
Kovo 5 d., šeštadienis

9.45–17.00 val. – tradicinės šachmatų varžybos 
„Lietuvos Respublikos Seimo taurė – 2016“, 
skirtos Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 
dienai, Lietuvos Respublikos Seimo rūmuose, 
Parlamento galerijoje 

Kovo 9 d., trečiadienis

11.00 val. – Lietuvos Nepriklausomybės Akto 
signatarų susitikimas su moksleiviais Lietuvos 
Respublikos Seimo rūmuose, Kovo 11-osios Akto 
salėje* 

Kovo 10 d., ketvirtadienis

10.00–13.00 val. – Lietuvos istorijos mokytojų 
asociacijos organizuojamas konkursas „Lietuvos 
istorijos žinovas“ Lietuvos Respublikos švietimo 
įstaigose, savivaldybėse

13.00 val. – gėlių, skirtų padėti ant Lietuvos 
Nepriklausomybės Akto signatarų kapų, per-
davimo ceremonija Lietuvos Respublikos 
Seimo rūmuose, Parlamento galerijoje* 
Gėlių bus padėta ant Lietuvos Nepriklausomybės 
Akto signatarų kapų Joniškyje, Kaune, Kėdainiuose, 
Kelmėje, Klaipėdoje, Pakruojyje, Palangoje, 
Plungėje, Vilniuje

14.00 val.  – Valstybės pažinimo centro atidarymas 
Lietuvos Respublikos Prezidento rūmų ansamblyje, 
Totorių g. 28, Vilniuje*

20.00 val. – Generolo Jono Žemaičio Lietuvos 
karo akademijos Kariūnų tarybos iniciatyva 
Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienos 
proga – dainos ir prisiminimai prie laužo ant 
istorinio Stalo kalno Vilniuje

Kovo 11 d., penktadienis

9.00 val. – gėlių padėjimo ceremonija prie Kovos 
11-ajai skirto paminklo „Žinia“ Nepriklausomybės 
aikštėje, Vilniuje

10.00 val. – iškilmingas Kovo 11-osios – Lietuvos 
nepriklausomybės atkūrimo dienos minėjimas 
Lietuvos Respublikos Seimo rūmuose, Kovo 
11-osios Akto salėje*

10.00–17.00 val. – Valstybės pažinimo centro 
atvirų durų valandos visuomenei Lietuvos 
Respublikos Prezidento rūmų ansamblyje. 
Įėjimas – Totorių g. 28, Vilnius

12.00 val. – trijų Baltijos valstybių vėliavų pakėlimo 
ceremonija Nepriklausomybės aikštėje ir Lietuvos 
kariuomenės garbės kuopos ir orkestro žygiavimas 
Gedimino prospektu nuo Nepriklausomybės a. iki 
Katedros a., Vilniuje 

12.00 val. – iškilmingas minėjimas, Vyčio Kryžiaus 
ordino vėliavos pakėlimo ir gėlių padėjimo prie 
paminklų Vytauto Didžiojo karo muziejaus 
sodelyje ceremonija, Kaune

12.30 val. – trispalvė akcija ir šventinis koncertas 
„Sveika, Laisve!“ Vienybės aikštėje, Kaune

12.30–16.00 val. – atvirų durų valandos Lietuvos 
Respublikos Seimo rūmuose, Vitražo ir Parlamento 
galerijose
Vaikų dirbtuvės, viktorina, mokinių meno 
kolektyvų ir folkloro ansamblių meninės 
kompozicijos, trumpametražių dokumentinių 
filmų demonstravimas, parodų lankymas

13.00 val. – šv. Mišios Vilniaus arkikatedroje 
bazilikoje

19.30 val. – meninis-istorinis projektas Lietuvos 
Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmuose – 
„AKTAS. Vizuali istorijos interpretacija. Mada 
videografinėje erdvėje“*

* Su kvietimais

* * *
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PARODOS LIETUVOS RESPUBLIKOS 
SEIMO RŪMUOSE

Kovo 1–31 d.

• Parodos „Už Nepriklausomybę“ eksponavimas 
Lietuvos Respublikos Seimo rūmuose, Parlamen-
to galerijoje. Įėjimas atvirų durų valandomis laisvas 

Kovo 7–21 d.

• Parodos „Kelias į laisvę“ eksponavimas Lietuvos 
Respublikos Seimo II rūmų parodų galerijoje. 
Įėjimas laisvas

• Vilniaus lietuvių namų parodos „Sveikinimai 
Lietuvai“ eksponavimas Lietuvos Respublikos 
Seimo III rūmų parodų galerijoje*

* * *

Kovo 7–14 d.

Vilniaus miesto savivaldybėje (Konstitucijos pr. 3) 
eksponuojama mokinių konkurso „Lietuvos kovų 
už laisvę ir netekčių istorija“ dalyvių dailės darbų 
paroda „Nepriklausomybės rytas“

Kovo 11 d., penktadienis

Genocido aukų muziejus (Aukų g. 2A)

10–18 val. – muziejaus ekspozicijų ir Konfe rencijų 
salėje eksponuojamos Vytauto Didžiojo karo mu-
ziejaus kilnojamosios parodos „Prisiekę kovoti už 
laisvę“ nemokamas lankymas

Tuskulėnų rimties parko memorialinis 
kompleksas (Žirmūnų g. 1F, 1N)

10–18 val. – muziejaus ekspozicijos „Tuskulėnų 
dvaro paslaptys“, Konferencijų salėje eksponuo-
jamos Laisvės kovų ir tremties istorijos muziejaus 
kilnojamosios parodos „Niekas ir nė vienas nėra 
užmirštas“ ir koplyčios-kolumbariumo nemokamas 
lankymas

11–14 val. – šeimos popietė „Lietuvos nepriklau so-
mybės atkūrimo diena“ Konferencijų salėje

13 val. ir 15 val. – apžvalginė muziejaus 
ekspozicijos „Tuskulėnų dvaro paslaptys“ 
ekskursija**

14 val. – dokumentinis filmas „Žibutė – Rozalija 
Preibytė“ (rež. Justinas Lingys, 2015 m.) 
Konferencijų salėje

* Su kvietimais

** Išankstinė registracija: 
el. paštu renginiai.tuskulenai@genocid.lt arba 
tel.: (8 5) 275 1223 / 275 2547

Išsamesnė informacija ir naujausi programos
pakeitimai – interneto svetainėje

http://kovo11.lrs.lt

2016 m. kovo 5–11 d.


