
„TAU, LIETUVA, KAD BŪTUM TIK LAISVA...“ 
(Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataras Steponas Kairys) 

 

LIETUVOS VALSTYBĖS ATKŪRIMO DIENOS RENGINIAI 

2017 m. 

 

Vasario 10, 13, 14 d. integruotas projektas „(Ne) ta pati Lietuva“ antrųjų a, b, c klasių 

mokiniams. Šiaulių Didždvario gimnazija, Vilniaus g. 188 

Vasario 10 d. – kovo 10 d. edukaciniai užsiėmimai priešmokyklinio ugdymo įstaigų ir 

mokyklų vaikams šiomis temomis: tautinio kostiumo pristatymas, supažindinimas su 

skirtingais regiono tautinio kostiumo elementais, tradicinių amatų pristatymas, lietuvių 

liaudies šokių, molio žiedimo, tautinių juostų pynimo pamokėlės. Užsiėmimas mokamas. 

Registracija el. p. renginiai@ziburioknygynas.lt nuo 2017 m. vasario 1 d. „Žiburio knygynas“, 

Vilniaus g. 213 

 

Vasario 13 d.  

16.30 val. pirmųjų klasių „Chorų karai“. Šiaulių Didždvario gimnazija, Vilniaus g. 188 

17 val. koncertas „Tautos stiprybė – vienybėje“. Šiaulių 1-oji muzikos mokykla, Trakų g. 43 

 

Vasario 14 d.  
11 val. pilietiškumo akcija „Gimiau po Lietuvos medžiu“. Savivaldybės viešosios bibliotekos 

Vaikų literatūros skyrius, Gvazdikų takas 8 

12 val. susitikimas su Šiaulių Gytarių progimnazijos moksleiviais ir mokytojais. Organizuoja 

Mokytojų pensininkų klubas „Šviesa“ 

13 val. meninio skaitymo konkursas „Aš tikrai myliu Lietuvą“. Šiaulių „Saulės“ pradinė 

mokykla, Dainų g. 15 

17 val. kultūrinis vakaras „Tautinis kostiumas – lietuviškumo relikvija“. Savivaldybės 

viešosios bibliotekos „Varsos“ filialas, Vilniaus g. 38 D 

 

Vasario 15 d.  

8.30 val. edukacinis užsiėmimas mokymo centro bendruomenei „Nusipink trispalvę pats. 

Nusipink, pasipuošk ir didžiuokis... didžiuokis savimi, didžiuokis nepriklausoma Lietuva“. 
VšĮ Šiaulių darbo rinkos mokymo centras, konferencijų salė (119 kab.). Dvaro g. 144A 

9 val. „Tautiškos giesmės rytmetys“. Šiaulių Lieporių gimnazija, V. Grinkevičiaus g. 22 

11 val. Lietuvos valstybės atkūrimo dienos minėjimas. Šiaulių Sauliaus Sondeckio menų 

gimnazijos Didžioji salė, P. Višinskio g. 35 

11 val. sąspietis „Aš tikrai myliu Lietuvą“. Šiaulių Medelyno progimnazijos kiemelis, Birutės g. 

40 

12 val. miesto ikimokyklinių įstaigų ir pradinių klasių mokinių festivalis „Skiriu tėvynei 

Lietuvai”. Šiaulių Gegužių progimnazija, S. Dariaus ir S. Girėno g. 22 

12 val. tautiškos giesmės giedojimas. Stasio Šalkauskio gimnazija, Stasio Šalkauskio g. 3 

14 val. dokumentinio filmo apie 1918 metų vasario 16-osios akto signatarus peržiūra kartu su 

Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos lektore Lina Baniukaityte. Garsinis vaizdavimas kine. 

Šiaulių kultūros centro Aklųjų ir silpnaregių skyrius, Žemaitės g. 102 

15 val. filmų programa „Senieji Šiauliai“.  Šiaulių kino meno klubas, Aušros al. 15 

18.30 val. koncertas „Myliu aš Tėvynę“. Dalyvauja Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešosios 

bibliotekos vyr. bibliotekininkė, istorikė A. Baškienė, Šiaulių kultūros centro Aklųjų ir silpnaregių 

skyriaus folkloro ansamblis „Sedula“ (vad. V. Gintilaitė). Poetų B. Brazdžionio, J. Strielkūno, J. 

Degutytės, J. Nekrošiaus eiles skaito I. Volodkienė. Įėjimas nemokamas. Šiaulių kultūros centro 

Rėkyvos skyrius, Energetikų g. 7 

15.30 val. antrųjų klasių „Chorų karai“. Šiaulių Didždvario gimnazija, Vilniaus g. 188 

 

Vasario 16 d.  
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10 val. miesto robotikos varžybos „Robotų inžinieriai 2017“. Rungtys: mini sumo ir linijos 

sekimo. Organizuoja Šiaulių robotikos klubas ir Šiaulių jaunųjų techniku centras. Šiaulių jaunųjų 

technikų centras, Gumbinės g. 18  

11−13 val. poetinė-pilietinė akcija „Nepriklausomybės maršrutas-99, Šiauliai“ miesto 12-ojo 

maršruto autobusuose. Lietuvių poetų eiles skaitys Valstybinio Šiaulių dramos teatro aktoriai M. 

Šaltytė, J. Bindokas. Organizuoja Šiaulių miesto kultūros centras „Laiptų galerija“ 

11 val. šv. Mišios. Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus katedra, Aušros tak. 3  

12 val. iškilmingas minėjimas ir Lietuvos valstybės vėliavos pakėlimo ceremonija. Prisikėlimo 

a. 

12.30 val. orientacinis miesto žaidimas „Nepriklausomybės keliu“. Organizuoja Šiaulių skautų 

tuntas ir „Questroom“. Registracija ir išsami informacija www.siauliukulturoscentras.lt. 

Prisikėlimo aikštė  

13 val. koncertas „Tai gražiai mane augino“. Dalyvauja liaudiškų šokių ansamblis „Kalatinis“ 

(vad. V. Verkulienė), liaudiškų šokių grupė „Vajaunas“ (vad. R. Laugalis), choreografijos studija 

„Aušrelė“ (vad. M. Kosaitis), vaikų vokalo studija „Ro-ko-ko“ (vad. R. Kauneckaitė), liaudiškų 

šokių ansamblis „Želmenėliai“ (vad. A. A. Masėnienė), „Jovaro“ progimnazijos ir Didždvario 

gimnazijos vaikų ir jaunimo liaudiškų šokių studija „Šėltinis“ (vad. V. ir R. Laugaliai, G. 

Šveikauskaitė) ir „Juventos“ progimnazijos jaunių choras „Melodija“ (vad. L. Mikutienė). Įėjimas 

nemokamas. Šiaulių kultūros centras, Aušros al. 31 

13 val. nemokama ekskursija pėsčiomis  „Penzeliukas“ – kas jis?“ Registruotis Šiaulių turizmo 

informacijos centre tel.: (8 41) 523 110 arba el. p. tic@siauliai.lt. Susitikimo vieta prie Turizmo 

informacijos centro, Vilniaus g. 213. Organizuoja Šiaulių turizmo informacijos centras 

14 val. koncertas „Nepriklausomybės maršrutas-99, Šiauliai“. Dalyvauja Petras Vyšniauskas 

(saksofonas, klarnetas), Dominykas Vyšniauskas (trimitas) ir ansamblis „Blezdinga“. Įėjimas 

nemokamas. Kvietimus galima pasiimti Šiaulių miesto kultūros centre „Laiptų galerija“ 

(Žemaitės g. 83) darbo valandomis nuo 2017 m. vasario 6 d. (antradieniais–penktadieniais nuo 11 

iki 18 val., šeštadieniais nuo 11 iki 17). Šiaulių miesto kultūros centras „Laiptų galerija“, Žemaitės 

g. 83 

14 val. sportinės radiopelengacijos varžybos, skirtos Lietuvos valstybės atkūrimo dienai 

paminėti. Organizuoja Šiaulių jaunųjų technikų centras. Kurtuvėnų regioninis parkas 

15 val. tarptautinės parodos „Nepriklausomų valstybių – Lietuvos ir Latvijos – kūrėjai 

Mintaujos gimnazijoje“, skirtos artėjančiam Lietuvos ir Latvijos nepriklausomybės 100-

mečiui paminėti, atidarymas. Chaimo Frenkelio vila, Vilniaus g. 74 

19 val. šventinis koncertas „Mes – jėga!“. Dalyvauja Šiaulių bigbendas (meno vad. R. Ašmanis), 

solistai Povilas Meškėla ir Radvilė Karnišauskaitė. Dirigentas Raitis Ašmanis. Koncerto vedėja 

Raimonda Sližienė. Įėjimas nemokamas. Koncertų salė „Saulė“, Tilžės g. 140 

19 val. Igorio Berino ir grupės „Huge Soul“ koncertas. Įėjmas su bilietais. Šiaulių arenos Mažoji 

koncertų salė, Jono Jablonskio g. 16 

Akcija „Pusryčiai su Lietuva“. Akcijos metu į socialinius tinklus įkeliama nuotrauka, kurioje 

akcijos dalyviai įkelia pusryčių nuotrauką su Lietuvos valstybės atkūrimo simbolika. Organizuoja 

Šiaulių mokinių savivaldų informavimo centras 

 

PARODŲ IR EKSPOZICIJŲ NEMOKAMAS LANKYMAS 

 

Šiaulių „Aušros“ muziejaus padalinių: 

11–14 val. – Chaimo Frenkelio vilos (Vilniaus g. 74) 

11–17 val. –  Fotografijos muziejaus (Vilniaus g. 140), Žaliūkių malūnininko sodybos (Architektų 

g. 73), Dviračių muziejaus (Vilniaus g. 139), Radijo ir televizijos muziejaus (Vilniaus g. 174) 

 

11−15 val. 2016 m. Baltijos šalių jaunojo tapytojo prizo (Young Painter Prize 2016) laimėtojos 

Rosandos Sorakaitės tapybos darbų paroda „Persidengimai“. Šiaulių dailės galerija, Vilniaus g. 

245  

11−17 val. Vitos Žabarauskaitės tapybos paroda „Spalvų tėkmė“. Šiaulių miesto kultūros 

centras „Laiptų galerija“, Žemaitės g. 83 
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KITI RENGINIAI  

 

Vasario 15 d. Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešosios bibliotekos spaudinių paroda 

,,Nepamirštamas tautos kelias“. Šiaulių kultūros centro Rėkyvos skyrius, Energetikų g. 7 

 

Iki vasario 22 d. Vytauto Daraškevičiaus fotografijų paroda „Į LAISVĘ: 1988 birželis – 1990 

kovo 11“. Šiaulių kultūros centro Rėkyvos skyrius, Energetikų g. 7 

 

Vasario 27 d. – kovo 13 d. Šiaulių Rėkyvos progimnazijos 1-8 klasių mokinių kūrybinių darbų 

paroda „Lietuvos pilys ir tvirtovės“. Šiaulių kultūros centro Rėkyvos skyrius, Energetikų g. 7 

 

PARODOS SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS FILIALUOSE: 

 

Vasario 7 d. 

17 val. literatūros parodos „Iškelkim laisvės vėliavą į saulę ir būkime viena stipri šeima“ (5−9 

klasių mokiniams) pristatymas. „Spindulio“ filialas, Spindulio g. 5 

 

Vasario 7 d. − kovo 10 d. Šiaulių lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ kūrybinių darbų paroda 

„Lietuva – gimtinė mano“. „Šaltinėlio“ filialas, Trakų g. 38D 

 

Vasario 8 d. – 28 d. paroda „Tau, Lietuva, pinu mintis į raštą ir eiles“. Bibliografijos-

informacijos skyrius, Aido g. 27.  

 

Vasario 10 d. – kovo 3 d. Vinco Kudirkos progimnazijos 5–8 klasių mokinių kūrybinių darbų 

paroda „Savo širdyje Lietuvą nešu“. „Spindulio“ filialas, Spindulio g. 5 

 

Vasario 13 d. – 17 d. paroda „Mūsų vardas Lietuva“. Rėkyvos filialas, Energetikų g. 7 

 

Vasario 13 d. – kovo 13 d. „Romuvos“ progimnazijos 2 klasės mokinių darbelių paroda 

„Lietuva mūsų širdelėse“. „Aido“ filialas, Aido g. 27 

 

Vasario 13 d. – kovo 18 d. literatūrinė paroda „Lietuva mūsų širdyse“. „Saulės“ filialas, K. 

Korsako g. 10 

 

 

Rengėja – Šiaulių miesto savivaldybė 

 

Organizatoriai: Šiaulių kultūros centras, Šiaulių miesto kultūros centras „Laiptų galerija“, Šiaulių 

miesto koncertinė įstaiga „Saulė“ 

 

Bendrosios organizatorės: švietimo, kultūros ir sporto įstaigos  

 

Daugiau informacijos apie renginius rasite interneto svetainėje www.siauliai.lt 

 

 
 

 


