
                    
ŠVENTINIAI RENGINIAI 

 

GEGUŽĖS 23 d. (ketvirtadienis) 
 

17.00  Ukmergės krašto dailininkų ir fotografų kūrybos parodos „Miesto vartai“ atidarymas 
Kultūros centro dailės galerijoje 
 

GEGUŽĖS 24 d. (penktadienis) 
 

15.00  Respublikinė šventė  „Poezijos pavasaris“ 
Ukmergės Švč. Trejybės bažnyčioje 
 

GEGUŽĖS 31 d. (penktadienis) 
 

17.00  Skulptorių, kraštiečių brolių Leono ir Mykolo Striogų darbų parodos atidarymas  
Ukmergės kraštotyros muziejuje 
 

18.00  Akcija „Žadintuvų choras“. Rekordas - daugiausiai vienu metu skambančių žadintuvų 
Kultūros centro šokių salėje 
 

18.00  Šv. Mišios už Ukmergės miestą  
Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčioje 
 

BIRŽELIO 1 d. (šeštadienis) 
 

08.30  Rytinė mankšta  
Pievoje prie naujojo dviračių tako Šventosios pakrantėje 
 

9.00-11.00   Miesto gimtadienio pusryčių arbata improvizuotoje terasoje „Vasaros linksmybės“  
„Piliakalnio“ kavinės terasoje 
 

11.00   Fotografijų paroda „Ukmergės miesto švenčių akimirkos“  
Šalia Ukmergės kraštotyros muziejaus 
 

11.00-15.00  Vaikystės šventė, skirta Tarptautinei vaikų gynimo dienai  
Aikštėje prie Kultūros centro 
 

12.00-13.00  Poezijos skaitymai iš senamiesčio balkonų 
Kęstučio a. 
 

13.00-14.00  Ukmergės meno mokyklos meninė-muzikinė akcija 
Vienuolyno gatvėje 
 

13.00-15.00  Ukmergės folkloro kolektyvų, kaimo kapelų „spaciros“. Tradiciniai apdainavimai 

ir pagrojimai 
 Pilies parke 
 

 



 

15.00 Podolės Kameneco vardo suteikimas pėsčiųjų ir dviračių takui 
Dviračių take Šventosios pakrantėje 
 

15.30  Miesto svečių, bendruomenių, įmonių, įstaigų atstovų, moksleivių eitynės miesto 

gatvėmis (link Kęstučio aikštės) 
Eitynių pradžia dviračių take Šventosios pakrantėje 
 

16.00  TEATRALIZUOTA MIESTO ISTORIJOS KRONIKA 
Kęstučio a., prie paminklo „Lituania Restituta“ 
 

17.00  Ukmergės mero sveikinimas, svečių pristatymas ir pagerbimas. Garbės piliečio vardo 

suteikimo ceremonija. Ukmergės himnas „Mano kelias - Ukmergė“ 
Didžiojoje scenoje Pilies parke 
 

17.30  Pučiamųjų orkestro koncertinė programa 
Didžiojoje scenoje Pilies parke 
 

18.00  Ansamblio „Jonis“ koncertas (I dalis) 
Didžiojoje scenoje Pilies parke 
 

18.00  Lietuviškų trumpų filmų programa "LT trumpai: trumpametražiai iš Lietuvos";  

Respublikinio moksleivių filmų festivalio "2blis013" geriausių filmų pristatymas 
Kultūros centro didžiojoje salėje 
 

18.40-19.00  Ukmergės bendruomenės garbės ženklo apdovanojimai 
Didžiojoje scenoje Pilies parke 
 

19.10 Ansamblio „Jonis“ koncertas (II dalis) 
Didžiojoje scenoje Pilies parke 
 

21.00  Jaunimo muzikos grupių koncertas-diskoteka  
Didžiojoje scenoje Pilies parke 
 

24.00  Šventiniai fejerverkai, lazerių šou 
Didžiojoje scenoje Pilies parke 
 

24.00-02.00  Jaunimo muzikos grupių koncertas, diskoteka  
Didžiojoje scenoje Pilies parke 

 

ŠVENTINIAI SPORTO RENGINIAI MIESTO STADIONE 
 

            GEGUŽĖS 31 d. (penktadienis) 
 

11.00  Respublikinis neįgaliųjų „Bočia“ turnyras 
 

11.00  Rajono ugdymo įstaigų ikimokyklinukų sporto šventė 
 

14.00  Vaikų mažojo futbolo turnyras 
 

14.00  Vaikų krepšinio 3x3 turnyras 
 

           BIRŽELIO 1 d. (šeštadienis) 
 

11.00  Pliažo tinklinio turnyras 
 

11.00  Lietuvos mergaičių (2000 metų gimimo ir jaunesnių) futbolo 7x7 finalinės varžybos 
 

11.00  Respublikinis berniukų (2001 metų gimimo ir jaunesnių) futbolo turnyras  
 

11.00  Jaunimo ir suaugusiųjų krepšinio 3x3 turnyras 
 

11.00  Didžiųjų šachmatų turnyras 
Kęstučio aikštėje 

 

       * Organizatoriai gali keisti renginių laiką, papildyti programą naujais renginiais 


