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2022 m. gegužės 14 d., šeštadienis, Utena

11.00 val.   Padėkos Šv. Mišios už Lietuvos partizanus ir Laisvės gynėjus Kristaus žengimo į dangų bažnyčioje Utenoje 
 
12.00 val. Lietuvos partizanų pagerbimas ir naujų Lietuvos šaulių sąjungos narių priesaika prie paminklo partizanams Utenio aikštėje

12.30 val.  Lietuvos kariuomenės padalinių ir šaulių žygiavimas į Utenos kultūros centro aikštę. 

13.00 – 18.00 val. Partizanų pagerbimo, kariuomenės ir visuomenės vienybės dienos renginiai  prie Utenos kultūros centro 
Šventėje: NATO oro policijos misijos naikintuvų skrydis, Lietuvos kariuomenės Garbės sargybos kuopos parodomoji programa, Lietuvos 
kariuomenės orkestro muzikinė programa, Lietuvos kariuomenės ir sąjungininkų padalinių ginkluotės, technikos, ekipuotės ir logistikos 
ekspozicijų lankymas, NATO padalinių, studijų Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijoje pristatymas, šauktinių ir savanorių tarnybos 
pristatymas, kvietimas įveikti ne vieną žaidybinę kliūtį ar karinę užduotį kartu su kariais ir būsimaisiais karininkais, 

14.00–17.00 val. Koncertinė programa pagrindinėje šventės scenoje:
Groja Krašto apsaugos savanorių pajėgų bigbendas (solistai Eglė Jakštytė ir Jurgis Brūzga) ir Utenos regiono jaunimo muzikos grupės
Plačiau apie viską interneto svetainėje www.kam.lt; www.kariuomene.lt  

Gegužės 14-osios Muziejų naktis Utenos Laisvės kovų muziejuje (Stoties g. 39)

19.00 Pokalbių valanda „Gyvenimą paaukoję Tėvynei“ (skirta Lietuvos partizanų ir Laisvės šauklio Romo Kalantos atminimui)

20.00  Koncertas „Mūsų dainos“ 
Dalyvauja skirtingų kartų Utenos miesto dainininkai ir muzikantai.  
Ekspozicijos lankymas ir ekskursijos

Gegužės 15 d., sekmadienis, Andrioniškio krašte, Anykščių raj.

10.00–13.00 val. Pėsčiųjų žygis Aukštaitijos partizanų  takais Andrioniškio apylinkėmis  
• Daugiau informacijos bus skelbiama interneto svetainėje www.kam.lt; www.kariuomene.lt; www.anyksciai.lt ; www.genocid.lt
Dalyvauja LK Karinių oro pajėgų orkestras 

10.00-11.00 val.  Šv. Mišios už partizanus ir Laisvės gynėjus Andrioniškio Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčioje

11.30 val. Pagerbimas Karaliaus Mindaugo srities (Aukštaitijos) partizanų vado Šarūno ir jo bendražygių  žuvimo vietoje. Pagarbos salvės ir 
gėlių padėjimas 
 
13.00 val.  Aukštaitijos partizanų pagerbimo ceremonija Vytauto apygardos partizanų teritorijoje (Niūronyse) 

Ceremonijoje:
Nuaidės pagarbos ir atminimo salvės, bus padėtos gėlės ant partizanų kapų, gros Lietuvos kariuomenės Karinių oro pajėgų orkestras, dainuos 
Vilniaus įgulos karininkų ramovės folkloro ansamblis „Vilnelė“, bus pristatoma karinės ginkluotės ir pokario rezistencijos kovų klubo „Partizanas“ 
ekspozicija, surengta paroda VANAGAS SU VANAGĖLIAIS, skirta A. Ramanauskui-Vanagui atminti. 
Ceremonijos pabaigoje - kareiviškos vaišės ir partizanų dainos.

Gegužės 15 d., sekmadienis, Vilnius.

12.00 val.  Valstybės, istorinės, ES 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

P.S.  Gėlės partizanams pagerbti taip pat bus padėtos Lietuvos partizanų memorialuose Minaičiuose, Radviliškio raj. ir Kryžkalnyje, Raseinių raj. 

MALONIAI KVIEČIAME DALYVAUTI!

Renginių organizatoriai: 
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