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Vasario 16 d.  

11 val. šv. Mišios. Šiaulių katedra, Aušros tak. 3 

11−13 val. poetinė akcija „Nepriklausomybės maršrutas. Šiauliai“  miesto autobusuose. Lietuvių 

poetų eiles skaitys Valstybinio Šiaulių dramos teatro aktoriai Monika Šaltytė, Juozas Bindokas, 

Danguolė Petraitytė, Sigitas Jakubauskas, Šiaulių Juliaus Janonio gimnazijos moksleiviai. 

Organizatorius – Šiaulių miesto kultūros centras „Laiptų galerija“ 

12 val. iškilminga Lietuvos valstybės vėliavos pakėlimo ceremonija. Prisikėlimo aikštė 

13 val. liaudiškų šokių ir muzikos koncertas „Kokios gražios tavo spalvos, Tėvyne!“ Dalyvauja 

vaikų ir jaunimo tautinių šokių ansamblis „Šėltinis“ (vad. V. ir R. Laugaliai), Šiaulių kultūros 

centro liaudiškų šokių ansamblis „Kalatinis“ (vad. V. Verkulienė), liaudiškų šokių grupė 

„Vajaunas“ (vad. R. Laugalis), liaudiškos muzikos kapela „Šelmiai“ (vad. A. Šliauteris) ir kiti. 

Šiaulių kultūros centras, Aušros al. 31 

14 val. muzikos renginys „Nepriklausomybės maršrutas. Šiauliai“. Grupės „Pelenai“ 

koncertas. Šiaulių miesto kultūros centras „Laiptų galerija“, Žemaitės g. 83. Įėjimas su kvietimais 

(pasiimti galima antradienį-penktadienį nuo 11val. iki 18 val., šeštadienį nuo 11val. iki 17 val.). 

Šiaulių miesto kultūros centre „Laiptų galerija“) 

15 val. projekto „Vienas autorius − vienas kūrinys II“ parodos „Vienas kūrinys Šiauliams“ 

atidarymas. Šiaulių dailės galerija, Vilniaus g. 245 

16 val. šventinis koncertas „Šalis, kuri mane užaugino“, skirtas Lietuvos valstybės atkūrimo 

dienai paminėti. Dalyvauja Nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatas, Lietuvos 

nacionalinio simfoninio orkestro garbės dirigentas maestro Juozas Domarkas, Nacionalinės kultūros 

ir meno premijos laureatas, Šiaulių miesto garbės pilietis prof. Virgilijus Noreika (tenoras), Dainius 

Puišys (baritonas), Rimantas Vingras (fortepijonas), Sigutė Vaičiulytė (sopranas), Lietuvos dailės 

muziejaus vyrų choras „Varpas“ (meno vad. ir dirig. prof. J. Kalcas), Šiaulių universiteto mišrusis 

choras „Studium“ (meno vad. ir dirig. B. Janonienė, chormeist. J. Gavanauskas), Šiaulių kamerinis 

orkestras (meno vad. ir dirig. R. Šumila), Šiaulių pučiamųjų orkestras (meno vad. ir dirig. S. 

Vaičiulionis, dirig. G. Brūzga). Koncerto vedėja – aktorė Olita Dautartaitė. Organizatorius – 

Šiaulių miesto koncertinė įstaiga „Saulė, partneriai: Šiaulių LIONS ALKA klubas, Šiaulių 

universitetas. Įėjimas su kvietimais (pasiimti galima kasoje pirmadienį-penktadienį nuo 11 val. iki 

13 val.; nuo 16 val. iki 18 val.). Koncertų salė „Saulė“, Tilžės g. 140 

17 val. Šiaulių miesto savivaldybės 2016 metų jaunojo menininko, stipendininko Beno Alejūno 

tapybos parodos „EGZODAS“ atidarymas. Šiaulių universiteto dailės galerija, Vilniaus g. 141 

Šiaulių „Aušros“ muziejaus padalinių parodų ir ekspozicijų lankymas nemokamas: 

11−17 val. Fotografijos muziejus (Vilniaus g. 140), Dviračių muziejus (Vilniaus g. 139)  

11−13 val. Chaimo Frenkelio vila (Vilniaus g. 74)  

 

Kiti renginiai 

Vasario 2 d. 11.15 val. kūrybinis origami 3D užsiėmimas „Aš tikrai myliu Lietuvą“. Šiaulių 

miesto savivaldybės viešosios bibliotekos „Šaltinėlio“ filialas, Trakų g. 20A 

Vasario 10 d. 12 val. edukacinis užsiėmimas „Piešiu laisvą Lietuvą komiksuose“. Šiaulių 

miesto savivaldybės viešosios bibliotekos „Saulės“ filialas, K. Korsako g. 10 



Vasario 12 d. 10 val. pilietinė akcija „Mano širdy trys spalvos“. Šiaulių miesto savivaldybės 

viešosios bibliotekos Skaitytojų aptarnavimo skyrius, Aido g. 27 

Vasario 14 d. 15 val. koncertas „Lietuviais esame mes gimę“. Dalyvauja Šiaulių kultūros centro 

mišrusis kamerinis choras „Vasara“ (vad. K. Luotė). Šiaulių kultūros centras, Aušros al. 31 

Vasario 15  d.  17 val. koncertas „Dainuok, mano Lietuva!“ Dalyvauja Šiaulių žemaičių folkloro 

ansamblis „Auda“ (vad. M. Žalneravičius). Šiaulių kultūros centro Aklųjų ir silpnaregių skyrius, 

Žemaitės g. 102 

Vasario 15 d. 17.30 val. Šiaulių universiteto pučiamųjų instrumentų orkestro koncertas, 

skirtas Lietuvos valstybės atkūrimo dienai. Šiaulių Šv. Jurgio bažnyčia, Kražių g. 17  

Vasario 15 d. 18 val.  koncertas „Teskamba Tavo vardas, Lietuva“. Dalyvauja Šiaulių kultūros 

centro liaudiškų šokių ansamblis „Kalatinis“ (vad. V. Verkulienė). Šiaulių kultūros centro Rėkyvos 

skyrius, Energetikų g. 7 

Vasario 15−22 d. knygų ir spaudinių paroda „Nenugalėtoji Lietuva“. Šiaulių miesto 

savivaldybės viešosios bibliotekos Rėkyvos filialas, Energetikų g. 7  

  

Pastabos:  

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

 

 

Rengėja – Šiaulių miesto savivaldybė 
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