
Kovo 10 d. – Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienos išvakarėse:
 
Biržų rajono savivaldybės atstovai ir „Atžalyno“ pagrindinės mokyklos Pačeriaukštės Petro
Poškaus skyriaus mokytojai vyks į Vilniaus Antakalnio kapines pagerbti Kovo 11-osios akto
signataro Petro Poškaus atminimo. 
 
Trispalviais LAISVĖS vėjo malūnėliais (Biržų jaunimo reikalų tarybos iniciatyva) papuošime
Biržų tvirtovės šiaurės rytinį pylimą (į kairę nuo tilto), sudėliodami didelę vėliavą. Šią vėliavą
kovo 10–11 dienomis ant pylimo pratęsti gali kiekvienas, tereikia atsinešti vienodą
skaičių visų trijų vėliavos spalvų malūnėlių. Taip pat Lietuvos vėliavos spalvų malūnėliais
kviečiame puošti šalia Jūsų esančias erdves: darbovietes, ugdymo įstaigas, namų kiemus,
langus, balkonus, parduotuvių vitrinas.
 
Kovo 11 d. – Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dieną:

Atminimo ir pagarbos žvakutės bei gėlės bus padėtos prie Švyturio gatvėje esančios
Rezistentų kapavietės, prie memorialo žuvusiems
už Lietuvos nepriklausomybę, prie Atminimo lentos, skirtos pokario metais nužudytiems
partizanams atminti.

11 val. Biržų Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje šv. Mišios  už atkurtą laisvą, nepriklausomą
Lietuvą.
15 val. Biržų jungtinėje metodistų bažnyčioje (Kęstučio g. 25) evangelikų ekumeninės
pamaldos už laisvą Lietuvą ir jos žmones (transliacija socialinio tinklo Facebook paskyroje).
12–18 val. Kovo 11-osios akto signatarės Birutės Valionytės, Biržų r. savivaldybės mero
sveikinimai ir šventinė mozaika, sudėliota iš Biržų kultūros centro, Biržų krašto muziejaus
„Sėla“, Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos bei bendrojo lavinimo ugdymo įstaigų
sveikinimų, – ekrane centrinėje miesto aikštėje (prie Biržų Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios) ir
mažesniame ekrane Biržų pilies rūmų pirmo
aukšto galerijoje. Šventinė mozaika ekranuose suksis visą dieną.
 
Kol negalime švęsti mums brangių švenčių dideliame būryje visi kartu, pajuskime bendrumą
ir šventinę nuotaiką bendroje maldoje, taip pat puošdami savo miestą, išeidami
pasivaikščioti ir bandydami pagauti tas šventines akimirkas, kuriomis - te ir nuotoliniu būdu
- visi taip norime pasidalinti, iškeldami trispalvius malūnėlius, kad juose laisvai žaistų mūsų
LAISVĖS vėjas. 
 
 

KOVO 11-ĄJĄ – LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS
ATKŪRIMO DIENĄ – ŠVĘSKIME VISI KARTU!

Biržų rajono savivaldybė Biržų kultūros centras


