LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS ATKŪRIMO DIENOS MINĖJIMO

PROGRAMA
2013 m. kovo 7–11 d.
Kovo 7 d., ketvirtadienis

PARODOS

22.00–24.00 val. Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos Kariūnų
tarybos iniciatyva Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo
dienos proga – dainos ir prisiminimai prie degančio laužo ant
istorinio Stalo kalno Vilniuje

Kovo 4 d. – kovo 25 d.
Fotografijų parodos „Už Lietuvos Nepriklausomybę“ atidarymas Parlamento
galerijoje

Kovo 9 d., šeštadienis
10.15–18.00 val. Tradicinis šachmatų „Žaibo“ turnyras „Seimo Taurė 2013“,
skirtas Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 23-osioms
metinėms, Seimo I rūmuose *

Kovo 10 d., sekmadienis
13.00 val. Gėlių, skirtų padėti ant Lietuvos Nepriklausomybės Akto
signatarų kapų, perdavimo ceremonija Parlamento galerijoje *
Gėlės bus padėtos ant Lietuvos Nepriklausomybės Akto
signatarų kapų Joniškyje, Kaune, Kėdainiuose, Klaipėdoje,
Pakruojyje, Palangoje, Plungėje, Vilniuje
14.00 val. Parodos „Skulptoriai skaito K. Donelaitį“, skirtos Lietuvos
Nepriklausomybės atkūrimo 23-osioms metinėms, atidarymas
Seimo II rūmų galerijoje

Kovo 11 d., pirmadienis
9.00 val. Gėlių padėjimas prie Kovos 11-ajai skirto paminklo „Žinia“
Nepriklausomybės aikštėje
9.20 val. Fotografijų parodos „Už Lietuvos Nepriklausomybę“
atidarymas Parlamento galerijoje *
10.00 val. Iškilmingas Lietuvos Respublikos Seimo minėjimas, skirtas
Kovo 11-ajai – Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai,
Seimo Kovo 11-osios Akto salėje *
12.00 val. Trijų Baltijos valstybių vėliavų pakėlimo ceremonija
Nepriklausomybės aikštėje
12.00–19.00 val. Pilietiškumą ugdantys renginiai „Laisvės vėjas“ Vilniuje, nuo
Nepriklausomybės aikštės iki Katedros aikštės
12.30 val. Šv. Mišios Vilniaus arkikatedroje bazilikoje
12.30–16.00 val. Atvirų durų valandos Lietuvos Respublikos Seimo I rūmuose
Vaikų dirbtuvės, moksleivių meno kolektyvų ir folkloro
ansamblių meninės kompozicijos, trumpametražių
dokumentinių filmų demonstravimas, parodų lankymas
14.30 val. Valstybės Nepriklausomybės stipendijos įteikimas Lietuvos
Respublikos Seimo rūmuose, Algirdo Mykolo Brazausko
salėje *
* – su kvietimais

Kovo 4–24 d.
Paroda „Skulptoriai skaito K. Donelaitį“, skirta Lietuvos Nepriklausomybės
atkūrimo 23-osioms metinėms, Seimo II rūmų galerijoje
Kovo 4–25 d.
Tautodailininkės Dalios Kerpauskienės tekstilinių gobelenų „Tėviškės spalvos“
paroda Seimo III rūmų galerijoje
Paroda „Kovo 11-oji Šakių rajono moksleivių kūryboje“ Seimo II ir III rūmus
jungiančioje galerijoje
Paroda „Lietuva ir Pasaulis Jokūbo Pijaus Vildžiūno piešiniuose“ Seimo I ir
II rūmus jungiančioje galerijoje

Kovo 11 d., pirmadienis
Atvirų durų diena LGGRTC Genocido aukų muziejuje (Aukų g. 2A)
Nuo 10 iki 18 val. lankytojai turės galimybę nemokamai aplankyti buvusį
KGB vidaus kalėjimą, mirties nuosprendžių vykdymo patalpą, kitas
muziejaus ekspozicijas, Konferencijų salėje apžiūrėti parodą „2012 metų
Laisvės premijos laureatas Antanas Terleckas“
Atvirų durų diena LGGRTC Tuskulėnų rimties parko memorialiniame
komplekse (Žirmūnų g. 1F, 1N)
Nuo 10 iki 18 val. lankytojai turės galimybę nemokamai aplankyti muziejinę
ekspoziciją „Tuskulėnų dvaro paslaptys“, susipažinti su Konferencijų
salėje eksponuojama kilnojamąja paroda „Išsaugota tiesa“. Nuo 10 iki
18 val. lankytojams bus atvira Tuskulėnų rimties parke esanti koplyčiakolumbariumas
14.45 val. vyks nemokama pažintinė ekskursija po Tuskulėnų rimties parko
memorialinio komplekso teritoriją ir muziejinę ekspoziciją „Tuskulėnų dvaro
paslaptys“ (rinktis prie Konferencijų salės, Žirmūnų g. 1F)
Konferencijų salėje vyks renginiai:
13.00 val. – kilnojamosios parodos „Išsaugota tiesa“ (Lietuvos partizanų
Vytauto apygardos Lokio rinktinės dokumentai ir fotografijos, 1944–1958 m.)
pristatymas
16.00 val. – Rusijos Federacijos ginkluotųjų pajėgų išvedimo iš Lietuvos
Respublikos 20-ųjų metinių minėjimas. Vyks muzikinis pasirodymas, bus
skaitomas pranešimas „Rusijos kariuomenės išvedimas iš Lietuvos“ ir įteikti
liudijimai valstybės gynėjams-kariams

Naujausi programos pakeitimai — interneto svetainėje http://kovo11.lrs.lt

