
                Kamajų Respublikai - 111 metų! 

               33-oji šventė „KUC KUC KAMAJUOS“ 

 

Penktadienis (rugsėjo 30 d.) 

18 val. Šachmatų ir šaškių varžybos. (Kamajų bendruomenės centre) 

18 val. Auto orientacinės varžybos. Reikalinga išankstinė registracija pas 

Jolantą Vygėlienę tel. 8 612 48054 (Renkamės centrinėje aikštėje) 

Šeštadienis (spalio 1 d.) 

12 val. Veiks parodos : 

Joanos Smalstienės tapybos darbų paroda. (Kamajų bendruomenės centre) 

Gedimino Kostik tapybos darbų paroda, 

Paroda „Iš bibliotekos istorijos“, 

Rudeninių puokščių paroda ( Kamajų miestelio bibliotekoje). 

12 val. Sportinės varžybos (krepšinis, įvairūs konkursai) 

Komandos privalo registruotis pas Ritą Merkienę tel. 8 610 64417. (Kamajų Antano 
Strazdo gimnazijoje) 

12 val. Vaikų valandėlė. Knygelės vaikams „Jei mėnulis būtų nulis“ 

pristatymas, autorės Ieva Kilienė ir Lina Matiukaitė 

Molėtų kultūros centro teatriuko „Rudnosiukas“ programa. (Kamajų bendruomenės 

namuose) 

13 val. Protmūšis. (Kamajų  Antano Strazdo gimnazijoje) 



15 val. Knygos „KAMAJAI“ pristatymas ir Kamajų bibliotekos 70-
mečio minėjimas. Dalyvauja knygos autorius Venantas Mačiekus , „Versmės“ 

leidyklos vadovas  Petras Jonušas. (Kamajų bendruomenės namuose) 

17 val. Kamajų šv. Kazimiero bažnyčioje  Pašnekesiai apie...  

 Darbas, mašina ir namas. Tik? Lekt. Lina Dudaitė (istorikė – politologė) 
 Tikėti Dievą - madinga... Lekt. Andrius Šukys (kunigas) 
 Laikas – brangiausia dovana?! Lekt. Vilma Steputaitienė (pedagogė – filosofė) 
 Nuo mano bažnyčios iki Visuotinės Bažnyčios. Lekt. Raimondas Gleiznys 

(teologas – sielovadininkas) 
 Bendruomenė mažiesiems. Lekt. Elvyra Baltakienė (šeimų sielovadininkė) 

18 val. Sakralinės muzikos koncertas Kamajų šv. Kazimiero 
bažnyčioje. Atlikėjai: Nacionalinės premijos laureatas, saksofonininkas, prof. 

Petras Vyšniauskas; Vilniaus Arkikatedros bazilikos vargonininkas Bernardas 
Vasiliauskas. Programoje XVI - XX a. kompozitorių kūriniai. 

19 val. Sportininkų apdovanojimas ir jaunimo programa 

Koncertuoja: Raminta Rimiškytė (gitara), Austėja Kiliutė (gitara). Šoka Kamajų A. 
Strazdo gimnazijos šokių kolektyvas. Flašmobas. 

20 val. Grupės „Husarai“ koncertas (Centrinėje miestelio aikštėje) 

21 val. Fejerverkai (Centrinėje miestelio aikštėje) 

21 val. Diskoteka su Alizavos jaunimo centru. (Centrinėje miestelio 

aikštėje) 

Sekmadienis (spalio 2 d.) 

8 val. Tradicinis kermošius – mugė (Centrinėje miestelio aikštėje) 

10 - 12 val.  Eterio laikas: KALBA Kamajų Respublikos RADIJAS 

(Centrinėje miestelio aikštėje) 



11 val. Veiks bendruomenių kiemeliai (Centrinėje miestelio aikštėje) 

11 val. Šv. Mišios Kamajų šv. Kazimiero bažnyčioje. Aukoja kun. V. 

Juškėnas. Gieda Svėdasų parapijos choras, vad. Lina Lukošienė. 

12 val. 30 min. Šventinis koncertas. Seniūnijos ir svečių 
sveikinimai ir apdovanojimai. (Centrinėje aikštėje) 

Koncertuoja Sudeikių kultūros skyriaus liaudiškos muzikos  kapela „Seliavytė“, vad. 
Angelė Dikmonienė 

14 val. Edmundo Kučinsko koncertas. 

Spalio 1 - 2 d. veiks FANTAZARIUMAS www.fantazariumas.lt (Kamajų 

bendruomenės centre). 

Galėsite išbandyti visiškai naują pramogą Lietuvoje, su virtualios realybės įranga 
nukeliausite į įvairias erdves, kuriose galėsite slidinėti, nardyti, susidurti akis į akį su 
zombiais, pažaisti su šuniuku robotu ir t.t.  Kaina: 15min. -  4 eur 

 

Pagrindiniai šventės rėmėjai: 

Labdaros ir paramos fondas „Viltis - Vikonda“ ir Jolanta Blažytė 

Rokiškio raj. savivaldybė 

Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo 
ministerijos 

Kamajų bendruomenė 


