
Šventinės savaitės (spalio 3-9 d.) pasiūlymai ir nuolaidos galios pateikus Vilniaus švietimo darbuotojams skirtą 
Vilniečio kortelę (arba pritaikius specialų nuolaidos kodą nuolaidoms internetu). 

Sporto klubai „Impuls“ 
ir „Lemon Gym“

Kviečia pasinaudoti proga 7 dienų 
narystę įsigyti už 10 eur.

Sporto klubų adresus ir darbo 
laikus rasite: www.impuls.lt ir 
www.lemongym.lt

MO muziejus 

Kviečia lankytis nemokamai 
(spalio 4–7 d. veiks tik mažoji paroda 
„Opartiniai atspindžiai“) bei dalyvauti 
naujos didžiosios parodos  „Susitikimas, 
kurio nebuvo“ atidarymo renginiuose 
(spalio 8–9 d.). 

Pylimo g. 17, Vilnius Darbo laikas ir daugiau 
informacijos: www.mo.lt 

Lietuvos nacionalinio 
muziejaus padaliniai Kviečia lankytis nemokamai. Darbo laikas ir daugiau 

informacijos: www.lnm.lt

  Senasis arsenalas Arsenalo g. 1, Vilnius

  Naujasis arsenalas Arsenalo g. 1, Vilnius

  Signatarų namai Pilies g. 26, Vilnius

  Istorijų namai T. Kosciuškos g. 3, Vilnius  

  Kazio Varnelio namai-muziejus Didžioji g. 26, Vilnius  

  Vilniaus gynybinė sienos bastėja Bokšto g. 20, Vilnius  

  Gedimino pilies bokštas Arsenalo g. 5, Vilnius  

Vilniaus miesto 
muziejus Kviečia lankytis nemokamai. Vokiečių g. 6, Vilnius

Darbo laikas ir 
daugiau informacijos: 
www.vilniausmuziejus.lt

Lietuvos teatro, muzikos 
ir kino muziejus Kviečia lankytis nemokamai. Vilniaus g. 41, Vilnius Darbo laikas ir daugiau 

informacijos: www.ltmkm.lt

Leidykla „Sofoklis“
Dovanoja 25 proc. nuolaidą knygoms 
nuo reguliarios kainos apsipirkimui 
fiziniame knygyne. 

Klaipėdos g. 7A-36, 
Vilnius

Knygyno darbo laiką rasite:  
www.sofoklis.lt

Leidykla „Nieko rimto“

Dovanoja 15 proc. nuolaidą visai 
produkcijai fiziniame knygyne ir 
internetu perkant už 20 eur ir daugiau 
(perkant internetu nuolaidos kodas 
MDP15). 

Dūmų g. 3A, Vilnius Knygyno darbo laiką rasite:  
www.niekorimto.lt

Dailės reikmenų 
parduotuvė  „Art Inn“

Dovanoja 15 proc. nuolaidą visoms prekėms, išskyrus gipso figūras 
(nuolaidos nesumuojamos) fizinėse parduotuvėse. 

Parduotuvių darbo laiką rasite: 
www.artinn.lt

  Prekybos centras „Akropolis“ (Pegaso 
knygyne, 2-ame aukšte) Ozo g. 25, Vilnius  

  Prekybos centras „Ozas“ Ozo g. 18, Vilnius  

  Prekybos centras „Ogmios miestas“ Verkių g. 29F, Vilnius  

  Art inn Vilniaus g. 9, Vilnius  

Raštinė Vaišina mokytojus nemokama kava. J. Basanavičiaus g. 2 ir 
Aukštaičių g. 16, Vilnius

Darbo laiką rasite: 
www.rastine.cc

Kavinės „VERO CAFE“
Dovanoja 15 proc. nuolaidą kavai, 
maistui bei desertams perkant su VERO 
CAFE mobiliąja programėle.

Visos VERO CAFE 
kavinės

Kavinių darbo laiką rasite: www.
verocafe.lt. Programėlę nuolaidai 
gauti parsisiųsti galite čia.

MOKYTOJAMS SKIRTI 
ŠVENTINĖS SAVAITĖS PASIŪLYMAI

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.riselogic.dm.verocafe&hl=lt&gl=US


Nemokamos šventinės savaitės (spalio 3-9 d.) veiklos pateikus Vilniaus švietimo darbuotojams skirtą Vilniečio kortelę. 
SVARBU! Į daugumą veiklų dalyvių skaičius ribotas, todėl būtina iš anksto užsiregistruoti nurodytais kontaktais.

PIRMADIENIS, 10-03 D. 

14:00 val. 

Ekskursija po Vileišių rūmus ir edukacinė 
arbatėlė Lietuvių literatūros ir tautosakos 
instituto Tautosakos archyvo skaitykloje 
arba Centrinių rūmų salėje su etnologe 
Gražina Kadžyte. 

Lietuvių literatūros ir 
tautosakos institutas 
(Antakalnio g. 6, Vilnius)

Registracija el. paštu 
informacija@llti.lt

15:00 val.

Ekskursija „FABIJONIŠKĖS. IŠ KAIMELIO 
Į KINO EKRANĄ“ (trukmė 1:20 val., 
atstumas 2,5 km). Išnykęs ir išlikęs 
Fabijoniškių kaimas, gyvenamojo rajono 
statybos vizijos ir realybė, „Černobylio“ 
serialo filmavimo užkulisiai.

Organizuoja „Gatvės 
gyvos“. Susitikimo 
vietą po registracijos 
patikslins ekskursijos 
gidas. 

Platesnė informacija ir registracija 
www.gatvesgyvos.lt/eduvilnius

15:00 val.

Ekskursija „KAIMAS MIESTE: 
MARKUČIAI“ (trukmė 2 val., atstumas 3,5 
km). Markučių istorija, Puškinų dvaras ir 
parkas, apžvalgos aikštelės, Kaukysos 
upelis, skulptorių namai ir kt.

Organizuoja „Gatvės 
gyvos“. Susitikimo 
vietą po registracijos 
patikslins ekskursijos 
gidas. 

Platesnė informacija ir registracija 
www.gatvesgyvos.lt/eduvilnius

17:00 val. Nemokamas apsilankymas 17:00 val. 
seanso filme. 

Kino teatras „Skalvija“ 
(A. Goštauto g. 2, Vilnius)

Registracija nereikalinga. Filmų 
repertuarą rasite www.skalvija.lt 

ANTRADIENIS, 10-04 D. 

14:00 val.

Apžvalginė ekskursija po Lietuvos 
mokslų akademijos Vrublevskių 
biblioteką su gide Lina Anušauskiene. 
Kviečiame pasivaikščioti po grafų 
Tiškevičių rūmus, kuriuose daugiau nei 
prieš šimtą metų šeimininkavo grafienė 
Klementina Tiškevičienė, rengusi 
Vienos ir Paryžiaus rūmams būdingus 
vakarus. Ekskursijos metu susipažinsite 
su 500 metų senumo pergamentais, 
priskiriamais istorinei LDK teritorijai, 
pamatysite, kaip atrodo rankraštinė 
Silva rerum knyga, išvysite vieną iš 
Bibliotekoje saugomų inkunabulų, 
pavartysite didžiausią ir mažiausią 
bibliotekoje saugomas knygas.

Lietuvos mokslų 
akademijos Vrublevskių 
biblioteka 
(Žygimantų g. 1)

Platesnė informacija ir registracija 
el. paštu lina.anusauskiene@mab.lt 
arba telefonu +37061582290.

14:00 val. Ekskursija po „Menų spaustuvę“. Menų spaustuvė 
(Šiltadaržio g. 6, Vilnius)

Platesnė informacija ir registracija 
el. paštu gabija@menuspaustuve.lt 
arba telefonu +37069367158.

15:00 val. „Teatro dirbtuvės: kūrybiškumas“ su 
teatro režisiere Monika Klimaite.

Menų spaustuvė 
(Šiltadaržio g. 6, Vilnius)

Platesnė informacija ir registracija 
el. paštu gabija@menuspaustuve.lt 
arba telefonu +37069367158.

15:00 val.

Ekskursija „PRAMONINIS 
NAUJAMIESTIS“ (trukmė 2:15 val., 
atstumas 4,5 km). Pietvakarinės 
Naujamiesčio dalies istorija, buvusios 
ir esamos gamyklos „Elfa“, „Sparta“, 
„Grąžtai“, „Komunaras“, „555“ ir kt.

Organizuoja „Gatvės 
gyvos“. Susitikimo 
vietą po registracijos 
patikslins ekskursijos 
gidas. 

Platesnė informacija ir registracija 
www.gatvesgyvos.lt/eduvilnius 

15:00 val.

Ekskursija „PASIVAIKŠČIOJIMAS PO 
UŽUPIO RESPUBLIKĄ“ (trukmė 1:45 val., 
atstumas 3 km). Užupio istorija, Užupio 
respublikos specifika bei meniškoji 
jos pusė, Meno inkubatoriaus kiemas, 
Bernardinų kapinės, Vilniaus panorama 
nuo Altanos kalno ir kt.

Organizuoja „Gatvės 
gyvos“. Susitikimo 
vietą po registracijos 
patikslins ekskursijos 
gidas. 

Platesnė informacija ir registracija 
www.gatvesgyvos.lt/eduvilnius 



16:00 val.

Ekskursija „Pasivaikščiojimai po Vilniaus 
senamiestį/ Radvilų paveldas Vilniaus 
senamiestyje“. Lietuvos teatro, muzikos 
ir kino muziejus įsikūręs Mažuosiuose 
Radvilų rūmuose. Ekskursijos metu bus 
vaikščiojama po Vilniaus senamiestį 
(vien Vilniaus mieste Radvilos įvairiais 
laikotarpiais turėjo 9 rezidencijas), 
drauge ieškoma vietų susijusių su 
Radvilų gimine. 

Organizuoja „Lietuvos 
teatro, muzikos ir kino 
muziejus“ 
(Vilniaus g. 41, Vilnius)

Platesnė informacija 
ir registracija el. paštu 
edukacija.ltmkm@gmail.com 
arba telefonu +37061671133.

17:00 val. Nemokamas apsilankymas 17:00 val. 
seanso filme. 

Kino teatras „Skalvija“ 
(A. Goštauto g. 2, Vilnius)

Registracija nereikalinga. Filmų 
repertuarą rasite www.skalvija.lt 

TREČIADIENIS, 10-05 D. 

10:00-18:30 val. Energetikos ir technikos muziejus kviečia 
nemokamai apsilankyti muziejuje. 

Energetikos ir 
technikos muziejus 
(Rinktinės g. 2, Vilnius)

Registracija nereikalinga.

14:00 val. Ekskursija po „Menų spaustuvę“. Menų spaustuvė 
(Šiltadaržio g. 6, Vilnius)

Platesnė informacija ir registracija 
el. paštu gabija@menuspaustuve.lt 
arba telefonu +37069367158.

15:00 val.

Ekskursija „PASIVAIKŠČIOJIMAS PO 
UŽUPIO RESPUBLIKĄ“ (trukmė 1:45 val., 
atstumas 3 km). Užupio istorija, Užupio 
respublikos specifika bei meniškoji 
jos pusė, Meno inkubatoriaus kiemas, 
Bernardinų kapinės, Vilniaus panorama 
nuo Altanos kalno ir kt.

Organizuoja „Gatvės 
gyvos“. Susitikimo 
vietą po registracijos 
patikslins ekskursijos 
gidas. 

Platesnė informacija ir registracija 
www.gatvesgyvos.lt/eduvilnius

15:00 val.
Edukacinis užsiėmimas „Nerimtas teatras 
rimtomis temomis“ su teatro režisieriumi 
Gildu Aleksa. 

Menų spaustuvė 
(Šiltadaržio g. 6, Vilnius)

Platesnė informacija ir registracija 
el. paštu gabija@menuspaustuve.lt 
arba telefonu +37069367158.

15:00 val.

Šviečiamieji restauratorių mokymai 
„Kokiu rašalu rašė Pranciškus Skorina?“. 
Renginio dalyviams parodysime, kaip 
patiems pasigaminti geležies-galo 
rašalo, supažindinsime su medžiagomis, 
naudotomis šiam rašalui gaminti, jo 
savybėmis, atliekamais tyrimais, rašalo 
naudojimu istoriniuose rašytiniuose 
dokumentuose ir dailės kūriniuose. 
Pademonstruosime Lietuvos MA 
Vrublevskių bibliotekos fonduose 
saugomų geležies-galo rašalu rašytų ir 
pieštų dokumentų pavyzdžių. 

Lietuvos mokslų 
akademijos Vrublevskių 
biblioteka 
(Žygimantų g. 1)

Platesnė informacija ir registracija 
el. pastu birute.giedraitiene@mab.lt 
arba telefonu +37061538478 

15:00 val.

Ekskursija po parodą „Gražina ir 
drakonas“. Ši paroda – tai unikali 
galimybė susipažinti su pieštine 
animacija, jos kūrimu ir procesais. 
Septyniose salėse išvysite skirtingus 
animacinius filmus, jų veikėjus, eskizus, 
fonus, kadruotes, scenas, kurias sudaro 
piešti fonai ir veikėjai nupiešti ant 
plastikinių plėvelių.

Lietuvos teatro, muzikos 
ir kino muziejus 
(Vilniaus g. 41, Vilnius)

Platesnė informacija 
ir registracija el. paštu 
edukacija.ltmkm@gmail.com 
arba telefonu +37061671133.

16:00 val. 

Edukacinis užsiėmimas „Gaivi Oriento 
versmė“ pagal Vinco Krėvės literatūrinę 
parabolę „Pratjekabuda“, filmo 
„Daivų keliais“ peržiūra (30 min. ) bei 
interaktyvi programa „Daugiau nei 
matai“ iš papildytos realybės programos 
„Nežinomas Krėvė“. 

V. Krėvės-Mickevičiaus 
memorialinis butas-
muziejus 
(Tauro g. 10-1, Vilnius)

Platesnė informacija 
ir registracija el. paštu 
info.kreves@vilniausmuziejai.lt  
arba telefonu +37067883644. 

17:00 val. Nemokamas apsilankymas 17:00 val. 
seanso filme. 

Kino teatras „Skalvija“(A. 
Goštauto g. 2, Vilnius)

Registracija nereikalinga. Filmų 
repertuarą rasite www.skalvija.lt 



KETVIRTADIENIS, 10-06 D. 

14:00 val. Ekskursija po Vinco Mykolaičio-Putino 
memorialinį butą-muziejų. 

V. Mykolaičio-Putino 
muziejus 
(Tauro g. 10-3, Vilnius)

Platesnė informacija ir registracija 
el. paštu putinomuziejus@gmail.com 
arba telefonu +37052624480.

15:00 val.
Ekskursija po Jono Meko vizualiųjų 
menų centrą bei J. Meko mokinio 
Audriaus Stonio fotografijų paroda. 

Jono Meko vizualiųjų 
menų centras 
(Malūnų g. 8, Vilnius)

Registracija el. paštu 
mekocentras@gmail.com arba 
telefonu +37061478470.

15:00 val.

Ekskursija „KOSMINĖS KAROLINIŠKĖS“ 
(trukmė 2 val., atstumas 4 km). Vietovės 
istorija iki Antrojo pasaulinio karo, 
miegamojo rajono kūrimo įdomybės, 
„kosminis darželis“, televizijos bokštas, 
skulptūriniai akcentai, kaklaraiščių tiltas 
ir kt.

Organizuoja 
„Gatvės gyvos“. 
Susitikimo vietą po 
registracijos patikslins 
ekskursijos gidas. 

Platesnė informacija ir registracija 
www.gatvesgyvos.lt/eduvilnius

15:00 val.

Pasivaikščiojimas Lukiškėse. Lukiškių 
kalėjimas nėra atsakymas į visus 
klausimus. Bet kas nenorėtų jo 
aplankyti? Besidomintys šio kalėjimo 
istorija, architektūra ir kasdieniu kalinių 
gyvenimu, yra kviečiami į unikalų turą. 

Lukiškių kalėjimas 2.0 
(Lukiškių skg. 6, Vilnius) Registracija čia.

16:00 val. 

Edukacinė programa „Kaip Tomui 
įsižiebė lemputė“. Jos metu gidas-
edukatorius supažindins su esminiais 
Energetikos ir technikos muziejaus 
neformalaus švietimo principais – 
teorijos ir praktinių dirbtuvių derinimu, 
kai interaktyvios edukacinės veiklos 
ugdo ir loginį, kritinį mąstymą, ir 
kūrybiškumą. 

Energetikos ir 
technikos muziejus 
(Rinktinės g. 2, Vilnius)

Platesnė informacija ir registracija 
el. paštu lankytojams@etm.lt 
arba tel. nr. +37052754312. 

16:00 val. 

Ekskursija po parodą „Laisvas kinas: 
1990-2020“. Ši paroda - tai pirma tokia 
išsami nepriklausomybės laikų kino 
peržvalga, kurioje galima susipažinti su 
Lietuvos kino istorijos procesais, filmais, 
kurie buvo itin reikšmingi istorijos raidai, 
padarę įtaką vienai ar kitai kino kartai, 
bei išgirsti kino kūrėjų pasakojimus apie 
jų pradžias kine. 

Lietuvos teatro, muzikos 
ir kino muziejus (Vilniaus 
g. 41, Vilnius)

Platesnė informacija 
ir registracija el. paštu 
edukacija.ltmkm@gmail.com 
arba telefonu +37061671133.

17:00 val. Nemokamas apsilankymas 17:00 val. 
seanso filme. 

Kino teatras „Skalvija“(A. 
Goštauto g. 2, Vilnius)

Registracija nereikalinga. Filmų 
repertuarą rasite www.skalvija.lt 

PENKTADIENIS, 10-07 D. 

15:00 val. Vizitas į Saulėtekio slėnio mokslo ir 
technologijų parką. 

Saulėtekio slėnio mokslo 
ir technologijų parkas 
(Saulėtekio al. 15, Vilnius)

Platesnė informacija ir registracija 
el. paštu laurynas@ssmtp.lt. 

15:00 val.

Pasivaikščiojimas Lukiškėse. Lukiškių 
kalėjimas nėra atsakymas į visus 
klausimus. Bet kas nenorėtų jo 
aplankyti? Besidomintys šio kalėjimo 
istorija, architektūra ir kasdieniu kalinių 
gyvenimu, yra kviečiami į unikalų turą. 

Lukiškių kalėjimas 2.0 
(Lukiškių skg. 6, Vilnius) Registracija čia. 

15:00 val.

Ekskursija „SPALVINGOSIOS ŠNIPIŠKĖS“ 
(trukmė 2 val., atstumas 4 km). Žaliasis 
tiltas, senoji Ukmergės gatvė, Piromonto 
kolonija, Skanseno medinukai, Kalvarijų 
turgus ir kt.

Organizuoja „Gatvės 
gyvos“. Susitikimo 
vietą po registracijos 
patikslins ekskursijos 
gidas. 

Platesnė informacija ir registracija 
www.gatvesgyvos.lt/eduvilnius

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdjsveSI1qDWdHpsjPUTk50km4ghgnZB-ki-PQ7gQJSdddgng/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdjsveSI1qDWdHpsjPUTk50km4ghgnZB-ki-PQ7gQJSdddgng/viewform


15:00 val. 

Edukacinis užsiėmimas „Gaminame 
Sintezatorių“. Šiame edukaciniame 
užsiėmime trumpai apžvelgsime grupės 
„Argo“ susikūrimo istoriją, prisiminsime, 
koks ir kaip buvo pagamintas pirmasis 
sintezatorius. O praktinėje dalyje 
Jūs patys turėsite unikalią galimybę 
pasigaminti šį elektroninės muzikos 
instrumentą! 

Lietuvos teatro, muzikos 
ir kino muziejus 
(Vilniaus g. 41, Vilnius)

Platesnė informacija 
ir registracija el. paštu 
edukacija.ltmkm@gmail.com 
arba telefonu +37061671133.

16:00 val. 

Apžvalginė ekskursija po Energetikos 
ir technikos muziejų – pirmąją viešąją 
Vilniaus miesto elektrinę, šiose 
patalpose veikusią nuo 1903 iki 1998 
metų. Ekskursijos metu pamatysite 
autentiškas muziejaus erdves ir 
ekspozijas, įdomiausius buvusios 
elektrinės kampelius, interaktyvius 
eksponatus, sužinosite svarbią muziejaus 
ir Vilniaus miesto modernėjimo istoriją. 

Energetikos ir 
technikos muziejus 
(Rinktinės g. 2, Vilnius)

Platesnė informacija ir registracija 
el. paštu lankytojams@etm.lt 
arba tel. nr. +37052754312. 

17:00 val. Nemokamas apsilankymas 17:00 val. 
seanso filme. 

Kino teatras „Skalvija“ 
(A. Goštauto g. 2, Vilnius)

Registracija nereikalinga. Filmų 
repertuarą rasite www.skalvija.lt 

ŠEŠTADIENIS, 10-08 D. 

12:00 val.

Pieštinės animacijos dirbtuvės. Dirbtuvių 
metu bus galima susipažinti su pieštinės 
animacijos kūrimo principais, įvaldant 
įvairias piešimo technikas, kurti savo 
animacinius filmus. 

Lietuvos teatro, 
muzikos ir kino muziejus 
(Vilniaus g. 41, Vilnius)

Platesnė informacija 
ir registracija el. paštu 
edukacija.ltmkm@gmail.com 
arba telefonu +37061671133.

13:00 val. 

Kviečiame mokytojus burtis į 
komandas po 4  ir išbandyti savo 
jėgas orientaciniuose žaidimuose, 
padedančiuose pažinti Vilniaus miestą. 
Žaidimų temos: „Senojo miesto ženklai“ 
(trukmė 2:00 val., atstumas 5 km.),  
„Pagaminta Vilniuje“ (trukmė 1:45 
val., atstumas 5 km.) ir „Vilniaus tautų 
orientacinis žaidimas“ (trukmė 1:30 val., 
atstumas 2,5 km.)

Organizuoja „Gatvės 
gyvos“. Susitikimo 
vietą po registracijos 
patikslins žaidimo gidas. 

Platesnė informacija ir registracija 
www.gatvesgyvos.lt/eduvilnius

14:00 val.

Pasivaikščiojimas Lukiškėse. Lukiškių 
kalėjimas nėra atsakymas į visus 
klausimus. Bet kas nenorėtų jo 
aplankyti? Besidomintys šio kalėjimo 
istorija, architektūra ir kasdieniu kalinių 
gyvenimu, yra kviečiami į unikalų turą. 

Lukiškių kalėjimas 2.0 
(Lukiškių skg. 6, Vilnius) Registracija čia.

16:00 val. 

Kviečiame mokytojus burtis į 
komandas po 4  ir išbandyti savo 
jėgas orientaciniuose žaidimuose, 
padedančiuose pažinti Vilniaus miestą. 
Žaidimų temos: „Senojo miesto ženklai“ 
(trukmė 2:00 val., atstumas 5 km.),  
„Pagaminta Vilniuje“ (trukmė 1:45 
val., atstumas 5 km.) ir „Vilniaus tautų 
orientacinis žaidimas“ (trukmė 1:30 val., 
atstumas 2,5 km.)

Organizuoja „Gatvės 
gyvos“. Susitikimo 
vietą po registracijos 
patikslins žaidimo gidas. 

Platesnė informacija ir registracija 
www.gatvesgyvos.lt/eduvilnius 

17:00 val. Nemokamas apsilankymas 17:00 val. 
seanso filme. 

Kino teatras „Skalvija“ 
(A. Goštauto g. 2, Vilnius)

Registracija nereikalinga. Filmų 
repertuarą rasite www.skalvija.lt 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdjsveSI1qDWdHpsjPUTk50km4ghgnZB-ki-PQ7gQJSdddgng/viewform


SEKMADIENIS, 10-09 D. 

13:00 val. 

Kviečiame mokytojus burtis į 
komandas po 4  ir išbandyti savo 
jėgas orientaciniuose žaidimuose, 
padedančiuose pažinti Vilniaus miestą. 
Žaidimų temos: „Senojo miesto ženklai“ 
(trukmė 2:00 val., atstumas 5 km.),  
„Pagaminta Vilniuje“ (trukmė 1:45 
val., atstumas 5 km.) ir „Vilniaus tautų 
orientacinis žaidimas“ (trukmė 1:30 val., 
atstumas 2,5 km.)

Organizuoja „Gatvės 
gyvos“. Susitikimo 
vietą po registracijos 
patikslins žaidimo gidas. 

Platesnė informacija ir registracija 
www.gatvesgyvos.lt/eduvilnius 

14:00 val.

Pasivaikščiojimas Lukiškėse. Lukiškių 
kalėjimas nėra atsakymas į visus 
klausimus. Bet kas nenorėtų jo 
aplankyti? Besidomintys šio kalėjimo 
istorija, architektūra ir kasdieniu kalinių 
gyvenimu, yra kviečiami į unikalų turą. 

Lukiškių kalėjimas 2.0 
( Lukiškių skg. 6, Vilnius) Registracija čia. 

17:00 val. Nemokamas apsilankymas 17:00 val. 
seanso filme. 

Kino teatras „Skalvija“ 
(A. Goštauto g. 2, Vilnius)

Registracija nereikalinga. Filmų 
repertuarą rasite www.skalvija.lt 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdjsveSI1qDWdHpsjPUTk50km4ghgnZB-ki-PQ7gQJSdddgng/viewform

