Lietuvos valstybės atkūrimo dienos – Vasario 16-osios – renginiai Kaune 2018 m.
Visuomeninė akcija „Uždek žvakutę ant savanorio kapo“
Žodis - 1918 metų vasario 16-osios Aktas – nebūtų galėjęs virsti kūnu – valstybe – jei nebūtų buvę
savanorių, kurie tapo Lietuvos kariuomenės pamatu. Būtent jų atsidavimas ir kova padėjo pagrindus
mūsų valstybei. Todėl minėdami 100 metų nuo Valstybės atkūrimo, kviečiame vasario 16 dieną uždegti
žvakutę ant savanorių kapų.
Kviečiame dalyvauti visus – mokinius ir mokytojus, politikus ir visuomenininkus, karius, šaulius ir
pacifistus, valdininkus ir verslininkus. Degdamas žvakutę ant savanorio kapo, degi ugnį savo širdyje,
pasiryždamas didiems darbams.
Vasario 16 dieną 11.00 val. – tada, kai susirinko Taryba priimti Nepriklausomybės Aktą - kviečiami
piliečiai uždegti žvakutes ant savanorių kapų. Jei ta diena ar valanda netinka, galima ateiti ir uždegti kitą
valandą ar dieną.
Pagal Eugenijaus Ivaškevičiaus sudarytą „Lietuvos karių, partizanų ir šalių kapai“ yra 184 kapinės,
kuriose palaidoti savanoriai. Mes tikimės, kad 2018 metų vasario 16 dieną visose šiose kapinėse ant visų
savanorių kapų bus uždegtos žvakutės.
Žemėlapį, kuriame galite pamatyti, kuriose kapinėse palaidoti savanoriai, surasite
čia: http://www.bukdetektyvas.lt/kategorijos/savanoriu-kapai/

**

VISUOMENINĖ AKCIJA „UŽDEK ŽVAKUTĘ ANT SAVANORIŲ KAPO“
2018-01-24
Lietuvos savivaldybių asociacija siūlo 2018 m. vasario 16 d. 11 val. įsijungti į pilietinę akciją
1. Aukštųjų Šančių karių kapinės. Palaidota 540 karių.
2. Kauno kapinės Vytauto prospekte. Palaidota 233 kovotojai.
3. Kauno stačiatikių (sentikių) kapinės. Palaidoti 1. A. Pavlovas; X pėst. pulko eilinis. 2. Kalistratas
Ruseckis; III artilerijos pulko eilinis. 3. Akimas Sazanovas (Sazonovas); Karo muziejaus vyresnysis
puskarininkis, III laispnio Vyčio kryžiaus kavalierius. 4. Abraomas Smirnovas; Auto rinktinės grandinis.
4. Kauno žydų kapinės. Palaidota 14 kovotojų.
5. Panemunės kapinės. Palaidotas 101 kovotojas.
6. Petrašiūnų kapinės. Palaidotas Eduardas (Edvardas) Noreika; II pėst. pulko kapitonas, IV ir V laipsnių
Vyčio kryžiaus ordinų kavalierius.
7. Seniavos kapinės. Palaidoti 1. Vladas Ačas; Karo aviacijos, II oros eskadrilės vyresnysis puskarininkis.
2. Antanas Kairaitis; Karo aviacijos; I oro eskadrilės viršila. 3. Juozas Liutkus; Karo aviacijos, II oro
eskadrilės vyresnysis leitenantas. 4. Vincas Mačiokas; Karo aviacijos I oro eskadrilės vyresnysis...
8. Vytauto Didžiojo karo muziejus. Vytauto Didžiojo karo muziejaus K. Donelaičio g. 64 sodelyje stovi
Žuvusiems už Lietuvos laisvę skirtas lauko riedulių paminklas ir kripta su Nežinomo kario palaikais.
9. Žemųjų Šančių karių kapinės. Palaidoti 77 kovotojai.
10. Aukštosios Fredos kapinės. Palaidotas Matas Senkus; Karo aviacijos eilinis.
11. Eigulių kapinės. Palaidoti 1. Pranas Stelmokas; Karo aviacijos, II oro eskadrilės leitenantas. 2.
Vytautas Rauba; Karo aviacijos I oro eskadrilės leitenantas. 3. Juozas Šaučiūnas; V pėst. pulko
leitenantas. 4. Pranas Eimutis (Aimutis); Kauno m. ir apskr. karo komendantūros eilinis, III laipsnio Vyčio
kryžiaus...

Raudondvario Pilyje
Lietuvos Nepriklausomybės Atkūrimo Akto signataras bei poetas Leonas Milčius kviečia vasario 14 d.
17.30 val. į naujausios savo poezijos knygos „Prie Nemuno, Neries, Nevėžio“ pristatymą, kuris vyks
Raudondvario pilyje. Tai jau penktasis autoriaus eilėraščių rinkinys, tik šį kartą pasirodysiantis išskirtiniu
leidimu – knyga puošta paties Leono Milčiaus darytomis fotografijomis, atskleidžiančiomis Kauno rajono ir
visos Lietuvos gamtos, miestų bei miestelių grožį. Leidinį taip pat iliustravo ir dailininkės Rimutės
Musneckaitės-Skučienės specialiai rinkiniui sukurti piešiniai. Naujoji signataro Leono Milčiaus poezijos
knyga-fotoalbumas „Prie Nemuno, Neries, Nevėžio“, skirta Lietuvos valstybės atkūrimo šmtmečiui
paminėti.
**

Lietuvos Valstybės atkūrimo šimtmečio iškilmingas minėjimas vasario 15 d. 17 val. Raudondvario dvaro
menų inkubatoriuje! Kviečiame!

Lietuvos valstybės atkūrimo dienos renginiai Kaune
http://www.kaunas.lt/renginiai/lietuvos-valstybes-atkurimo-dienos-renginiai-kaune/
Vasario 15 d.
10 val. Signatarų kapų lankymas. Gėlių padėjimas prie paminklų Istorinės LR Prezidentūros Kaune
sodelyje.
12 val. Atnaujinto paminklo „Pieta“ atidengimo ceremonija Senosiose Aleksoto kapinėse, Veiverių g. 130.
Atstatymo projekto autorius Rimgaudas Miliukštis, skulptorius Nerijus Kavaliauskas.
14 val. Atkurto paminklo „Garbė žuvusiems dėl Tėvynės“ ir 76 granitinių kryžių žuvusiems kariams
Lietuvos karių kapinėse, esančiose Žemuosiuose Šančiuose, atidengimas, A. Juozapavičiaus pr. 20A.
Kapinių atstatymo projekto autorius architektas Saulius Mikalauskas, skulptorius doc. Alfonsas Vaura.
17-19 val. Edukacinės veiklos „Žalgirio“ arenoje, Karaliaus Mindaugo pr. 50 (su kvietimais).
19 val. Šventinis koncertas Kauno Žalgirio arenoje. Apdovanojimai, Garbės piliečio vardo suteikimo
ceremonija Liudui Mažyliui (su kvietimais).
Vasario 16 d.
10 val. Kauno studentijos ir Kauno viešosios policijos akcija prie įvažiavimų į Kauną.
10 val. Šv. Mišios Kauno Kristaus Prisikėlimo bazilikoje, Žemaičių g. 31A.
10 val. Šv. Mišios Kauno šv. Arkangelo Mykolo (Įgulos) bažnyčioje, Nepriklausomybės a.14A.
11 val. Visuomeninė akcija „Uždek žvakutę ant savanorių kapų“. Savanorių kapų žemėlapis.
11 val. Kauno studentų, moksleivių bei visuomeninių organizacijų eisena nuo Kauno Kristaus Prisikėlimo
bazilikos į Vytauto Didžiojo karo muziejaus sodelį.
11.30 val. Varpų muzikos koncertas Vytauto Didžiojo karo muziejaus sodelyje.
12 val. Iškilmingas minėjimas, Vyčio kryžiaus ordino vėliavos pakėlimo ceremonija, jaunesniųjų
karininkų kursų vadų priesaikos ceremonija, gėlių padėjimas Vytauto Didžiojo karo muziejaus sodelyje.
12.30-12.35 val. Lietuvos bažnyčių varpų sąšauka „Gloria Lietuvai“. Skamba 100 Laisvės varpo dūžių.
12.40 val. HIPERBOLĖ TRIBUTE Igorio Berino ir grupės Huge Soul koncertas Vytauto Didžiojo karo
muziejaus sodelyje.
12.40–19 val. ORIENTACINIS ŽAIDIMAS „Šimtas Lietuvos laisvės akimirkų Kaune“ miesto centrinėje
dalyje. Kviečiame visus dalyvauti orientaciniame maršrute ir aplankyti su tarpukariu susijusius pastatus,
paminklus ir kitas įsimintinas vietas. Visos vietos bus pažymėtos specialiu skiriamuoju ženklu ir
kiekvienoje jų vyks specialiai suplanuotas veiksmas. Bus atspausdinti ir išdalinti lankstinukai, kuriuose
bus atspausdintas Lietuvos nepriklausomybės aktas, lankytinų vietų/punktų žemėlapis ir vieta
antspaudams. Kiekviename punkte nurodytu laiku gausite antspaudą su tos asmenybės, istorinės vietos
ar pastato pavadinimu bei data. Tokiu būdu kviečiame visus simboliškai susirinkti savo naujo šimtmečio
nepriklausomybės akto parašus. Surinkusiems antspaudus paskutiniame žaidimo taške – Istorinės LR
prezidentūros sodelyje bus įteikti specialiai pagaminti ženkliukai.
» 12.40–14.30 val. Signataras Jonas Basanavičius (aktorius Saulius Bagaliūnas) orientacinio žaidimo
dalyviams ir svečiams įteiks Lietuvos nepriklausomybės aktą prie Vytauto Didžiojo universiteto, Studentų
skvere. Aktorius skaitys nepriklausomybės aktą, bendraus, fotografuosis, dovanos orientacinio žaidimo
knygeles, jas antspauduos.
» 13–15 val. Dainos su primarijum Danielium Dolskiu (solistas Andrius Apšega) Laisvės alėjoje prie
restorano ,,Metropolis“. Solistas dainuos primarijaus dainas, bendraus su publika, dės antspaudus,
fotografuosis.

» 13.15–15.15 val. Tarpukario šokiai Kauno įgulos karininkų ramovėje. Mažojoje ramovės salėje
atėjusius žmones sutiks lindyhopo šokėjai, mokys tarpukarinio šokio, o savanoriai apsilankiusiems uždės
antspaudą.
» 14–16 val.
Profesorius Maironis (aktorius Gintautas Bejeris) ir lyrika Žaliakalnio funikulieriaus
muziejuje. Aktorius skaitys lyriką, dės antspaudus, bendraus, fotografuosis.
» 14–15 val.
Istorinė tarpukario Krašto apsaugos ministerijos Sargybos tarnybos pasikeitimo
rekonstrukcija prie Kauno įgulos, Gedimino g. 25. Jos metu išvysime tarpukario Lietuvos kariuomenės
karius, dėvinčius anuometines uniformas, vėliavų pakėlimo ceremoniją, 3 dedikacines salves ir viešą
pažintinį pasakojimą apie Rūmų aplinką ir ceremoniją, išgirsime karinio orkestro maršus ir jaunimo
atliekamas dainas (bus dedami antspaudai).
» 14.30–16 val. Kabaretas prie Kauno valstybinio muzikinio teatro. Aktoriai fotografuosis, dės
antspaudus, dainininkai dainuos operečių ir miuziklų ištraukas.
» 14.30–16.30 val. Pašnekesiai su Kauno burmistru Jonu Vileišiu (aktorius Aleksandras Rubinovas)
Laisvės alėjoje, prie Centrinio pašto. Prie paminklo stovės senovinis automobilis. Aktorius bendraus su
publika, vaišins arbata, dės antspaudus orientacinio žaidimo dalyviams.
» 17–19 val. PREZIDENTINIS SODELIS. Teatralizuoti Prezidentų sveikinimai, Ledo skulptūrų parko
atidarymas, SergeSax & dj Groovis muzika, šviesų ir lazerių šou Laikinosios LR Prezidentūros Kaune
sodelyje. Prezidentūros sodelyje bus galima išgirsti teatralizuotas prezidentų A. Stulginskio (aktorius
Artūras Sužiedelis), K. Griniaus (aktorius Arūnas Stanionis), A. Smetonos (aktorius Edvinas Vadoklis)
istorinių sveikinimo kalbų ištraukas. Prezidentai atvyks senoviniu automobiliu. Visus susirinkusius
kviesime pasigrožėti meistrų padarytomis ir apšviestomis dešimčia ledo skulptūrų #100,
LAISVĖS SKULPTŪRA, LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS AKTAS, LR HERBAS IR GEDIMINAIČIŲ STULPAI ir
kt., pamatyti šviesų ir lazerių šou bei pasimėgauti didžėjaus kartu su Sergej Vichrov (saksofonas)
šiuolaikiškai grojama retro muzika, pasišildyti prie aukurų bei pasivaišinti arbata. Čia visi surinkę
orientacinio žaidimo antspaudus bus apdovanoti specialiai pagamintais ženkliukais.
16 val. Vyčio kryžiaus ordino vėliavos nuleidimo ceremonija Vytauto Didžiojo karo muziejaus sodelyje.
17 val. Kauno miesto simfoninio orkestro Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui skirta koncertas
„Atgimstanti šimtmečio muzika“ Kauno valstybinėje filharmonijoje (su kvietimais), E. Ožeškienės g. 12.
Vasario 15-18 d.
Šimtmečio šviesų festivalis – Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui reikšmingiausių ir vertingiausių
pastatų Kaune (miesto centre ir senamiestyje), meninis apšvietimas. Apšviečiamų pastatų sąrašas:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Kauno centrinio pašto rūmai, Laisvės al. 102;
Lietuvos Teisingumo ir Seimo rūmai (dab. Kauno valstybinė filharmonija), E. Ožeškienės g. 12;
Administracinis pastatas Kauno miesto savivaldybė (buv. Valstybės Taupomosios kasos),
Laivės al. 96;
Vytauto Didžiojo karo muziejus, K. Donelaičio g. 64;
Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus, V. Putvinskio g. 55;
Pieno centro rūmai, Laisvės al. 55/ S. Daukanto g. 18;
Kauno Maironio universitetinė gimnazija, Gimnazijos g. 3;
Karininkų ramovė, A. Mickevičiaus g. 19;
Kristaus Prisikėlimo bazilika, Žemaičių g. 31A;
Medicinos fakulteto rūmai, A. Mickevičiaus g. 9;
Pastatų komplekso antras namas (gydytojos Nadieždos Nagornienės namas), V. Putvinskio g.
54;
Pastatų komplekso pastatas (Vatikano nunciatūra), V. Putvinskio g. 56;
Pastatų komplekso trečias namas (Advokato Kazimiero Škėmos namas ), V. Putvinskio g. 60;
Pastatų komplekso dailininko Antano Žmuidzinavičiaus namas, V. Putvinskio g. 64;
Pastatų komplekso penktas namas (Burmistro Jono Vileišio namas), Putvinskio g. 68;
Pastatų komplekso šeštas namas (Inžinieriaus Antano Gravrogko namas), V. Putvinskio g. 70;
Pastatų komplekso septintas namas (Vinco ir Onos Tercijonų namas), V. Putvinskio g. 72;
Istorinė LR Prezidentūra Kaune, Vilniaus g. 33.

Kiti renginiai/akcijos/koncertai mieste:
Vasario 14 d.
10.30 val. Pilietiškumo pamoka mažiesiems „Aš myliu Lietuvą“ Kauno miesto savivaldybės Vinco
Kudirkos viešosios bibliotekos Parko padalinyje, P. Lukšio g. 60.
11 val. Meninė akcija „Piešiu vėliavą“ Kauno miesto savivaldybės Vinco Kudirkos viešosios
bibliotekosPanemunės padalinyje, Vaidoto g. 115.

17 val. Lietuvos Respublikos šimtmečiui skirtos parodos „100 reikšmingiausių Pirmosios Lietuvos
Respublikos įvykių (1918–1940 m.)” atidarymas (įėjimas su pakvietimais) Istorinėje
Prezidentūroje Kaune, Vilniaus g. 33.
Vasario 15 d.
13.30 val. Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui paminėti koncertas. Meninę programą dovanos Prienų
rajono mišrus vokalinis ansamblis „Puriena“, (vadovė O. Matusevičiūtė) ir Kauno populiariosios muzikos
ansamblis „Bičiuliai“ (vadovas V. Brušnius). VšĮ Kauno ir Marijampolės regionų aklųjų centro didžiojoje
salėje IIa. (Savanorių pr. 206).
16 val. Filmo „Skrydis per Atlantą“ (1983 m., drama, režisierius R. Vabalas) peržiūra Dainavos
padalinyje, Savanorių pr. 377-13.
16 val. Filmo „Dievų miškas“ (2005 m., drama, pagal B. Sruogos knygą „Dievų miškas“, režisierius A.
Puipa) peržiūra Eigulių padalinyje, Šiaurės pr. 95.
17.30 val. Lietuvos tautodailininkų parodos „100 juostų pasveikinimas Lietuvai“ ir skulptoriaus Adolfo
Teresiaus parodos „Monumentalioji ir kamerinė skulptūra fotografijose“ pristatymas Kauno tautinės
kultūros centre, A. Jakšto g. 18.
18 val. Akcija „Šimtmečio linkėjimai Lietuvai“. Filmo „Emilija iš Laisvės alėjos“ (2017 m., istorinė drama,
režisierius D. Ulvydas) peržiūra Suaugusiųjų vartotojų aptarnavimo skyriuje, Laisvės al. 57.
18.30 val. Vakaras „Kelionė laiku. Tarpukario Lietuva: tekstai, dainos, šokiai“ Kauno tautinės kultūros
centre, A. Jakšto g. 18.

Vasario 16 d.
12-14 val. „Trispalvė tapyba“. Atviros kūrybinės tapybos dirbtuvės šeimoms su vaikais KKC „Tautos
namų“ studijoje „Vaivorykštė“, Vytauto pr. 79.
12–24 val. Istoriniai Prezidento rūmai lankytojams atviri ir nemokami nuo vidudienio iki vidurnakčio.
Pirmame rūmų aukšte naujai įrengtos šimtmečio parodos „100 reikšmingiausių Pirmosios Lietuvos
Respublikos įvykių (1918–1940 m.)” apžiūrėjimas vyks tik su ekskursijų vadovu (į ekskursijas būtina
išankstinė registracija, kuri prasidės vasario 1 d., sekite Istorinės Prezidentūros Facebook paskyrą).
12-14 val. Atkurtos Lietuvos šimtmečiui paminėti skirtas dviračių žygį. Jo metu bus važiuojama
maršrutu, kuris sudarys Lietuvos kontūrą! Daugiau informacijos čia.
13 val. Lietuvos karinių vėliavų paroda „Atgimusi po sunaikinimo“ Vytauto Didžiojo karo muziejuje, K.
Donelaičio g. 64, 16 d., lankymas nemokamas.
13.30 val. Mokinių chorų festivalis „Vilties daina“ Kauno Šv. arkangelo Mykolo (Įgulos) bažnyčioje.
14 val. Edukacinė – istorinė tarpukario Krašto apsaugos ministerijos Sargybos tarnybos pasikeitimo
rekonstrukcija prie Istorinės Krašto apsaugos ministerijos, Gedimino g. 25. Jos metu išvysime tarpukario
Lietuvos kariuomenės karius, dėvinčius anuometines uniformas, vėliavų pakėlimo ceremoniją, 3
dedikacines salves ir viešą pažintinį pasakojimą apie Rūmų aplinką ir ceremoniją, išgirsime karinio
orkestro maršus ir jaunimo atliekamas dainas.
14 val. VDU tautinių šokių ansamblio „Žilvitis“ etno spektaklis „Kalvis“, skirtas Lietuvos 100-mečiui bei
„Žilvičio“ veiklos 60-mečiui „Žilvičio“ koncertas VDU salėje, S. Daukanto g. 28.
14 val. Spektaklis „Alksniškės“ Kauno kameriniame teatre, Kęstučio g. 74A (spektaklis mokamas).
14 val. Kūrybinės dirbtuvės. Lipdome šimtmečio simbolius. Kauno miesto muziejus, Kauno
rotušė, Rotušės a. 15. Būtina registracija: www.ooosom.lt
14 val. Kūrybinės dirbtuvės „Nulipdyk Kauno pilį“ Kauno miesto muziejaus Kauno pilies skyrius, Pilies g.
17. Būtina registracija: www.ooosom.lt
15 val. Liaudiškų šokių kolektyvų koncertas, skirtas Lietuvos valstybės šimtmečiui „Vilčių nemunai“
Kauno kultūros centre „Tautos namai“, Vytauto pr. 79.

16 val. Tradicinės parodos „Geriausias 2017 metų kūrinys“ uždarymas ir laureato paskelbimas Kauno
paveikslų galerijoje, K. Donelaičio g. 16.
16 ir 20.30 val. Kino filmo „Pelėdų kalnas“ premjera kino teatre „Romuva“, Laisvės al. 54. Bilietų kainos
3-4 Eur, neįgaliesiams ir ikimokyklinio amžiaus vaikams – nemokamai.
16 val. Ekskursija Kauno miesto muziejaus Kauno rotušėje Rotušės a. 15. Nepriklausomybės akto
signataro, Kauno miesto burmistro Jono Vileišio rezidencija. Būtina registracija: www.ooosom.lt
16 val. Koncertas, skirtas Valstybės nepriklausomybės atkūrimui paminėti Kauno įgulos karininkų
ramovėje, A. Mickevičiaus g. 19. Koncertuos Kauno folklorinis ansamblis „Dailingė“ ir Kauno mišrus
choras „Saluto“.
17 val. Projekto „Šimtai jausmų Lietuvai“ parodos atidarymas Kauno kultūros centre „Tautos
namai“, Vytauto pr. 79.
[Programa gali būti keičiama]
**
NACIONALINIO M. K. ČIURLIONIO DAILĖS MUZIEJAUS
INFORMACINIS PRANEŠIMAS
2018-02-08
ŠVENTINIS RENGINYS, SKIRTAS VASARIO 16
Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės muziejaus
M. Žilinsko dailės galerijoje, Nepriklausomybės a. 12, Kaune, vasario 16 d., penktadienį, 13 val.
kviečiame kauniečių šeimas ir miesto svečius į šventinį renginį.
Prisidėdamas prie lietuviškų patirčių projekto „Šimtmečio valstybingumo projektai. Geltona. Žalia.
Raudona“, Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės muziejaus Švietimo skyrius parengė programą „Jausmų
mandala“. Žodis mandala reiškia ne tik ratą, diską, sferą, apskritimą, bet ir bendruomenę, susirinkimą.
Mandalų gausu mūsų senovės baltų mene, liaudiškuose raštuose, architektūroje ir menininkų kūryboje.
Mandala simbolizuoja harmoniją, vienybę, vientisumą ir gijimą. Šiuos palinkėjimus skirsime Lietuvai,
išliedami jausmus žėrinčiomis tautinės vėliavos spalvomis sferiniuose ornamentuose.
14 val. pakviesime pasižiūrėti režisieriaus Rimtauto Šilinio filmą „Lietuvos prezidentai. 1918–1940 m.“.
Filmo trukmė – 60 min.
Registracija į užsiėmimus vyksta https://ooosom.lt/geltonazaliaraudona/kaunas
Renginys nemokamas.
Maloniai kviečiame.
**
ISTORINĖS LR PREZIDENTŪROS DOVANA ŠVENČIANČIAI LIETUVAI

ISTORINĖS LR PREZIDENTŪROS DOVANA ŠVENČIANČIAI LIETUVAI
Istorinės Prezidentūros projekto „Šimtmečio belaukiant: reikšmingiausi Pirmosios Lietuvos Respublikos
įvykiai (1918–1940 m.)“ komanda penkerius metus trukusį projektą užbaigia nauja paroda ir trimis
leidiniais.
Lankytojai jau nuo vasario 15 d. muziejuje galės išvysti interaktyvią ir smagią parodą „100
reikšmingiausių Pirmosios Lietuvos Respublikos įvykių (1918–1940 m.)“, o iš parodos galės išsinešti to
paties pavadinimo leidinį lietuvių arba anglų kalba (leidinys dovanojamas perkant pilną įėjimo bilietą). O
visiems besidomintiems Lietuvos istorija muziejaus istorikės parengė skaitmeninį leidinį „Pirmoji Lietuvos
Respublika: kas, kur, kada?“, kuriame pateikiami visi 400 projekte dalyvavusių reikšmingiausių politinių,
ekonominių, socialinių ir kultūrinių Pirmosios Lietuvos Respublikos (1918–1940 m.) įvykių.
Istorinės Prezidentūros projekto „Šimtmečio belaukiant: reikšmingiausi Pirmosios Lietuvos Respublikos
įvykiai (1918–1940 m.)“ kūrybinė grupė tikisi, kad šis leidinys padės visapusiškai pažinti Pirmosios
Lietuvos Respublikos laikotarpį, paskatins geriau suprasti įvairius to meto procesus ir suteiks tvirtą
pagrindą didžiuotis savo valstybe.
Leidinius išleido Istorinė Lietuvos Respublikos Prezidentūra Kaune. Projektui „Šimtmečio belaukiant:
reikšmingiausi Pirmosios Lietuvos Respublikos įvykiai“ vadovavo muziejaus vadovė Renata Mikalajūnaitė.
Leidinį sudarė istorikės Justina Minelgaitė, dr. Ingrida Jakubavičienė ir Jovita Jankauskienė. Kalbos
redaktorė – Renata Endzelytė. Vertėjas – Armandas Rumšas. Leidinio dailininkė – Jovita Jankauskienė.
Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba.

Nuoroda: https://drive.google.com/file/d/1-AHWJBheCpDRPiWCavIyBP38FhDd-ca-/view
Informacija teikiama tel. 8 37 201778
**
VYTAUTO DIDŽIOJO KARO MUZIEJAUS INFORMACIJA
Dalinamės apie vasario 16 d. renginius:
Vasario 16 d. minėsime Lietuvos valstybės atkūrimo 100-metį! Tai viena reikšmingiausių Lietuvos
istorijos datų. 1918 metais įkurta nepriklausoma moderni valstybė ir kartu simboliškai atgaivinta senojoje
Lietuvoje (1253–1795 metai) puoselėta Lietuvos valstybingumo tradicija. Šią, kiekvienam piliečiui
reikšmingą progą, kviečiame paminėti kartu.
10:00 – 17:00 val. – Muziejaus lankymas nemokamas, o kiekvienam atėjusiam bus įteiktas Laisvės varpo
simbolis.
12.30–12.35 val. Lietuvos bažnyčių varpų sąšauka „Gloria Lietuvai“ (100 Laisvės varpo dūžių).
13:00 val. – parodos, skirtos pristatyti Lietuvos karinėms vėliavoms, „Atgimusi po sunaikinimo“
atidarymas. Vėliava yra vienas svarbiausių valstybės ir kariuomenės atributų, o jos spalvos ir simboliai
nėra atsitiktiniai. Karinės vėliavos steigiamos, kad įkvėptų karius ir paskatintų juos kilniems uždaviniams
– ginti Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę, užtikrinti taiką.

Bendradarbiaujant su Lenkijos ir Švedijos muziejais, Lietuvos centriniu valstybės archyvu bei kitais
partneriais, parodoje bus galima išvysti ne tik Vytauto Didžiojo karo muziejuje saugomą vaizdinę ir
daiktinę medžiagą. Lankytojai turės galimybę susipažinti su išlikusiomis Lietuvos Didžiosios
Kunigaikštystės kariuomenės, Pirmosios Lietuvos Respublikos kariuomenės, Lietuvos partizanų ir
dabartinės Lietuvos kariuomenės vėliavomis, pabendrauti su parodos rengėjais ir apžiūrėti integruotą
garso, vaizdo, daiktinę medžiagą bei išbandyti interaktyvią edukacinę veiklą.
Taip pat visą dieną lankytojai turės galimybę apžiūrėti parodą apie Laisvės varpą „O skambink per amžius
vaikams Lietuvos...“. Pasaulyje yra trys Laisvės varpai, kurie buvo nulieti, kaip Nepriklausomybės
skelbėjai – JAV „Liberty Bell“, Meksikoje „Grito de Dolores“ ir Lietuvoje „Laisvės varpas“. 1919 m.
„Laisvės varpas“ buvo nulietas už Amerikos lietuvių aukas. 1922 m. vasario 16 d. jis pirmą kartą
suskambo Karo muziejaus bokšte.
Sutikime Lietuvos 100-metį drauge!
**
IX FORTE
**
Kauno regioninis valstybės archyvas kviečia į Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio paminėjimą susitikimą su profesoriumi Liudu Mažyliu, suradusiu 1918 m. vasario 16 d. Lietuvos Tarybos Nutarimo dėl
nepriklausomos Lietuvos atkūrimo originalą, ir į parodos ,,Laikinoji sostinė ir Vasario 16-oji“ atidarymą.

Renginys vyks 2018 m. vasario 14 d., trečiadienį, 14 val.

Parodoje ,,Laikinoji sostinė ir Vasario 16-oji“ pristatomi keturiolikos Kauno regioniniame valstybės
archyve saugomų 1918 m. vasario 16 d. Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarų asmens, jų šeimų bei
veiklos Kauno mieste dokumentai. Demonstruojami Vasario 16 - sios dienos paminėjimo švenčių ir
renginių skelbimai, atspindintys įvairių organizacijų dalyvavimą juose. Kartu paminima ir kita svarbi
Kauno miestui šimtmečio data – 1918 m. gruodžio 18-19 dienomis įvykę pirmieji rinkimai į Kauno miesto
Tarybą.
Renginys vyks 2018 m. vasario 14 d., trečiadienį, 14 val.
Kauno regioniniame valstybės archyve Maironio g. 28 B, Kaunas.
**
Švęsk vasario 16-ąją Kauno Vinco Kudirkos bibliotekoje!

Kviečiame į Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio renginius bibliotekos skyriuose ir padaliniuose.
Vasario 16-oji – svarbiausia mūsų šalies istorijos data. Minint šią dieną ir visus Valstybės atkūrimo
šimtmečio metus, kviečiame pažinti savo šalį, švęsti jos nepriklausomybės atkūrimo jubiliejų ir aktyviai
dalyvauti kuriant jos dabartį ir ateitį.
Suaugusiųjų vartotojų aptarnavimo skyrius
Laisvės al. 57, tel. (8 37) 20 64 14
Nuo vasario 12 iki kovo 11 d. akcija „Šimtmečio linkėjimai Lietuvai“. Bibliotekos lankytojai bus kviečiami
ant specialiai tam skirtos trispalvės sienelės rašyti palinkėjimus Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio
proga.
Vasario 15 d. 18 val. filmo „Emilija iš Laisvės alėjos“ (2017 m., rež. D. Ulvydas) peržiūra.
Jaunimo, meno ir muzikos skyrius
A. Mapu g. 18, tel. (8 37) 22 04 61
Vasario 1–28 d. Kauno kolegijos Justino Vienožinskio menų fakulteto Dizaino katedros Grafinio dizaino
studentų darbų paroda „Studentų grafiniai pamąstymai skirti Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo
šimtmečiui“. Parodos pristatymas vasario 6 d. 17 val.
Vasario 12 d. 12 val. protų mūšis vyresniųjų klasių moksleiviams „Lietuviais esame mes gimę“.
Vasario 13 d. 18 val. „Senamiesčio kino klube“ Kristijono Vildžiūno kino filmas „Kai apkabinsiu tave“.
Tikrais įvykiais paremtas filmas pasakoja lietuvių šeimos, išskirtos per Antrąjį pasaulinį karą, istorija.
1961 – aisiais, po septyniolikos metų nesimatymo, Rūta atvyksta į Vakarų Berlyną susitikti su mylimu
tėvu. Tarp Rytų ir Vakarų Berlyno dar nėra sienos, tačiau nepasitikėjimu persmelkta miesto atmosfera
paverčia tėvą ir dukrą skiriančius kelis kilometrus neįveikiamu atstumu. Gelbėdami vienas kitą nuo KGB
pinklių, jie pasiruošę atsižadėti taip trokštamo susitikimo. Vaidina Elžbieta Latėnaitė, Andrius Bialobžeskis
Jurga Jutaitė, Aleksas Kazanavičius ir kiti.
Vasario 20 d. 19 val. protų mūšis „Lietuva: nuo 1000 iki 100“.
Vaikų literatūros skyrius
V. Krėvės pr. 97A, tel. (8 37) 31 32 18
Vasario 1–24 d. Kauno lopšelio-darželio „Pasaka“ vaikų darbų paroda „Mano gimtinė Lietuva“ pagal
projektą „Tai mano pasaulis – mana Lietuva“, skirta Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui paminėti.
Aleksoto padalinys
Veiverių g. 43, tel. (8 37) 29 57 77
Vasario 15 d. 11 val. protų mūšis „Mano gimtinė – Lietuva“.
Vasario 1–28 d. spaudinių paroda „Pažink, švęsk, kurk“.
Vasario 1–28 d. spaudinių paroda „Tikėki, Lietuva, mumis!“.
„Berželio“ padalinys
Taikos pr. 113B, tel. (8 37) 45 24 04
Vasario 14 d. 12.30 val. protų mūšis 7–8 kl. mokiniams „Lietuvos istorijos žinovas“.
Vasario 7–28 d. Kauno „Vyturio“ gimnazijos moksleivių pagamintų piliakalnių maketų paroda.
Dainavos padalinys
Savanorių pr. 377-13, tel. (8 37) 41 11 85
Vasario 13–15 d. pilietinė akcija „Gražiausi žodžiai Tėvynei“, kurios metu bus kuriamas akrostichas, kurio
eilučių pirmosios raidės sudarys žodį LIETUVA.
Vasario 15 d. 16 val. filmo „Skrydis per Atlantą“ (1983 m., rež. R. Vabuolas) peržiūra.
Eigulių padalinys
Šiaurės pr. 95, tel. (8 37) 38 69 72
Vasario 1–28 d. dokumentų paroda „Apsisprendėme būti nepriklausoma valstybe“.
Palemono padalinys
Marių g. 37, tel. (8 37) 37 35 60
Vasario 15 d. 14 val. protų mūšis 9–12 m. vaikams „Šalis ta – Lietuva vadinas“.

Vasario 15 d. 16 val. filmo „Dievų miškas“ peržiūra (2005 m., drama pagal B. Sruogos knygą „Dievų
miškas“, rež. A. Puipa).
Panemunės padalinys
Vaidoto g. 115, tel. (8 37) 34 62 98
Vasario 8–28 d. sanatorinio vaikų lopšelio-darželio „Pušynėlis“ auklėtinių kūrybos darbų paroda „Lietuva –
mano namai“.
Vasario 14 d. 11 val. meninė akcija „Piešiu vėliavą“.
Parko padalinys
P. Lukšio g. 60, tel. (8 37) 31 41 08
Vasario 1–28 d. spaudinių paroda „Minim vardą Laisvos Lietuvos“.
Vasario 14 d. 10.30 val. pilietiškumo pamoka mažiesiems „Aš myliu Lietuvą“.
Vasario 15 d. 17 val. Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimas. Renginio metu Kazio Griniaus
progimnazijos moksleiviai pristatys muzikinį sveikinimą, pranešimą skaitys istorijos mokytojas Sigitas
Nefas, koncertuos ansambliai „Smaragdas“ ir „Kaunėnai“. Renginio globėja Seimo narė Aušra Papirtienė.
Organizatoriai: Eigulių seniūnija, Parko biblioteka, Eigulių-Žaliakalnio bendruomenės centras, Kaunėnų
bendruomenės centras.
Šančių padalinys
Sandėlių g. 7, tel. (8 37) 74 01 67
Vasario 1–28 d. Spaudinių paroda „Atkurtai Lietuvos valstybei – 100“.
Šilainių padalinys|
Baltų pr. 81, tel. (8 37) 23 88 40
Vasario 1–28 d. Kauno Juozo Grušo meno gimnazijos tapybos darbų ciklas „Lietuvos valstybės atkūrimo
šimtmečiui“.
Vasario 15–28 d. leidinių paroda Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui.
Tirkiliškių padalinys
Tirkiliškių g. 51, tel. (8 37) 39 21 43
Vasario 13 d. 16 val. šventinis minėjimas „Lai Laisve džiaugiasi širdis!“.

