
VASARIO 14 D.

16 val. Koncertas Kauno miesto muziejaus Miko ir Kipro Petrauskų skyriuje 
(K. Petrausko g. 31). Dalyvaus VDU Muzikos akademijos doc. Birutės Sodaitytės dainavimo kla-
sės studentai. Renginys nemokamas.

VASARIO 15 D.

10 val. ir 11 val. Ekskursija „Diplomatijai 100“ VDU Lozoraičių muziejuje 
(K. Donelaičio g. 58). Beveik du dešimtmečius buvęs svarbiausias Lietuvos miestas, Kaunas tapo 
ir diplomatiniu miestu, kuriame rinkdavosi kitų šalių aukšto rango pareigūnai bei ambasadoriai, 
atstovaujantys savo šalis. Būtina išankstinė registracija VšĮ „Kaunas IN“ turizmo informacijos 
centre (Rotušės a. 15) arba telefonu 861623828, 861650991, el. paštu: info@kaunasin.lt

10 val. Ekskursija po Karininkų Ramovę (Mickevičiaus g. 19). Lietuvos kariuomenės 
Kauno įgulos karininkų ramovė skirta reprezentuoti Lietuvos kariuomenę, skleisti valstybės gy-
nimo idėjas, stiprinti visuomenės ir kariuomenės ryšius, organizuoti Lietuvos kariuomenės karių 
laisvalaikį, plėtoti karišką kultūrą ir puoselėti tautines  tradicijas. 2015 m. šie reprezentaciniai 
rūmai įtraukti į Europos architektūros paveldo sąrašą. Būtina išankstinė registracija VšĮ „Kau-
nas IN“ turizmo informacijos centre (Rotušės a. 15) arba telefonu 861623828, 861650991, el. 
paštu: info@kaunasin.lt

12 val. Spektaklis „Molinis sapnas“ (visai šeimai, vaikams nuo 7 m.) Kauno valstybinio 
lėlių teatro didžiojoje salėje (Laisvės al. 87A) Edukaciniame spektaklyje „Molinis sapnas“ pa-
traukliai ir suprantamai pasakojama apie svarbiausius Lietuvos istorijos įvykius ir reikšmingiau-
sias datas. Autentiškumo įspūdį sustiprina scenoje skambanti gyva muzika, tam tikrą laikmetį 
reprezentuojančios melodijos ir daugiau nei su 10 įvairių muzikos instrumentų aktorių atlieka-
mos dainos. Bilieto kaina 5.00, 4.50 Eur, bilietus įsigyti galite Bilietai.lt arba teatro kasoje (tel. 
(8 37) 22 16 91, mob. (8 - 620) 74242).

12 val. Ekskursija „J. Zikaras. Viskas, mano Tėvyne, vardan Tavęs“ J. Zikaro 
memorialiniuose namuose, (J. Zikaro g. 3).  Esate kviečiami į ypatingus namus, kuriuose bū-
site supažindinami su žmogaus, spinduliavusiu kūrybos šviesą, atsidavimą savo mokiniams ir 
meilę Tėvynei, gyvenimu. Išgirsite apie dvi ypatingas moteris, be kurių nebūtų išlikęs šis vienas 
autentiškiausių Žaliakalnio namukų, tapęs pagarbos ženklu mūsų „Laisvės”. Būtina išankstinė 
registracija telefonu (8-37) 223205. 
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10 val. Ekskursija „Modernizmo užkaboriai“. Kauno naujamiestis. Tarpukariu, istori-
nių aplinkybių dėka, Kaunas „pavadavo“ Vilnių ir perėmė valstybės sostinės vairą – čia architek-
tai projektavo unikalius tarpukario modernistinės architektūros pastatus, kūrėsi diplomatinės 
atstovybės, aktyviai veikė įvairių sričių menininkai ir ne tik. Didžiuodamiesi, grožimės tarpuka-
rio modernistinės architektūros fasadais, tačiau ar galite suskaičiuoti, kiek kartų buvote užsukę 
į šių pastatų kiemus? Nustebsite, kiek paslapčių ir istorijų ataidi užkaboriuose, pasislėpusiuose 
nuo gatve skubančių praeivių akių. Registracija: VšĮ „Kaunas IN“ turizmo informacijos centras 
Rotušės a. 15, Kaunas. Tel. 861623828, 861650991. El. paštas: info@kaunasin.lt.

10.30 val. Gediminaičių bėgimas. Startas: VDU Teologijos fakultetas. Bėgimas Lietuvai, 
šimtas antrosios Vasario 16-osios proga jau penktą kartą kvietimas prisijungti prie idėjos Kaunui 
ir Kauno svečiams, skatinant patriotiškumą ir sveikesnį gyvenimo būdą. Jei negali bėgti, junkis 
su dviračiu, vežimėliu, eik, skrisk raketa. Tiesa, jeigu esi kitoje šalyje ar mieste, pasiimk žemėlapį, 
išpiešk Gediminaičių stulpus ir fiksuok visą bėgimą bėgimo programėle (pvz. endomondo) ir at-
siųsk mums ekrano nuotrauką. Pasiimkite lietuviškos atributikos, trispalves, trispalvėles, Vyčio 
vėliavas, pasipuoškite lietuviškais marškinėliais, spalvos - geltona, žalia, raudona.

Trąsa Kaune: Startas - Gimnazijos g 7 (prie VDU Teologijos fakulteto) — Karaliaus Mindaugo pr 
(krantinė) — A.Mickevičiaus — Miško g. — Gediminimo (iki Donelaičio g) apsisukam — Miško g. 
— A.Mickevičiaus — Karaliaus Mindaugo pr — Daukanto g. — Laisvės al. — Kanto g. (iki gaisrinės) 
apsisukam — Laisvės al. — Maironio — V.Putvinskio g kampas - finišas (teorinis “endomondo” stop) 
visi bėgame į Vienybės aikštę. Trąsos ilgis apie 6 km.

Registracija: https://www.facebook.com/events/497721544190044/

11 val.  Kauno studentų, moksleivių bei visuomeninių organizacijų eisena nuo 
Kauno Kristaus Prisikėlimo bažnyčios į Vytauto Didžiojo karo muziejaus sodelį

11 val. Edukacinė ekskursija šeimoms „Senojo Kauno paslaptys” (šeimoms su 
7-10m. vaikais). Kauno senamiestis, ekskursijos pradžia: Prie Kauno pilies bokšto, Pilies g. 17. 
Kaip Kauno pilis gynėsi nuo priešų kryžiuočių? Kur yra seniausi miesto namai? O kaip statyti 
gotikinį pastatą? Atsakymų į šiuos ir kitus istorinius klausimus ekskursijoje ieškosime ne tik 
keliaudami senamiesčio gatvelėmis ir aikštėmis, tačiau ir atlikdami įvairias kūrybiškas užduo-
tis! Registracija: https://tickets.paysera.com/lt/event/ekskursija-seimoms-senojo-kauno-paslap-
tys-4365

11.30 val. Varpų muzikos koncertas Vytauto Didžiojo karo muziejaus sodelyje. 

12 val.  Iškilmingas minėjimas Vytauto Didžiojo karo muziejaus sodelyje.

12.30 val. KAFF senjorų futbolo turnyras skirtas Valstybės atkūrimo dienai paminėti 
Nacionalinės futbolo akademijos manieže (Aukštaičių g. 51). Kauno apskrities futbolo federacija 
ir šiais metais organizuoja tradicinį senjorų futbolo turnyrą, skirtą Valstybės atkūrimo dienai pa-
minėti. Turnyre 35+ bei 50+ amžiaus grupėse varžysis komandos iš Kauno, Jonavos, Kėdainių, 
Alytaus ir Kaišiadorių. Kviečiame kauniečius bei miesto svečius atvykti stebėti rungtynių bei šią 
svarbią progą paminėti kartu su futbolu!

13.30 val. Ekskursija „Asmenybių šviesoje“ A. ir P. Galaunių namuose. (Vydūno al. 
2). Kviečiame apsilankyti pirmojo ir ilgamečio M. K. Čiurlionio dailės muziejaus direktoriaus 
Pauliaus Galaunės ir jo žmonos operos solistės Adelės Galaunienės namuose. Ekskursijoje „As-
menybių šviesoje” bus pasakojama apie Adelės Galaunienės indėlį organizuojant Operos vai-
dyklą, apie intensyvų darbą scenoje ir sukurtus vaidmenis, apie Pauliaus Galaunės muziejinę, 
pedagoginę, menotyrinę veiklą, kolekcijas, laisvalaikio pomėgius. Aplankysite Nepriklausomy-
bės akto signataro Kazio Bizausko, gyvenusio A. ir P. Galaunių namo II aukšte, memorialinę 
ekspoziciją. Būtina išankstinė registracija telefonu (8 37) 798995.

15 val. Ekskursija po L. Truikio ir M. Rakauskaitės namus (E. Fryko g. 14). Kvie-
čiame pasiklausyti pasakojimų apie vidine elegancija Kauną stebinusią menininkų porą ir savitą 
jų pasaulėžiūrą bei gyvenimo būdą. Apžiūrėti jų rūpestingai sukauptą Rytų ir senosios Lietuvos 
meno kolekciją, asmeninius daiktus, autentiškas tarpukario interjero detales ir pro langus atsi-
veriančią miesto panoramą. Būtina išankstinė registracija el. paštu truikionamai@ciurlionis.lt  
arba telefonu 8 37 229967.

VASARIO 16 D.

10 val. Šv. Mišios Kauno Kristaus Prisikėlimo bazilikoje (Žemaičių g. 31A)

10 val. Šv. Mišios Kauno šv. Arkangelo Mykolo (Įgulos) bažnyčioje 
(Nepriklausomybės a.14A)

10 val. Ekskursija „Kaunas – tarpukario sostinė“. Kauno naujamiestis. Kaunas – 
pats svarbiausias Lietuvos miestas 1919-1940 metų laikotarpiu, kuomet ne tik klestėjo unikalus 
tarpukario modernistinis architektūros stilius, bet ir kūrėsi diplomatinės atstovybės. Keliauda-
mi šiuo maršrutu, susipažinsite su Istoriniais Lietuvos Respublikos Prezidentūros rūmais, buvu-
siais Seimo rūmais, centrinio pašto rūmais, Vienybės aikšte ir kitais tarpukario sostinės laikus 
menančiais pastatais bei asmenybėmis. Švęskime kartu! Registracija: VšĮ „Kaunas IN“ turizmo 
informacijos centras Rotušės a. 15, Kaunas. Tel. 861623828, 861650991. El. paštas: info@kau-
nasin.lt.
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11-16 val. Nemokamas Istorinės Lietuvos Respublikos Prezidentūros Kaune 
lankymas (Vilniaus g. 33). Lankytojų laukia įvairios smagios ir intelektualios pramogos. Infor-
macija tel. 8 37 201778, www.istorineprezidentura.lt

11 val. Edukacinė ekskursija: „Prezidento Valdo Adamkaus bibliotekos-mu-
ziejaus ekspozicijos pristatymas“ Prezidento Valdo Adamkaus biblioteka-muziejus, 
III aukštas, S. Daukanto g. 25. Dalyviai susipažins su Adamkaus bibliotekos-muziejaus ekspozici-
ja, išgirs įdomias ir mažiau žinomas istorijas apie Valdo Adamkaus visuomeninę, politinę veiklą ir 
asmeninį gyvenimą. Registracija: tel.: +370 37 751047 arba el. paštu adamkuslibrary@gmail.com

12 val. Nemokama ekskursija „Kauno pilies istorijos mozaika“. Kauno miesto 
muziejaus Pilies skyrius (Pilies g. 17). Registracija tel. 8 687 55263 arba el. paštu: pilis.kasa@
kaunomuziejus.lt

12 val. Nemokama ekskursija su muzikiniais intarpais „Kanklės – tautos 
vienybės simbolis“ . Kauno miesto muziejaus Tautinės muzikos skyrius (L. Zamenhofo g. 
12). Dalyvauja grupė „Kadujo“. Registracija tel. 8 694 20643 arba el. paštu tm.kasa@kauno-
muziejus.lt

12 val. –16 val. Nemokamas Kauno miesto muziejaus skyrių lankymas: Rotu-
šės skyrius (Rotušės a. 15), Pilies skyrius (Pilies g. 17), Tautinės muzikos skyrius (L. Zamenhofo g. 
12), Miko ir Kipro Petrauskų skyrius (K. Petrausko g. 31).

12 val. Ekskursija: „Reikalinga mums didvyrių“, – Antanas Žmuidzinavičius. A. 
Žmuidzinavičiaus kūrinių ir rinkinių muziejus, V. Putvinskio g. 64. Valstybės atkūrimo dieną ma-
loniai laukiame Antano Žmuidzinavičiaus kūrinių ir rinkinių muziejuje. Šventinės ekskursijos 
metu susipažinsite su iškilia Lietuvos valstybės asmenybe dailininku, visuomenininku, pedagogu 
Antanu Žmuidzinavičiumi. Šiais metais išvysite ne tik dailininko paveikslus ir autentiškus namų 
interjerus, tačiau išgirsite ir dailininko poeziją, kurios didžioji dalis buvo dedikuota Lietuvai!

12 val. Edukacinis renginys skirtas šeimoms „Lietuviais esame mes gimę“. 
M. Žilinsko dailės galerija, Nepriklausomybės a. 12. Vasario 16-ą ją  visa Lietuva švenčia vieną 
svarbiausių mūsų istorijos datų.  M. Žilinsko dailės galerija kviečia Lietuvos vaikus, tėvelius, au-
klėtojus ir mokytojus į edukacinį renginį, kurio metu susipažinsime su valstybingumo simboliais, 
ieškosime jų mūsų šalies miestų herbuose, kalbėsime apie Vasario 16-osios aktą bei apie jį pasi-
rašiusius žmones.

13 val. Nemokama ekskursija po Kauno rotušę. Kauno miesto muziejaus Rotušės 
skyrius, (Rotušės a. 15). Registracija tel. 8 610 82503 arba el. paštu: kasa@kaunomuziejus.lt

13 val. Nemokama ekskursija Petrauskų namuose. Kauno miesto muziejaus Miko 
ir Kipro Petrauskų skyrius (K. Petrausko g. 31). Registracija tel. 8 696 75737 arba el. paštu: mkp.
kasa@kaunomuziejus.lt

13 val. Ekspozicijos lankymas Karinių oro pajėgų štabo teritorijoje. Lauksime 
Jūsų Kauno įgulos karinių vienetų ekspozicijoje Karinių oro pajėgų štabo teritorijoje (Gedimino 
g. 25), kur galėsite pamatyti kinologų pasirodymą, sprogmenų neutralizavimo įrangą, speci-
alių jų operacijų karius su asmenine ginkluote, oro gynybos sistemas, susipažinti su tarnybos 
kariuomenėje būdais ir sužinoti atsakymus į visus Jums rūpimus klausimus!

Vytauto Didžiojo karo muziejaus lankymas vasario 16 d. yra nemokamas. 
Muziejuje galima aplankyti Karinių oro pajėgų 100-mečio progai skirtą parodą “Liečiantys dangų”.
ATEIK! PAMATYK! IŠGIRSK!

13 val. Edukacinė ekskursija: „Prezidento Valdo Adamkaus bibliotekos-mu-
ziejaus ekspozicijos pristatymas“ Prezidento Valdo Adamkaus biblioteka-muziejus, 
III aukštas, S. Daukanto g. 25. Dalyviai susipažins su Adamkaus bibliotekos-muziejaus ekspozici-
ja, išgirs įdomias ir mažiau žinomas istorijas apie Valdo Adamkaus visuomeninę, politinę veiklą ir 
asmeninį gyvenimą.  Registracija: tel.: +370 37 751047 arba el. paštu adamkuslibrary@gmail.com

13 val. Orientacinis žaidimas šeimoms „Mažasis Kauno detektyvas”. Kauno 
senamiestis, ekskursijos pradžia: Prie Kauno pilies bokšto, Pilies g. 17. Net tuos, kurie jau tūks-
tantį kartų lankėsi žymiausiose Kauno vietose, priversime pasukti galvas ir nustebti! Orientaci-
niame žaidime vaikai ieškos, bėgs, spėlios… ir būtinai sužinos daug įdomių ir netikėtų dalykų apie 
seną jį miestą. Kas gi toks buvo Robertas Antinis? Kuris kunigaikštis Kaune stabdė kryžiuočių 
veržimąsi gilyn į Lietuvą? Koks buvo antrojo žinomo įamžinto kauniečio vardas? 
Registracija: https://tickets.paysera.com/lt/event/orientacinis-zaidimas-seimoms-mazasis-kau-
no-detektyvas-575b

14 val. Kauno kultūros centro dailės studijos „Vaivorykštė“ tapybos darbų 
parodos „Graži tu mano...“ atidarymas. Kauno kultūros centras, 2 aukšto galerija 
(Kęstučio g. 1).

14 val. Filmas „Kelionės namo“ (rež. Ramunė Rakauskaitė, 2019 m.). Kauno kino cen-
tro „Romuva“ laikinoji salė. Įėjimas nemokamas, su IŠANKSTINIAIS KVIETIMAIS, kuriuos bus 
galima atsiimti kasoje (Kęstučio g. 62) nuo vasario 9 d. 13 val. Vietų skaičius ribotas.  

14 val. Pažintinė ekskursija KOP štabe. Komendanto rūmų (Karinių oro pajėgų šta-
bo) pažintinė ekskursija. Vietų skaičius ribotas. Registruokitės žinute. Renginio dieną turėki-
te su savimi asmens tapatybės dokumentą. Registracija žinute - https://www.facebook.com/
events/478058223084081/
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16 val. Parodos „Geriausias 2019 metų kūrinys” laureatų paskelbimas ir ap-
dovanojimas. Kauno paveikslų galerija / K. Donelaičio g. 16. Nuo 1999 m. rengiamoje paro-
doje meno kūrėjai ir visuomenė turi galimybę išrinkti geriausią praėjusių metų kūrinį. Parodoje 
„Geriausias 2019 metų kūrinys“ eksponuojami 93 autorių darbai. Savo kūrinius pristato įvairaus 
amžiaus menininkai: nuo jauniausių, ką tik baigusių studijas, iki vyriausios – senjorų – kartos. 
Ekspozicijoje vyrauja tapyba, tačiau yra ir skulptūros, keramikos, tekstilės bei grafikos darbų. 
Kūriniuose atsispindi menininkų požiūris ir reakcijos į vyraujančias visuomenės nuotaikas bei 
aktualijas.
Laureatų paskelbimas ir apdovanojimas vyksta vasario 16-ąją, Lietuvos valstybės atkūrimo dieną.

10-16 val. Susipažinkime su Lietuvos sporto istorija ir žymiausiais sporti-
ninkais. Lietuvos sporto muziejus, Muziejaus g. 7. Muziejuje susipažinsite su Lietuvos spor-
to istorija, kūno kultūros ir sporto pradininkais, atskirų sporto šakų raida, pamatysite Kauno 
„Žalgirio“ rankininkių iškovotą Europos šalių čempionių taurę (1968 m.), Kauno „Žalgirio“ 
krepšininkų iškovotus prizus: tarpžemyninę V. Džonso (1986 m.) ir Eurolygos čempionų (1999 
m.) taures. Ekspozicijoje rasite ir įžymių Lietuvos sportininkų – olimpiečių, pasaulio ir Europos 
čempionų bei rekordininkų prizus, asmeninius daiktus.

10-16 val. Kauno IX forto muziejaus ekspozicijų lankymas. Kauno IX forto mu-
ziejus, Žemaičių pl. 73. Lietuvos valstybės atkūrimo dieną Kauno IX forto muziejus atvers duris 
lankytojams nemokamai!

14 val. Ekskursija su kuratore parodoje “Labdariai.LT” M. K. Čiurlionio dailės mu-
ziejus, Putvinskio g. 55. „Labdariai.LT“ – paroda, pasakojanti apie unikalią tautos ir valstybės 
sinergiją, kai buvo bendromis jėgomis pažymėtas reikšmingas Vytauto Didžiojo 500 metų ju-
biliejus ir jo gražiausias akcentas – pastatytas Vytauto Didžiojo Karo ir kultūros muziejus. Par-
odoje, kuri veikia paskutinę dieną, sužinosie ir pamatysite unikalų tarpukario rinkodaros planą, 
galėsite pasitikrinti ar turite „gerumo geną“. Registracija tel. 8 37 221418

15 val. Dokumentinis spektaklis apie Prezidentą Kazį Grinių „Alksniškės“ 
(rež. Gytis Padegimas). Kauno miesto kamerinis  teatras (Kęstučio g. 74A). Bilieto kaina – 12 eurų.

15 val. Šventinis tautinio meno koncertas „Vilčių nemunai“. Kauno kultūros cen-
tras (Kęstučio g. 1). Dalyvauja liaudiškų šokių kolektyvai: „Suktinis“, „Ainiai“, Šėltinis“, „Pušy-
nėlis“, „Kaukas“. Renginys nemokamas.

15 val. Ekskursija: „Reikalinga mums didvyrių“, – Antanas Žmuidzinavičius. A. 
Žmuidzinavičiaus kūrinių ir rinkinių muziejus, V. Putvinskio g. 64. Valstybės atkūrimo dieną ma-
loniai laukiame Antano Žmuidzinavičiaus kūrinių ir rinkinių muziejuje. Šventinės ekskursijos 
metu susipažinsite su iškilia Lietuvos valstybės asmenybe dailininku, visuomenininku, pedagogu 
Antanu Žmuidzinavičiumi. Šiais metais išvysite ne tik dailininko paveikslus ir autentiškus namų 
interjerus, tačiau išgirsite ir dailininko poeziją, kurios didžioji dalis buvo dedikuota Lietuvai!

15 val. Spektaklis „Alksniškės“ Kauno miesto kamerinis teatras (Didžioji salė), Kęstučio 
g. 74A. „Alksniškės“ – pasakojimai apie K. Grinių, dialogai ir pamąstymai apie laisvę, perversmą, 
ateitį. Spektakliu siekiama atsigręžti į vieną demokratiškiausių Lietuvos prezidentų, priminti 
visuomenei apie didelį jo įnašą Lietuvos kultūrai, švietimui, viešajam diskursui bei prisiminti jo 
gyvenimo misiją – tarnavimą demokratijai. „Šiais sudėtingais laikais, kai demokratija daugelyje 
šalių darosi tarsi nebereikalinga, jis mums yra svarbus pavyzdys,“ – pabrėžia režisierius G. Pade-
gimas. Bilietus galima įsigyti teatro kasoje, TIKETOS arba Teatrai.lt internetiniuose puslapiuose 
arba platinimo vietose. Bilieto kaina - 12 eur.

15.30 – 20.30  val. Valstybės atkūrimo dienos labdaringas pokylis. KTU III rū-
mai, Istoriniai Ateitininkų rūmai. Pagrindinė salė, II a. Geriausias tarpukario Kauno miesto tra-
dicijas tęsiantį pokylį organizuoja “Ateitininkų fondas“. Kasmet šis renginys suburia kauniečius 
bei miesto svečius iškiliai švęsti Valstybės atkūrimo dieną. Kaina 17 Eur. Registracija: https://
docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe522VQKivJ9-T6pMUnufP_nCQNQuy0L8tb7C6Nlk9NyPCoNQ/
viewform?fbclid=IwAR0BgMJ3Ksbyxe_VagIMJhEra68nejXEb_0bsXRFwQlo4g6gy_ghY5e870Q

15.30 val. Filmas „Sutemose“ (rež. Šarūnas Bartas, 2019 m.). Kauno kino centro „Ro-
muva“ laikinoji salė (Kęstučio g. 62). Bilieto kaina suaugusiems – 4 Eur, moksleiviams, studen-
tams, senjorams – 3 Eur.


