, tad piliečių 
budrumas, aktyvumas ir pasiryžimas ginti aktualumo neprarado. Tačiau ar Lietuvos piliečiai 
nusiteikę priešintis iškilus grėsmei? Ar ginti tėvynę madinga? Kokie partizanų priimti 
sprendimai aktualūs ir šiandieniniam žmogui?  
Dalyvauja: Lietuvos kariuomenės mechanizuotosios pėstininkų brigados „GELEŽINIS VILKAS“ 
Kunigaikščio Vaidoto mechanizuotojo pėstininkų bataliono vadas plk. ltn. Eugenijus 
Lastauskas, UAB „MEDIA BITĖS“ generalinis direktorius, LŠS narys, Tomas Balžekas, VU TSPMI 
dėstytoja, Pilietinės visuomenės instituto direktorė dr. Ieva Petronytė – Urbonavičienė. 
Moderuoja istorikė, viena parodos kūrėjų  Luka Sinevičienė.  
 

Muziejų naktį Valstybės pažinimo centras ir LR Prezidento rūmų parkas bus atviri nuo 11.00 
iki 24.00 (SVARBU! paskutiniai lankytojai įleidžiami 23.30).  
Norint susipažinti su nuolatine ekspozicija išankstinė registracija – nereikalinga, apsilankymas 
ir visos Valstybės pažinimo centre teikiamos paslaugos – NEMOKAMOS.  
 
 

MO muziejus  
Pylimo g. 17, Vilnius 
www.mo.lt 
 
PROGRAMA (nuo 18.00 iki 22.00) 
 
Emilijos Škarnulytės video kūrinio „SIRENOMELIA“ peržiūra  
Emilija Škarnulytė - vizualinių menų atstovė, filmų kūrėja, šiais metais laimėjusi, prestižinio 
konkurso „Future Generation Art Prize“ pagrindinį prizą. Jos filmai balansuoja tarp fikcijos ir 
dokumentikos. Filmas „Sirenomelia“ (2017) nufilmuotas už poliarinio rato: slaptoje šaltojo 
karo metais veikusioje povandeninių atominių laivų bazėje, kur anksčiau švartuodavosi NATO 
laivai, ir Norvegijos geodezijos instituto teritorijoje. Pagrindinė herojė – mitologinė undinė – 
yra kiborgas, išgyvenęs kataklizmus ir sugebėjęs prisitaikyti prie naujų sąlygų. Tai žmogaus ir 
žuvies arba žmogaus ir povandeninio laivo, torpedos junginys. Ji žvelgia į situaciją iš ateities 
perspektyvos, kur nebėra šiandieninių karinių ir ekonominių struktūrų ar jas sukūrusių 
žmonių, tačiau jų veiklos įtaka kraštovaizdžiui vis dar aiškiai pastebima.  
Trukmė: 12 min.  
Vieta: Renginių salė (1 aukštas)  
Interaktyvus pokalbis su Šarūno Saukos paveikslu „MAMA“ 
Ar įsivaizduojate pokalbį su meno kūriniu? Ar toks pokalbis yra įmanomas?  
Chatbot‘as tai interaktyvus projektas suteikiantis galimybę akis į akį pasikalbėti su paveikslu ir 
tiesiogiai rasti atsakymus į rūpimus klausimus. 

http://www.mo.lt/


Jūsų laukia unikali patirtis ir galimybė daugiau sužinoti apie kūrinio autorių bei susipažinti su 
paveikslo atsiradimo istorija. 
Vieta: Holas (1 aukštas) 
 
SVARBU! Emilijos Škarnulytės video kūrinio „Sirenomelia“ peržiūra ir interaktyvus pokalbis su 
Šarūno Saukos paveikslu „Mama“ MO muziejuje vyks nuo 18.00 iki 22.00. Lankymas 
NEMOKAMAS.  
Apžiūrėti tuo metu veikiančias MO muziejaus parodas „GYVŪNAS - ŽMOGUS - ROBOTAS" ir 
„BENDRABŪVIS" bus galima tik su MO muziejaus bilietu. 
 

Žaislų muziejus 
Šiltadaržio g. 2, Vilnius  

 

Muziejų naktį Žaislų muziejus kviečia tėvelius ir vaikus į DIAFILMŲ PERŽIŪRAS. Vieniems tai 

bus smagus vaikystės prisiminimas, kitiems bus naujas nematytas potyris. Diaprojektorius ant 

sienos tamsoje ne tik parodo skirtingus paveiksliukus, bet pristato skirtingas vaikų mėgstamas 

pasakas. 

Gegužės 18 dieną, šeštadienį, skelbiame tris peržiūrų laikus: 18:00, 19:30 ir 21:00.  

SVARBU! Būtina išankstinė registracija info@zaislumuziejus.lt 

 

 
 

FUTURE LIVE 
Upės g. 9, Vilnius (PC CUP), įėjimas iš Baltojo tilto pusės. 
Tel.: (8 693) 33339 
www.futurelive.lt 
 

Paroda Future Live pradėjo veikti 2018 m. spalio 27 d. PC VCUP. Parodoje naudojant meno 
objektus ir instaliacijas parodos lankytojai įtraukiami į kūrybinį veiksmą. 
Lankytojai kviečiami leistis į nuostabią kelionę po stulbinantį pasaulį, kuriame pilna nežemiškų 
būtybių, stebuklingų gėlių ir kitokių tolimų planetų augalų. Juos atrasti ir susipažinti bus 
vienodai įdomu ir vaikams, ir suaugusiems. 
 
2019 m. gegužės 18 d. lankytojai NEMOKAMAI bus priimami nuo 19.00 iki 22.00.  
Lankytojai bus įleidžiami grupėmis 19.00, 20.00, 21.00 (trukmė 1 val.). Vienoje grupėje gali 
būti ne daugiau nei 50 žmonių. 

 
 

Drugelių namai 
Sapiegų parkas 
Vilniaus m. Antakalnio seniunija 
Antakalnio g. 17, Vilnius 
www.drugeliuparoda.lt 
https://www.facebook.com/drugeliuparoda/  
 
PROGRAMA (nuo 18.00 iki 22.00) 
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Specialiai įrengtoje patalpoje bus galima pamatyti daugybę įvairių keisčiausių formų lėliukių, 
pasigrožėti nuostabiais drugelių sparnelių raštais, jų plasdenimų. Galbūt net galima bus stebėti, 
kaip drugeliai ritasi iš kokonų. 
Apsilankę Drugelių nuamuose turėsite galimybę sužinoti apie šių nuostabių vabzdžių 
atsiradimą, ju keistą gyvenimą, patyrinėti drugelį per padidinamąjį stiklą ar mikroskopo 
pagalba. 
Tikimės, kad lankytojų bus daug, todėl laukiantiems bus rodomi filmukai. Visi norintys 
sudalyvauti piešimo konkurse, galės nupiešti drugelį (savo priemonių atsinešti nereikia). 
Išeidami galėsite įsigyti suvenyrų už patrauklią kainą. 
Apsilankymas Drugelių namuose NEMOKAMAS, išankstinės registracijos NĖRA.  
P.S. Fotografuoti galima, o jūsų nuotraukų laukiamos socialiniuose tinkluose su prierašu 
#drugeliuparoda . 
 
 

Lietuvos aklųjų biblioteka 
Skroblų g. 10, Vilnius 
Tel. Nr.: (8 5) 215 0611 
El. Paštas:  j.vileikiene@labiblioteka.lt  
 
PROGRAMA (nuo 17.00 iki 21.00) 
 
Kviečiame kartu leistis į garsų ir lytėjimo kelionę Lietuvos aklųjų bibliotekoje! LAB 
interaktyvios programos dalyviai turės galimybę PATYS išmėginti, kaip galima skaityti, leisti 
laisvalaikį, mokytis ir kurti pasitelkiant ne tik visiems įprastą regos juslę, bet ir klausą bei 
lytėjimą. 
 
ATEIK, PALIESK, PAJUSK, IŠGIRSK, PAŽINK! 
 
17.30–19.00 - INTERAKTYVI EKSKURSIJA PO LIETUVOS AKLŲJŲ BIBLIOTEKĄ SU 
UŽDUOTIMIS 
Ekskursija po biblioteką užrištomis akimis; susipažinimas su Lietuvos aklųjų bibliotekos 
Tiflotyros skaityklos ekspozicija ir liečiamųjų (taktilinių) knygų kolekcija vaikams; 
supažindinimas su bibliotekos leidiniais. 
 
19.00–20.00 - LAB EDUKACINĖS PROGRAMOS (PASIRINKTINAI) 
Kaip aklieji skaito, rašo, mokosi arba NUO BRAILIO RAŠTO IKI VIRTUALIOS BIBLIOTEKOS 
(Bibliotekos III a.) 
Šioje programos dalyje susipažinsite su Brailio raštu ir Brailio rašymo priemonėmis. Turėsite 
galimybę išbandyti Brailio raštą rašydami grifeliu ir lentele! Taip pat sužinosite, kaip regos 
neįgalieji naudojasi šiuolaikinėmis technologijomis,  kaip skaito akliesiems pritaikytus 
specialiųjų formatų leidinius, kaip naudojasi virtualiąja biblioteka ir pan.  
SURIŠK VASAROS KVAPŲ RYŠULĖLĮ (Edukacijų erdvė) 
Vaikučius ir jų tėvelius pakviesime pasiklausyti trumpos istorijos pagal Kęstučio 
Kasparavičiaus apsakymą „Ąsotis“. Pasakojimo personažai – gėlės – ne tik seka įdomias 
istorijas, bet jas galima ir paliesti. Iš sudžiovintų gėlių surišime vasaros kvapų ryšulėlį, 
nupiešime etiketę. 
20.00–21.00 - IŠBANDYK DIKTORIAUS PROFESIJĄ LIETUVOS AKLŲJŲ BIBLIOTEKOS 
GARSO ĮRAŠŲ STUDIJOJE 

mailto:j.vileikiene@labiblioteka.lt


Turėsite unikalią galimybę apsilankyti Lietuvos aklųjų bibliotekos garso įrašų studijoje ir 
susipažinti su garsinių knygų leidybos „virtuve“ . Norintys galės „pasimatuoti“ diktoriaus 
profesiją ir įgarsinti organizatorių arba pačių pasirinktos knygos teksto ištrauką. 
 
Į renginius reikalinga REGISTRACIJA.  
Registracijos nuoroda čia https://forms.gle/he6wvtL23TLGyZPK8. 
Registruodamiesi nurodykite atsakingo už registraciją asmens vardą ir pavardę, žmonių 
skaičių, į kurią renginio dalį registruojamasi. 
 

 
Meno pažinimo centras „Tartle“  
Užupio g. 40, Vilnius 
 
PROGRAMA (nuo 19.00 iki 22.00) 
 
Praėjusiais metais sostinėje, Užupyje, atidarytas Lietuvos meno pažinimo centras „TARTLE“ 
naktinėtojams atveria skulptūrų sodą.  
19.00-22.00 lankytojai kviečiami NEMOKAMAI aplankyti „TARTLE“ skulptūrų sodą, 
garsėjantį nuostabiu vaizdu į Vilniaus senamiestį. 
 
„TARTLE“ skulptūrų kiemelyje galėsite susipažinti su žymiausių Lietuvos skulptorių kūriniais. 
Po vakarėjančiu dangumi jus pasitiks Roberto Antinio, Romualdo Kvinto, Juozo Mikėno, 
Mindaugo Navako, Leono Striogos, Vlado Urbanavičius, pasaulinio garso skulptoriaus Jokūbo 
Lipšico ir šiuolaikinio austrų menininko Erwino Wurmo darbai. 
 
 

THE ROOM galerija 
Polocko g. 17, Vilnius  
www.facebook.com/TheRoomArtBooksWine  
 
PROGRAMA (nuo 11.00 iki 22.00) 
 

THE ROOM galerija kviečia apžiūrėti Inos Budrytės tapybos parodą „SAULĖS!“. 
 
Parodoje rodomi Inos Budrytės darbai nutapyti praeitą rudenį ir žiemą. Menininkės žodžiais, 
„vyravo apniukę orai. Stori debesys, pilkuma, labai retos saulės prošvaistės. Niekada anksčiau 
saulės padėtis danguje (buvimas atvirame mėlyje ar už debesų) man nerūpėdavo, o dabar 
parūpo, labai džiugino reti jos pasirodymai. Pavasarį ji sužibo. Plieskė nuo ryto iki vakaro. Mano 
darbuose saulės nėra daug, panorau ją prisivilioti.  
Paroda pavadinta „SAULĖS!“. Tai pavadinimas-užkalbėjimas-palinkėjimas, noras užkaitinti 
tapymo vyksmą, šviesa užpilti buvimą ir sapnus.“ 
 
Galerijos lankymas NEMOKAMAS. 
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