
SAUSIO 13- OJI – LAISVĖS GYNĖJŲ DIENA 

 
 

2020 METŲ PROGRAMA                             

 

 

SAUSIO 10 D., PENKTADIENIS  

15 val. – Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos kariūnų interaktyvus 

edukacinis renginys „Sausio 13-oji. Ko galime pasimokyti?“ Lietuvos Respublikos Seimo 

Konstitucijos salėje* 

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

  

SAUSIO 11 D., ŠEŠTADIENIS 

12–13.30 val. – XXIX tradicinis tarptautinis pagarbos bėgimas „Gyvybės ir mirties keliu“ 

(Antakalnio kapinės–Televizijos bokštas) 

  

SAUSIO 12 D., SEKMADIENIS 

12 val. – Iškilminga Laisvės gynėjų rikiuotė Lietuvos laisvės gynėjų galerijoje* 

12.30 val. – Laisvės gynėjų susitikimas Lietuvos Respublikos Seimo Kovo 11-osios Akto 

salėje* 

12.00–16.30 val. – Seimo lankytojų centre vyks Kovų už laisvę atminimo asociacijos 

„Neužmiršk“ kartu su Krašto apsaugos savanorių pajėgomis (KASP) organizuojamas 

informacinis ir visuomenei atviras renginys „Autentiški liudijimai: Sausio 13-osios dalyvių 

istorijos gyvai“ 

Seimo lankytojų centre prisiminimais dalinsis Krašto apsaugos savanorių pajėgų atsargos 

majoras Albertas Daugirdas  

 

16.30 val. – Atminimo laužų uždegimo ceremonija prie Vilniaus televizijos bokšto 

 

17 val. – Atminimo laužų uždegimo ceremonija prie Lietuvos nacionalinio radijo ir 

televizijos pastato 

 



16–21 val. – Atvirų durų valandos Lietuvos Respublikos Seime: 

 

Lietuvos laisvės gynėjų ir Vitražo galerijose (Seimo I rūmai) Meninės kompozicijos, vaikų 

kūrybinės dirbtuvėlės, parodų eksponavimas, vaizdo medžiagos demonstravimas  

 

Seimo lankytojų centre (Gedimino pr. 60) Vaizdo medžiagos demonstravimas 

 

18–18.30 val. – Atminimo laužų uždegimo ceremonija Nepriklausomybės aikštėje 

 

18.30 val. – Sąjūdžio valanda Nepriklausomybės aikštėje 

 

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

 

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

 

  

SAUSIO 13 D., PIRMADIENIS 

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

žvakutės 

 

9 val. – Gėlių padėjimo ceremonija prie Kovo 11-ajai skirto paminklo „Žinia“ 

Nepriklausomybės aikštėje 

 

10 val. – Iškilmingas Laisvės gynėjų dienos minėjimas ir Laisvės premijos įteikimo 

ceremonija Lietuvos Respublikos Seimo Kovo 11-osios Akto salėje** 

 

12 val. – Valstybės vėliavos pakėlimo ceremonija Nepriklausomybės aikštėje 

 

12.30–14.30 val. – Atvirų durų valandos Lietuvos Respublikos Seime: 

 

Lietuvos laisvės gynėjų ir Vitražo galerijose (Seimo I rūmai) Meninės kompozicijos, vaikų 

kūrybinės dirbtuvėlės, parodų eksponavimas 

 

Seimo lankytojų centre (Gedimino pr. 60) Vaizdo medžiagos demonstravimas 

 

13.30 val. – Žuvusiųjų pagerbimo ceremonija Antakalnio kapinėse 



 

15 val. – Lietuvos Respublikos Seimo Laisvės kovų ir valstybės istorinės atminties 

komisijos, Sveikatos reikalų, Socialinių reikalų ir darbo komitetų, Neįgaliųjų teisių 

komisijos, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos, Socialinės apsaugos ir darbo 

ministerijų atstovų susitikimas su žuvusiųjų artimaisiais ir nukentėjusiais nuo Sovietų 

Sąjungos agresijos 1991 metais Seimo Konstitucijos salėje*** 

 

17.30 val. – Šv. Mišios Vilniaus arkikatedroje bazilikoje 

  

Lietuvos kariuomenės Krašto apsaugos savanorių pajėgų karių pagarba Laisvės gynėjams, 

palaidotiems Alytaus, Kauno, Kėdainių, Marijampolės, Rokiškio, Vilniaus kapinėse 

   

 

PARODOS IR EKSPOZICIJOS 

 

SAUSIO 2–15 D. 

Nacionalinio piešinių konkurso „Mes užaugome laisvi“, skirto Laisvės gynėjų dienai, 

geriausių darbų paroda Seimo II rūmų parodų galerijoje. Laisvas įėjimas kiekvieną dieną. 

Parodos pristatymo renginys – sausio 15 d. 13 val.  

 

SAUSIO 6–20 D. 

Laisvės gynėjų dienai skirta tautodailininkės Stasės Vilkienės karpinių paroda „Grąžinu 

skolą ir meldžiuosi“ Seimo II rūmų 1 aukšte (prie kavinės). Parodos lankymas sausio 16 d. 

12 val. su gidu apžvelgiant ir kitas Seime eksponuojamas parodas. Būtina registracija 

rsv@lrs.lt arba internetu. 

 

  

SAUSIO 7–31 D. 

Paroda, skirta 2019 m. Laisvės premijos laureatui Albinui Kentrai Seimo I rūmų Lietuvos 

laisvės gynėjų galerijoje 

 

Parodos lankymas: sausio 12 d. nuo 16 val. iki 21 val.; sausio 13 d. nuo 12.30 val. iki 14.30 

val.; sausio 17 ir 24 d. nuo 11 val. iki 15 val. 

 

Fotografijų paroda „1991 metų sausio 13-osios veidai Romualdo Požerskio nuotraukose“, 

skirta Laisvės gynėjų dienai, Seimo I rūmų Vitražo galerijoje  



 

Parodos lankymas: sausio 12 d. nuo 16 val. iki 21 val.; sausio 13 d. nuo 12.30 val. iki 14.30 

val.; sausio 17 ir 24 d. nuo 11 val. iki 15 val. 

  

Sausio 16 d. 12 val. organizuojama parodų diena Seime, kurios metu internetu arba el. 

paštu rsv@lrs.lt registravęsi lankytojai su gido palyda galės apžvelgti tuo metu Seime 

eksponuojamas parodas. 

  

SAUSIO 12 D., SEKMADIENIS 

10–17 val. – Atvirų durų diena Okupacijų ir laisvės kovų muziejaus ekspozicijų (Aukų g. 

2A) ir Tuskulėnų rimties parko memorialinio komplekso muziejinės ekspozicijos 

„Tuskulėnų dvaro paslaptys“ lankymas (Baltasis dvarelis, Žirmūnų g. 1N) 

  

SAUSIO 13 D., PIRMADIENIS 

10–17 val. – Atvirų durų diena Okupacijų ir laisvės kovų muziejaus ekspozicijų (Aukų g. 

2A) ir Tuskulėnų rimties parko memorialinio komplekso muziejinės ekspozicijos 

„Tuskulėnų dvaro paslaptys“ lankymas (Baltasis dvarelis, Žirmūnų g. 1N)  

 

Koplyčios-kolumbariumo lankymas (Žirmūnų g. 1F) 

Tuskulėnų rimties parko memorialinio komplekso Konferencijų salėje Romualdo Kęstučio 

Augūno fotografijų parodos „Sapnuoju Lietuvą“ eksponavimas (Oficina, Žirmūnų g. 1F) 

 

13–16 val. – Edukacinės dirbtuvės (Oficina, Žirmūnų g. 1F) 

 

Vilniaus televizijos bokšte – nacionalinio mokinių konkurso „Lietuvos kovų už laisvę ir 

netekčių istorija“ dalyvių piešinių eksponavimas (Sausio 13-osios g. 10). Paroda bus 

eksponuojama nuo sausio 7 d. 

  

* – pagal sąrašą 

** – su kvietimais 

*** – su 15 val. kvietimais  

 


