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VISAGINAS 

Kontrastų miestas 

 

 

Vienos dienos programa grupėms iki 20 dalyvių (darbo dienomis) 

11:00-12.00 val. Ekskursija Ignalinos atominės elektrinės informacijos centre | Nemokamai 

IAE bloko maketas, kuro rinklės maketas, panaudoto branduolinio kuro saugojimo konteinerio CASTOR 

maketas, radioaktyvių atliekų kapinynų maketai. IAE istorijos, statybų, eksploatavimo etapų videofilmai, 

tiesioginė videotransliacija iš reaktoriaus patalpos, turbinų salės ir panaudoto branduolinio kuro išlaikymo 

salės.  

12:00-12.30 val. Pietūs IAE valgykloje | Kaina asmeniui: 4,00 - 6,00 Eur  

Veikiant atominei jėgainei, darbuotojai gaudavo nemokamus maisto talonus, todėl valgydavo tik netoliese 

esančioje valgykloje. Atėję į erdvias valgyklos patalpas, išvysite tarsi sustojusį laiką: jus aptarnaus 

darbuotojos, vis dar dėvinčios ankstesnių laikų aprangą, o valgiaraščiai – tik nežymiai pasikeitę. 

13:00-14.30 val. Ekskursija po „kosminį“ Visaginą | Kaina asmeniui: 6,00 Eur  

Visaginas vertinamas kaip paslaptingas miestas, intriguojantis atomine praeitimi, aibe urbanistinių 

keistenybių ir unikalia vidine kultūra. Kviečiame paklaidžioti kosminio Visagino istorijų labirintais: 

pasiblaškyti po kiemus, akimis gaudyti nykstančius praeities ženklus, patirti utopinę harmoniją tarp miesto ir 

miško, įsiklausyti į garsovaizdį. Ekskursija atsakys į klausimą, kaip buvo statomas jauniausias Lietuvos 

miestas. 

14:45-15.30 val. Apsilankymas akvariumų salone su edukacija | Kaina asmeniui: 2,50 Eur 

Čia įrengtuose akvariumuose auga ir dauginasi daugiau kaip 100 rūšių tropinių gėlavandenių žuvų. Šį 

akvariumą su didžiuliu malonumu lanko ne tik vaikai, bet ir suaugusieji.  

16:00-17.00 val. Ekskursija IAE valdymo skydo simuliatoriuje | Kaina asmeniui: 3,00 Eur (jei vedama 

VTPC darbuotojos); 6,00 Eur (jei vedama IAE buvusio operatoriaus) 

Šios ekskursijos metu sužinosite, kaip buvo valdoma elektrinė, kokios buvo darbuotojų funkcijos, kodėl ir 

kam buvo reikalingas simuliatorius, kokie panašumai bei skirtumai buvo tarp Ignalinos ir Černobylio 

elektrinių. 
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VISAGINAS 

Kontrastų miestas 

 

 

Vienos dienos programa grupėms iki 40 dalyvių (savaitgaliais) 

11:00-13.00 val. Ekskursija po Visagino miestą su apsilankymu menų rezidencijoje „Taškas“ | Kaina 

asmeniui: 5,00 Eur  

Siūlome sužinoti daugiau apie Visagino miesto istoriją, kultūrą ir dabartinį visaginiečių gyvenimą pėsčiųjų 

ekskursijos po miestą metu. Apsilankymas „Taške“ - atviroje erdvėje, kur vyksta kūrybiniai užsiėmimai 

jaunuoliams bei suaugusiems, o atėję žmonės gali užsiimti menine veikla, - tikrai nepaliks turistų abejingų.  

13:00-13.45 val. Pietūs kavinėje „III blokas“  | Kaina asmeniui: 6,60 Eur 

Restorano interjeras yra derintas prie atominės elektrinės. Ant sienų kabo IAE fotografijos, grindyse yra 

išklotas reaktoriaus kasečių maketas ir kitos detalės. Pirmasis ir antrasis patiekalai (galima pasirinkti tarp 

dviejų antrojo patiekalo variantų), gėrimas.  

14.00-14.30 val. Ekskursija prie Ignalinos atominės elektrinės (lauke) | Kaina asmeniui: 1,00 Eur 

Ekskursija vyks lauke, prie IAE. Sužinosite apie IAE istoriją, veiklą, šiuo metų vykdomus uždarymo darbus, 

įvertinsite jėgainės mastą. 

SVARBU: IAE informacijos centras savaitgaliais nedirba! 

15.00-16.00 val. Tautinių mažumų edukacija | Kaina asmeniui: 5,50 Eur  

Pagal galimybes, pasirinkimas iš: arbatos ceremonijos pagal rusiškas tradicijas, totoriškų patiekalų 

gaminimo, ukrainietiškų patiekalų gaminimo. 

16:30-17.30 val. Ekskursija IAE valdymo skydo simuliatoriuje | Kaina asmeniui: 6,00 Eur  

Ekskursija vedama IAE buvusio operatoriaus. Sužinosite, kaip buvo valdoma elektrinė, kokios buvo 

darbuotojų funkcijos, kodėl ir kam buvo reikalingas simuliatorius, kokie panašumai bei skirtumai buvo tarp 

Ignalinos ir Černobylio elektrinių. 

 

Papildomai siūlome aplankyti: 

Akvariumų saloną, Visagino kultūros centrą, neformalius muziejus (Trečiojo amžiaus universitete, Vilties g. 

1). 
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Vienos dienos programa grupėms iki 30 dalyvių (darbo dienomis) 

11:00-12.00 val. Ekskursija Ignalinos atominės elektrinės informacijos centre | Nemokamai 

IAE bloko maketas, kuro rinklės maketas, panaudoto branduolinio kuro saugojimo konteinerio CASTOR 

maketas, radioaktyvių atliekų kapinynų maketai. IAE istorijos, statybų, eksploatavimo etapų videofilmai, 

tiesioginė videotransliacija iš reaktoriaus patalpos, turbinų salės ir panaudoto branduolinio kuro išlaikymo 

salės.  

12:30-13.15 val.  Pietūs kavinėje „III blokas“ | Kaina asmeniui: 6,60 Eur 

Restorano interjeras yra derintas prie atominės elektrinės. Ant sienų kabo IAE fotografijos, grindyse yra 

išklotas reaktoriaus kasečių maketas ir kitos detalės. Pirmasis ir antrasis patiekalai (galima pasirinkti tarp 

dviejų antrojo patiekalo variantų), gėrimas.  

13:15-15.00 val. Ekskursija po Visagino miestą su apsilankymu menų rezidencijoje „Taškas“ | Kaina 

asmeniui: 5,00 Eur  

Siūlome sužinoti daugiau apie Visagino miesto istoriją, kultūrą ir dabartinę visaginiečių gyvenimą pėsčiųjų 

ekskursijos po miestą metu. Apsilankymas „Taške“ - atviroje erdvėje, kur vyksta kūrybiniai užsiėmimai 

jaunuoliams bei suaugusiems, o atėję žmonės gali užsiimti menine veikla, - tikrai nepaliks turistų abejingų.  

15:15-17.00 val. Ekskursija su degustacija alaus bravore „Bear and Boar“ | Kaina asmeniui: 16,50 Eur  

Sklando legenda, kad Visagine gyvena žmogus, kuris gali išgerti „O’Zero“ (lt.-ežerą).  

Norėtumėte perimti šio žmogaus galias? Paragaukite tokio paties pavadinimo nealkoholinio alaus 

apsilankydami „Bear and Boar“  alaus darykloje. Jūs sužinosite, kuo skiriasi didžiųjų ir mažųjų alaus daryklų 

gamybos ypatumai, pamatysite gamybinius procesus iš arti. 

 

Papildomai siūlome aplankyti: 

IAE valdymo skydo simuliatorių (su buvusiu operatoriumi ar centro darbuotoja), akvariumų saloną, Visagino 

kultūros centrą, neformalius muziejus (Trečiojo amžiaus universitete, Vilties g. 1). 


