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SVEIKI SUSIRINKĘ! 
Džiugu, kad visi čia atvykote. Mes žinome, jog daug ir ilgai repetavote grupelėmis, miestais ar 

savivaldybėmis. Ir pagaliau! Jau tuoj pasirodysite visi kartu ir Jus pamatys visa Lietuva bei pasaulis! Linkime 
Jums didžiausios sėkmės ir ištvermės repeticijose, prašome visų burti gerą orą ir nebambėti, jei kas nors 

atisitiks ne taip. Mes, organizatoriai, norime, kad ši, Šimtmečio, Dainų šventė Jums būtų ypatinga ir 
dovanotų gražių dainų, šokių, garsų, naujų draugų, saulės spindulių ir nepamirštamų įvykių. Draugaukite su 

visais, mylėkite organizatorius ir išsiveškite tik geriausias emocijas. Mėgaukitės šia švente! 
Šventės rengėjai 

PROGRAMA 
Liepos 1 d.  
12 val. Šventės atidarymas Simono Daukanto aikštėje 
13 val. Pasaulio lietuvių ir Lietuvos tautinių bendrijų diena „Šimtas Lietuvos veidų – sujunkime Lietuvą“ 
Rotušės aikštėje 
21 val. Šventės atidarymo renginys Vingio parke – Laimio Vilkončiaus roko opera „Eglė“ 
Liepos 2 d. 
14 val. Vaikų tradicinių amatų miestelio prie Valdovų rūmų atidarymas (Katedros a. 4) 
16 val. Liaudies meno parodos atidarymas Švč. Mergelės Marijos Ramintojos bažnyčioje (Savičiaus g. 13) 
Liepos 3 d. 
10–22 val. Folkloro diena „Didžių žmonių žemė“ Bernardinų sode, pilių teritorijoje, Katedros aikštėje 
18 val. Kanklių koncertas „Skambėkite, kanklės“ Šv. Jonų bažnyčioje (Šv. Jono g. 12) 
20 val. Vokalinių ansamblių koncertas „Dėl žalio ąžuolyno“ Lietuvos nacionalinėje filharmonijoje (Aušros 
Vartų g. 5)* 
Liepos 4 d. 
13–21 val. Teatro diena „Sau, tautai, žmonijai“ pilių teritorijoje, Bernardinų sode, Katedros aikštėje 
22 val. Ansamblių vakaras „Tėvyne mūsų“ Kalnų parke* 
Liepos 5 d. 
13 val. Šokių diena „Saulės rato ritimai“ Lietuvos futbolo federacijos stadione (Stadiono g. 2) (dieninis 
koncertas)* 
18 val. Pučiamųjų instrumentų orkestrų koncertas „Vario audra“ Vilniaus pramogų arenoje (Ąžuolyno g. 9)* 
21 val. Šokių diena „Saulės rato ritimai“ Lietuvos futbolo federacijos stadione (Stadiono g. 2) (vakarinis 
koncertas)* 
Liepos 6 d. 
14 val. Šventės dalyvių eitynės iš Katedros aikštės į Vingio parką 
17 val. Dainų diena „Vienybė težydi“ Vingio parko estradoje**  

* Mokami renginiai 
** Mokamos sėdimos vietos 

Bilietus platina  
www.bilietai.lt
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Tiems, kurie nežino — renginių žemėlapis 
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KONTAKTAI 

Saulius Liausa Šventės direktorius (8 5) 261 1190 lnkc@lnkc.lt 

Inga Kriščiūnienė 
Vyriausioji šventės 
koordinatorė 

(8 5) 261 2594 
8 678 18 934 

ekinfo@lnkc.lt 

 
UŽSIENIO LIETUVIAI 

Eglė Ladigienė 
Užsienio lietuvių 
kolektyvų koordinatorė 

(8 5) 261 4763 egle.ladigiene@lnkc.lt 

 
RENGINYS „ŠIMTAS LIETUVOS VEIDŲ – SUJUNKIME LIETUVĄ“ 

Jurga Gailiūtė 
Lietuvių bendruomenių 
užsienyje prisistatymo 
koordinatorė 

8 670 99 338 gailiutejurga@gmail.com  

Rolandas 
Žalnierius 

Koncerto koordinatorius 8 674 30 092  r.zalnierius@gmail.com  

Sigitas Šliažas Renginio koordinatorius 8 687 26 205 sigitas.sliazas@tmde.lt 

 
ŠVENTĖS ATIDARYMUI SKIRTAS RENGINYS VINGIO PARKE – LAIMIO VILKONČIAUS ROKO OPERA „EGLĖ“   

Karina Amulienė Projekto koordinatorė 8 675 49 591 karina@lvso.lt 

Gintaras 
Rinkevičius 

Meno vadovas (8 5) 262 8127 kanceliarija@lvso.lt 

Stasys 
Pancekauskas 

Orkestro vadovas 8 629 81 951 direktor@lvso.lt 

 
VOKALINIŲ ANSAMBLIŲ KONCERTAS „DĖL ŽALIO ĄŽUOLYNO“ 

Danguolė 
Aukselienė 

Kūrybinės grupės vadovė 8 688 57 689 danguole.aukseliene@gmail.com 

Gražina 
Makelienė 

Kūrybinės grupės vadovės 
pavaduotoja, koncerto 
vadybininkė 

8 686 201 01 grazina.makeliene@gmail.com 

 
ANSAMBLIŲ VAKARAS 

Edita Katauskienė 
Ansamblių vakaro 
direktorė 

8 679 55 993 edita.katauskienė@gmail.com 

Leokadija 
Dabužinskaitė 

Meno vadovė, režisierė ir 
vyriausioji baletmeisterė 

8 659 95 801 ldabuzinskaite@yahoo.com 

Jolanta Kisielytė-
Sadauskienė 

Ansamblių vakaro 
koordinatorė 

(8 5) 261 2939 
8 698 79 115 

j.kisielytе@lnkc.lt 

 
FOLKLORO DIENA 

Arūnas Lunys Folkloro dienos direktorius 
(8 5) 262 5958 
8 686 25 540 

a.lunys@lnkc.lt 

Vida Šatkauskienė 
Folkloro dienos kūrybinės 
grupės vadovė 

(8 5) 261 2540  
8 614 36 071 

satkauskiene@lnkc.lt 

Jūratė Šemetaitė 
Folkloro dienos kūrybinės 
grupės vadovės pavaduotoja 

(8 5) 261 4467 
8 613 13 659 

semetaite@lnkc.lt 

 
LIAUDIES MENO PARODA 

Teresė Jurkuvienė 
Liaudies meno parodos 
kuratorė 

 (8 5) 261 3553  
 8 612 66 803 

tautodaile@lnkc.lt 

Darija Čiuželytė 
Liaudies meno parodos 
kuratorė 

 (8 5) 261 3553 
 8 614 76 140 

d.ciuzelyte@lnkc.lt 

 
KANKLIŲ KONCERTAS 

Lina Naikelienė 
Kanklių popietės meno 
vadovė 

8 610 13 797 lnaikeliene@gmail.com  

Jolanta 
Babaliauskienė 

Kanklių popietės koordinatorė 8 618 81 340 jolanta.babaliauskiene@gmail.com 
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TEATRO DIENA 
Danutė 
Vaigauskaitė 

Meno vadovė 8 698 49 667 danute.vaigauskaite@gmail.com 

Irena 
Maciulevičienė  

Teatro dienos koordinatorė 
(8 5) 261 2100 
8 674 15 582 

teatras@lnkc.lt 

Ramūnas 
Abukevičius 

Teatro dienos direktorius 8 699 65 912 ramuno.atelje@gmail.com 

 
PUČIAMŲJŲ INSTRUMENTŲ ORKESTRŲ KONCERTAS „VARIO AUDRA“ 

Ugnius Vaiginis 
Koncerto „Vario audra“ meno 
vadovas 

8 687 47 389 ugniusvaiginis@gmail.com 

Vygantas 
Kazlauskas  

Koncerto „Vario audra“ 
režisierius  

8 698 32 212 vygantasenator@gmail.com 

Rolandas 
Lukošius 

Koncerto „Vario audra“ 
direktorius 

(8 5) 261 0996  
8 698 88 528 

rolandas@lnkc.lt  

 
ŠOKIŲ DIENA 

Gražina 
Kasparavičiūtė 

Šokių dienos direktorė 
(8 5) 261 4706  
8 615 73 258 

kasparas@lnkc.lt  

Laimutė Kisielienė Šokių dienos meno vadovė 8 611 78 391 laimakis@yahoo.com 

Živilė Adomaitienė 
Šokių dienos koordinatorė, 
vyriausioji baletmeisterė 

(8 5) 261 2011  
8 610 66 795 

zivile.adomaitiene@lnkc.lt   

 
DAINŲ DIENA 

Dalius Abaris Dainų dienos režisierius 8 686 08 503 daliusabaris@gmail.com 

Donatas Zakaras 
Dainų dienos programos 
direktorius 

8 615 16 755 donatas.zakaras@gmail.com 

Aurelija 
Andrejauskaitė 

Dainų dienos koordinatorė 
(8 5) 261 2530  
8 682 53 854 

muzikos.skyrius@lnkc.lt 

 
VAIKŲ TRADICINIŲ AMATŲ MIESTELIS 

Darija Čiuželytė 
Vaikų tradicinių amatų 
miestelio kuratorė 

(8 5) 261 3553 
8 614 76 140 

d.ciuzelyte@lnkc.lt  

 
EITYNĖS 

Silvija Pročkytė Eitynių koordinatorė 8 631 43 428 s.prockyte@gmail.com 
 

TRANSPORTAS 

Evelina  Staniulytė Atsakinga už dalyvių vežimą 8 669 72 209 evelinastaniulyte@gmail.com  

 
MAITINIMAS 

Karolis Bakutis 
Atsakingas už maitinimą 
repeticijų vietose 

8 612 94 442 karolis.bakutis@gmail.com 

APGYVENDINIMAS 
 

Jurgita 
Aleknavičienė 

Atsakinga už apgyvendinimą  
(8 5) 262 60 88 
8 670 98 014 

j.aleknaviciene@lnkc.lt 

Ramunė Činčikienė Atsakinga už apgyvendinimą 8 655 66 962 apgyvendinimas@gmail.com 

 
INFORMACIJA 

Ingrida Mušeikienė Informacija 
(8 5) 261 11 90 
8 604 16 310 

lnkc@lnkc.lt 

Justė Kavaliauskaitė 
Informacijos biuras 
(Katedros a.) 

8 622 44 743 juste.kavaliauskaitė@gmail.com 
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BENDRA INFORMACIJA 
 

Svarbios pastabos 
 

 Geriamojo vandens repeticijų ir koncertų vietose galite įsipilti iš „Žalios girios“ vandens aparatų.  

 Repeticijų vietose maistas išduodamas tik nusišypsojus ir pateikus maitinimo taloną. Jei prie lauko 
valgyklų susidaro spūstys – padainuokit darbuotojams, kad dar greičiau darbuotųsi. 

 Repeticijų ir koncertų metu budės medikai ir greitosios pagalbos. Nutikus nelaimei 
galite kreiptis ir į savanorius medikų pagalbininkus, kurie vilkės baltus marškinėlius 
su greitosios pagalbos ženklu ant krūtinės. 

 Šventės dalyviai turi žinoti savo lydinčių asmenų bei autobuso vairuotojo duomenis 
(vardus, pavardes, telefono nr.).  

 Informacijos centre Katedros aikštėje bus teikiama informacija apie renginius, 
pardavinėjami Dainų šventės suvenyrai, leidiniai, bilietai į Dainų šventės renginius. 
Veiks virtualus veidrodis, kur bus galima nusifotografuoti su tautiniu kostiumu. 

 Rastus daiktus prašome atnešti į informacijos centrą arba į Dainų šventės organizatorių būstinę — B. 
Radvilaitės g. 8. Ką nors pametę kreipkitės į Informacijos centrą  – galbūt Jūsų daiktai jau pas mus. 

 Savivaldybių Dainų šventės koordinatoriai privalo turėti savo delegacijos visų dalyvių, vadovų ir 
lydinčiųjų sąrašus. 

Dalyvio akreditacija 
 

Dalyvio akreditaciją su savimi turėti būtina visada: tiek repeticijų, tiek koncertų metu. Būtina užpildyti 
dalyvio kortelėje esančią informaciją. Į mokamus renginius įleidžiami tik tą dieną pasirodantys dalyviai, 
vadovai ir lydintieji. 

Įpareigojimai 
 

Šventės organizatoriaus keliami uždaviniai rajonų ir miestų meno kolektyvams ir jų vadovams: 
1. Padaryti namų darbus – nepriekaištingai mokėti Dainų šventės meninių programų repertuarą.  
2. Nepraleisti repeticijų ir į jas atvykti laiku. Jokio vėlavimo. 
3. Repeticijas lankyti būtina. Repeticijų nelankymas gali baigtis viso kolektyvo ir jo vadovo išsiuntimu 

namo. 
4. Pasikliauti Dainų šventės kūrybine grupe bei visa organizacine komanda ir klausyti jų prašymų 

repeticijų bei koncertų metu. 
5. Nusiteikti kūrybiškai ir linksmai, bet tik tiek, kad tai netrukdytų dirigentų, baletemeisterių, režisierių, 

tvarkytojų bei visos organizacinės komandos darbui. Gerbkime ir saugokime vieni kitus. 
6. Meno kolektyvas ir jo vadovas, savo apsisprendimu dalyvaujantys Dainų šventės meninių programų 

kūrime, yra atsakingi už programos įgyvendinimą ir jos meninį rezultatą. 
7. Meno kolektyvo vadovas asmeniškai atsakingas už kolektyvo pasirengimą, kūrybinį nusiteikimą bei 

elgesį repeticijų ir koncertų metu. 
 
Gyvenamosiose vietose šventės organizatorius įpareigoja darbo grupių vadovus:  

1. Griežtai laikytis priešgaisrinės, elektrosaugos ir sanitarinių reikalavimų (nenaudoti mokyklos 
patalpose buitinių elektros prietaisų, nerūkyti, lyginti drabužius tik tam skirtose vietose); 

2. Užtikrinti delegacijos narių drausmingumą ir saugumą viešėjimo laikotarpiu (palikti budintį asmenį, 
su kuriuo būtų galima spręsti iškilusias problemas, turėti medicinos darbuotoją ir medikamentų); 

3. Užtikrinti švarą ir tvarką gyvenamosiose ir bendrojo naudojimo patalpose; 
4. Užtikrinti, kad delegacijos nariai pašalinius asmenis į patalpą atsivestų tik leidus vadovui; 
5. Delegacijos nariai į mokyklos patalpas įleidžiami pateikus dalyvio akreditaciją; 
6. Delegacijos vadovas gyvena kartu su delegacija; 

Prieš išvykstant patikrinti patalpas (ar tvarkingos ir švarios) ir jas perduoti mokyklos atsakingiems atstovams.
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RENGINIŲ INFORMACIJA 
 

Vaikų tradicinių amatų miestelis prie Valdovų rūmų 
Renginio ir maitinimo grafikas 

 

Liepos 2 d. (pirmadienis) 

10.00 
Į vaikų amatų miestelio palapinę prie Valdovų rūmų renkasi dalyviai, įsirengia amatų 
demonstravimo vietas 

14.00 Vaikų tradicinių amatų miestelio atidarymas 

14.15–15.30 PIETŪS 

14.00–20.00 Vaikų tradicinių amatų miestelis 

20.00—21.00 VAKARIENĖ 

Liepos 3 d. (antradienis) 

10.00–20.00 Vaikų tradicinių amatų miestelis 

13.00–14.00 PIETŪS 

14.00–15.00 PIETŪS 

20.00—21.00 VAKARIENĖ 

Liepos 4 d. (trečiadienis) 

10.00–20.00 Vaikų tradicinių amatų miestelis 

14.00–16.30 PIETŪS 

20.30—22.30 VAKARIENĖ 

Liepos 5 d. (ketvirtadienis) 

10.00–14.00 Vaikų tradicinių amatų miestelis 

14.00 Vaikų tradicinių amatų miestelio uždarymas 

14.00–16.00 PIETŪS 

20.00—22.00 VAKARIENĖ 

 
Koordinatorė Darija Čiuželytė, tel. 8 614 76 140 

 
Folkloro diena „Didžių žmonių žemė“ 

Repeticijų ir maitinimo grafikas 
 

Liepos 2 d. (pirmadienis) 

18.00—18.45 
VAKARIENĖ (NE VILNIEČIAI, DVIDIENIAI FOLKLORO KOLEKTYVAI, UŽSIENIO LIETUVIŲ 

FOLKLORO KOLEKTYVAI) 

19.00—23.00 Šventinio koncerto „Greta milžinų“ repeticija 

Liepos 3 d. (antradienis) 

 

10.00 „Iš ugnies“ – šventės pradžios paskelbimas ir ugnies įžiebimas Katedros aikštėje 
10.30–18.30 „Žmogus – tarp žmonių“ – folkloro ansamblių pasirodymai didžiojoje, 
mažosiose scenose ir aikštelėse, amatų, kulinarinio paveldo, kitų tradicijų pristatymai 
Bernardinų sode, pilių teritorijoje, prie Valdovų rūmų, Katedros aikštėje 
Susibūrimai: 
„Pas tėvučius augau“ – šeimų kiemas 
„Milžino žingsnis“ – lauko žaidimų ir varžytuvių kiemas 
„Perkūniškų muzikantų kertė“ – muzikantų ir instrumentinių grupių pasirodymai 
„Kodėl nešokčiu!..“ – šokių kiemas 
„Palinko liepa šalia kelio“ – partizanų ir tremtinių sueiga  
„Išjoja karion mūsų broleliai" – folkloro ansamblių programos ir karo dainos 
14.00–18.00 „Mas buviemo, tūto“ sutartinių kiemas Vilniaus dailės akademijos kieme 
15.00 „Varpai Lietuvos žmogui, dangui ir žemei“ – visų šalies kraštų varpų sugaudimas  
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19.00 Šventinis koncertas „Greta milžinų“ ir vakaronė Katedros aikštėje 

12.00–15.00 

PIETŪS: 
12.00—13.00 Dzūkai (Alytaus m., Alytaus r., Druskininkų sav., Elektrėnų sav., Kaišiadorių r., 

Lazdijų r., Šalčininkų r., Trakų r., Varėnos r., Vilniaus r.), Mažoji Lietuva (Klaipėdos m., 

Klaipėdos r., Neringos sav., Pagėgių sav., Šilutės r.), Vilniaus m., Kauno m.  
13.00—14.00 Aukštaičiai (Anykščių r., Biržų r., Ignalinos r., Jonavos r., Joniškio r.,  

Kėdainių r,. Kupiškio r., Molėtų r., Pakruojo r., Panevėžio m., Panevėžio r., Pasvalio r.,  
Radviliškio r., Rokiškio r., Širvintų r., Švenčionių r., Ukmergės r., Utenos r., Visagino sav.,  
Zarasų r.)   
14.00—14.45 Suvalkiečiai (Birštono m., Marijampolės sav., Kalvarijos sav.,  Kazlų Rūdos sav., 

Prienų  r.,  Šakių r., Vilkaviškio r., Jurbarko r., Kauno r.), žemaičiai (Akmenės r., Kelmės r., 

Kretingos r., Mažeikių r., Palangos m., Raseinių r., Rietavo sav., Plungės r., Skuodo r.,  Šiaulių m., 

Šiaulių r., Šilalės r., Tauragės r., Telšių r.), užsienio lietuvių folkloro kolektyvai 

16.00–18.45 

VAKARIENĖ (SAUSAS DAVINYS): 
16.00—17.00 Dzūkai (Alytaus m., Alytaus r., Druskininkų sav., Elektrėnų sav.,  

Kaišiadorių r., Lazdijų r., Šalčininkų r., Trakų r.,  Varėnos r., Vilniaus r.), Mažoji Lietuva 
(Klaipėdos m., Klaipėdos r., Neringos sav., Pagėgių sav., Šilutės r.), Vilniaus m.,  
Kauno m. 
17.00—18.00 Aukštaičiai (Anykščių r., Biržų r., Ignalinos r., Jonavos r., Joniškio r.,  

Kėdainių r,. Kupiškio r., Molėtų r., Pakruojo r., Panevėžio m., Panevėžio r., Pasvalio r., Radviliškio 
r., Rokiškio r., Širvintų r., Švenčionių r., Ukmergės r., Utenos r., Visagino sav., Zarasų r.)  
18.00—18.45 Suvalkiečiai (Birštono m., Marijampolės sav., Kalvarijos sav.,  Kazlų Rūdos sav., 

Prienų  r.,  Šakių r., Vilkaviškio r., Jurbarko r., Kauno r.), žemaičiai (Akmenės r., Kelmės r., 

Kretingos r., Mažeikių r., Palangos m., Raseinių r., Rietavo sav., Plungės r., Skuodo r.,  Šiaulių m., 

Šiaulių r., Šilalės r., Tauragės r., Telšių r.), užsienio lietuvių folkloro kolektyvai 

 
Folkloro dienos direktorius Arūnas Lunys, tel. 8 686 25 540 

 
Kanklių koncertas „Skambėkite, kanklės“ 

Repeticijų ir maitinimo grafikas 
 

Liepos 2 d. (pirmadienis) 

10.00–14.00 Repetuoja koncertinių kanklių kolektyvai ir choras 

14.00–16.00 
Repetuoja tradicinių ansamblių kolektyvai (pagal pageidavimus gali repetuoti „Vaidilutė“ 
ir „Kankleliai“) 

14.15–16.00 PIETŪS KONCERTINIŲ KANKLIŲ KOLEKTYVAMS IR CHORUI 

16.00–18.00 Repetuoja koncertinių kanklių kolektyvai ir choras 

18.00–20.00 Generalinė repeticija (koncertinių kanklių kolektyvai ir choras) 

20.00–21.00 VAKARIENĖ KONCERTINIŲ KANKLIŲ KOLEKTYVAMS IR CHORUI 

Liepos 3 d. (antradienis) 

10.00–13.00 Repeticija  (visi dalyviai) 

13.00–14.00 Repetuoja tradicinių kanklių ansambliai 

13.00–15.00 PIETŪS 

15.00–18.00 Pasirengimas koncertui (visi dalyviai) 

18.00–20.00 Kanklių koncertas „Skambėkite, kanklės“ 

20.00–21.00 VAKARIENĖ 

 
Kanklių koncerto koordinatorė Jolanta Babaliauskienė, tel. 8 618 81 340
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Vokalinių ansamblių koncertas „Dėl žalio ąžuolyno“ 
Repeticijų ir maitinimo grafikas 

 
Liepos 2 d. (pirmadienis) 

Repeticijų laikas Kolektyvo pavadinimas Atliekama daina 

10.00–10.20 
„Kivi“ – Lietuvos vaikų ir jaunimo centro jaunimo vokalinis ansamblis. Vadovė 
Danguolė Aukselienė 

GERA 
Instrumentinė grupė 

10.20–10.50 
„Tolimi aidai“ – vyrų vokalinis ansamblis (JAV). 
Vadovas Kęstutis Daugirdas 

MARYTĖ MĖLYNAKĖ 
Instrumentinė grupė 

10.50–11.20 
„Presto“ – Jonavos kultūros centro moterų vokalinis ansamblis.  
Vadovė Solveiga Maslauskaitė 

NEMUNĖLI, NEMUNĖLI 
Instrumentinė grupė 

11.20–12.00 
„Bros“ – Mažeikių Merkelio Račkausko gimnazijos vaikinų ansamblis.  
Vadovas Laimonas Terasius 

SENAS KERDŽIUS,  
SUDIEV, SUDIEV TAU, GRAŽUOLE MANO 
Instrumentinė grupė 

12.00–12.30 
Prienų „Žiburio“ gimnazijos vaikinų ansamblis.  
Vadovė Roma Ruočkienė 

BERNIUKAI 
Instrumentinė grupė 

12.30–13.00 
„Raskila“ – Panevėžio rajono Miežiškių kultūros centro moterų vokalinis ansamblis. 
Vadovė Lina Kairytė 

VILNIAUS STOGAI 
Instrumentinė grupė 

13.00–13.45 

„Raskila“ – Panevėžio rajono Miežiškių kultūros centro moterų vokalinis ansamblis. 
Vadovė Lina Kairytė  
„Cantilena“ – Ukmergės kultūros centro moterų vokalinis ansamblis.  
Vadovė Daiva Petrikienė 

AISŪS KUNKLALIAI 
Kanklių ansamblis 

14.00–15.30 PIETŪS  

15.40–17.00 
„Acusto“ – Kauno mišrus vokalinis ansamblis.  
Vadovas Kęstutis Jakeliūnas 

BEAUŠTANTI AUŠRELĖ 

 
„Versmė“ – Kupiškio kultūros centro moterų vokalinis ansamblis.  
Vadovė Nidija Sankauskienė 

OI ANT KALNO 
a cappella 

 
„Raskila“ – Panevėžio rajono Miežiškių kultūros centro moterų vokalinis ansamblis. 
Vadovė Lina Kairytė 

AISŪS KUNKLALIAI 
Kanklės 

 
„Cantilena“ – Ukmergės kultūros centro moterų vokalinis ansamblis.  
Vadovė Daiva Petrikienė 

 

 
„Šiaurys“ – Pakruojo rajono Linkuvos kultūros centro vyrų vokalinis ansamblis.  
Vadovas Methardas Zubas 

GIEDA GAIDELIAI 
a cappella 

 
„Bros“ – Mažeikių Merkelio Račkausko gimnazijos vaikinų ansamblis.  
Vadovas Laimonas Terasius 

SENAS KERDŽIUS 
Instrumentinė grupė 
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„Melodija“ – Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centro moterų vokalinis ansamblis. 
Vadovė Daina Kavaliauskienė 

SKRIDO BITĖ 
Ritmo grupė 

 
Biržų kultūros centro moterų vokalinis ansamblis.  
Vadovė Viktorija Morkūnienė 

IR ĮŠOKO OŽELIS 
a cappella 

 
Prienų „Žiburio“ gimnazijos vaikinų ansamblis. 
Vadovė Roma Ruočkienė 

BERNIUKAI 

 
„Tolimi aidai“ – vyrų vokalinis ansamblis (JAV). 
Vadovas Kęstutis Daugirdas 

MARYTĖ MĖLYNAKĖ 

 
Šakių rajono Gotlybiškių kaimo mamų ir dukrų kvartetas.  
Vadovė Violeta Simonavičienė 

BŪČIAU NEKALBĖJUS 
2 gitaros 

 
„Bros“ – Mažeikių Merkelio Račkausko gimnazijos vaikinų ansamblis.  
Vadovas Laimonas Terasius 

SUDIEV, SUDIEV TAU, GRAŽUOLE MANO 
Solo ir instrumentinė grupė 

 
„Sonata“ – Kėdainių rajono Josvainių kultūros centro moterų vokalinis ansamblis. 
Vadovas Vytautas Greičius 

STOVIU AŠ PARIMUS 
a cappella + smuikas 

 
„Tolimi aidai“ – vyrų vokalinis ansamblis (JAV). 
Vadovas Kęstutis Daugirdas 

O NEMUNE 

17.00–17.20 Pertrauka  

17.20–19.00 „Klezmer Klangen“ – šeimyninis žydiškos muzikos ansamblis. Vadovė Rasa Vaičiulytė ZOL SHOYN KUMEN DI GEULE 

 
Prienų „Žiburio“ gimnazijos vaikinų ansamblis.  
Vadovė Roma Ruočkienė 

MIŠKUS LAUKUS IR KLONIUS 
a cappella 

 
„Mozaika“ – Šakių r. Sintautų kultūros centro moterų vokalinis ansamblis.  
Vadovas Deividas Kerevičius 

OI ŠĄLA ŠĄLA 
a cappella 

 
„Kivi“ – Lietuvos vaikų ir jaunimo centro jaunimo vokalinis ansamblis.  
Vadovė Danguolė Aukselienė 

GERA 
Instrumentinė grupė 

 
„Presto“ – Jonavos kultūros centro moterų vokalinis ansamblis.  
Vadovė Solveiga Maslauskaitė 

NEMUNĖLI, NEMUNĖLI 
Instrumentinė grupė 

 
„Raskila“ – Panevėžio rajono Miežiškių kultūros centro moterų vokalinis ansamblis. 
Vadovė Lina Kairytė 

VILNIAUS STOGAI 
Instrumentinė grupė 

 
„Šiaurys“ – Pakruojo rajono Linkuvos kultūros centro vyrų vokalinis ansamblis. 
Vadovas Methardas Zubas 

VASAROS ŠOKIS 
a cappella 

 
„Gaudenė“ – Šakių kultūros centro moterų vokalinis ansamblis.  
Vadovė Ramunė Valaitienė 

EIN BERNELIS PER LAUKELĮ 
a cappella 

 
„A Cappella“ – Molėtų kultūros centro mišrus vokalinis ansamblis.  
Vadovė Violeta Zutkuvienė 

AIKIM SESIOS DOBILIO 
a cappella 
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„Cantilena“ – Ukmergės kultūros centro moterų vokalinis ansamblis.  
Vadovė Daiva Petrikienė 

VASARA 
a cappella 

 
„Mozaika“ – Šakių r. Sintautų kultūros centro moterų vokalinis ansamblis.  
Vadovas Deividas Kerevičius 

RŪTA ŽALIOJI 
a cappella / Solistė Dalia Kerevičienė 

 
„Klasika“ – Ukmergės kultūros centro mišrus vokalinis ansamblis.  
Vadovė Jūratė Martinkutė 

ULIOJ, BITELA, ULIOJ 
a cappella 

 
„Acusto“ – Kauno vokalinis ansamblis.  
Vadovas Kęstutis Jakeliūnas 

WHEN 

 
„Quorum“ – Vilniaus vyrų vokalinis ansamblis. 
Vadovas Marius Turlajus 

LIETUVOS VALSTYBĖ 
Iš grupės „Antis“ repertuaro 

 
Visi ansambliai ĄŽUOLĖLI ŠIMTAŠAKI 

Instrumentinė grupė 

 
Visi ansambliai ŠALIS, KURI MANE UŽAUGINO 

Instrumentinė grupė 

 
Visi ansambliai, publika, išėjimas MŪSŲ DIENOS KAIP ŠVENTĖ 

Instrumentinė grupė 

19.00–20.00 VAKARIENĖ  

Liepos 3 d. (antradienis) 

Repeticijų laikas Veikla Pastabos 

10.00–14.00 Bendroji repeticija visiems kolektyvams pagal koncerto programą Koncertiniai drabužiai 

14.00–15.30 PIETŪS  

15.30–17.00 Repeticija  

17.30–18.30 VAKARIENĖ  

20.00–23.00 Koncertas  

 
Meno vadovai Danguolė Aukselienė, tel. 8 688 57 689 

 Ir Kęstutis Jakeliūnas, tel.  8 615 22 565  
Direktorė Gražina Makelienė, tel. 8 686 20 101 

Režisieriaus asistentė Jūratė Širvytė-Rukštelė, tel. 8 617 05 980
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Teatro diena „Sau, tautai, žmonijai“ 
Repeticijų ir maitinimo grafikas 

 
Liepos 4 d. (trečiadienis) 

9.00–12.00 

Finalinio vaidinimo „Amžinas keleivis“ repeticija Katedros aikštės Didžiojoje scenoje (dalyvauja Šiaulių 
kultūros centro mėgėjų teatras „Durys“, moksleivių namų vaikų ir jaunimo teatro studija „Kompanija 
šauni“, Kalvarijos savivaldybės kultūros centro teatras „Titnagas“, Panevėžio rajono Miežiškių 
kultūros centro teatras, Varėnos kultūros centro Matuizų filialo teatras „Giraitė“, Raseinių rajono 
kultūros centro mėgėjų teatras „Braižas“, Palangos kultūros ir jaunimo centro „Grubusis“ teatras, 
Plungės kultūros centro vaikų ir jaunimo teatras „Saula“) 

12.00–12.30 Finalinio kūrinio „Lietuva brangi šalele“ repeticija (dalyvauja visi Teatro dienos dalyviai) 

13.00–17.00 

Teatrų pasirodymai programos dalyse: 
„Mes Lietuvos Vaikai“ (vaikų ir jaunimo teatrai), 
„Tvirta dora, rankoj ranka“ (lėlių teatrai), 
„Iš svajonių gimsta tikrenybės“ (Aukštaitijos regiono mėgėjų teatrai), 
„Mumyse yra pasaulio galės“ (Dzūkijos ir Aukštaitijos regionų mėgėjų teatrai), 
„Lietuva, tėvyne mūsų“ (vaikų ir jaunimo teatrai), 
„Žmonės gintaro šalies“ (Žemaitijos ir Mažosios Lietuvos regionų mėgėjų teatrai),  
„Mūsų siela gali dar aukščiau pakilti“ (Suvalkijos regiono mėgėjų teatrai), 
„Žmogus – veiksnys kūrybos vyksme“  (Vydūno pjesių vaidinimai) 

14.00–16.00 PIETŪS 

18.00–20.30 
Finalinis vaidinimas „Amžinas keleivis“ Katedros aikštės Didžiojoje scenoje (dalyvauja visi Teatro 
dienos dalyviai) 

20.30–22.00 VAKARIENĖ 

 
Direktorius Ramūnas Abukevičius, tel. 8 699 65 912 

Koordinatorė Irena Maciulevičienė, tel. 8 674 15 582 

 

 

 



14 
 

Ansamblių vakaras „Tėvyne mūsų“ 

Repeticijų ir maitinimo grafikas 
 
Prašytume visus šventės dalyvius turėti polietileninius lietpalčius su gobtuvais ir lietingam orui pritaikytą avalynę. 
Choro, orkestro, šokėjų, kapelų dalyvius prašome įsigyti žiebtuvėlius su mėlynai šviečiančiomis LED lemputėmis. Žiebtuvėliai bus reikalingi liepsnelėms pašviesti, o mėlynos LED švieselės padės 
sukurti žvaigždėto dangaus įvaizdį. 
 

Birželio 30 d. (šeštadienis) 

 Kūriniai Vieta Repetitorius 

9.00–9.40 „Kūmų šokis“ Kalnų parkas R. Leščinskaitė 

9.40–10.20 „Rasodėlė“ Kalnų parkas R. Leščinskaitė 

10.20–11.40 „Romuvos laukai“, „Gimimo ratas“ + sujungimas su „Rasodėle“ Kalnų parkas L. Putvinskaitė-Vičienė 

11.40–12.40 „Dega ugnelė“ + išėjimas eilėmis tarp žiūrovų ir iš aikštės po šokio Kalnų parkas R. Čyplytė 

12.40–13.30 „Eina saulelė“, „Tautos atmintis“, „Eina garsas“ Kalnų parkas L. Dabužinskaitė 

13.00–15.00 PIETŪS (šokėjai) Kalnų parkas 

13.30–14.40 „Kraičio drobelės“ + sujungimas su „Mergvakariu“ Kalnų parkas R. Bakanauskas 

14.40–15.30 „Mergvakaris“ Kalnų parkas L. Didžiulienė 

15.30–16.30 „Pasiutpolkė“ Kalnų parkas L. Putvinskaitė-Vičienė 

16.30–17.10 „Pasiutpolkės“ sujungimas su „Malda Žemynai“ ir „Malda Žemynai“ Kalnų parkas R. Leščinskaitė 

17.10–19.00 
„Dirva“ + lauko atnešimas  
„Loduto“ + lauko išnešimas 

Kalnų parkas I. Alaburdienė 

19.00–20.10 „Kūlimo šokis“ Kalnų parkas E. Suprunas 

20.10 „Kūlimo šokio“ sujungimas su „Malūnėliu“ ir „Malūnėlis“ Kalnų parkas B. Mažrimienė 

19.00–21.00 VAKARIENĖ Kalnų parkas 

Liepos 1 d. (sekmadienis) 

 Kūriniai Vieta Repetitorius 

8.30–9.30 „Karingo“ Kalnų parkas 
L. Dabužinskaitė  
G. Komarovskis 

9. 00–12.30 „Kraičio drobelės“ šokėjų šokiai ir priešokiai Romerio universitetas (Ateities g. 20) 
L. Didžiulienė  
R. Bakanauskas 

9.30–10.30 „Džigūnas“ Kalnų parkas E. Suprunas  

10.30 „Oi ant marių“ Kalnų parkas L. Putvinskaitė-Vičienė  

12.20–13.20 „Užaugs vėl ąžuolai“ Kalnų parkas B. Mažrimienė 

13.20–14.00 „Eina garsas“ Kalnų parkas A. Jacikė 

14.00–14.30 „Kraičio drobelės“ Kalnų parkas R. Bakanauskas 

14.30–15.00 „Mergvakaris“ Kalnų parkas L. Didžiulienė 

13.00–15.00 PIETŪS Kalnų parkas 

15.00–19.00 
Suaugusiųjų chorai, vokaliniai ansambliai,  
liaudies instrumentų orkestrai, ansambliai, akompanuojančios kapelos, 
atskiri vaikų ir suaugusiųjų skudučių ansambliai 

Vilniaus kultūros, pramogų ir sporto rūmai  
(Žirmūnų g. 1 E) 

G. Svilainis 
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15.00–16.30 „Šventinė polka“ Kalnų parkas M. Tomkevičiūtė 

16.45–17.45 „Pavasaris“ + „Kraičio drobelių“ šokėjos Kalnų parkas L. Dabužinskaitė 

17.45–18.35 „Ne dėl žalio vyno“ Kalnų parkas M. Tomkevičiutė 

18.35–19.35 „Subatos vakare“ Kalnų parkas R. Čyplytė 

19.45–20.35 „Vestuvinių šokių siuita“ Kalnų parkas E. Suprunas 

20.35 Jaunosios atsisveikinimo su namais daina Kalnų parkas L. Dabužinskaitė 

19.00–21.00 VAKARIENĖ Kalnų parkas 

Liepos 2 d. (pirmadienis) 

 Kūriniai Vieta Repetitorius 

8.30–9.30 
„Dega ugnelė“, „Romuvos laukai“,  
„Gimimo ratas“, „Rasodėlė“, „Kūmų šokis“  

Kalnų parkas 
R. Čyplytė 
L. Putvinskaitė-Vičienė 
R. Leščinskaitė 

9.30–12.00 
Suaugusiųjų chorai, vokalinės grupės, liaudies instrumentų orkestrai, 
vaikų ir suaugusiųjų skudučių ansambliai 

Vilniaus kultūros, pramogų ir sporto rūmai  
(Žirmūnų g. 1 E) 

G. Svilainis 

9.30–10.10 „Pavasaris“ + kapelų mizanscenų dalyviai (ansamblis „Lietuva“) Kalnų parkas L. Dabužinskaitė 

10.10–10.30 „Kraičio drobelės“, „Mergvakaris“ Kalnų parkas 
R. Bakanauskas  
L. Didžiulienė 

12.00–16.00 „Kraičio drobelės“ šokėjų šokiai ir priešokiai Romerio universitetas (Ateities g. 20) 
L. Didžiulienė  
R. Bakanauskas 

10.00–12.00 „Piemenų šokių siuita“ Lengvosios atletikos maniežas (Žemaitės g. 6) R. Macelienė 

12.00–13.00 „Putinų žydėjimas“ Lengvosios atletikos maniežas (Žemaitės g. 6) R. Macelienė 

10.30–10.50 „Ne dėl žalio vyno“ Kalnų parkas M. Tomkevičiūtė 

10.50–11.30 „Vestuvinių šokių siuita“ + jaunosios atsisveikinimo su namais daina Kalnų parkas 
E. Suprunas  
L. Dabužinskaitė 

11.30–12.10 „Pasiutpolkė“ Kalnų parkas L. Putvinskaitė-Vičienė 

12.00–14.00 
Vaikų chorai, vokalinės grupės, vaikų liaudies instrumentų orkestrai / 
ansambliai, skudučių ansambliai 

Vilniaus kultūros, pramogų ir sporto rūmai  
(Žirmūnų g. 1 E) 

G. Svilainis 
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12.10–12.30 „Malda Žemynai“ Kalnų parkas R. Leščinskaitė 

12.30–13.10 
„Dirva“ + lauko atnešimas  
„Loduto“ + lauko išnešimas 

Kalnų parkas I. Alaburdienė 

13.00–15.00 PIETŪS Kalnų parkas 

13.10–13.30 „Kūlimo šokis“ Kalnų parkas E. Suprunas 

13.30–13.50 „Malūnėlis“ Kalnų parkas B. Mažrimienė 

13.50–14.00 „Eina saulelė“ Kalnų parkas L. Dabužinskaitė 

14.00–14.30 „Eina garsas“ + visų vyrų prajojimas prieš „Džigūną“ Kalnų parkas A. Jacikė 

14.30–17.00 „Piemenų siuita“, „Putinų žydėjimas“ Kalnų parkas R. Macelienė 

15.00–19.00 Visi suaugę dainininkai ir muzikantai Vilniaus kultūros, pramogų ir sporto rūmai (Žirmūnų g. 1 E) G. Svilainis 

16.00–19.00 Visi vaikai dainininkai ir muzikantai, skudučių ansambliai Vilniaus kultūros, pramogų ir sporto rūmai (Žirmūnų g. 1 E) G. Svilainis 

17.00–18.30 „Pavasario“ sujungimas su „Putinų žydėjimu“ Kalnų parkas L. Dabužinskaitė 

18.30–19.00 „Pavasaris“ Kalnų parkas L. Dabužinskaitė 

19.00–19.20 Jojimas prieš „Džigūną“ ir „Džigūnas“ Kalnų parkas E. Suprunas 

19.00–21.30 VAKARIENĖ Kalnų parkas 

19.20–19.50 „Oi ant marių“, „Karingo“ Kalnų parkas 
L. Putvinskaitė-
Vičienė 

19.50–20.15 „Užaugs vėl ąžuolai“ Kalnų parkas B. Mažrimienė 

20.15 „Šventinė polka“ Kalnų parkas M. Tomkevičiūtė 

Liepos 3 d. (antradienis) 

 Kūriniai Vieta Repetitorius 
8.00–11.00 Orkestrų chorų susėdimas estradoje ir garso repeticija Kalnų parkas G. Svilainis 

9.00–10.30 Bričką įvežantys „Lietuvos“ ansamblio šokėjai  Kalnų parkas L. Dabužinskaitė 

10.00–11.00 „Sorbičiūla uogela“ ir „Sūpuoklėlių“ šokio tik suaugę šokėjai Kalnų parkas R. Macelienė 

10.00–12.00 
Aikštėje grojančios suaugusiųjų, mišrios ir vaikų liaudiškos muzikos 
kapelos, atrinktos groti tris kūrinius  

Lengvosios atletikos maniežas (Žemaitės g. 6)  D. Daknys 

11.00–13.00 Bendroji repeticija (programa iš eilės) Kalnų parkas L. Dabužinskaitė 

12.00–13.00 „Sorbinčiūla uogela“, „Sūpuoklėlės“ (su vaikais)  
R. Macelienė 
L. Vaičiūnaitė 

13.00–14.00 „Kraičio drobelių“ šokėjos Kalnų parkas 
L. Didžiulienė 
R. Bakanauskas 

12.00–14.30 PIETŪS Kalnų parkas 

14.00 
Akompanuojančios + aikštėje grojančios suaugusiųjų, mišrios ir vaikų 
liaudiškos muzikos kapelos, atrinktos groti tris kūrinius  

Kalnų parkas D. Daknys 

14.00–16.00 
Kapelos, vakaronėje grojančios penkis kūrinius (suaugusiųjų, mišrios ir 
vaikų liaudiškos muzikos kapelos) 

Lengvosios atletikos maniežas (Žemaitės g. 6)  Kūrinių dirigentai 
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14.30–20.00 Bendroji repeticija (programa iš eilės)  Kalnų parkas L. Dabužinskaitė 

18.30–20.00 
Suaugusiųjų, mišrios ir vaikų liaudiškos muzikos kapelos, grojančios 
vakaronės dalyje 

Kalnų parkas L. Dabužinskaitė 

20.00 
Ugnies įžiebimo repeticija su raiteliais ir šeimomis iš penkių Lietuvos 
regionų 

Kalnų parkas L. Dabužinskaitė 

20.00–22.00 VAKARIENĖ Kalnų parkas 

22.00–01.00 Generalinė repeticija su koncertiniais drabužiais  Kalnų parkas L. Dabužinskaitė 

Liepos 4 d. (trečiadienis) 

 Kūriniai Vieta Repetitorius 
9.00–11.00 Jei prireiktų – papildoma vaikų repeticija Kalnų parkas 

11.00–14.00 Bendroji repeticija Kalnų parkas L. Dabužinskaitė 

14.00–16.00 PIETŪS Kalnų parkas 

16.00–19.00 Bendroji repeticija Kalnų parkas L. Dabužinskaitė 

18.00–21.00 VAKARIENĖ (SAUSAS DAVINYS) Kalnų parkas 

21.20–21.50 Muzikantų ir dainininkų susėdimas estradoje, pasiruošimas koncertui Kalnų parkas 

22.00–01.00 Ansamblių vakaras Kalnų parkas 

 
Koordinatorė Jolanta Kisielytė—Sadauskienė, tel. 8 698 79 115 

Direktorė Edita katauskienė, tel. 8 679 55 993 
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Pučiamųjų instrumentų orkestrų koncertas „Vario audra“ 
Repeticijų ir maitinimo grafikas 

 
Liepos 4 d. (trečiadienis) 

7.30–9.00 

VII dalis TILTAS Į STIPRYBĘ: 
Lietuvos kariuomenės pučiamųjų instrumentų 
orkestrai, Vidaus reikalų ministerijos Reprezentacinis 
pučiamųjų instrumentų orkestras 

Vilniaus pramogų arena  
(Ąžuolyno g. 9, Vilnius) 

9.00–10.30 

Lietuvos kariuomenės pučiamųjų instrumentų 
orkestrai, Vidaus reikalų ministerijos Reprezentacinis 
pučiamųjų instrumentų orkestras, profesionalūs 
pučiamųjų instrumentų orkestrai 

Vingio parkas 

10.00–12.00 
Visi kultūros ir švietimo įstaigų mėgėjų pučiamųjų 
instrumentų orkestrai 

9.00–12.00 
II dalis TILTAS Į PRAEITĮ:  
Žemaitijos choreografinės grupės 

Vilniaus pramogų arena  
(Ąžuolyno g. 9, Vilnius) 

9.00–12.00 
IV dalis TILTAS Į TIESĄ: 
Vilniaus, Kauno, Suvalkijos choreografinės grupės 

„Sportima“ futbolo aikštė 
(Ąžuolyno g. 5, Vilnius) 

9.00–12.00 
III dalis TILTAI IR TAKAI: 
Pamario krašto choreografinės grupės 

Mokyklos stadionas 
9.00–12.00 

V dalis TILTAS Į ŠVIESĄ: 
Aukštaitijos choreografinės grupės 

11.00 
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VII dalis „Tiltas į stiprybę“: 
Lietuvos kariuomenės pučiamųjų instrumentų orkestrai, Vidaus reikalų ministerijos 
Reprezentacinis pučiamųjų instrumentų orkestras, profesionalūs pučiamųjų 
instrumentų orkestrai 

12.30 
II dalis „Tiltas į praeitį“: 
Žemaitijos pučiamųjų instrumentų orkestrai ir choreografinės grupės 

12.45 
III dalis „Tiltai ir takai“: 
Pamario krašto orkestrai ir choreografinės grupės 

13.00 
IV dalis „Tiltas į tiesą“:  
Vilniaus, Kauno, Suvalkijos pučiamųjų instrumentų orkestrai ir choreografinės grupės 

13.45 
VI dalis „Tiltas į svajonę“:  
Baltijos šalių pučiamųjų instrumentų orkestrai ir choreografinės grupės 

14.15 
V dalis „Tiltas į šviesą“: 
Aukštaitijos pučiamųjų instrumentų orkestrai ir choreografinės grupės, mušamųjų 
instrumentų orkestras, grupė „Lilas ir Innomine“ 

12.00–13.30 
Garso patikra + Prologas, profesionalūs pučiamųjų 
instrumentų orkestrai Vilniaus pramogų arena  

(Ąžuolyno g. 9, Vilnius) 
13.30–15.00 

II dalis TILTAS Į PRAEITĮ: 
Žemaitijos pučiamųjų instrumentų orkestrai 

13.30–15.00 
Prologas: 
tik LIETUVA NENUGALĖTA choreografinės grupės 

„Sportima“ futbolo aikštė 
(Ąžuolyno g. 5, Vilnius) 

15.00–16.30 
IV dalis TILTAS Į TIESĄ:  
Vilniaus, Kauno, Suvalkijos pučiamųjų instrumentų 
orkestrai ir choreografinės grupės 

Vilniaus pramogų arena  
(Ąžuolyno g. 9, Vilnius) 

15.00–16.30 

V dalis TILTAS Į ŠVIESĄ: 
Aukštaitijos pučiamųjų instrumentų orkestrai ir 
choreografinės grupės, mušamųjų instrumentų 
orkestras, grupė „Lilas ir Innomine“ 

„Sportima“ futbolo aikštė 
(Ąžuolyno g. 5, Vilnius) 

16.30–18.00 
III dalis TILTAI IR TAKAI: 
Pamario krašto pučiamųjų instrumentų orkestrai ir 
choreografinės grupės 

Vilniaus pramogų arena  
(Ąžuolyno g. 9, Vilnius) 

16.30–18.00 

RETRO LIETUS, TREMTIS:  
Kauno pučiamųjų instrumentų orkestras „Ąžuolynas“, 
Lietuvos kariuomenės Karinių oro pajėgų pučiamųjų 
instrumentų orkestras 

„Sportima“ futbolo aikštė 
(Ąžuolyno g. 5, Vilnius) 
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18.00–19.30 

V dalis TILTAS Į ŠVIESĄ: 
Aukštaitijos pučiamųjų instrumentų orkestrai ir 
choreografinės grupės, mušamųjų instrumentų 
orkestras, grupė „Lilas ir Innomine“ 

Vilniaus pramogų arena  
(Ąžuolyno g. 9, Vilnius) 

18.00–19.30 
HABANERA, BUNDA JAU BALTIJA: 
Baltijos šalių pučiamųjų instrumentų orkestrai ir 
choreografinės grupės 

„Sportima“ futbolo aikštė  
(Ąžuolyno g. 5, Vilnius) 

19.30–21.00 
Finalas:  
visi pučiamųjų instrumentų orkestrai ir choreografinės 
grupės 

Vilniaus pramogų arena  
(Ąžuolyno g. 9, Vilnius) 

21.00 VAKARIENĖ (NE VILNIAUS M. KOLEKTYVAMS) 
Vilniaus pramogų arena 
(Ąžuolyno g. 9, Vilnius) 

21.00–21.30 

RETRO LIETUS, TREMTIS:  
Kauno pučiamųjų instrumentų orkestras „Ąžuolynas“, 
Lietuvos kariuomenės Karinių oro pajėgų pučiamųjų 
instrumentų orkestras 

Vilniaus pramogų arena  
(Ąžuolyno g. 9, Vilnius) 

21.30–23.00 
VI dalis TILTAS Į SVAJONĘ:  
Baltijos šalių pučiamųjų instrumentų orkestrai ir 
choreografinės grupės 

Vilniaus pramogų arena  
(Ąžuolyno g. 9, Vilnius) 

Liepos 5 d. (ketvirtadienis) 

8.00–9.00 

V dalis TILTAS Į ŠVIESĄ: 
Aukštaitijos pučiamųjų instrumentų orkestrai ir 
choreografinės grupės, mušamųjų instrumentų 
orkestras, grupė „Lilas ir Innomine“, Liudas Mikalauskas 

Vilniaus pramogų arena 
(Ąžuolyno g. 9, Vilnius) 

9.00–11.00 
II dalis  TILTAS Į PRAEITĮ:  
Žemaitijos choreografinės grupės, cirko artistai 

Vilniaus pramogų arena  
(Ąžuolyno g. 9, Vilnius) 

9.00–11.00 

RETRO LIETUS, TREMTIS:  
Kauno pučiamųjų instrumentų orkestras „Ąžuolynas“ ir 
Lietuvos kariuomenės Karinių oro pajėgų pučiamųjų 
instrumentų orkestras 

„Sportima“ futbolo aikštė  
(Ąžuolyno g. 5, Vilnius) 

11.00–14.00 Generalinė repeticija 
Vilniaus pramogų arena  
(Ąžuolyno g. 9, Vilnius) 

14.00 
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II dalis „Tiltas į praeitį“: 
Žemaitijos pučiamųjų instrumentų orkestrai ir choreografinės grupės 

14.15 
III dalis „Tiltai ir takai“: 
Pamario krašto orkestrai ir choreografinės grupės 

14.30 
IV dalis „Tiltas į tiesą“:  
Vilniaus, Kauno, Suvalkijos pučiamųjų instrumentų orkestrai ir choreografinės grupės 

15.00 
VI dalis „Tiltas į svajonę“:  
Baltijos šalių pučiamųjų instrumentų orkestrai ir choreografinės grupės 

15.15 
V dalis „Tiltas į šviesą“: 
Aukštaitijos pučiamųjų instrumentų orkestrai ir choreografinės grupės, mušamųjų instrumentų 
orkestras, grupė „Lilas ir Innomine“ 

15.30 

VII dalis „Tiltas į stiprybę“ 
Lietuvos kariuomenės pučiamųjų instrumentų orkestrai, Vidaus reikalų ministerijos 
Reprezentacinis pučiamųjų instrumentų orkestras, profesionalūs pučiamųjų instrumentų 
orkestrai 

16.00–18.00 Techninė repeticija 
Vilniaus pramogų arena  
(Ąžuolyno g. 9, Vilnius) 

18.00–20.00 Koncertas VARIO AUDRA 

20.30 VAKARIENĖ (NE VILNIAUS MIESTO KOLEKTYVAMS) 

Liepos 6 d. (penktadienis) 

10.30–13.30 PIETŪS Vingio parkas 

8.00–11.00 Repeticija  Pučiamųjų instrumentų orkestrų šokėjos 

8.30–11.00 Repeticija Pučiamųjų instrumentų orkestrai 

14.00–16.00 Eitynės Vingio parkas 

17.00–22.00 Dainų dienos koncertas Vingio parkas 

18.00 
VAKARIENĖ NE VILNIAUS MIESTO KOLEKTYVAMS 

(SAUSAS DAVINYS) 
Vingio parkas 

Direktorius Rolandas Lukošius, tel. 8 698 88 528
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Šokių diena „Saulės rato ritimai“ 
Repeticijų ir maitinimo grafikas 

 
Liepos 1 d. (sekmadienis) 

Lietuvos futbolo federacijos 
(LFF) stadionas 

Fabijoniškių stadionas 
Vilniaus futbolo fanų 

stadionas (VFFS) 
Vingio stadionas Regbio stadionas 

Stadiono g. 2 P. Žadeikos g. 2 Linkmenų g. 8 M. K. Čiurlionio g. 112 M. K. Čiurlionio g. 112 

15.00–19.00 
Prologas (Šl) 
 
19.00–20.00 
VAKARIENĖ (Šl) 

15.00–16.30 
„Prie Verknės“ (Jl) 
 
16.30–18.00 
„Tili tili dūda“ (Jč) 
 
18.00–19.00 
VAKARIENĖ (Jč) 
 
18.00–19.30 
„Gražus miškas“ (Jn) 
 
19.30–20.30 
VAKARIENĖ (Jn) 

15.00–16.00 
„Pakol jauni“ (JA) 
 
16.00–17.30 
„Jaunystės verpetas“ + 
perėjimas į „Jaunuolių 
šokį“ (JA) 
 
17.30–18.30 
VAKARIENĖ (JA) 
 
17.30–18.30 
Jaunuolių šokis (JI) 
 
18.30–19.30 
VAKARIENĖ (JI) 
 
18.30–19.30 
„Iki paryčių“ (JA) 

15.00–16.30 
„Oi, žiba žiburėlis“ (P) 
 
16.30–17.30 
VAKARIENĖ (P) 
 
16.30–17.30 
„Sukis, mano kedeli“ (M) 
 
17.30–19.00 
„Sukis, mano kedeli“, 
perėjimas į „Steponėlio 
patrepsėlį“ ir „Steponėlio 
patrepsėlis“ (M + P) 
 
18.00–19.00 
VAKARIENĖ (VB + IŠ1) 
18.30–19.30 
VAKARIENĖ (M) 
19.30–20.30 
VAKARIENĖ (IŠ2) 
 
19.00–20.30 
„Subatvakaris“ (VB + P) 
 
20.30–21.30 
„Ak, norėtum grįžti“ (IŠ1 + IŠ2 
+ VB + 18 P) 

15.00–16.15 
„Girnelės“ (M + VA moterys) 
 
15.30–16.15 
VAKARIENĖ (VA + JB) VYRAI 
 
17.00–18.00 
VAKARIENĖ (VA + JB) MOTERYS 
 
16.15–18.00 
„Artojai“ (VA + JB) + solistės JB 
 
18.00–19.30 
„Sėtuvėlis“ (VA + JB) 
 
19.30–21.00 
„Parugė“ + perėjimas į „Rugučius“ (VA + JB + M + IŠ1 iki 
20.15 val.) 
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Liepos 2 d. (pirmadienis) 

Lietuvos futbolo federacijos 
(LFF) stadionas 

Fabijoniškių stadionas 
Vilniaus futbolo fanų 

stadionas (VFFS) 
Vingio stadionas Regbio stadionas 

Stadiono g. 2 P. Žadeikos g. 2 Linkmenų g. 8 M. K. Čiurlionio g. 112 M. K. Čiurlionio g. 112 

9.00–13.00 
Prologas (Šl) 
 
13.00–14.30 
PIETŪS (Šl) 
 
14.30–18.00 
Prologas (Šl) 
 
18.00–19.00 
VAKARIENĖ (Šl) 

9.00–10.00 
„Jurgelis meistrelis“ (Jn) 
 
10.00–11.00 
„Jurgelis meistrelis“ (Jč) 
 
11.00–12.00 
„Jurgelis meistrelis“ (Jč + 
Jn) 
 
12.00 –13.30 
PIETŪS (Jn) ir 
PIETŪS + VAKARIENĖ 
(sausas davinys) (Jč 
„Jurgelis“) 
 
12.00–13.30 
„Žalčiukas“ (Jl) 
 
13.30–14.30 
PIETŪS (Jl) 
 
13.30–14.30 
„Pavasarėlis“ (Jn) 
 
14.30–15.30 
„Pavasarėlis“ (Jl) 
 
15.30–16.30 
„Pavasarėlis“ (Jn + Jl) 
 
16.30–17.30 
„Ryto ratuto“ (Jn) 

9.00–10.30 
Finalas „Vieversio rytas“ 
(JA 36 gr.) 
 
10.30–11.45 
Finalas „Vieversio rytas“ 
(M)  
 
11.00 –11.45 
PIETŪS (JA) 
 
11.45 –13.00 
Finalas „Vieversio rytas“ 
(JA + M) 
 
13.00 –14.00 
PIETŪS (M)  
 
13.00–14.15 
„Nemuniečių polka“ (JA) 
 
14.30–15.00 
„Pakol jauni“ (JA) 
 
15.00 –15.30 
„Jaunystės verpetas“ (JA) 
 
15.30–16.00 
„Iki paryčių“ (JA) 
 
16.00–16.45 
Finalas „Vieversio rytas“ 
(JA)  

9.00–10.30 
 „Oi, žiba žiburėlis“ + 
„Steponėlio patrepsėlis“ + 
pasikeitimas su 
„Subatvakariu“ (P)  
 
10.00–12.00 
„Subatvakaris“ (VB + 18 P) 
(pasikeitimas ir perėjimas į 
„Ak, norėtum grįžti“) 
 
12.00 –13.00 
PIETŪS (VB + P) 
VAKARIENĖ (sausas davinys) 
(P) 
 
12.15–14.00 
„Ak, norėtum grįžti“ (IŠ1 + IŠ2 
+ nuo 13.00 18 P + VB)  
 
14.00–14.30 
PIETŪS (IŠ1 + IŠ2) 
 
14.00–14.30 
Perėjimas iš „Ak, norėtum 
grįžti“ į „Spiečiaus kadrilį“ (VB) 
 
14.30–17.00 
Perėjimas iš „Ak, norėtum 
grįžti“ Spiečiaus kadrilis (VB +  
IŠ1 + IŠ2) 
 
 

9.00–10.00 
„Rugučiai“ (JB + IŠ1 + VA) 
 
10.00–11.00 
„Kubilas“ (JB + IŠ1 + VA) 
 
11.00–12.00 
„Kūgiukas“ (IŠ1 + VA + JB)  
 
12.00–13.30 
„Sėtuvėlis“ (VA + JB) 
 
13.30–15.00 
PIETŪS (VA + JB) 
 
13.30–15.00 
„Grūdai grūdeliai“ (Jč) 
 
15.00–16.00 
PIETŪS + VAKARIENĖ (sausas davinys) (Jč „Grūdeliai“) 
 
15.00–16.00 
„Parugė“ (VA + JB + M be IŠ1)  
 
16.00–17.00 
„Girnelės“ (M + VA moterys) 
 
17.00–18.00 
VAKARIENĖ (M)  
 
17.00–18.30 
„Kūgiukas“ (JB) 
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17.30–19.00 
VAKARIENĖ (Jn) 
 
17.30–18.30 
„Ryto ratuto“ (Jl) 
 
18.30–19.00 
„Prie Verknės“ (Jl) 
 
19.00–20.00 
VAKARIENĖ (Jl) 

16.45 –17.45 
VAKARIENĖ (JA) 

17.00–18.30 
„Šelmių polka“ (VB + IŠ1 + IŠ2 
+ VA) 
 
18.30–19.00 
VAKARIENĖ (VB + IŠ2) 

18.30–19.30 
„Kūgiukas“ (JB + VA + IŠ1)  
 
19.30–20.30 
VAKARIENĖ (JB + VA + IŠ1) 

Liepos 3 d. (antradienis) 

Lietuvos futbolo federacijos 
(LFF) stadionas 

Fabijoniškių stadionas 
Vilniaus futbolo fanų 

stadionas (VFFS) 
Vingio stadionas Regbio stadionas 

Stadiono g. 2 P. Žadeikos g. 2 Linkmenų g. 8 M. K. Čiurlionio g. 112 M. K. Čiurlionio g. 112 

9.00–13.00 
Prologas (Šl) 
 
13.00–14.30 
PIETŪS (Šl) 
 
14.30–18.30 
Prologas (Šl) 
 
18.30–19.30 
VAKARIENĖ (Šl) 

9.00–10.30 
„Ryto ratuto“ (Jn + Jl) 
 
10.30–11.00 
„Prie Verknės“ (Jl) 
 
11.00–12.00 
„Tili tili dūda“ (Jč) 
 
12.00–13.00 
PIETŪS (Jč „Grūdeliai“) 
 
12.00–13.00 
„Gražus miškas“ (Jn + Jč 
„Jurgelis“) 
 
13.00–14.00 
„Jurgelis meistrelis“ (Jč + 
Jn) 
 
14.00–15.30 
PIETŪS (Jč „Jurgelis“) 
 

9.00–10.00 
„Pakol jauni“ (JA) 
 
10.00–11.00 
„Jaunystės verpetas“ (JA) 
 
11.00–12.00 
„Nemuniečių polka“ (JA) 
 
12.00–13.00 
PIETŪS (JA) 
 
12.00–13.15 
„Jaunuolių šokis“ (JI + JA 
nuo 13.00) 
 
13.15–14.00 
PIETŪS (Jl) 
 
13.15–14.30 
„Iki paryčių“ (JA) 
 
 

9.00–10.00 
„Oi, žiba žiburėlis“ (P) 
 
10.00–11.00 
„Sukis, mano kedeli“ (P +     
M) 
 
11.00– 12.00 
„Steponėlio patrepsėlis“ (P + 
M) 
 
12.00–13.00 
„Subatvakaris“ (VB + P) 
 
14.00–15.00 
PIETŪS (P) 
 
13.00–14.00 
„Ak, norėtum grįžti“ (IŠ1 + IŠ2 
+ 18 P + VB iki 13.30) 
 
13.30–14.00 
PIETŪS (VB) 

9.00–10.00 
„Rugučiai“ (JB + IŠ1 + VA) 
 
10.00–11.00  
„Kubilas“ (JB + IŠ1 + VA) 
 
11.00–12.00 
„Kūgiukas“ (JB + VA + IŠ1)  
 
12.00–13.00 
„Artojai“ (JB + VA) 
 
12.00–13.00 
PIETŪS (IŠ1 + IŠ2 + M + VA moterys) 
 
13.00–14.00  
„Girnelės“ (M + VA) 
 
13.00–14.00  
PIETŪS (JB + VA vyrai) 
 
14.00–14.45 
„Sėtuvėlis“ (JB + VA) 
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14.00–15.00 
„Žalčiukas“ (Jn) 
 
15.00–16.00 
PIETŪS (Jn) 
 
15.00–15.30 
„Žalčiukas“ (Jl) 
 
15.30–16.00 
„Žalčiukas“ (Jn + Jl) 
 
16.00–17.00 
„Pavasarėlis“ (Jn + Jl) 
 
17.00 –17.30 
Finalas (Jč + Jn + Jl) 
 
17.30–19.00 
„Ryto saulės aviliuos“ 
dalies repeticija (Jč + Jn + 
Jl) 
 
19.00–20.30 
VAKARIENĖ (Jč + Jn + Jl) 

14.30–15.30 
„Kol jaunas, o broli“  
dalies repeticija (JA) (be Jl) 

14.00–15.00 
„Spiečiaus kadrilis“ (VB + IŠ1 + 
IŠ2) 
 
15.00–16.00 
„Šelmių polka“ (VB + VA + IŠ1 
+ IŠ2) 
 
16.00–17.30 
„Iki paryčių“ (VB + VA + IŠ1 + 
IŠ2 + M + JA nuo 16.30) 
 
17.00–18.00 
VAKARIENĖ (M + VA + JB + 
IŠ1) 
  
18.00–19.30 
VAKARIENĖ  
(VB + IŠ2 + JA + P) 
 
19.30–21.00 
„Negęsk, žiburėli, negęsk“ 
dalies repeticija (P + M + VB + 
IŠ1 + IŠ2 + VA + JA) 

15.00–16.00 
„Grūdai grūdeliai“ (Jč) 
 
18.00–19.30 
„Duona balta kaip saulė“ 
dalies repeticija (VA + JB + M + IŠ1) (be Jč) 
 
 

Liepos 4 d. (trečiadienis) 

Lietuvos futbolo federacijos (LFF) stadionas Fabijoniškių stadionas 
Vilniaus futbolo fanų 

stadionas (VFFS) 
Vingio stadionas Regbio stadionas 

Stadiono g. 2 P. Žadeikos g. 2 Linkmenų g. 8 M. K. Čiurlionio g. 112 M. K. Čiurlionio g. 112 

9.00–10.30 
„Ryto saulės aviliuos“ 
(Jč + Jn + Jl) 
 
11.00–12.00  
PIETŪS (Jč + Jn + Jl) 
 
 

13.00–15.00 
Rezervinė dalies „Ryto saulės aviliuos“ 
repeticija 
(Jč + Jn + Jl) 
 
 
 
 

9.00–12.30 
Prologas (Šl) 
 
13.00 –15.00 
Rezervinė dalies „Kol 
jaunas, o broli“ 
repeticija (JA) 

9.00–9.20  
„Ak, norėtum grįžti“ (IŠ1 + 
IŠ2 + VB + 18 P) 
 

9.20–9.40 
„Spiečiaus kadrilis“ (IŠ1 + 
IŠ2 + VB + 18 P) 
 

9.40–10.00„Šelmių polka“ 
(IŠ1 + IŠ2 + VB + VA) 

9.00–10.00 
Rezervinė dalies „Duona balta 
kaip saulė“ repeticija (VA + JB + M 
be IŠ1 ir Jč) 
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10.30–11.15 
„Kol jaunas, o broli“ 
(JA + Jl) 
 
12.00–12.45 
PIETŪS (JA) 
 
11.15–12.45 
„Duona balta kaip saulė“ 
(JB + VA + IŠ-1 + M + Jč) 
 
12.45–15.30 
PIETŪS  
(JB + VA + VB + IŠ1 + IŠ2 + M + P + Šl) 
 
12.45–14.15 
„Negęsk, žiburėli, negęsk“ 
(P + M + VB + IŠ1 + IŠ2 + VA + JA) 
 
14.15–15.15 
Finalas (P + M + JA + JB + VA + VB + IŠ1 + IŠ2 + 
Jč + Jn + Jl + Šl) 
 
16.30–19.30 
I generalinė repeticija 
 
16.00–20.00 
VAKARIENĖ 
(Jč + Jn + Jl + M + JA + JB + VA + VB + P + IŠ1 + 
IŠ2 + Šl) 
 
20.00–23.00 
II generalinė repeticija 

 
 
 
 

 

 Direktorė Gražina Kasparavičiūtė, tel. 8 615 73 258  

Koordinatorė Živilė Adomaitienė, tel. 8 610 66 795
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Dainų diena „Vienybė težydi!“ 
Repeticijų ir maitinimo grafikas 

 
Liepos 3 d. (antradienis) 

Repeticijų laikas   

16.00–17.00 Mikrofonų patikrinimas  

17.00–19.00 Garso patikrinimas Akompanuojančio orkestro repeticija (dirigentai, solistai) 

 
Liepos 4 d. (trečiadienis) 

I  REPETICIJA  Pastaba: IV kategorijos (senjorų) chorai atvyksta tik liepos 6 d. 

9.00–12.00 Pučiamųjų orkestrų (ir šokėjų) repeticija  

12.00–15.00 Repeticija, skirta režisūrai ir scenografijai  

12.00–14.30 PIETŪS MOKSLEIVIŲ CHORAMS  

15.00–15.45 II dalis TEGUL TAVO VAIKAI  EINA VIEN TAKAIS DORYBĖS  Dainuoja jaunių, moksleivių merginų, moksleivių mišrūs, berniukų ir jaunuolių chorai 
Lentelė Nr. 2 

14.00–16.00 PIETŪS SUAUGUSIŲJŲ CHORAMS  

15.45–16.15 I pauzė  Moksleivių chorai išvedami į vietas už estrados. Į estradą įvedami suaugusiųjų chorai, jiems 
sustojus, įvedami moksleivių chorai 

16.15–17.15 IV dalis VARDAN TOS LIETUVOS VIENYBĖ TEŽYDI!   
  

Dainuoja jungtinis choras (išskyrus IV kategorijos ir senjorų chorus) suėjimas į estradą. 
FINALAS. Lentelė Nr. 4   

17.15–17.30 II pauzė  
 

Išvedami moksleivių chorai (jiems repeticija baigta), estradoje lieka suaugusiųjų mišrūs, 
moterų ir vyrų chorai   

17.30 VAKARIENĖ MOKSLEIVIŲ CHORAMS  

 I dalis LIETUVA TĖVYNE MŪSŲ, TU DIDVYRIŲ ŽEME... Suėjimas į estradą. Lentelė Nr. 1   

17.30–18.15  Dainuoja suaugusiųjų (ir studentų) mišrūs, moterų, vyrų chorai 

18.15–18.45  Dainuoja moterų chorai ir mišrių chorų moterys 

18.45–19.10  Dainuoja vyrų chorai ir mišrių chorų vyrai 

19.10–19.15  Dainuoja suaugusiųjų (ir studentų) mišrūs, moterų, vyrų chorai 

19.15–19.30 III trumpa pauzė   Išvedami vyrų ir moterų chorai–jiems repeticija baigta. Suaugusiųjų  (ir studentų) mišrūs 
chorai lieka ir persirikiuoja 

19.15 VAKARIENĖ MOTERŲ IR VYRŲ CHORAMS  

19.30–20.30 III dalis IR ŠVIESA, IR TIESA MŪS ŽINGSNIUS TELYDI Dainuoja studentų ir suaugusiųjų mišrūs chorai.  Lentelė Nr. 3 

20.30 VAKARIENĖ SUAUGUSIŲJŲ (IR STUDENTŲ ) MIŠRIEMS 
CHORAMS 

 

Liepos 5 d. (ketvirtadienis) 

II REPETICIJA   

9.30–10.00  Chorų rikiavimasis už estrados  (be IV kategorijos chorų) ir suėjimas į estradą. Lentelė Nr. 1 
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 I dalis – LIETUVA TĖVYNE MŪSŲ, TU DIDVYRIŲ ŽEME...  

10.00–10.30 LIETUVIAIS ESAME MES GIMĘ         
KUR BĖGA ŠEŠUPĖ    
O RAMBYNE!     
ANOJ PUSĖJ DUNOJĖLIO    
MALDA UŽ TĖVYNĘ   

Dainuoja suaugusiųjų (ir studentų) chorai  

10.30–10.45 TURĖJA LIEPA  
TOKIA ESU  
LIETUVA 

Dainuoja moterų chorai ir mišrių chorų moterys 

10.45–11.00 KUR LYGŪS LAUKAI    
VALIO PJOVĖJĖLIAI   
MANO GIMTINĖ 

Dainuoja vyrų chorai ir mišrių chorų vyrai 

11.00–11.05 LIETUVA Dainuoja suaugusiųjų (ir studentų) mišrūs, moterų, vyrų chorai 

11.00–11.30 I pauzė  Persirikiavimas 

 II dalis TEGUL TAVO VAIKAI  EINA VIEN TAKAIS DORYBĖS Jaunių, moksleivių merginų, moksleivių mišrūs, berniukų ir jaunuolių chorai. Lentelė Nr. 2 

11.30–11.40 VYTURYS 
KELIAS Į MOKYKLĄ     
SENOS MAŠINOS 

Dainuoja jaunių ir moksleivių merginų chorai 

11.40–11.45 ĄŽUOLĖLI ŠIMTAŠAKI Dainuoja mišrūs moksleivių, berniukų ir jaunuolių chorai 

11.45–12.00 M. K. ČIURLIONIO LIETUVIŲ LIAUDIES DAINŲ SIUITA 
ŽMONĖS ANT KALNŲ 

Dainuoja jaunių, merginų, moksleivių mišrūs, berniukų ir jaunuolių chorai 

12.00–12.30 II pauzė  Persirikiavimas 

12.15 – 13.40 PIETŪS MOKSLEIVIŲ CHORAMS  

13.00 – 13.40 III dalis IR ŠVIESA, IR TIESA MŪS ŽINGSNIUS TELYDI 
NEATJOK ŠIĄ SUBATĖLĘ  
AUŠROS ŽVAIGŽDĖ    
LAISVĖS DAINA     
DAINŲ DAINELĖS                 
VAKA, VAKULELE    
KOL KARTU 
GELTONA, ŽALIA, RAUDONA             

Dainuoja  suaugusiųjų (ir studentų) mišrūs chorai. 
Lentelė Nr. 3 

13.40–14.00 III pauzė Persirikiavimas 

 14.00 – 14.30 IV dalis VARDAN TOS LIETUVOS VIENYBĖ TEŽYDI!  
TĖVYNEI GIEDU NAUJĄ GIESMĘ   
(Cantate Patriae canticum novum)     
SKRISKI, SKRISKI LIETUVĖLĖN iš miuziklo „Devynbėdžiai"  
O KAI SAULIŪTĖ TEKĖJO                    
KUR GIRIA ŽALIUOJA    

Dainuoja jungtinis choras (išskyrus IV kategorijos ir senjorų chorus). FINALAS  
Lentelė Nr. 4 
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LIETUVA BRANGI  
TAUTIŠKA GIESMĖ 
DIEVE, LAIMINK LIETUVĄ    

14.30–16.45 PIETŪS SUAUGUSIŲJŲ CHORAMS  

14.30–17.00 VISUOTINĖ PERTRAUKA  Pasiruošimas Generalinei repeticijai 

17.00–17.15  Suaugusiųjų chorų suvedimas. Lentelė Nr. 1 

17.20–21.30 GENERALINĖ REPETICIJA  

 I dalis – LIETUVA TĖVYNE MŪSŲ, TU DIDVYRIŲ ŽEME...  

17.20–17.45 LIETUVIAIS ESAME MES GIMĘ         
KUR BĖGA ŠEŠUPĖ    
O RAMBYNE!     
ANOJ PUSĖJ DUNOJĖLIO    
MALDA UŽ TĖVYNĘ   

Dainuoja suaugusiųjų (ir studentų) mišrūs, moterų, vyrų chorai  
 

17.45–18.00 TURĖJA LIEPA  
TOKIA ESU  
LIETUVA 

Dainuoja moterų chorai ir mišrių chorų moterys 

18.00–18.10 KUR LYGŪS LAUKAI    
VALIO PJOVĖJĖLIAI   
 MANO GIMTINĖ 

Dainuoja vyrų chorai ir mišrių chorų vyrai 

18.10–18.15 LIETUVA Dainuoja suaugusiųjų (ir studentų) mišrūs, moterų, vyrų chorai 

18.15–18.30 I  pauzė   
 

Suaugusiųjų (ir studentų) mišrūs, moterų, vyrų chorai išvedami  
Įvedami jaunių, moksleivių merginų, moksleivių mišrūs, berniukų ir jaunuolių chorai. 
Lentelė Nr. 2 

 II dalis – TEGUL TAVO VAIKAI EINA VIEN TAKAIS DORYBĖS  

18.30–19.05 VYTURYS 
KELIAS Į MOKYKLĄ     
 SENOS MAŠINOS 

Dainuoja jaunių ir moksleivių  merginų chorai 
 

  ĄŽUOLĖLI ŠIMTAŠAKI Dainuoja mišrūs moksleivių, berniukų ir jaunuolių chorai 

 M. K. ČIURLIONIO LIETUVIŲ LIAUDIES DAINŲ SIUITA 
ŽMONĖS ANT KALNŲ 

Dainuoja jaunių, merginų, moksleivių mišrūs, berniukų ir jaunuolių chorai 

19.05–19.20 II pauzė   
 

Išvedami jaunių, merginų, moksleivių mišrūs, berniukų ir jaunuolių chorai. Įvedami 
suaugusiųjų (ir studentų) mišrūs chorai. Lentelė Nr. 3 

19.20–20.00 VAKARIENĖ MOKSLEIVIŲ CHORAMS  

 III dalis – IR ŠVIESA, IR TIESA MŪS ŽINGSNIUS 
TELYDI  
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19.20–20.00 NEATJOK ŠIĄ SUBATĖLĘ  
AUŠROS ŽVAIGŽDĖ    
LAISVĖS DAINA     
DAINŲ DAINELĖS                 
VAKA, VAKULELE    
KOL KARTU 
 GELTONA, ŽALIA, RAUDONA            

Dainuoja suaugusiųjų (ir studentų) mišrūs chorai 
 

20.00–20.10 III pauzė  Suaugusiųjų (ir studentų) mišrūs chorai estradoje persirikiuoja. Įvedami išeivijos 
(dainuojantys tik Finale), moterų, vyrų, jaunių, moksleivių merginų, moksleivių mišrūs, 
berniukų ir jaunuolių chorai. FINALAS. Lentelė Nr. 4 

 IV dalis – VARDAN TOS LIETUVOS VIENYBĖ TEŽYDI!     

20.10–21.10 TĖVYNEI GIEDU NAUJĄ GIESMĘ   
(Cantate  Patriae canticum novum)     
SKRISKI, SKRISKI LIETUVĖLĖN iš miuziklo „Devynbėdžiai"  
O KAI SAULIŪTĖ TEKĖJO                    
KUR GIRIA ŽALIUOJA    
LIETUVA BRANGI   

Dainuoja jungtinis choras.  

21.00 TAUTIŠKA GIESMĖ  

 DIEVE, LAIMINK LIETUVĄ  

21.30 VAKARIENĖ  

Liepos 6 d. (penktadienis) 

9.00–11.00 Repeticija Tik choreografinės grupės (pučiamųjų orkestrų) 

10.00–11.00 Repeticija Pučiamųjų instrumentų orkestrai (ir šokėjos) 

11.00–13.00 II generalinė rezervinė repeticija  

13.00–14.00 PIETŪS  

14.00–16.00 EITYNĖS  

17.00–22.00 DAINŲ DIENOS KONCERTAS  

 
Pastabos: generalinėse repeticijose koncertiniai drabužiai neprivalomi, kūrybinė grupė pasilieka teisę keisti repeticijų eigą (priklausomai nuo oro sąlygų ir kt.)  

 
Koordinatorė Aurelija Andrejauskaitė, tel. 8 682 53 854 

Programos direktorius Donatas Zakaras, tel. 8 615 16 755 
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Valstybės vėliavų pakėlimo ceremonija 
 

Liepos 6 d. (penktadienis) 

10.30 Vėliavnešių repeticija. 
Vėliavnešiai apsirengę tautiniais 
kostiumais. Nešamos miestų ir 
miestelių heraldinės vėliavos 

Simono Daukanto aikštė 

12.00 Iškilminga valstybės vėliavų 
pakėlimo ceremonija 

Simono Daukanto aikštė 
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Eitynės iš Katedros aikštės į Vingio parką Liepos 6 d. 
 
Nuo 11 val. iki 13 val. lentelių su miestų, rajonų, valstybių pavadinimais atsiėmimas LNKC I-ojo aukšto salėje 
(B. Radvilaitės g. 8). 
Iki 13.30 val. eitynių dalyvių rikiavimasis Katedros aikštėje ir jos prieigose pagal rikiavimosi planą (delegacijų, 
kurių rikiavimosi vietos yra gatvėse, prašome stoti dešinėje gatvės pusėje, paliekant erdvės specialiųjų 
tarnybų transportui pravažiuoti). 
14.00 val. iškilmingas maršas, eitynių pradžia. 
Eitynių eilės tvarka: 
- Valstybinė vėliava; 
- Orkestras; 
- Dainų švenčių atributika (deglas, vėliava, juostos); 
- Šventės kūrėjai, vyriausieji dirigentai; 
- Kaunas – pirmosios Dainų šventės miestas; 
- Miestų, rajonų, užsienio valstybių lietuvių delegacijos regionais abėcėlės tvarka; 
- Vilnius – Lietuvos šimtmečio Dainų šventės miestas. 
Delegacijos sustojimo tvarka: 
- Vaikinas, apsirengęs tautiniais drabužiais, nešantis lentelę su miesto, rajono ar valstybės pavadinimu; 
- Vaikinas, apsirengęs tautiniais drabužiais, nešantis miesto, rajono ar valstybės vėliavą; 
- Delegacijos organizacinė ir meninė vadovybė; 
- Kolektyvai – po 8 žmones eilėje. 
Tarpai tarp savivaldybių delegacijų apie 10 m. (būtina laikytis atstumo!). 
Tarpai tarp kolektyvų apie 5 m. 
Tarpai tarp užrašo, vėliavos ir vadovų pirmųjų eilių apie 3 m. 
Tarpai tarp eilių apie 2 m. 
Tarpai tarp dalyvių apie 1 m. 
 
Kiekvienos delegacijos meninį apipavidalinimą, kolektyvų eilės tvarką numato ir vykdo delegacijų vadovai bei 
jų įpareigoti žmonės. Eitynėse prašome neštis kuo daugiau vėliavų, daugiau atributikos: savivaldybių, miestų, 
miestelių, kolektyvų ir kt. Moterims, merginoms ir mergaitėms siūloma galvas puošti gėlių, ar nevystančių 
žolynų vainikais. 
Eitynių maršrutas – Gedimino prospektas, V. Kudirkos g., Z. Sierakausko g., M. K. Čiurlionio g. 
Ėjimo trukmė apie 60 min. 
Numatykite: 
- lenteles, vėliavas, kitą atributiką nešančiųjų pamainą; 
- patogią, bet išeiginę avalynę; 
- apsiaustus, lietpalčius nuo lietaus, galvos dangalus nuo saulės. 
 
Prašome dėl jokių priežasčių nestabdyti eitynių. Jei neišvengiamai reikėtų sustoti, prašome išeiti iš eitynių, o 
vėliau pagal galimybes sugrįžti į jas kitoje vietoje. 
 
Vingio parke delegacijos bus nukreiptos kairiuoju ir dešiniuoju taku už estrados. Sustoti galima tik nuėjus už 
estrados. Prašome nesustoti ant takų, kuriais turės eiti kiti dalyviai. 
 
Liepos 6 d. vėliavnešiai renkasi 16.40 kairėje Vingio parko estrados pusėje (žiūrint į estradą) prie Info centro. 
Vėliavnešius pasitiks vedliai ir palydės iki vėliavų sustatymo vietos. 
 
Šventės organizatorių pagamintas lenteles, juostas atneškite į koridorių po estrada iš kairės pusės ir 
grąžinkite organizatoriams. 
Miestų, rajonų kolektyvų atributiką (vėliavas ir kt.) sustatykite į stovus priešais estradą dešinėje pusėje. 
 

Eitynių koordinatorė Silvija Pročkytė, tel. 8 631 43 428
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1. VALSTYBINĖ VĖLIAVA 
 

12. JONAVA 
 

24. ROKIŠKIS 
 

35. BIRŠTONAS 
 

47. ŠILUTĖ 
 

59. PALANGA 
 

71. BELGIJA 
  

 80. LIETUVOS         

2. ORKESTRAS  13. JONIŠKIS  25. ŠIAULIAI  36. DRUSKININKAI  48. KALVARIJA  60. PLUNGĖ  72. BRAZILIJA    TAUTINĖS 

3. DEGLAS  14. KAIŠIADORYS  26. ŠIAULIŲ RAJ.  37. IGNALINA  49. KAZLŲ RŪDA  61. RASEINIAI  73. DIDŽIOJI   BENDRIJOS 

4. DAINŲ ŠVENČIŲ VĖLIAVA  15. KAUNO RAJONAS  27.  ŠIRVINTOS   38. LAZDIJAI  50. MARIJAMPOLĖ  62. RIETAVAS        BRITANIJA   81. RUSIJA 

5. DAINŲ ŠVENČIŲ JUOSTOS  16. KĖDAINIAI  28 TRAKAI  39. ŠALČININKAI   51. PRIENAI  63. SKUODAS  74. ESTIJA   82. ŠVEDIJA 

6. DAINŲ ŠVENTĖS SVEČIAI  17. KUPIŠKIS  29. UKMĖRGĖ  40. ŠVENČIONYS  52. ŠAKIAI  64. ŠILALĖ  75. JUNGTINĖS   83. UKRAINA 

7. VYRIAUSIEJI DIRIGENTAI  18. MOLĖTAI  30. UTENA  41. VARĖNA  53. VILKAVIŠKIS  65. TAURAGĖ        AMERIKOS   84. VOKIETIJA 

ŠVENTĖS KŪRĖJAI  19. PAKRUOJIS  31. VISAGINAS  42. VILNIAUS RAJ.  54. AKMENĖ  66. TELŠIAI        VALSTIJOS   85. VILNIUS 

8. KAUNAS  20. PANEVĖŽYS  32. ZARASAI   43. KLAIPĖDA  55. JURBARKAS  67. AIRIJA  76. KANADA    

9. ANYKŠČIAI  21. PANEVĖŽIO RAJONAS  33. ALYTUS   44. KLAIPĖDOS RAJ.  56. KELMĖ  68. ARGENTINA  77. JAPONIJA    
10. ELEKTRĖNAI  22. PASVALYS  34. ALYTAUS  45. NERINGA  57. KRETINGA  69. AUSTRALIJA  78. LATVIJA    
11. BIRŽAI  23. RADVILIŠKIS   RAJONAS  46. PAGĖGIAI  58. MAŽEIKIAI  70. AUSTRIJA  79. LENKIJA    
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TRANSPORTAS 
 

Leidimai 
 

Šventės dalyvių transportas turi būti pažymėtas specialiu leidimu (ant priekinio stiklo), ant kurio privalo būti užrašytas 
savivaldybės, iš kurios atvyko transporto priemonė, pavadinimas, vairuotojo telefono numeris bei transporto 
priemonės valstybinis numeris. Išlaipinęs / įlaipinęs dalyvius renginių / repeticijų prieigose, dalyvių transportas turi 
būti statomas lentelėje nurodytose vietose. 

   

Geltonas: negali įvažiuoti į 

renginių teritorijas. Suteikia teisę 

išlaipinti dalyvius koncertų ir 

repeticijų prieigose. Statyti 

transportą galima lentelėje 

nurodytose vietose. (Šiais 

leidimais žymimas visų dalyvių 

transportas). 

Žalias: leidžia įvažiuoti į renginių 
teritoriją be teisės stovėti (galima 

tik išlaipinti keleivius, iškrauti 
daiktus ir išvažiuoti). Transportą 

galite statyti lentelėje nurodytose 
vietose. 

 

Raudonas: suteikia teisę įvažiuoti 
ir stovėti koncertų bei repeticijų 
teritorijose. Prašome koncertų 

metu nestatyti automobilių 
koncertinėse erdvėse. 

IŠIMTIS: Liepos 4 d. nuo 20 val. į Ansamblių vakaro koncertą transportas į Kalnų parką bus įleidžiamas tik pagal iš 
anksto Dainų šventės rengėjų policijai atsiųstą sąrašą su transporto priemonių valstybiniais numeriais. 
Liepos 6 d. transportas su žaliais leidimais į Vingio parką bus įleidžiamas praėjus valandai po koncerto pabaigos, 
išsiskirsčius publikai. 
 

Transporto statymas 

Ansamblių vakaro dalyvių 
transportas 

Automobilių stovėjimo aikštelės prie Kalnų parko, Olandų g. (prie Laidojimo rūmų) ir 
Sluškų g., T. Kosciuškos g. (prie įvažiavimo į Kalnų parką) 

Folkloro dienos dalyvių 
transportas 

Maironio g., Aukštaičių g., Olandų g. (aikštelė prie Laidojimo namų), Sluškų g. ir Tymo 
kvartalo stovėjimo aikštelė 

Kanklių koncerto dalyvių 
transportas 

Aukštaičių g., Tymo kvartalo stovėjimo aikštelė, Olandų g. (aikštelė prie Laidojimo 
namų) 

Teatro dienos dalyvių 
transportas 

Maironio g., Aukštaičių g., Olandų g. (aikštelė prie Laidojimo namų), Sluškų g. Ir Tymo 
kvartalo stovėjimo aikštelė 

Pučiamųjų instrumentų 
orkestrų koncerto dalyvių 
transportas 

T. Kosciuškos g. (prie įvažiavimo į Kalnų parką), Olandų g. (prie įvažiavimo į Vilniaus 
laidojimo rūmus), „Akropolio“ stovėjimo aikštelė, „Litexpo“ stovėjimo aikštelė, 
aikštelėje prie Pramogų arenos, Giraitės g., aikštelė prie Vingio parko 

Šokių dienos dalyvių 
transpotas 

Stadionų prieigose esančiose aikštelėse ir gatvėse 

Dainų dienos dalyvių 
transportas 

Aikštelė prie Vingio parko ir „Litexpo“ automobilių stovėjimo aikštelės, Giraitės g., 
Goštauto g.  

 
Dalyvius, atvykstančius traukiniais, traukinių stotyje pasitiks Dainų šventės marškinėliais vilkintys savanoriai ir 
autobusais nuveš į apgyvendinimo vietą. 
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Viešasis transportas 
 
Viešuoju Vilniaus transportu šventės dalyviai gali naudotis nemokamai tik pateikę dalyvio akreditaciją. Šventės 
dienomis viešasis transportas maršrutais važinės ilgiau ir dažniau nei įprastai. Kursuos naktiniai autobusai. 
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Vilniaus viešojo transporto grafikai Dainų šventės metu: www.vilniustransport.lt

http://www.vilniustransport.lt/
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SAUGUMAS IR SVEIKATA 
 

Medicinos specialistų patarimai:  
 
Saugokite savo sveikatą! 
Dainų šventė žavi ir nepakartojama, jeigu esate sveiki ir saugūs. Sužinokite, kaip išvengti įvairių sveikatos 
sutrikimų ir kaip elgtis jiems įvykus.  
Dainų švenčių ir repeticijų metu neretai šviečia kaitri saulė, lyja stiprus lietus, dalyviai pavargsta nuo ilgo 
stovėjimo, juos apima alkis, todėl kyla nualpimo, saulės smūgio, apsinuodijimo maistu, įvairių traumų 
pavojus. 
Iš anksto pasirūpinkite apsauga nuo saulės, lietaus: turėkite galvos apdangalus, akinius nuo saulės, apsiaustus 
nuo lietaus.  
Atsargiai lipkite laiptais, pereidami gatvę saugokitės automobilių ir eikite tik per pėsčiųjų perėją.  
Jei sergate kokiomis nors lėtinėmis ligomis, visuomet su savimi turėkite Jums reikalingų vaistų.    
Nevalgykite maisto, kurį atsivežėte iš namų ir laikėte ne šaldytuve. Numalšinti troškulį ir alkį geriausiai padės 
vanduo, džiūvėsėliai, riešutai. 
 
Keletas dažniausių sveikatos sutrikimų. Kaip padėti sau ir kitiems? 
 
Nualpimas – tai staigus sąmonės praradimas. Jis gali būti reakcija į skausmą, nuovargį, maisto trūkumą ar 
įtampą, per ilgą stovėjimą, sėdėjimą ypač karštoje aplinkoje. 
Žmogui nualpus reikia nedelsiant suteikti pirmąją pagalbą. Nuneškite jį į nuošalesnę vietą, pašlakstykite 
vandeniu, pakelkite jo kojas aukščiau – tai padės pagerinti kraujotaką. Atsagstykite ir atpalaiduokite 
drabužius. Kai atgaus sąmonę, nuraminkite jį, liepkite pagulėti 10–15 min. ir padėkite po truputį atsisėsti. Jei 
vėl pajunta silpnumą, iš lėto paguldykite, pakelkite kojas aukštyn ir laikykite tol, kol visiškai atgaus sąmonę. 
Jeigu pradėjo vemti, pasukite galvą į šoną, kad neužspringtų. 
Apsinuodijimas maistu – tai virškinamojo trakto sutrikimas. Pagrindinė negalavimo priežastis būna 
bakterijomis (ar jų toksinais), virusais užterštas maistas. Didžiausią pavojų kelia greitai gendantys maisto 
produktai: visi pieno produktai, mėsos (vištienos) ir žuvies, kulinarijos gaminiai, daržovių mišrainės, tortai ir 
pyragaičiai, ypač su kremu. Juos būtina laikyti tik šaldytuve (ne aukštesnėje kaip +2–6 °C temperatūroje). 
Nepamirškite patikrinti ir produkto tinkamumo vartoti laiko. Palankiausia temperatūra mikrobams daugintis 
yra +37 °C. Tokiomis sąlygomis mikrobai dauginasi itin greitai – jau po 2–4 valandų jų prisidaugina tiek, kad 
žmogus gali susirgti.  
Apsinuodijęs žmogus po kelių valandų pradeda vemti, viduriuoti, jį pykina, kankina raižantys pilvo skausmai 
bei skausmai skrandžio srityje. Tokiu atveju kuo greičiau sudarykite galimybę jam atsigulti, duokite gerti daug 
vandens. Jei apsinuodijusysis  (ypač vaikas ar vyresnio amžiaus žmogus) neteko daug skysčių ir dėl pykinimo 
bei vėmimo negali gerti, kvieskite greitąją pagalbą. 
Saulės smūgis – tai galvos smegenų pažeidimas, prasidedantis tiesiogiai veikiant saulės spinduliams. Dažnai 
saulės smūgis ir perkaitimas ištinka kartu ir staiga: pradeda krėsti šaltis, stipriai padidėja  kūno temperatūra, 
ima svaigti ar skaudėti galvą, pykina, žmogus gali nualpti, jį apima mieguistumas, silpnumas, sutrinka 
pusiausvyra, parausta veidas, oda tampa karšta, sausa, raudona, padažnėja pulsas ir kvėpavimas.  
Išneškite saulės ar šilumos smūgio ištiktą žmogų iš karštos aplinkos, pasodinkite pavėsyje ar vėsioje vietoje. 
Atsagstykite ir atpalaiduokite drabužius, ant kaktos uždėkite šaltu vandeniu sudrėkintą rankšluostį ar kt. Jei 
žmogus sąmoningas, duokite gerti vandens ir skubiai kreipkitės į medikus.  
Būdami karštoje aplinkoje ar saulėje ilgesnį laiką ir gausiai prakaituodami, gerkite daug vandens. Renkitės 
šviesiais, lengvais, nesintetiniais drabužiais, nepamirškite galvos apdangalo. Akis saugokite saulės akiniais. 
Užspringimas – tai kvėpavimo sutrikimas, kurį sukelia maisto kąsnis ar kitas svetimkūnis,  patekęs į nosiaryklę, 
gerklę ar gerklas. Dėl to į plaučius patenka mažiau oro arba jo visai nepatenka. Jei žmogus užspringo iš dalies, 
tai jis dar  pajėgia įkvėpti oro, bet jei kvėpavimo takai visiškai užsikimšo, jis gali uždusti. Iš dalies užspringusį 
žmogų reikia skatinti  daug kosėti, o kai yra visiškas užspringimas ir žmogus negali kosėti, bet yra sąmoningas, 
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reikia jam suduoti penkis smūgius į tarpumentę. Jeigu tai nepadeda, reikia  daryti vadinamuosius Heimlicho 
stūmius: atsistoti nukentėjusiajam už nugaros, apkabinti jį per juosmenį abiem rankomis ir sugniaužus 
kumščius staigiu judesiu spustelėti gilyn į pilvą ir aukštyn, tarsi norėtumėt žmogų kilstelėti. Taip kartoti 5 
kartus.  
Jeigu žmogus neteko sąmonės, pradėkite gaivinti: paguldykite ant kieto pagrindo, atlikite 2 oro įpūtimus ir 30 
krūtinės ląstos paspaudimų. Kai atversite kvėpavimo takus įpūtimui, pažiūrėkite, ar nematyti svetimkūnio – 
bandyti šalinti svetimkūnį pirštu galima tik jį matant. Net ir pašalinę svetimkūnį nedelsdami kvieskite greitąją 
pagalbą. 
Įvairūs kūno sužalojimai ir traumos. Susižeidę dėkite tvarsčius ir šaltą kompresą. Jei tvarsčio nėra, galima 
naudoti bet kokią švarią medvilninę medžiagą. Jei žaizda gili ir stipriai kraujuoja, stabdykite  kraujavimą 
užspaudę žaizdą ir pakelkite į viršų sužeistą galūnę. Jei per tvarstį toliau sunkiasi kraujas, negalima nuplėšti 
senojo tvarsčio, ant jo reikia uždėti kitą. Jei žaizdoje yra įsmigęs svetimkūnis, nesistenkite jo išimti. Pažeistos 
vietos nespauskite ir nedelsdami kreipkitės į medikus.  
Kaulų lūžiai, sąnarių, raiščių, raumenų ir sausgyslių pažeidimai. Jiems būdingas skausmas, patinimas, 
kraujosruvos, deformacija, apriboti, skausmingi judesiai. Laikykite sužeistą vietą kuo patogesnėje padėtyje, 
ant jos uždėkite šaltą kompresą. Ši priemonė sumažins patinimą, kraujavimą, skausmą. Prilaikykite sužalotą 
vietą, kol ji bus imobilizuota. Imobilizuokite  pažeistą vietą taip, kad sąnariai aukščiau ir žemiau pažeidimo 
vietos nejudėtų. Naudokite standžius, kietus ir siaurus įtvarus (lenteles, kartoną, standžiai susuktą laikraštį ar 
žurnalą) ir minkštus paklotus. Įtvarą pritvirtinkite prie sužeistos kūno dalies tvarsčiu ar skarele. Įtvaro 
negalima dėti ant žaizdos. Pažeistą galūnę pritvirtinkite prie šalia esančios sveikos kūno dalies ar galūnės. 
Kvieskite greitąją pagalbą. 
Kur kreiptis susirgus? 
Dainų šventės repeticijų ir renginių vietose budės Vilniaus greitosios medicinos pagalbos brigadų ir (arba) 
poliklinikų medikai, kurie teiks medicinos pagalbą tiek Dainų šventės dalyviams, tiek svečiams. 
Taip pat medicininę pagalbą susirgus ūmiai ar paūmėjus lėtinėmis ligomis Dainų šventės dalyviams suteiks 
VšĮ Centro poliklinikos sveikatos priežiūros darbuotojai. Pagalba teikiama visą parą: 
Darbo dienomis nuo 7.00 val. iki 20.00 val. prašome kreiptis į bet kurią VšĮ Centro poliklinikos registratūrą 
(adresai: Pylimo g. 3, K. Kalinausko g. 4, Gedimino pr. 22, Pylimo g. 56, Kauno g. 37, Gerosios Vilties g. 1A) 
arba Skambučių centro telefonu (8 5) 244 2244; 
Kasdien nuo 20.00 val. iki 7.00 val., šeštadieniais, sekmadieniais ir švenčių dienomis – į VšĮ Centro poliklinikos 
Budinčio gydytojo tarnybą: adresas Pylimo g. 3 (centrinis įėjimas),  kab. 105, tel. (8 5) 251 4063. 
Taip pat darbo dienomis nuo 7. 00 val. iki 20.00 val. galima kreiptis į:  
Antakalnio poliklinikos (Antakalnio g. 59) registratūrą, tel. (8 5) 234 2515, 
Lazdynų poliklinikos (Erfurto g. 15) registratūrą, tel. (8 5) 216 8813, 
Karoliniškių poliklinikos (Asanavičiūtės g. 27A) registratūrą, tel (8 5) 216 8911, 
Naujininkų poliklinikos (Dariaus ir Girėno g. 18) registratūrą, tel. (8 5) 216 4437, 
Naujosios Vilnios poliklinikos (V. Sirokomlės g. 8A) registratūrą, tel. (8 5) 260 6860, 
Šeškinės poliklinikos (Šeškinės g. 24) registratūrą, tel. (8 5) 250 2000.  
 
Dėl skubios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir konsultavimo kreiptis į: 
-Greitosios medicinos pagalbos stotį, tel. 033 (iš visų tinklų) arba 112  
    arba 
-arčiausiai buvimo vietos esančią sveikatos priežiūros įstaigą: 
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Asmens sveikatos 
priežiūros įstaigos 

pavadinimas 
Adresas, kontaktai Sveikatos priežiūros paslaugos 

Suaugusiems 

VšĮ Mykolo 
Marcinkevičiaus ligoninė 

Kauno g. 7/2 
Tel. (8 5) 216 1935 

Terapijos, neurologijos 

VšĮ Vilniaus miesto 
klinikinė ligoninė 

Antakalnio g. 57 
Tel. (8 5) 234 4487 

 
 

Chirurgijos (pilvo chirurgijos, urologijos, angiochirurgijos), 
terapijos, kardiologijos, nefrologijos,  akušerijos-ginekologijos 

VšĮ Vilniaus miesto 
klinikinės ligoninės 
Antakalnio klinika 

Antakalnio g. 124 
Tel. (8 5) 234 2590 

 
Terapijos, neurologijos 

VšĮ Vilniaus universiteto 
ligoninės Santaros klinikos 

Santariškių g. 2 
Tel. (8 5) 236 5000 

Terapijos, oftalmologijos, otorinolaringologijos, kardiologijos, 
angiologijos, neurologijos, gastroenterologijos, 

pulmonologijos, alergologijos, urologijos, akušerijos-
ginekologijos, pilvo chirurgijos, širdies chirurgijos 

VšĮ Respublikinė Vilniaus 
universitetinė ligoninė 

Šiltnamių g. 27 
Tel. (8 5) 216 

9140, 
(8 5) 236 2055 

Traumatologijos (taip pat ir terminių traumų),  chirurgijos 
(pilvo, krūtinės chirurgijos, neurochirurgijos, angiochirurgijos), 

toksikologijos, urologijos, ginekologijos, neurologijos, 
oftalmologijos, otorinolaringologijos 

VšĮ Vilniaus universiteto 
ligoninės Santaros klinikų 

Infekcinių ligų centras 

Birutės g. 1 
Tel. (8 5) 275 1076 

Infekcinių ligų 

VšĮ Vilniaus miesto 
psichikos sveikatos centras 

Vasaros g. 5 
Tel. (8 5) 261 7217 

Psichiatrijos 

VšĮ Respublikinė Vilniaus 
psichiatrinė ligoninė 

Parko g. 15 
Tel. (8 5) 267 1840 

Psichiatrijos 

Vaikams 

VšĮ Vilniaus universiteto 
ligoninės Santaros klinikų 

filialas Vaikų ligoninė 

Santariškių g. 7 
Tel. (8 5) 272 0556 

Chirurgijos, traumatologijos (paslaugos teikiamos visą parą), 
vidaus ligų (visos paslaugos) 

VšĮ Vilniaus miesto 
klinikinė ligoninė 

Antakalnio g. 57 
Tel. (8 5) 210 4506 

Vidaus ligų 

VšĮ Vilniaus universiteto 
ligoninės Santaros klinikų 

filialo Vaikų ligoninės 
Pediatrijos centras 

Santariškių g. 4 
Tel. (8 5) 272 0427 

Infekcinių ligų 

VšĮ Vilniaus miesto 
klinikinės ligoninės 
Antakalnio klinikos 

Alergologijos centras 

Antakalnio g. 124 
Tel. (8 5) 274 3811 

 
Alergologijos 
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VšĮ Antakalnio poliklinika 
Antakalnio g. 59 

Tel. (8 5) 2193854, 
(8 5) 2342515 

Traumatologijos (paslaugos teikiamos darbo dienomis nuo 
7.00 val. iki 20.00 val.) 

 
Primename, kad skubioji medicinos pagalba teikiama, kai asmens gyvybinėms funkcijoms gresia pavojus: 
sustojus širdžiai, kvėpavimui; praradus sąmonę; esant viso kūno traukuliams; perdozavus narkotikų ar 
intraveninių medikamentų; esant ūmiems psichikos sutrikimams su pavojingais agresyviais veiksmais sau ar 
aplinkiniams; kritus iš aukščio; labai staiga atsiradus skausmams, ypač krūtinėje; prasidėjus bronchinės 
astmos priepuoliams, dusuliui; ūmiai kraujuojant iš virškinamojo trakto, genitalijų ar kvėpavimo takų; 
apsinuodijus cheminėmis medžiagomis, medikamentais, ūmiai susirgus vaikams iki 3 m.; vyresniems vaikams 
karščiuojant, kai temperatūra didesnė kaip    38,5 oC, suaugusiems – didesnė kaip 40 oC; esant bendram kūno 
atšalimui, kai kūno temperatūra mažesnė kaip    35,5 oC; įtarus galūnių ilgųjų ar stuburo kaulų lūžius; esant 
ūmiai traumai, kai sulėtėja reakcija, atsiranda mieguistumas, be pertraukos, ilgiau kaip 20 min. tęsiasi 
vėmimas; esant galvos traumai su sąmonės netekimu; ūmiai sutrikus regėjimui; staiga atsiradus galūnių ar 
veido nutirpimui arba nejautrai; mėginant nusižudyti; esant sunkiai psichologinei traumai, sunkiai depresijai. 
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Nacionalinio visuomenės sveikatos centro patarimai 
 

Renginio dalyviams rekomenduojame būnant gamtoje naudoti individualias apsaugos priemones: patartina 

dažnai apžiūrėti save ir bendrakeleivius; aptiktas per drabužius ropojančias erkes sunaikinti, einant į mišką; 

reikėtų apsivilkti šviesiais drabužiais; viršutiniai drabužiai turėtų būti ilgomis rankovėmis, kurių rankogaliai 

gerai priglustų prie riešo; kelnių klešnių apačia taip pat turėtų būti gerai prigludusi prie kūno; galvą patartina 

apsirišti skarele arba užsidėti garai priglundančią kepurę, gobtuvą; naudoti repelentus (nariuotakojus 

atbaidančios medžiagos). Repelentais apruošiamos atviros žmogaus kūno vietos (veidas, kaklas, rankos). 

Repelentais galima apruošti ir gamtoje dėvimus drabužius. Apsaugos efektyvumas priklauso nuo repelento 

sudėties bei nariuotakojo jautrumo panaudotoms medžiagoms. Vartoti tik pasterizuotą arba virintą karvių, 

ožkų pieną ar jo produktus. 

Vilniaus valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos patarimai:  
 

 Kelionės metu valgykite tik negreit gendantį maistą (sausainius, bandeles be įdaro ir kremo, gerkite 
mineralinį vandenį). Nerekomenduojama kelionėje valgyti: keptų, rūkytų vištų, karšto rūkymo 
mėsos gaminių, jogurtų, sūrių, išskyrus džiovintus, valgyti daug saldumynų, gerti gazuotų 
tonizuojančių gėrimų. 

 Draudžiama apgyvendinimo vietose kaupti iš namų atvežtą maistą, mieste pirktus greitai 
gendančius maisto produktus. 

 Draudžiama iš maitinimo vietų pasiimti nesuvalgytą maistą, išskyrus duoną, sausainius ir vaisius. 

 Pertraukose tarp repeticijų valgyti tik sausame davinyje esantį maistą. Gėrimų pirkti tik tiek, kiek 
galite išgerti per 2–3 valandas. 

 Vaisius valgyti tik kruopščiai nuplautus. 

 Būtina laikytis griežtų asmens higienos reikalavimų. Plauti rankas prieš valgį bei pasinaudojus 
tualetu. 
 

Vilniaus valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba 
Gaisrinės saugos reikalavimai: 
 
Informacija šventės dalyvių apgyvendinimo vietų administracijai 
 
Siekiant užtikrinti  2018 m. Lietuvos šimtmečio dainų šventė  „Vardan tos ...“ dalyvių saugą apgyvendinimo 
vietose, privaloma laikytis šių „Bendrųjų gaisrinės saugos taisyklių“, (patvirtintos Priešgaisrinės apsaugos ir 
gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2005 m. vasario 18 d. įsakymu Nr. 64 
(Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010 m. 
liepos 27 d. įsakymo Nr. 1-223 redakcija)) reikalavimų: 
* patalpas aprūpinti pirminėmis gaisro gesinimo priemonėmis (gesintuvais); 
* užtikrinti, kad pirminės gaisro gesinimo priemonės (gesintuvai, gaisriniai čiaupai) būtų tvarkingos ir 
parengtos darbui; 
* užtikrinti, kad visi evakuacijos keliai ir išėjimai būtų laisvi, parengti žmonėms evakuoti bet kuriuo paros 
metu. Siekiant nestabdyti žmonių evakavimo, nerakinti aukštų holų, bendrojo naudojimo koridorių ir 
evakuacinių laiptinių duris, išskyrus: 
 - turinčias stacionarius atidarymo iš vidaus įrenginius;  
 - automatiškai atrakinamas suveikus gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemai arba atrakinamas 
aktyvavus gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemų ranka valdomus pavojaus signalizavimo įtaisus, taip pat 
atrakinamas iš budinčio asmens pulto patalpos arba naudojant mygtuką šalia durų (dingus elektros įtampai 
nurodytais atvejais durys turi būti atrakinamos automatiškai); 
 - atrakinamas iš vidaus raktu, laikomu šalia durų įrengtoje dėžutėje su į vidų įspaudžiamu stiklu;  
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* koridoriuose, laiptinėse ir virš durų evakuacijos keliuose iškabinti (priklijuoti) evakuacijos kryptį 
nurodančius ženklus, kurių bent vienas gerai matytųsi iš bet kurio evakuacijos kelio taško; 
* iškabinti žmonių evakavimo planus kiekvieno pastato visuose aukštuose, gerai matomoje vietoje, prie 
kiekvieno įėjimo ir (ar) išėjimo; 
* uždrausti miegamosiose patalpose naudotis elektros prietaisais (lygintuvais, viryklėmis, virduliais ir kt.) ir 
nepalikti jų įjungtų be priežiūros; 
* uždrausti rūkyti patalpose; 
* instruktuoti grupių vadovus (jiems pasirašant instruktavimo žurnale) priešgaisrinės saugos klausimais;                                                                                      
                                          

Vilniaus apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos 
Valstybinės priešgaisrinės priežiūros skyrius 

 
Informacija dalyviams 
  
Prašome laikytis gaisrinės saugos taisyklių: 
* Nejunkite miegamosiose patalpose elektrinių šildymo prietaisų, virdulių, lygintuvų, vandens šildytuvų, 
mobiliųjų telefonų kroviklių, o išeidami iš gyvenamosios patalpos išjunkite televizorių, kondicionierių, 
šviestuvus ir kitus elektros prietaisus;  
* Nedenkite šviestuvų degiomis medžiagomis – tai pavojinga;  
* Rūkyti patalpose draudžiama. Nemėtykite cigarečių ir nuorūkų į šiukšlių dėžes ar konteinerius, tam tikslui 
naudokite nedegius indus;  
* Nesineškite į gyvenamąsias ar miegamąsias patalpas medžiagų, galinčių sukelti gaisrą;  
* Susipažinkite su pastate esančiais žmonių evakuavimo planais. Pasistenkite gerai įsiminti evakuacinius 
kelius ir išėjimus, kuriais galima greitai ir saugiai išeiti iš pastato. 
 
Kilus gaisrui patalpose: 
* Nedelsdami praneškite apie jį bendruoju pagalbos telefono numeriu 112; 
* Jeigu degimo židinio negalite nuslopinti savo jėgomis, pasitraukite iš pavojingos zonos, uždarykite langus ir 
duris, jų nerakinkite. Būtinai praneškite apie gaisrą budėtojui arba kitam administracijos darbuotojui ir veikite 
pagal administracijos arba ugniagesių nurodymus;   
* Jeigu koridoriai ir laiptinės uždūmytos ir pasitraukti iš patalpų negalima, pasilikite savo gyvenamoje 
patalpoje ir plačiai atverkite langus. Sandariai uždarytos durys gali ilgam apsaugoti nuo pavojingos 
temperatūros. Kad neapsinuodytumėte dūmais, uždenkite durų plyšius ir vėdinimo sistemos kanalus 
vandenyje sudrėkintais rankšluosčiais arba patalyne, bandykite telefonu pranešti administracijai savo buvimo 
vietą;   
* Atvykus į įvykio vietą ugniagesiams, prieikite prie lango ir šaukitės pagalbos. Evakuojantis iš degančių 
patalpų reikia vadovautis evakuacijos kryptį nurodančiais ženklais ir kuo skubiau eiti link išėjimo iš pastato;   
* Gaisro atveju griežtai draudžiama naudotis liftais (jeigu tokie yra), o esant galimybei apsisaugoti galima 
išėjus į balkoną, sandariai uždarius duris. 
 

Vilniaus apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos 
Valstybinės priešgaisrinės priežiūros skyrius 
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Policijos specialistų patarimai: 

 Į šventę nesivežti brangių, vertingų daiktų. Saugiai laikyti pinigus (patartina vengti didelių sumų). 

 Palikti atsakingą asmenį tuo metu, kai nieko nėra gyvenamojoje vietoje. Jis turi turėti telefoną bei 
vadovų telefonų numerius. 

 Įspėti dalyvius saugoti savo daiktus, nepalikti jų be priežiūros. Organizuoti vertingų daiktų saugojimą 
gyvenamosiose (renginių) vietose.  

 Šventės dalyviai turi žinoti savo lydinčių asmenų bei autobuso vairuotojo duomenis (vardas, pavardė, 
telefono nr.).  

 Nepalikti be priežiūros mobiliųjų telefonų, kompiuterių, piniginių, raktų, dokumentų, nenešioti 
telefonų galinėse kelnių kišenėse.   

 Visuomeniniame transporte ar minioje saugoti rankines, kuprines, nenešioti piniginių, vertingų 
daiktų galinėse kelnių kišenėse (kišenvagystės).  

 Tiek renginių, tiek gyvenamosiose vietose vengti vartoti alkoholinius gėrimus. 

 Po repeticijų, renginių neskubėti vienu metu palikti renginio vietas, nesigrūsti, nesudarinėti spūsčių. 

 Dalyviams viešose vietose rekomenduojama turėti akreditacijas.  
Į šventę vyksiantiems nuosavais automobiliais / autobusais: 
 Atvykti anksčiau; 
 Suplanuoti, kur parkuoti automobilį, nepalikti daiktų automobilyje matomoje vietoje. Vykstant 

renginiams, eismas šalia renginių vietų bus draudžiamas arba ribojamas. Siūlome automobilius palikti 
stovėjimo aikštelėse, o į renginius vykti visuomeniniu transportu. Galimos patogios automobilių 
statymo vietos: prie prekybos centrų, prie „Siemens“ arenos, prie „Litexpo“ parodų rūmų, prie 
buvusios kelių policijos      (Giraitės g. 3) ; 

 Būti atidiems, stebėti kelio ženklus bei vykdyti policijos pareigūnų reikalavimus. 
 

Kada skambinti numeriu 112? 
Numeris 112 skirtas skambinti tuomet, kai staiga iškyla reali grėsmė gyvybei, sveikatai, saugumui, aplinkai ar 
turtui ir kai pagalbos tarnybos turi nedelsdamos atvykti į nelaimės vietą bei suteikti skubią pagalbą. Numeriu 
112 galima iškviesti pagrindines pagalbos tarnybas: policiją, ugniagesius gelbėtojus, greitąją medicinos 
pagalbą. Numeris 112 veikia visuose viešuosiuose telefono ryšio tinkluose visą parą be poilsio dienų. 
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Bendras maitinimo grafikas 

 

Renginio pavadinimas Diena Laikas 
Pietūs / 

Vakarienė 
Kur valgo? 

Folkloro diena „Didžių žmonių žemė“ 

Folkloro diena „Didžių žmonių 
žemė“ 

Liepos 2 d. 18.00–18.45 Vakarienė 
Bernardinų sodo 

prieigos 

Folkloro diena „Didžių žmonių 
žemė“ 

Liepos 3 d. 12.00–15.00 Pietūs 
Bernardinų sodo 

prieigos 

Folkloro diena „Didžių žmonių 
žemė“ 

Liepos 3 d. 16.00–18.45 
Vakarienė  

(sausas 
davinys) 

Bernardinų sodo 
prieigos 

Kanklių koncertas „Skambėkite, kanklės“ 

Kanklių koncertas „Skambėkite, 
kanklės“ 

Liepos 2 d. 14.15–15.30 Pietūs 
Bernardinų sodo 

prieigos 

Kanklių koncertas „Skambėkite, 
kanklės“ 

Liepos 2 d. 20.00–21.00 Vakarienė 
Bernardinų sodo 

prieigos 

Kanklių koncertas „Skambėkite, 
kanklės“ 

Liepos 3 d. 13.00–15.00 Pietūs 
Bernardinų sodo 

prieigos 

Kanklių koncertas „Skambėkite, 
kanklės“ 

Liepos 3 d. 20.00–21.00 
Vakarienė  

(sausas 
davinys) 

Bernardinų sodo 
prieigos 

Vokalinių ansamblių koncertas „Dėl žalio ąžuolyno“ 

Vokalinių ansamblių koncertas 
„Dėl žalio ąžuolyno“ 

Liepos 2 d. 14.00–15.30 Pietūs 
Bernardinų sodo 

prieigos 

Vokalinių ansamblių koncertas 
„Dėl žalio ąžuolyno“ 

Liepos 2 d. 19.00–20.00 Vakarienė 
Bernardinų sodo 

prieigos 

Vokalinių ansamblių koncertas 
„Dėl žalio ąžuolyno“ 

Liepos 3 d. 14.00–15.30 Pietūs 
Bernardinų sodo 

prieigos 

Vokalinių ansamblių koncertas 
„Dėl žalio ąžuolyno“ 

Liepos 3 d. 17.30–18.30 
Vakarienė  

(sausas 
davinys) 

Bernardinų sodo 
prieigos 

Teatro diena „Sau, tautai, žmonijai“ 

Teatro diena „Sau, tautai, 
žmonijai“ 

Liepos 4 d. 14.00–16.30 Pietūs 
Bernardinų sodo 

prieigos 

Teatro diena „Sau, tautai, 
žmonijai“ 

Liepos 4 d. 20.30–22.30 Vakarienė 
Bernardinų sodo 

prieigos 



44 
 

 

Ansamblių vakaras „Tėvyne mūsų“ 

Ansamblių vakaras „Tėvyne mūsų“ Birželio 30 d. 13.00–15.00 Pietūs Kalnų parkas 

Ansamblių vakaras „Tėvyne mūsų“ Birželio 30 d. 19.00–21.00 Vakarienė Kalnų parkas 

Ansamblių vakaras „Tėvyne mūsų“ Liepos 1 d. 13.00–15.00 Pietūs Kalnų parkas 

Ansamblių vakaras „Tėvyne mūsų“ Liepos 1 d. 19.00–21.00 Vakarienė Kalnų parkas 

Ansamblių vakaras „Tėvyne mūsų“ Liepos 2 d. 13.00–15.00 Pietūs Kalnų parkas 

Ansamblių vakaras „Tėvyne mūsų“ Liepos 2 d. 19.00–21.30 Vakarienė Kalnų parkas 

Ansamblių vakaras „Tėvyne mūsų“ Liepos 3 d. 12.00–14.30 Pietūs Kalnų parkas 

Ansamblių vakaras „Tėvyne mūsų“ Liepos 3 d. 20.00–22.00 Vakarienė Kalnų parkas 

Ansamblių vakaras „Tėvyne mūsų“ Liepos 4 d. 14.00–16.00 Pietūs Kalnų parkas 

Ansamblių vakaras „Tėvyne mūsų“ Liepos 4 d. 18.00–21.00 
Vakarienė  

(sausas 
davinys) 

Kalnų parkas 

Šokių diena „Saulės rato ritimai“ 

Šokių diena „Saulės rato ritimai“ 
Šiuolaikiniai 

Liepos 1 d. 19.00–20.00 Vakarienė 
Lietuvos futbolo 

federacijos stadionas, 
Stadiono g. 2 

Šokių diena „Saulės rato ritimai“ 
Jaunučiai 

Liepos 1 d. 18.00–19.00 Vakarienė 
Fabijoniškių stadionas, 

P. Žadeikos g. 2 

Šokių diena „Saulės rato ritimai“ 
Jauniai 

Liepos 1 d. 19.30–20.30 Vakarienė 
Fabijoniškių stadionas, 

P. Žadeikos g. 2 

Šokių diena „Saulės rato ritimai“ 
Jaunimas A 

Liepos 1 d. 17.30–18.30 Vakarienė 
Futbolo fanų stadionas, 

Linkmenų g. 8 

Šokių diena „Saulės rato ritimai“ 
Jaunuoliai 

Liepos 1 d. 18.30–19.30 Vakarienė 
Futbolo fanų stadionas, 

Linkmenų g. 8 

Šokių diena „Saulės rato ritimai“ 
Pagyvenusieji 

Liepos 1 d. 16.30–17.30 Vakarienė Vingio parko estrada 

Šokių diena „Saulės rato ritimai“ 
Vyresnieji B ir IŠ1 

Liepos 1 d. 18.00–19.00 Vakarienė Vingio parko estrada 

Šokių diena „Saulės rato ritimai“ 
Merginos 

Liepos 1 d. 18.30–19.30 Vakarienė Vingio parko estrada 

Šokių diena „Saulės rato ritimai“ 
IŠ2 

Liepos 1 d. 19.30–20.30 Vakarienė Vingio parko estrada 

Šokių diena „Saulės rato ritimai“ 
Vyresnieji A ir Jaunimas B vyrai 

Liepos 1 d. 15.30–16.15 Vakarienė Vingio parko estrada 

Šokių diena „Saulės rato ritimai“ 
Vyresnieji A ir Jaunimas B moterys 

Liepos 1 d. 17.00–18.00 Vakarienė Vingio parko estrada 

Šokių diena „Saulės rato ritimai“ 
Šiuolaikiniai 

Liepos 2 d. 13.00–14.30 Pietūs 
Lietuvos futbolo 

federacijos stadionas 
Stadiono g. 2 

Šokių diena „Saulės rato ritimai“ 
Šiuolaikiniai 

Liepos 2 d. 18.00–19.00 Vakarienė 
Lietuvos futbolo 

federacijos stadionas 
Stadiono g. 2 

Šokių diena „Saulės rato ritimai“ 
Jauniai 

Liepos 2 d. 12.00–13.30 Pietūs 
Fabijoniškių stadionas, 

P. Žadeikos g. 2 

Šokių diena „Saulės rato ritimai“ 
Jaunučiai „Jurgelis“ 

Liepos 2 d. 12.00–13.30 Pietūs 
Fabijoniškių stadionas, 

P. Žadeikos g. 2 

Šokių diena „Saulės rato ritimai“ 
Jaunučiai „Jurgelis“ 

Liepos 2 d. 
Pasiimti per 

pietus 

Vakarienė  
(sausas 

davinys) 503 

Fabijoniškių stadionas, 
P. Žadeikos g. 2 

Šokių diena „Saulės rato ritimai“ 
Jaunuoliai 

Liepos 2 d. 13.30–14.30 Pietūs 
Fabijoniškių stadionas, 

P. Žadeikos g. 2 
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Šokių diena „Saulės rato ritimai“ 
Jauniai 

Liepos 2 d. 17.30–19.00 Vakarienė 
Fabijoniškių stadionas, 

P. Žadeikos g. 2 

Šokių diena „Saulės rato ritimai“ 
Jaunuoliai 

Liepos 2 d. 19.00–20.00 Vakarienė 
Fabijoniškių stadionas, 

P. Žadeikos g. 2 

Šokių diena „Saulės rato ritimai“ 
Jaunimas A 

Liepos 2 d. 11.00–11.45 Pietūs 
Futbolo fanų stadionas 

Linkmenų g. 8 

Šokių diena „Saulės rato ritimai“ 
Merginos 

Liepos 2 d. 13.00–14.00 Pietūs 
Futbolo fanų stadionas 

Linkmenų g. 8 

Šokių diena „Saulės rato ritimai“ 
Jaunimas A 

Liepos 2 d. 16.45–17.45 Vakarienė 
Futbolo fanų stadionas 

Linkmenų g. 8 

Šokių diena „Saulės rato ritimai“ 
Vyresnieji B ir Pagyvenusieji 

Liepos 2 d. 12.00–13.00 Pietūs Vingio parko estrada 

Šokių diena „Saulės rato ritimai“ 
Vyresnieji B ir Pagyvenusieji 

Liepos 2 d. 
Pasiimti per 

pietus 

Vakarienė  
(sausas 

davinys)  750 
Vingio parko estrada 

Šokių diena „Saulės rato ritimai“ 
IŠ1 ir IŠ2 

Liepos 2 d. 14.00–14.30 Pietūs Vingio parko estrada 

Šokių diena „Saulės rato ritimai“ 
Vyresnieji B ir IŠ2 

Liepos 2 d. 18.30–19.00 Vakarienė Vingio parko estrada 

Šokių diena „Saulės rato ritimai“ 
Vyresnieji A ir Jaunimas B 

Liepos 2 d. 13.30–15.00 Pietūs Vingio parko estrada 

Šokių diena „Saulės rato ritimai“ 
Jaunučiai „Grūdeliai“ 

Liepos 2 d. 15.00–16.00 Pietūs Vingio parko estrada 

Šokių diena „Saulės rato ritimai“ 
Jaunučiai „Grūdeliai“ 

Liepos 2 d. 
Pasiima per 

pietus 

Vakarienė  
(sausas 

davinys) 400 
Vingio parko estrada 

Šokių diena „Saulės rato ritimai“ 
Merginos 

Liepos 2 d. 17.00–18.00 Vakarienė Vingio parko estrada 

Šokių diena „Saulės rato ritimai“ 
Jaunimas B, Vyresnieji A ir IŠ1 

Liepos 2 d. 19.30–20.30 Vakarienė Vingio parko estrada 

Šokių diena „Saulės rato ritimai“ 
Šiuolaikiniai 

Liepos 3 d. 13.00–14.30 Pietūs 
Lietuvos futbolo 

federacijos stadionas, 
Stadiono g. 2 

Šokių diena „Saulės rato ritimai“ 
Šiuolaikiniai 

Liepos 3 d. 18.30–19.30 Vakarienė 
Lietuvos futbolo 

federacijos stadionas, 
Stadiono g. 2 

Šokių diena „Saulės rato ritimai“ 
Jaunučiai „Grūdeliai“ 

Liepos 3 d. 12.00–13.00 Pietūs 
Fabijoniškių stadionas, 

P. Žadeikos g. 2 

Šokių diena „Saulės rato ritimai“ 
Jaunučiai „Jurgelis“ 

Liepos 3 d. 14.00–15.30 Pietūs 
Fabijoniškių stadionas, 

P. Žadeikos g. 2 

Šokių diena „Saulės rato ritimai“ 
Jauniai 

Liepos 3 d. 15.00–16.00 Pietūs 
Fabijoniškių stadionas, 

P. Žadeikos g. 2 

Šokių diena „Saulės rato ritimai“ 
Jaunučiai, Jauniai ir Jaunuoliai 

Liepos 3 d. 19.00–20.30 Vakarienė 
Fabijoniškių stadionas, 

P. Žadeikos g. 2 

Šokių diena „Saulės rato ritimai“ 
Jaunimas A 

Liepos 3 d. 12.00–13.00 Pietūs 
Futbolo fanų stadionas, 

Linkmenų g. 8 

Šokių diena „Saulės rato ritimai“ 
Jaunuoliai 

Liepos 3 d. 13.15–14.00 Pietūs 
Futbolo fanų stadionas, 

Linkmenų g. 8 

Šokių diena „Saulės rato ritimai“ 
Vyresnieji B 

Liepos 3 d. 13.30–14.00 Pietūs Vingio parko estrada 

Šokių diena „Saulės rato ritimai“ 
Pagyvenusieji 

Liepos 3 d. 14.00–15.00 Pietūs Vingio parko estrada 

Šokių diena „Saulės rato ritimai“ 
Merginos ir Vyresnieji A ir 

Jaunimas B ir IŠ1 
Liepos 3 d. 17.00–18.00 Vakarienė Vingio parko estrada 
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Šokių diena „Saulės rato ritimai“ 
Vyresnieji B ir Jaunimas A ir 

Pagyvenusieji ir IŠ2 
Liepos 3 d. 18.00–19.30 Vakarienė Vingio parko estrada 

Šokių diena „Saulės rato ritimai“ 
IŠ1 ir IŠ2 ir Merginos ir Vyresnieji A 

moterys 
Liepos 3 d. 12.00–13.00 Pietūs Vingio parko estrada 

Šokių diena „Saulės rato ritimai“ 
Jaunimas B ir Vyresnieji A vyrai 

Liepos 3 d. 13.00–14.00 Pietūs Vingio parko estrada 

Šokių diena „Saulės rato ritimai“ 
Jaunučiai ir Jauniai ir Jaunuoliai 

Liepos 4 d. 11.00–12.00 Pietūs 
Lietuvos futbolo 

federacijos stadionas, 
Stadiono g. 2 

Šokių diena „Saulės rato ritimai“ 
Jaunimas A 

Liepos 4 d. 12.00–12.45 Pietūs 
Lietuvos futbolo 

federacijos stadionas, 
Stadiono g. 2 

Šokių diena „Saulės rato ritimai“ 
Jaunimas B i Vyresnieji A ir 

Vyresnieji B ir IŠ1 ir IŠ2 ir Merginos 
ir Pagyvenusieji ir Šiuolaikiniai 

Liepos 4 d. 12.45–15.30 Pietūs 
Lietuvos futbolo 

federacijos stadionas, 
Stadiono g. 2 

Šokių diena „Saulės rato ritimai“ 
Visi 

Liepos 4 d. 16.00–20.00 Vakarienė 
Lietuvos futbolo 

federacijos stadionas, 
Stadiono g. 2 

Šokių diena „Saulės rato ritimai“ 
Visi 

Liepos 5 d. 16.00.20.00 Pietūs 
Lietuvos futbolo 

federacijos stadionas, 
Stadiono g. 2 

Šokių diena „Saulės rato ritimai“ 
Visi 

Liepos 5 d. 
Pasiimti per 

pietus 

Vakarienė  
(sausas 

davinys) 7494 

Lietuvos futbolo 
federacijos stadionas, 

Stadiono g. 2 

*IŠ1 - užsienio lietuvių šokių grupės, šokančios šokius: „Parugė“, „Rugučiai“, „Kubilas“, „Kūgiukas“, „Ak, norėtum 
grįžti“, „Spiečiaus kadrilis“, „Šelmių polka“, „Iki paryčių“, Finalas. 

*IŠ2 - užsienio lietuvių šokių grupės, šokančios šokius: „Ak, norėtum grįžti“, „Spiečiaus kadrilis“, „Šelmių polka“, 
„Iki paryčių“, Finalas. 

Pučiamųjų instrumentų orkestrų koncertas „Vario audra“ 

Pučiamųjų instrumentų orkestrų 
koncertas „Vario audra“ 

VII dalis „Tiltas į stiprybę“: Lietuvos 
kariuomenės pučiamųjų 

instrumentų orkestrai, Vidaus 
reikalų ministerijos 

Reprezentacinis pučiamųjų 
instrumentų orkestras, 

profesionalūs pučiamųjų 
instrumentų orkestrai 

Liepos 4 d. 11.00 Pietūs 
Vilniaus pramogų 

arena, 
Ažuolyno g. 9 

Pučiamųjų instrumentų orkestrų 
koncertas „Vario audra“ 

II dalis „Tiltas į praeitį“: Žemaitijos 
pučiamųjų instrumentų orkestrai ir 

choreografinės grupės 

Liepos 4 d. 12.30 Pietūs 
Vilniaus pramogų 

arena, 
Ažuolyno g. 9 
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Pučiamųjų instrumentų orkestrų 
koncertas „Vario audra“ 
III dalis „Tiltas ir takai“: Pamario 
krašto orkestrai ir 
choreografinės grupės 

Liepos 4 d. 12.45 Pietūs 
Vilniaus pramogų 

arena, 
Ažuolyno g. 9 

Pučiamųjų instrumentų orkestrų 
koncertas „Vario audra“ 
IV dalis „Tiltas į tiesą“: Vilniaus, 
Kauno, Suvalkijos pučiamųjų 
instrumentų orkestrai ir 
choreografinės grupės 

Liepos 4 d. 13.00 Pietūs 
Vilniaus pramogų 

arena, 
Ažuolyno g. 9 

Pučiamųjų instrumentų orkestrų 
koncertas „Vario audra“ 
VI dalis „Tiltas į svajonę“: Baltijos 
šalių pučiamųjų instrumentų 
orkestrai ir choreografinės 
grupės 

Liepos 4 d. 13.30 Pietūs 
Vilniaus pramogų 

arena, 
Ažuolyno g. 9 

Pučiamųjų instrumentų orkestrų 
koncertas „Vario audra“ 
V dalis „Tiltas į šviesą“: 
Aukštaitijos pučiamųjų 
instrumentų orkestrai ir 
choreografinės grupės, 
mušamųjų instrumentų 
orkestras, grupė „Lilas ir 
Innomine“ 

Liepos 4 d. 14.00 Pietūs 
Vilniaus pramogų 

arena, 
Ažuolyno g. 9 

Pučiamųjų instrumentų orkestrų 
koncertas „Vario audra“ 
Ne Vilniaus miesto kolektyvams 

Liepos 4 d. 21.00 Vakarienė 
Vilniaus pramogų 

arena, 
Ažuolyno g. 9 

Pučiamųjų instrumentų orkestrų 
koncertas „Vario audra“ 
II dalis „Tiltas į praeitį“: 
Žemaitijos pučiamųjų 
instrumentų orkestrai ir 
choreografinės grupės 

Liepos 5 d. 14.00 Pietūs 
Vilniaus pramogų 

arena, 
Ažuolyno g. 9 

Pučiamųjų instrumentų orkestrų 
koncertas „Vario audra“ 
III dalis „Tiltas ir takai“: Pamario 
krašto orkestrai ir 
choreografinės grupės 

Liepos 5 d. 14.15 Pietūs 
Vilniaus pramogų 

arena, 
Ažuolyno g. 9 

Pučiamųjų instrumentų orkestrų 
koncertas „Vario audra“ 
IV dalis „Tiltas į tiesą“: Vilniaus, 
Kauno, Suvalkijos pučiamųjų 
instrumentų orkestrai ir 
choreografinės grupės 

Liepos 5 d. 14.30 Pietūs 
Vilniaus pramogų 

arena, 
Ažuolyno g. 9 

Pučiamųjų instrumentų orkestrų 
koncertas „Vario audra“ 
VI dalis „Tiltas į svajonę“ Baltijos 
šalių pučiamųjų instrumentų 
orkestrai ir choreografinės 
grupės 

Liepos 5 d. 15.00 Pietūs 
Vilniaus pramogų 

arena, 
Ažuolyno g. 9 
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Pučiamųjų instrumentų orkestrų 
koncertas „Vario audra“ 
V dalis „Tiltas į šviesą“: 
Aukštaitijos pučiamųjų 
instrumentų orkestrai ir 
choreografinės grupės, 
mušamųjų instrumentų 
orkestras, grupė „Lilas ir 
Innomine“ 

Liepos 5 d. 15.15 Pietūs 
Vilniaus pramogų 

arena, 
Ažuolyno g. 9 

Pučiamųjų instrumentų orkestrų 
koncertas „Vario audra“ 
VII dalis „Tiltas į stiprybę“: 
Lietuvos kariuomenės pučiamųjų 
instrumentų orkestrai, Vidaus 
reikalų ministerijos 
Reprezentacinis pučiamųjų 
instrumentų orkestras, 
profesionalūs pučiamųjų 
instrumentų orkestrai 

Liepos 5 d. 15.30 Pietūs 
Vilniaus pramogų 

arena, 
Ažuolyno g. 9 

Pučiamųjų instrumentų orkestrų 
koncertas „Vario audra“ 
Ne Vilniaus miesto kolektyvams 

Liepos 5 d. 20.30 Vakarienė 
Vilniaus pramogų 

arena, 
Ažuolyno g. 9 

Pučiamųjų instrumentų orkestrų 
pasirodymas Dainų dienoje 

Liepos 6 d. 10.30–13.30 Pietūs  Vingio parko estrada 

Pučiamųjų instrumentų orkestrų 
pasirodymas Dainų dienoje. 
Ne Vilniaus miesto kolektyvams. 

Liepos 6 d. 18.00 
Vakarienė 

(sausas 
davinys) 

Vingio parko estrada 

Dainų diena „Vienybė težydi“ 

Dainų diena „Vienybė težydi“ 
Moksleivių chorai 

Liepos 4 d. 12.00–14.30 Pietūs Vingio parko estrada 

Dainų diena „Vienybė težydi“ 
Suaugusiųjų chorai 

Liepos 4 d. 14.00–16.00 Pietūs Vingio parko estrada 

Dainų diena „Vienybė težydi“ 
Moksleivių chorai 

Liepos 4 d. 17.30–19.00 Vakarienė Vingio parko estrada 

Dainų diena „Vienybė težydi“ 
Moterų ir vyrų chorai 

Liepos 4 d. 19.15–20.30 Vakarienė Vingio parko estrada 

Dainų diena „Vienybė težydi“ 
Suaugusiųjų (ir studentų) mišrūs 
chorai 

Liepos 4 d. 20.30–22.00 Vakarienė Vingio parko estrada 

Dainų diena „Vienybė težydi“ 
Moksleivių chorai 

Liepos 5 d. 12.15–13.40 Pietūs Vingio parko estrada 

Dainų diena „Vienybė težydi“ 
Suaugusiųjų chorai 

Liepos 5 d. 14.30–16.45 Pietūs Vingio parko estrada 

Dainų diena „Vienybė težydi“ Liepos 5 d. 21.30 Vakarienė Vingio parko estrada 

Dainų diena „Vienybė težydi“ Liepos 6 d. 11.00–13.30 Pietūs Vingio parko estrada 

Dainų diena „Vienybė težydi“ Liepos 6 d. 21.00–22.30 
Vakarienė  

(sausas 
davinys) 

Vingio parko estrada 

Vaikų tradicinių amatų miestelis prie Valdovų rūmų 

Vaikų tradicinių amatų miestelis 
prie Valdovų rūmų 

Liepos 2 d. 14.15–15.30  Pietūs Pristatymas į vietą 
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Vaikų tradicinių amatų miestelis 
prie Valdovų rūmų 

Liepos 2 d. 20.00–21.00 Vakarienė Pristatymas į vietą 

Vaikų tradicinių amatų miestelis 
prie Valdovų rūmų 

Liepos 3 d.  13.00–14.00 Pietūs 
Bernardinų sodo 

prieigos 

Vaikų tradicinių amatų miestelis 
prie Valdovų rūmų 

Liepos 3 d.  14.00–15.00 Pietūs 
Bernardinų sodo 

prieigos 

Vaikų tradicinių amatų miestelis 
prie Valdovų rūmų 

Liepos 3 d.  20.00–21.00 Vakarienė 
Bernardinų sodo 

prieigos 

Vaikų tradicinių amatų miestelis 
prie Valdovų rūmų 

Liepos 4 d.  14.00–16.30 Pietūs 
Bernardinų sodo 

prieigos 

Vaikų tradicinių amatų miestelis 
prie Valdovų rūmų 

Liepos 4 d.  20.30–22.30 Vakarienė 
Bernardinų sodo 

prieigos 

Vaikų tradicinių amatų miestelis 
prie Valdovų rūmų 

Liepos 5 d.  14.00–16.00 Pietūs Pristatymas į vietą 

Vaikų tradicinių amatų miestelis 
prie Valdovų rūmų 

Liepos 5 d.  20.00–22.00 Vakarienė Pristatymas į vietą 

Darbo grupė 

Darbo grupė Birželio 30 d. 12.00–15.00 Pietūs Kalnų parkas 

Darbo grupė Birželio 30 d. 18.00–21.00 Vakarienė Kalnų parkas 

Darbo grupė Liepos 1 d.  12.00–15.00 Pietūs Kalnų parkas 

Darbo grupė Liepos 1 d.  18.00–21.00 Vakarienė Kalnų parkas 

Darbo grupė Liepos 2 d. 12.00–15.00 Pietūs 
Lietuvos futbolo 

federacijos stadionas 
Stadiono g. 2 

Darbo grupė Liepos 2 d. 18.00–20.00 Vakarienė 
Lietuvos futbolo 

federacijos stadionas 
Stadiono g. 2 

Darbo grupė Liepos 3 d. 12.00–15.00 Pietūs 
Lietuvos futbolo 

federacijos stadionas 
Stadiono g. 2 

Darbo grupė Liepos 3 d. 18.00–20.00 Vakarienė 
Lietuvos futbolo 

federacijos stadionas 
Stadiono g. 2 

Darbo grupė Liepos 4 d.  12.00–15.00 Pietūs 
Lietuvos futbolo 

federacijos stadionas 
Stadiono g. 2 

Darbo grupė Liepos 4 d.  16.00–20.00 Vakarienė 
Lietuvos futbolo 

federacijos stadionas 
Stadiono g. 2 

Darbo grupė Liepos 5 d. 12.00–16.45 Pietūs Vingio parko estrada 

Darbo grupė Liepos 5 d. 19.00–21.00 Vakarienė Vingio parko estrada 

Darbo grupė Liepos 6 d. 12.00–15.00 Pietūs Vingio parko estrada 

Darbo grupė Liepos 6 d. 17.00–20.00 Vakarienė Vingio parko estrada 

Renginys Rotušės aikštėje 

Renginys Rotušės aikštėje Liepos 1 d.  13.30–16.30 Pietūs S. Nėries gimnazija 

Renginys Rotušės aikštėje Liepos 1 d.  19.00–21.00 Vakarienė S. Nėries gimnazija 
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LAISVALAIKIS 
 

Pateikę Dainų šventės dalyvio akreditaciją šventės dalyviai liepos 1–6 dienomis galės nemokamai arba su nuolaida 
apsilankyti šiuose muziejuose: 
 

 

Vilniaus universiteto 
muziejus 

Universiteto g. 3 
www.muziejus.vu.lt 

Nemokamas Vilniaus universiteto kiemelių lankymas,  
Šv. Jonų bažnyčios varpinė – 1,5 Eur 

 

Šiuolaikinio meno centras 
Vokiečių g. 2 
www.cac.lt 

 

 

Lietuvos dailės muziejus 
www.ldm.lt 

Vilniaus paveikslų galerija, Didžioji g. 4 
Taikomosios dailės ir dizaino muziejus, Arsenalo g. 3 A 
Nacionalinė dailės galerija, Konstitucijos pr. 22 
Radvilų rūmų muziejus, Vilniaus g. 24 
Vytauto Kasiulio dailės muziejus, 
A. Goštauto g. 1 

 

Lietuvos nacionalinis 
muziejus 

www.lnm.lt 

Naujasis arsenalas, Arsenalo g. 1 
Senasis arsenalas, Arsenalo g. 3 
Gedimino pilies bokštas, Arsenalo g. 5 (keltuvas 
mokamas) 
Signatarų namai, Pilies g. 26 
Vilniaus gynybinės sienos bastėja, Bokšto g. 20 

 

Lietuvos gyventojų genocido 
ir rezistencijos tyrimo centras 

www.genocid.lt 

Okupacijos ir laisvės kovų muziejus, Aukų g. 2 A 
Tuskulėnų rimties parkas, Žirmūnų g. 1 F 

 
Lietuvos teatro, muzikos ir 

kino muziejus 
Vilniaus g. 41 

www.ltmkm.lt 

 

 

Valstybinis Kernavės 
kultūrinis rezervatas 

Kerniaus g. 4 A., Kernavė, 
Širvintų r. 

www.kernave.org 

Nemokamas lankymas: 
- Kultūrinis rezervato vertybių kompleksas ir 
muziejinė ekspozicija po atviru dangumi liepos 1–4 d.  
moksleiviams ir suaugusiems, 
- Archeologinis vietovės muziejų ir kultūrinio 
rezervato vertybių kompleksas ir muziejinė 
ekspozicija po atviru dangum liepos 1 d.ir 3–4 d. 
moksleiviams (suaugusiems – 2 Eur), 
- Tarptautinis festivalis „Gyvosios archeologijos 
dienos Kernavėje“ Liepos 6 d. moksleiviams 
(suaugusiems – 5 Eur) 

 

Nacionalinis muziejus 
Lietuvos Didžiosios 

Kunigaikštystės valdovų 
rūmai 

Katedros a. 4 
www.valdovurumai.lt 

Liepos 1–4 d. – 10–17 val. nemokamai, 
Liepos 5 d. – 10–19 val. nemokamai, 
Liepos 6 d. – 18–23 val. (kaina 1 Eur) 



51 
 

 

 

Bažnytinio paveldo muziejus 
Šv. Mykolo g. 9 

www.bpmuziejus.lt 

Moksleiviams – nemokamai, 
suaugusiems – 2,5 Eur 

 

Literatūrinis Aleksandro 
Puškino muziejus 
Subačiaus g. 124 

www.vilniausmuziejai.lt/ 
a_puskinas 

 

 

Vilniaus memorialinių 
muziejų direkcija 

www.vilniausmuziejai.lt/ 
direkcija.php 

Venclovų namai-muziejus, Pamėnkalnio g. 34 (prieš 
lankantis skambinti tel. 8 620 48 792); 
Beatričės Grincevičiūtės memorialinis butas- 
muziejus, A. Vienuolio g. 12–1; 
Vinco Krėvės–Mickevičiaus memorialinis butas -
muziejus, Tauro g. 10–1 (liepos 2–5 d., liepos 1 ir 6 d. 
tik iš anksto užsiregistravus tel. 8 678 83 644);  
Vinco Mykolaičio Putino memorialinis butas - 
muziejus, Tauro g. 10–3 
Užsiregistruoti prieš lankant muziejus 

 

Marijos ir Jurgio Šlapelių 
namas-muziejus 

Pilies g. 40 
www.slapeliumuziejus.lt 

 
 

 

Muitinės muziejus 
Jeruzalės g. 25 

www.lrmuitine.lt/web/guest/
apiemus/muziejus 

Liepos 2–5 d. grupės priimamos tik iš anksto 
užsiregistravus tel. (8 5) 279 6346 

 

Pinigų muziejus 
Totorių g. 2/8 

www.pinigumuziejus.lt/lt 

Grupės iki 25 žmonių priimamos tik iš anksto  
užsiregistravus 

 LRT muziejus 
S. Konarskio g. 49 

www.lrt.lt/apie-lrt/lrt-
muziejus 

Muziejaus lankymas liepos 2–5 d. nuo 10 iki 16 val. 
(pietų pertrauka nuo 12 iki 13 val.). Priimamos grupės 
iki 30 žmonių. Prieš atvykstant būtina iš anksto 
užsiregistruoti tel.:  (8 5) 236 3214, 8 653 10 937 arba 
el. paštu raiimp@lrt.lt 

 

Jono Meko audiovizualinis 
centras 

Malūnų g. 8 
www.mekas.lt 

 

 

Vilniaus krašto etnografinis 
muziejus 

www.muziejai.lt/Muziejus.lt.a
sp?Db_kodas=3174&meniu=0 

 
Čekoniškių kaimo verbų ir buities seklyčia,  

Čekoniškių k., Zujūnų sen., Vilniaus r. 
Kunigo Prelato Juzefo Obrembskio muziejus,  

Šv. Antano g. 5, Maišiagala, Vilniaus r. 
Tradicinių amatų centras Houvalto dvare 

Maišiagaloje, Algirdo g. 4, 
Maišiagala 

 

Lietuvių kalbos muziejus 
„Lituanistikos židinys” 

P. Vileišio g. 5 
www.lki.lt/socialine-ir-
kulturine-lituanistikos-

pletra/muziejus-lituanistikos-
zidinys 

Liepos 2–6 d. šventės dalyviai galės apsilankyti 
muziejuje pavieniui arba grupėmis iki 25 asmenų 
(tuomet galima bus užsakyti ekskursiją). Reikalinga 
išankstinė registracija tel. (8 5) 263 8112 arba el. 
paštu lituanistika@lki.lt 
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Lietuvos radijo ir televizijos 
centras (Telecentras) 
www.tvbokstas.lt/ka-

pamatyti 

Nemokamas Laisvės kovų muziejaus (Sausio 13-osios 
ekspozicijos), Antenų parko lankymas. 
Pakilimas į TV bokštą mokamas.  

 

Valstybės pažinimo centras 
Įėjimas iš Totorių g. 28 
www.pazinkvalstybe.lt 

Lankantis darbo dieną reikalinga išankstinė 
registracija tel. 8 706 64 094 arba el. paštu 
registracija.vpc@prezidentas.lt 

 

Valstybinis Vilniaus Gaono 
žydų muziejus 

www.jmuseum.lt 

Tolerancijos centras, Naugarduko g. 10/2, 
 Samuelio Bako muziejus, Naugarduko g. 10/2, 
Holokausto ekspozicija, Pamėnkalnio g. 12, 
Panerių memorialinis muziejus, Agrastų g. 15  

 
 
Atkreipiame dėmesį, kad dauguma muziejų nedirbs Valstybės dieną – liepos 6-ąją, liepos 5 d. dirbs valanda trumpiau, 
todėl prieš lankantis prašome pasitikslinti muziejų darbo laiką interneto svetainėje. 
 
Ką veikti Vilniuje?            www.vilnius-events.lt 
Ką aplankyti Vilniuje?     www.vilnius-tourism.lt 
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UŽRAŠAMS. PIEŠINIAMS. GRAŽIOMS MINTIMS. DRAUGŲ TELEFONAMS. SVARBIEMS DALYKAMS 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

SMAGU, KAD ATVAŽIAVOT 
 

 
Parengė Saulenė Pečiulytė 

Iliustravo Raminta Kriščiūnaitė 

 


