
LAISVĖS GYNĖJŲ DIENOS
MINĖJIMO 

P R O G R A M A

Sausio 10 d., ketvirtadienis

14.00 val.

Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo aka-
demijos kariūnų interaktyvus edukacinis ren-
ginys „Sausio 13-oji. Ko galime pasimokyti?“ 
Seimo Konstitucijos salėje*

15.00 val.

Nukentėjusiųjų nuo sovietų agresijos susiti-
kimas Vilniaus televizijos bokšte. Moksleivių 
piešinių parodos atidarymas prie ekspozicijos 
Lietuvos laisvės gynėjams atminti. Karoliniš-
kių muzikos mokyklos moksleivių meninė 
kompozicija „Laisvės sparnai“* 

Sausio 11 d., penktadienis

8.00–8.10 val.

Pilietinė akcija ,,Atmintis gyva, nes liudija“. 
Valstybės institucijose, mokyklose prie kiek-
vieno lango uždegamos žvakutės 

Parodos

Sausio 7 d. – vasario 4 d.: 

Parlamento galerijoje – pa roda „Laisvės gynimas 
Lietuvoje 1991 m. sausyje“ ir 2012 metų Laisvės 
premijos laureatui Antanui Terleckui skirta paroda 
„Laisvės šauklys“

Seimo III rūmuose – Vlado Liatuko grafikos paroda 
„Lietuva mano“

Seimo II rūmų parodų galerijoje – Sausio 13-osios bro-
lijos pirmininkės A. Ramanauskaitės-Skokauskienės 
rengiama paroda „Sausio 13-oji Kauno Tito Masiulio 
jaunimo mokyklos mokinių darbuose“ 

Seimo I–II rūmus jungiančioje galerijoje – paroda 
„Liudijimai“

Sausio 11–13 d.

10.00–21.00 val. – Nacionalinio mokinių konkurso 
„Lietuvos kovų už laisvę ir netekčių istorija“ piešinių 
paroda „Sausio bokštai“  (Lietuvos radijo ir televizijos 
centras, Sausio 13-osios g. 10)

Atvirų durų dienų Genocido aukų muziejuje ir 
Tuskulėnų rimties parko memorialiniame komplekse 

programa:

Sausio 12–13 d. 

Nemokamas Genocido aukų muziejaus (Aukų g. 2 A) 
ekspozicijų ir Tuskulėnų rimties parko memorialinio 
komplekso (Baltasis dvarelis, Žirmūnų g. 1N) muzie-
jinės ekspozicijos „Tuskulėnų dvaro paslaptys“ 
lankymas
Genocido aukų muziejaus Konferencijų salėje
(Aukų g. 2 A) eksponuojama nacionalinio mokinių 
konkurso „Lietuvos kovų už laisvę ir netekčių 
istorija“ dalyvių darbų paroda, skirta Sausio 13-ajai
Tuskulėnų memorialinio komplekso Konferencijų 
salėje (Žirmūnų g. 1F) eksponuojama dailininko 
Kęstučio Grigaliūno vaizdinė instaliacija „Apie 
Meilę“, atliekamos edukacinės užduotys
14.00–15.15 val. – pažintinė ekskursija po Tuskulėnų 
rimties parko memorialinio komplekso teritoriją ir 
muziejinę ekspoziciją „Tuskulėnų dvaro paslaptys“ 
(rinktis prie Tuskulėnų memorialinio komplekso 
Konferencijų salės, Žirmūnų g. 1F)

Filmų demonstravimas: 
Sausio 12 d. 15.30–16.30 val. – Vytauto V. Landsber-
gio vaidybinis filmas „Kai aš buvau partizanas“
(Tuskulėnų memorialinio komplekso Konferencijų 
salė, Žirmūnų g. 1F)
Sausio 13 d. 15.30–16.15 val. – režisieriaus Algio 
Kuzmicko dokumentinis filmas „Nežinomi didvyriai“ 
(Tuskulėnų memorialinio komplekso Konferencijų 
salė, Žirmūnų g. 1F)

Naujausi programos pakeiti mai — interneto svetainėje 
http://sausio13.lrs.lt)



Sausio 12 d., šeštadienis

10.00–18.00 val.

Atvirų durų diena Genocido aukų muziejuje 
(Aukų g. 2 A) ir Tuskulėnų rimties parko memo-
rialiniame komplekse (Žirmūnų g. 1F, 1 N)

12.00–13.30 val.

XXII tradicinis tarptautinis pagarbos bėgimas 
„Gyvybės ir mirties keliu“ (Antakalnio kapi nės–
Televizijos bokštas)

13.00–15.00 val.

Lietuvos valstybės gynėjų susitikimas Seimo 
Kovo 11-osios salėje*

15.30 val.

1990–1991 m. Lietuvos valstybės gynėjų rikiuotė 
Seimo I rūmų fojė*

16.00–21.00 val.

Atvirų durų valandos Seimo I rūmų fojė. 
Parodos, vaizdo medžiagos rodymas, vaikų 
piešinių dirbtuvės, meninės kompozicijos
(programa skelbiama interneto svetainėje
http://sausio13.lrs.lt )

16.30 val.

UŽDEGAMI ATMINIMO LAUŽAI:

Prie Televizijos bokšto (Sausio 13-osios g.) ir prie 
Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos pastato 
(S. Konarskio g. 49) 

17.00 val.

Atminties valanda „Nerimo mintys“ Televizijos 
bokšto salėje

18.00 val.

Ceremonialas Nepriklausomybės aikštėje
prie Seimo rūmų

18.30 val.

Sąjūdžio valanda prie atminimo laužo Nepri-
klau somybės aikštėje (Sąjūdžio valandą rengia 
Lietuvos Sąjūdžio taryba)

19.00 val.

Koncertas „In memoriam“. Algirdo Martinaičio 
„Gailestingumo altorius“ Vilniaus Šv. Jonų
bažnyčioje. Įėjimas laisvas 

19.30 val.

Tradicinis Valstybės gynėjų susitikimas Vilniaus 
įgulos karininkų ramovėje*

Sausio 13 d., sekmadienis

9.20 val.

Parodos „Laisvės gynimas Lietuvoje 1991 m. 
sausyje“ ir 2012 metų Laisvės premijos laureatui 
Antanui Terleckui skirtos parodos „Laisvės šau-
klys“ atidarymas Parlamento galerijoje*

10.00–17.00 val.

Atvirų durų diena Genocido aukų muziejuje 
(Aukų g. 2 A) ir Tuskulėnų rimties parko memo-
rialiniame komplekse (Žirmūnų g. 1F, 1 N)

10.00 val.

Iškilmingas Laisvės gynėjų dienos 22-ųjų 
metinių minėjimas ir 2012 metų Laisvės premijos 
įteikimo ceremonija Seimo Kovo 11-osios salėje*

12.00 val.

Valstybės vėliavos pakėlimo ceremonija sostinės 
Nepriklausomybės aikštėje 

12.30–15.00 val.

Atvirų durų valandos Seime. 
Parodos, vaizdo medžiagos rodymas, vaikų 
piešinių dirbtuvės, meninės kompozicijos 
(programa skelbiama interneto svetainėje
http://sausio13.lrs.lt)

12.30 val.

Sausio 13-osios brolijos pirmininkės A. Ramanauskai-
tės-Skokauskienės rengiamos parodos „Sausio 13-oji 
Kauno Tito Masiulio jaunimo mokyklos mokinių dar-
buose“ atidarymas Seimo II rūmų parodų galerijoje

12.30 val.

Šv. Mišios Vilniaus arkikatedroje bazilikoje

14.00 val.

Sausio 13-osios aukų pagerbimas Antakalnio ka-
pinėse

15.30 val.

Apdovanojimų už nuopelnus Vilniui ir Tautai  
įteikimo ceremonija Parlamento galerijoje*

Seimo vadovybės susitikimas su 1991 metais 
žuvusiųjų artimaisiais ir nukentėjusiaisiais nuo 
sovietų agresijos Parlamento galerijoje* (dalyvauja 
asmenys gavę kvietimus į 2013 metų iškilmingą 
Laisvės gynėjų dienos minėjimą)

Lietuvos krašto apsaugos savanorių pajėgų kariai 
atiduoda pagarbą Laisvės gynėjams, palaidotiems 
Alytaus, Kauno, Kėdainių, Marijampolės, Rokiš-
kio, Vilniaus kapinėse. 

* – su kvietimais


