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  LIETUVOS NACIONALINIS MUZIEJUS 

06.20 ŠEŠTADIENIS 

 

  

RENGINIŲ SALĖ 
 

1100-1140 

Paskaita „Slėpynės su proistore“ (doc. dr. Aleksiejus 

Luchtanas)  

+ tiesioginė transliacija Youtube kanale 

 

1150-1230 

Paskaita „Pirmieji Lietuvos gyventojai“ (dr. 

Vygandas Juodagalvis) 

+ tiesioginė transliacija Youtube kanale 

 

1240-1330 

Paskaita „PALEOvilnietis“ (dokt. Lukas Gaižauskas) 

+ tiesioginė transliacija Youtube kanale 

 

1420-1500 

Paskaita „NEsumeluota sostinės istorija“ (dr. Oksana 

Valionienė)  

+ tiesioginė transliacija Youtube kanale 

 

1510-1550 

Paskaita „Nuo ruonienos iki kiaulienos“ (doc. dr. 

Giedrė Piličiauskienė) 

+ tiesioginė transliacija Youtube kanale 

 

1600-1640 

Paskaita „Ką pasėsi...“ (dokt. Mindaugas Grikpėdis) 

+ tiesioginė transliacija Youtube kanale 

 

 

SENOJO ARSENALO 

EKSPOZICIJA 
 

1000-1800 

NEMOKAMAS  įėjimas į ekspoziciją 

visiems lankytojams  

 

1000-1800 

NEMOKAMAS audiogidas 

 

1000-1800 

NEMOKAMAS  virtualus žaidimas 

ekspozicijoje „Priešistorė“  

 

1000-1800 

NEMOKAMI  užduočių lapai 

mokyklinio amžiaus vaikams 

 

1330-1430 

NEMOKAMA  edukacinė ekskursija 

„Atgal į praeitį“ skirta šeimoms su 

vaikais ir pavieniams lankytojams 

Su registracija 

 

 



 

RENGINIŲ SALĖ 
 

1130-1210 

Paskaita „Medžio rievės pasakoja“ (dokt. Kęstutis 

Peseckas)  

+ tiesioginė transliacija Youtube kanale 

 

1220-1300 

Paskaita „Pro mikroskopo akutę“ (dr. Gvidas Slah) 

+ tiesioginė transliacija Youtube kanale 

 

1310-1350 

Titnago skaldymo demonstracija „Ką gamino 

akmens amžiaus rankos“ (Algirdas Kalinauskas ir 

dr. Gvidas Slah) 

 

 

SENOJO ARSENALO 

EKSPOZICIJA 
 

1000-1800 

NEMOKAMAS  įėjimas į ekspoziciją 

visiems lankytojams  

 

1000-1800 

NEMOKAMAS audiogidas 

 

1000-1800 

NEMOKAMAS  virtualus žaidimas 

ekspozicijoje „Priešistorė“  

 

1000-1800 

NEMOKAMI  užduočių lapai 

mokyklinio amžiaus vaikams 

 

1400-1500 

NEMOKAMA  edukacinė ekskursija 

„Atgal į praeitį“ skirta šeimoms su 

vaikais ir pavieniams lankytojams 

Su registracija 

 

  

06.21 SEKMADIENIS 

 

 



  
NACIONALINIS MUZIEJUS LIETUVOS DIDŽIOSIOS 

KUNIGAIKŠTYSTĖS VALDOVŲ RŪMAI 
06.19 PENKTADIENIS 

 

1000-2000 

Nacionalinė paroda „Archeologijos atodangos: nauji tyrimai Valdovų rūmuose“  

Su muziejaus lankytojo bilietu 

 

1600-1800 

Improvizuoti susitikimai su archeologais parodoje „Archeologijos atodangos: nauji tyrimai 

Valdovų rūmuose“  

Su muziejaus lankytojo bilietu 

 

1000-2000 

Nacionalinė paroda „Archeologijos atodangos: nauji tyrimai Valdovų rūmuose“ 

Su muziejaus lankytojo bilietu 

 

1100-1200 

Edukacinis užsiėmimas „Ženklai ir simboliai Valdovų rūmų archeologiniuose radiniuose“ 

Su edukaciniu bilietu, būtina išankstinė registracija 

 

1200-1400 

Improvizuoti susitikimai su archeologais parodoje „Archeologijos atodangos: nauji tyrimai 

Valdovų rūmuose“ 

Su muziejaus lankytojo bilietu 

 

1300-1400 

Edukacinis užsiėmimas „Ženklai ir simboliai Valdovų rūmų archeologiniuose radiniuose“ 

Su edukaciniu bilietu, būtina išankstinė registracija 

06.20 ŠEŠTADIENIS 

 



  
LIETUVOS NACIONALINIO DAILĖS MUZIEJAUS PADALINYS 

PALANGOS GINTARO MUZIEJUS 

06.19 PENKTADIENIS 

 

1100-1300 

Paskaita „Akmens amžiaus keramikos pavyzdžiai rytiniame Baltijos jūros regione“ (dr. Sigita 

Bagužaitė-Talačkienė) 

 

1100-1300 

Praktinis seminaras „Atminties atspaudai keramikoje“ su meninės keramikos pedagoge 

Živile Malūkaite 

Su registracija 

 



  ROKIŠKIO KRAŠTO MUZIEJUS 

06.19 PENKTADIENIS 

 

1000-1800 

Archeologinių radinių rekonstrukcijų paroda „Nuo medžiagos iki dirbinio“ 

 

1500 

Rokiškio Šv. Apaštalo evangelisto Mato bažnyčios archeologinių tyrimų pristatymas (dr. 

Raimonda Nabažienė ir Giedrius Kujelis) 

06.20 ŠEŠTADIENIS 

 

1000-1800 

Archeologinių radinių rekonstrukcijų paroda „Nuo medžiagos iki dirbinio“ 

 

06.21 SEKMADIENIS 

 

1000-1800 

Archeologinių radinių rekonstrukcijų paroda „Nuo medžiagos iki dirbinio“ 

 



 ŠIAULIŲ „AUŠROS“ MUZIEJUS 

06.19 PENKTADIENIS 

 

1000-1800 

NEMOKAMAS parodos „Po miesto aikštės grindiniu...“ lankymas (Chaimo Frenkelio vila) 

 

1630-1800 

Archeologės Virginijos Ostašenkovienės pasakojimas parodoje „Po miesto aikštės 

grindiniu...“  

 

06.20 ŠEŠTADIENIS 

 

1100-1700 

NEMOKAMAS parodos „Po miesto aikštės grindiniu...“ lankymas (Chaimo Frenkelio vila) 

 

06.21 SEKMADIENIS 

 

1100-1700 

NEMOKAMAS parodos „Po miesto aikštės grindiniu...“ lankymas (Chaimo Frenkelio vila) 

 


