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2016 m. kovo 10 d. Lietuvos Respublikos Prezidento 
rūmų ansamblyje atidaryto edukacinio centro 
vizija – Lietuvos ateitimi tikintys ir ją aktyviai 
kuriantys, atsakomybę už save ir kitus piliečius 
prisiimantys žmonės.

Vienoje moderniausių Lietuvos edukacinių erdvių, 
pasitelkiant šiuolaikines technologijas, siekiama 
atsakyti į klausimus, kaip veikia demokratiška 
valstybė ir jos institucijos bei kaip į valstybės kūrimą 
ir valdymą gali įsitraukti jos piliečiai. Nuolatinių 
ekspozicijų ar laikinų parodų turinys derinamas 
su lankytojų įtraukimu: palikdami komentarus ar 
išreikšdami nuomonę, galite tapti vienais Centro 
kūrėjų. 

Maloniai kviečiame Jus pasinerti į interaktyvią 
pažintį su valstybe: vadovaujantis šiuo gidu, 
siūlome aplankyti įdomiausias Valstybės pažinimo 
centro ekspozicijos dalis. 

Linkime malonios ir įkvepiančios kelionės!

SVEIKI ATVYKĘ Į 
VALSTYBĖS PAŽINIMO 
CENTRĄ!

-1 AUKÐTAS:

Laisvė pažinti ir 
būti savimi

Laisvė 
bendradarbiauti

1 AUKÐTAS:

Amfiteatro zona

Laisvė spręsti ir veikti

Skaitykla

Nepamirštos ateitys: Lietuvos 
šimtmečio vizijos

2 AUKÐTAS:

Laisvė susitarti

Laisvė kurti

Diskusijų erdvė

Laisvė dalyvauti
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65 tūkst. kvadratinių kilometrų plotas ir beveik trys milijonai žmonių – tai 
sąlygos, grindžiančios Lietuvos valstybės egzistavimą. Šioje ekspozicijoje 
kalbama apie tai, kur gyvename ir kokie esame, kokia bendra atmintis mus 
sieja.

Susipažinkite su Lietuvos teritorija. Prieš Jus – ištiesinta 1762 kilometrų ilgio 
Lietuvos siena. Grafiniuose koduose pateikiama informacija apie sienų reikšmę 
ir jų apsaugą bei tai, kas priklauso mūsų valstybei. Greta esantis stendas 
„Daugiasluoksnė Lietuva“ padės palyginti pasirinktą rodiklį skirtinguose 
miestuose ar regionuose: pasirinkite Jus dominančią skaidrę, padėkite ant 
ekrano, spustelėkite žalią mygtuką ir žvilgtelėkite į projekciją sienoje. Kuo Jūsų 
gyvenamoji vietovė skiriasi nuo kitų?

Iššūkis: kokiomis šnektomis kalbame? Nuskaitykite kodą, esantį ekspozicijos 
stende „Aš kalbu“, ir išklausykite 8 skirtingas Lietuvos šnektas. Esate pasiryžę 
iššūkiui? Nuskaitykite kodą „Šnektų dėlionė“, pasirinkite įrašymo funkciją ir 
įgarsinkite vieną iš knygoje „Yra tik Šiaurės“ pateikiamų dialogų!

Atraskite ir pasidalykite svarbiausiomis Lietuvos asmenybėmis! Visos Lietuvos 
gyvenvietės, nuo didmiesčių iki vienkiemių, didžiuojasi žymiomis asmenybėmis. 
Kokiu žmogumi papildytumėte šį gimtinių paveikslą? Ekspozicijos dalyje „Mano 
gimtinė“ nuskaitykite kodą „Gimtinė“, žemėlapyje suraskite reikiamą vietovę, 
spustelėkite ant jos pavadinimo ir susipažinkite iš čia kilusiomis asmenybėmis 
arba, pasirinkę funkciją „Abc“, įvardykite Jūsų bendruomenei svarbų žmogų.

LAISVĖ PAŽINTI IR BŪTI SAVIMI
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Jungtinių Tautų narėmis yra 193 šalys. Su 187 valstybėmis Lietuva yra 
užmezgusi diplomatinius santykius.

Kaip Lietuva prisistato pa-
sauliui? 1851 m. Londone 
su rengta pirmoji pasaulinė 
EXPO paroda. Milijonus lan-
kytojų sutraukiantis ke lių 
mėnesių trukmės renginys 
yra proga geriau pažinti 
valstybes. Lietuva EXPO 
pir mą kartą dalyvavo 
1900 m. Paryžiuje, o atkū-
rus nepriklausomybę ne-
pra leidome nė vienos pa-
sau  linės parodos.

LAISVĖ BENDRADARBIAUTI

Susipažinkite su oficialiomis dovanomis! Vykstant valstybės vadovo vizitams į užsienio 
šalį ar priimant užsienio svečius Lietuvoje, vienas iš būdų išreikšti pagarbą ir sustiprinti 
vadovų tarpusavio ryšį yra apsikeitimas oficialiomis dovanomis, kurias galite išvysti 
šioje ekspozicijoje. Dalis gautų dovanų taip pat eksponuojamos Lietuvos Respublikos 
Prezidento rūmuose ir saugomos Lietuvos nacionaliniame muziejuje.
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Skirkite minutę poilsiui. Skaitykloje sukauptą knygų kolekciją pildome 
drauge su lankytojais: susipažinkite su čia jau esančiais ir pasidalinkite 
jūsų mėgstamais skaitiniais.

Pasisemkite įkvėpimo dabarčiai iš praeities idėjų! Apsidairykite tarpu-
kario Kaune, sužinokite, ką slepia informerio konstrukcija, susipažinkite 
su lietuvių laimėjimais lazerių srityje bei atraskite kitus ne mažiau 
drąsius užmojus.

Lietuvos valstybingumo šimtmečiui paminėti skirtoje parodoje pristatomos 
originaliausios tarpukario, okupacijų laikotarpio ar šiandieninės Lietuvos 
vizionierių idėjos. Drąsos ir vaizduotės polėkis šiems kūrėjams leido 
pralenkti savąjį laiką ir, nors ne visi jų užmojai buvo įgyvendinti, pavyzdys 
skatina kurti ir realizuoti savąsias vizijas šiandien. Per 45 minutes 
trunkantį parodos seansą, pasitelkdami planšetinius kompiuterius, 
ausines ir įspūdingas vizualizacijas, pasinersite į asmeninę pažintį su 40 
nepamirštamų Lietuvos šimtmečio vizijų.

NEPAMIRŠTOS ATEITYS: 
LIETUVOS ŠIMTMEČIO VIZIJOS
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Daugiau nei 600 metų skaičiuojantys šiandieniniai Prezidento rūmai 
glaudžiai susiję su valstybės istorija: čia buvo įsikūrę vyskupai ir 
generalgubernatoriai, apsistoję karaliai, carai ir imperatoriai. Neatsitiktinai 
1997 m. šie rūmai tapo Lietuvos Respublikos Prezidento darbo vieta.

LAISVĖ SPRĘSTI IR VEIKTI

Atraskite Lietuvos ir Prezidento rūmų istoriją. Istoriniai įvykiai, pažy-
mėti raudona spalva, pristato Prezidento rūmų istoriją, o juoda spalva 
pavaizduotos datos padės prisiminti svarbiausius Lietuvos istorijos 
įvykius.

Susipažinkite su atkurtos nepriklausomos Lietuvos Respublikos vado-
vais. Prezidentas yra Lietuvos piliečių tiesiogiai renkamas valstybės 
vadovas, kuriam pavesta ginti ir saugoti Lietuvos valstybės interesus 
bei atstovauti Lietuvai santykiuose su užsienio šalimis. Kiekvienam 
valstybės vadovui skirtų stendų viduje rasite skirtingus grafinius ko-
dus: nuskaitę didįjį, susipažinsite su valstybės vadovo laisvalaikio po-
mėgiu, o mažesniuose koduose išvysite asmenines ir oficialias nuo-
traukas ar vaizdo įrašus.

Pasimatuokite valstybinius apdovanojimus! Nuskaitę grafinius ko-
dus, sužinokite, kokiais valstybės apdovanojimais ir už ką Prezidentas 
apdovanoja Lietuvos valstybei nusipelniusius Lietuvos Respublikos ir 
užsienio piliečius. Nepraleiskite progos pasimatuoti ir įsiamžinti su vie-
nu šių apdovanojimų!
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Šioje ekspozicijos erdvėje galite išvysti, kokios institucijos yra atsakingos 
už Lietuvos valdymą, kokie jų tarpusavio ryšiai, kaip šiuo metu sudaro-
mas ir koks galėtų būti Lietuvos valstybės biudžetas.

Pabandykite patys subalansuoti valstybės biudžetą! Naudodamiesi interaktyviuoju 
biudžeto stendu (stumdydami skirtingas biudžeto sritis reprezentuojančias kaladėles), 
galite nuspręsti, kaip tikslingiausiai paskirstyti biudžeto lėšas įvairioms sritims.

LAISVĖ SUSITARTI
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Atraskite kelią į šiuolaikinę 
Lietuvą! Šiandieninė Lietu-
va – daugybės istorinių 
sprendimų ir susitarimų 
rezultatas. Nuskaitę kodą 
„Pradėk čia“, ženkite istori-
jos keliu, priimkite sprendi-
mus kryžkelėse. Pasirinkę 
kryptį, galite rasti ir tas 
valdymo formas, kurios 
vedė šiuolaikinės valstybės 
link, ir tas, kurių Lietuvos 
istorijoje niekada nebuvo, 
nors galėjo būti priėmus 
kitokius sprendimus.
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Valstybės egzistavimui būtini piliečiai – žmonės, kurie kasdien ją kuria 
ir keičia savo darbais. Visi aktyvūs valstybės piliečiai yra jos kūrėjai. Ši 
ekspozicija padės suprasti, kaip laikui bėgant kito pilietybės samprata ir 
ką šiandien reiškia būti piliečiu.

Išreikškite savo nuomonę! Ką Jums reiškia būti piliečiu? Kuo svarbus pi lietiškumas? 
Nuskaitykite kodą eks pozicijos dalyje „Pasisakyk“, pa si rinkite įrašymo funkciją ir 
išreikškite savo nuomonę. Lauksime Jūsų sugrįžtant po kelių savaičių: Jūsų įrašas bus 
viename iš grafinių kodų, sudarančių šalia esantį stilizuotą Lietuvos valstybės simbolį – 
Vytį.

Susipažinkite su politinio dalyvavimo 
formomis. Kaip kiekvienas mūsų gali 
įsitraukti į valstybės valdymą? Stende 
pristatomos politinio dalyvavimo formos 
iliustruojamos Sąjūdžio organizuotų ak-
cijų ar naudotų priemonių pavyzdžiais. 
Nuimkite stendą dengiančias detales ir at-
raskite autentiškus Sąjūdžio ekspona tus. 
Nepraleiskite progos nu skaityti didžiausią 
grafinį kodą: nukreipkite planšetinį kom-
piuterį žemyn ir pamatykite, kas slepiasi 
šio kodo viduje!

LAISVĖ DALYVAUTI
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Ar Jūs norėtumėte gyventi valstybėje, kurioje nutiesti puikūs keliai, klesti 
verslas ir pramonė, kyla nauji pastatai, mokyklose atsakingai dėstomi 
tikslieji ir gamtos mokslai, tačiau... nėra kultūros?

Kultūros ir kūrybiškumo svarbą 
va ls tybės gyvenime įtvirtina  
Na cionalinės kultūros ir meno 
premijos, teikiamos Vasario 
16-ąją Prezidentūroje. Paro doje 
eksponuojami Nacionalinės 
pre  mijos laureatų kūriniai at-
skleidžia savitą Lietuvos kul-
tūros viziją. Visus juos jungia 
bendra laisvės tema: tai tautos 
laisvės dvasia, pasireiškianti 
kaip nepriklausomybės siekis 
ar neįprastų kūrybos formų 
pa sirinki mas, atskleidžiantis 
ri bo jimams ne pa sidavusią kū-
rybos jėgą.

LAISVĖ KURTI
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Valstybės pažinimo centras
LR Prezidento rūmų ansamblis
Totorių g. 28
LT-01121 Vilnius
www.pazinkvalstybe.lt 

Darbo laikas:
VII-I: Nedirbame
II–V: 9.00–16.00 val. (reikalinga išankstinė registracija)
VI: 12.00–20.00 val. (paskutiniai lankytojai įleidžiami 19 val.)
Apsilankymas ir visos paslaugos — nemokamos. 

Valstybės pažinimo centras

pazinkvalstybe

Įvertinkite mus „TripAdvisor“!


