
PROGRAMA

2017 M. GEGUŽĖS 20 D., ŠEŠTADIENIS, PANEVĖŽYS

10.00 val.  Padėkos Šv. Mišios už Lietuvos partizanus ir Laisvės 
gynėjus Švč. Trejybės bažnyčioje Panevėžyje

 Mišiose giedos Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo 
akademijos choras „Kariūnas“, gros Karinių oro pajėgų 
orkestras

11.10 val.  Renginys Lietuvos partizanams pagerbti ir 
Nepriklausomybės kovoms paminėti Nepriklausomybės 
aikštėje

11.30 val. Lietuvos kariuomenės Garbės sargybos kuopos ir 
Lietuvos kariuomenės orkestro paradas Panevėžio 
miesto gatvėmis iš Nepriklausomybės aikštės į aikštę 
prie „Cido“ arenos

12.00–17.30 val.   Partizanų pagerbimo, kariuomenės ir visuomenės 
vienybės dienos renginiai prie „Cido“ arenos Panevėžyje

 Šventėje: NATO oro policijos misijos naikintuvų sveikinimo 
skrydis, Lietuvos kariuomenės Garbės sargybos kuopos 
parodomoji programa su dedikuotomis salvėmis, Lietuvos 
kariuomenės padalinių ginkluotės, technikos, ekipuotės ir 
logistikos ekspozicijų lankymas (kvietimas įveikti ne vieną 
žaidybinę kliūtį ar karinę užduotį kartu su būsimaisiais 
kariais), NATO padalinių, šauktinių ir savanorių tarnybos 
pristatymas. Taip pat Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo 
akademijos grupės „Vytis“ pasirodymas, Nevyriausybinių 
organizacijų koordinacinės tarybos apdovanojimai 
žurnalistams, 15min.lt diskusijos saugumo klausimais

 13.30 val. Garbės sargybos kuopos ir grupės „Sindikatas“  
pasirodymas

 14.30 val. Parodomoji programa „Nepriklausomybės kovos“

 16.00 val. Sraigtasparnio pakilimas ir skrydis virš šventės 
zonos

 16.30 val. Parodomoji karinė operacija

 17.00 val. Krašto apsaugos savanorių pajėgų bigbendo 
muzikinė programa

17.30 val. Partizanų pagerbimo, kariuomenės ir visuomenės 
vienybės dienos renginių Panevėžyje pabaiga

Plačiau apie viską: www.kam.lt

GEGUŽĖS 21 D., SEKMADIENIS, ŠIMONIŲ GIRIOJE, ANYKŠČIŲ RAJ.

10.00–13.00 val.  Pėsčiųjų žygis Algimanto apygardos partizanų takais 

Daugiau informacijos skelbiama www.anyksciai.lt

13.00 val.   Aukštaitijos partizanų pagerbimo ceremonija 
Algimanto apygardoje, Aukštaitijos partizanų 
vadavietėje

 Kareiviška košė, arbata ir partizanų dainos pėsčiųjų 
žygio pabaigos vietoje

GEGUŽĖS 21 D., SEKMADIENIS, VILNIUS

12.00 val. Valstybės ir ES vėliavų keitimo ceremonija prie 
Lietuvos Respublikos Prezidentūros, Simono Daukanto 
aikštėje Vilniuje. Dalyvauja GSK kariai ir KASP 
bigbendas

Po vėliavų keitimo ceremonijos – gėlių padėjimas prie 
partizanų generolo Jono Žemaičio-Vytauto paminklo 
aikštėje prie Krašto apsaugos ministerijos

GEGUŽĖS 21 D., SEKMADIENIS, MINAIČIAI, RADVILIŠKIO R.

12.00 val. Gėlių padėjimas prie monumento Lietuvos    
 partizanams LLKS memoriale Minaičiuose

SATURDAY, 20TH MAY, PANEVĖŽYS

10.00 Holly Mass for the Lithuanian partisans and defenders 
of freedom at the Church of St. Trinity

11.10 Military marches and melodies performed by the 
Orchestra of the Lithuanian Armed Forces at the 
Independence square in Panevėžys followed by 
flowers laying ceremony at the commemorative 
monuments

11.30 Marching of the Honour Guard Company and the 
Orchestra of the Lithuanian Armed Forces from 
Independence square to the „Cido“ Arena

12.00–17.30 Celebration of the Armed Forces and Public Unity Day 
in Panevėžys, at the square next to the „Cido“ Arena

 Salvo fired by the Honour Guard Company of the 
Lithuanian Armed Forces 

Musical program performed by the Orchestra of the 
Lithuanian Armed Forces

 Presentation of the weaponry, accoutrements of the 
detachments of the Lithuanian Armed Forces and the 
Allies’ units

 Presentation of the compulsory and voluntary military 
service 

PROGRAMME

MES –TAI JŪS



2017 m. gegužės 20-21 d.

MES –TAI JŪS
PARTIZANŲ PAGERBIMO, KARIUOMENĖS 

IR VISUOMENĖS VIENYBĖS DIENOS 
RENGINIŲ PROGRAMA

 Joint demo military operation and the flight of the 
fighters of the NATO air policing mission

 15min.lt forum – discussion club

 Village of non-governmental organizations 

Concert of the Big Band of the National Defence 
Volunteer Forces

For more information please visit www.kam.lt

SUNDAY, 21ST MAY, ANYKŠČIAI, ŠIMONIŲ FOREST

10.00–13.00 Marching (10 kilometres long) down the paths of 

partisans of the Aukštaitija Partisan District

 Marching begins at the Šimonių forest, Utena – 

Kupiškis road, direction to Andrioniškis

 Marching ends at the 1949 command post of the 

eldership of the Aukštaitijos partisans detachment 

(bunker of the Algimantas squad)

 For more information please visit www.anykščiai.lt

13.00 Ceremony of commemoration of partisans of the 

Aukštaitija district, at the command post of the 

eldership of the Algimantas detachment

 Military porridge, tea and cheerful melodies and songs 

at the finish point of the marching

SUNDAY, 21ST MAY, VILNIUS

12.00 Exchange ceremony of the Lithuanian and the EU 

flags at the Presidential Palance of the Republic of 

Lithuania, at Simonas Daukantas square

 After the ceremony – laying flowers at the monument 

to Partisan General Jonas Žemaitis – Vytautas, in front 

of the Ministry of National Defence

SUNDAY, 21ST MAY, MINAIČIAI, RADVILIŠKIS DISTRICT

12.00 Laying flowers at the Memorial to the Lithuanian 

Freedom Fighters in Minaičiai

Ievos Budzeikaitės nuotrauka 
Maketavo KAMBRD Vaizdinės informacijos skyrius, Totorių g. 25, LT-01121 Vilnius 

Spausdino  LK KKC, Muitinės g. 4, Domeikava, LT-54359 Kauno r.
www.kam.lt


