
Gegužės 16 d., šeštadienis, Kalniškės, Lazdijų r. Alytaus apskr.
13.30 val. Partizanų pagerbimo ceremonija Kalniškės mūšio vietoje, minint Kalniškės mūšio 70-ąsias metines.  
 Patriotinių ir partizaninių dainų šventė „Te skamba dainos milžinkapių šaly“
 Oficiali Partizanų ir visų Laivės kovotojų pagerbimo ceremonija 
 Lietuvos šaulių priesaika 
 Alytaus įgulos ginkluotės ir technikos ekspozicija 
 Lietuvos kariuomenės Sausumos pajėgų orkestro koncertas visuomenei 
 Kareiviškos vaišės ir arbata 
 Daugiau informacijos bus skelbiama www.kam.lt

Gegužės 17 d., sekmadienis, Marijampolė
9.30 val.  Padėkos Šv. Mišios už Lietuvos partizanus ir Laisvės gynėjus Šv. Mykolo  Arkangelo bazilikoje 
11.00 val.  Lietuvos kariuomenės Garbės sargybos kuopos, Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo
 akademijos choro „Kariūnas“ ir Lietuvos kariuomenės orkestrų žygiavimas į centrinę Marijampolės 
 Jono Basanavičiaus aikštę
11.30–18.00 val. Kariuomenės ir visuomenės vienybės šventė „Vienybėje jėga!“ Jono Basanavičiaus aikštėje Marijampolėje  
11.30 val.  Kariuomenės ir visuomenės vienybės šventės atidarymas:
 NATO oro policijos naikintuvų skrydis
 Šūvis iš istorinės patrankos
 Sveikinimo kalbos
 Lietuvos kariuomenės Garbės sargybos kuopos stilizuotos salvės
 Respublikinio moksleivių rikiuotės konkurso nugalėtojų pasirodymai
 Lietuvos kariuomenės Karinių oro pajėgų orkestro koncertas 
 Lietuvos kariuomenės padalinių ginkluotės, technikos, ekipuotės ir logistikos ekspozicijos, 
 tarptautinių misijų stovyklos lankymas (kvietimas įveikti ne vieną  
 žaidybinę kliūtį ar karinę užduotį kartu su būsimaisiais kariais) 
14.00 val.  Partizanų mūšio epizodai 
15.00 val.  Jungtinė NATO sąjungininkų parodomoji karinė operacija 
15.45 val.  Parašiutininkų šuoliai/pasirodymas
16.30 val.  Lietuvos kariuomenės orkestro ir Valstybinio dainų ir šokių ansamblio „Lietuva“ koncertas – patriotinė programa

Kiti renginiai:
Gegužės 15 d., penktadienis, Minaičiai, Radviliškio r.
13.00 val.  Partizanų pagerbimo ceremonija Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio memoriale Minaičiuose 
 Karinių jūrų pajėgų orkestro koncertas visuomenei 
 Radviliškio rajono moksleivių rengiama akcija

Gegužės 16 d., šeštadienis, Vytauto Didžiojo karo muziejus, Kaunas
18.00–24.00 val. Tarptautinė muziejų bendruomenės akcija Vytauto Didžiojo karo muziejuje  „Muziejaus naktis 2015“: 
 Lietuvos kariuomenės Vytauto Didžiojo jėgerių bataliono karių parodomoji programa  
 Tarpukario Lietuvos kariuomenės ginklų pristatymas 
 Viktorinos,  proto mūšis, ekskursijos ir edukaciniai užsiėmimai, norimo vardo inicialų iškalimas ant 
 pakabukų, molinių medalių gamyba ir t.t.  
 Lietuvos karinių oro pajėgų orkestro ir kompozitoriaus prof. Giedriaus Kuprevičiaus koncertai 
 Kauno menininkų ir šokių kolektyvų pasirodymai 
 Lankymasis muziejaus ekspozicijose ir renginiuose nemokamas

Gegužės 17 d., sekmadienis, Vilnius
12.00 val.  Lietuvos valstybės, Europos Sąjungos ir NATO vėliavų keitimo ceremonija prie Lietuvos Respublikos   
 Prezidentūros, Simono Daukanto aikštėje Vilniuje
 Po vėliavų keitimo ceremonijos - gėlių padėjimas prie partizanų generolo Jono Žemaičio – Vytauto    
 paminklo aikštėje prie Krašto apsaugos ministerijos
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