LIETUVOS KARIUOMENĖS DIENOS MINĖJIMO

RENGINIŲ PROGRAMA
2010 m. lapkričio 17-23 d.

Lapkričio 17 d., trečiadienis
11.00 val. Vaikų sveikinimai Lietuvos kariams ir parodos „NATO šalių vėliavos“ atidarymas Krašto apsaugos ministerijos
Baltojoje salėje. Karius sveikina Šiaulių lopšelio-darželio „Bangelė“ vaikai.
16.00 val. Nevyriausybinių organizacijų, padedančių stiprinti Lietuvos valstybės gynybinius pajėgumus, koordinacinės
tarybos narių susitikimas su Krašto apsaugos ministerijos vadovybe Krašto apsaugos ministerijos Žalgirio salėje.
Lapkričio 19 d., penktadienis
Lietuvos nepriklausomybės kovų 90-mečio minėjimas.
11.30 val. Gėlių padėjimo ceremonija Giedraičiuose prie paminklo kariams, žuvusiems už Lietuvos laisvę.
Atminimo salvės.
14.00 val. Gėlių padėjimo ceremonija prie Nepriklausomybės paminklo ir Lietuvos savanorių kapų Širvintose.
Atminimo salvės. Krašto apsaugos savanorių pajėgų ginkluotės paroda.
Lapkričio 21 d., sekmadienis
Lietuvos kariuomenės pergalės mūšiuose prieš bermontininkus 91-ųjų metinių minėjimo renginiai Radviliškyje:
9.30 val. Šv. mišios už žuvusiuosius mūšyje su bermontininkais. Pravoslavų kapinių, Nikės paminklo lankymas.
11.00 val. 1919 m. Lietuvos kariuomenės mūšio su bermontininkais rekonstruktorių paradas miesto gatvėmis.
12.00 val. Mūšio su bermontininkais atkūrimas prie Senojo malūno (J. Basanavičiaus g. gale).
13.00 val. Koncertinė programa.
Lapkričio 22 d., pirmadienis
14.00 val. Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio Tarybos 1949 m. vasario 16 d. Nepriklausomybės deklaracijos paskelbimo
memorialo atidarymo ceremonija Radviliškio rajone, Mėnaičių kaime, Miknių-Petrėčių sodyboje.
Dalyvauja Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė.
Lapkričio 23 d., antradienis
Apranga karininkams: išeiginė uniforma.
9.00 val. Šv. mišios Lietuvos kariuomenės Šv. Ignoto bažnyčioje. Malda už Lietuvos kariuomenę.
10.30 val. Lietuvos valstybės apdovanojimų įteikimo ceremonija Lietuvos Respublikos Prezidentūroje.
12.00 val. Iškilminga rikiuotė Katedros aikštėje ir paradas Gedimino prospektu.
Dalyvauja Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė.
13.30 val. Krašto apsaugos ministro ir kariuomenės vado apdovanojimų įteikimo ir aukštesnių karinių laipsnių
suteikimo ceremonija Krašto apsaugos ministerijos Baltojoje salėje.
18.30 val. Lietuvos kariuomenės dienos šventinis koncertas ir statulėlės „Lietuvos karžygys“ įteikimas
Vilniaus įgulos karininkų ramovėje. *
Lapkričio 27 d., šeštadienis
16.00 val. Lietuvos kariuomenės generolų klubo posėdis Kauno įgulos karininkų ramovės Lietuvos Respublikos
Prezidento menėje.
18.00 val. Šventinis pokylis Lietuvos kariuomenės vado kvietimu Kauno įgulos karininkų ramovėje.*
*su kvietimais
MALONIAI KVIEČIAME DALYVAUTI!

