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10.00 Orientacinio žaidimo „Paslėptas Joniškis“ maršrutų paskelbimas 
(mobilioji programėlė Action Bound, visame mieste)
17.00 Nemokama treniruotė „Zumba fitness“ (estrada prie Joniškio 
kultūros centro)
18.00 Šeimų sporto žaidynės (Joniškio m. parkas)
22.00 Vakaras „Prakalbink sielą“ (Joniškio m. parkas)

8.00 Miesto žadinimas (visame mieste)
8.00 Joniškiečių mugė (Miesto aikštė)
9.00 Mero sveikinimas. Miestelėnų mankšta „Mūsų miestas 
nesnaudžia“ (aikštė prie savivaldybės pastato)
10.00–19.00 Žaidimų alėja (pievelė prie Joniškio kultūros centro)
10.00–13.00 Sveikatos palapinė (pievelė prie Joniškio kultūros centro)
10.00–14.00 Lauko skaitykla vaikams (pievelė prie Joniškio kultūros 
centro)
10.00 Šunų vikrumo varžybos („Aušros“ gimnazijos stadionas)
11.00 Tarptautinis stalo teniso turnyras, skirtas Donatui Jakovlevui 
atminti („Saulės“ pagrindinė mokykla)
11.00 Šaškių varžybos („Aušros“ gimnazijos sporto aikštynas)
11.00 Krepšinio varžybos („Aušros“ gimnazijos sporto aikštynas)
12.00 Šv. Mišios už Joniškio kraštą. Mato Slančiausko premijos 
teikimo ceremonija. Konkurso „Mūsų valstybės tarnautojas“ 
nominantų pagerbimas  (Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų 
bažnyčia)
12.00 Bėgimo varžybos (Joniškio m. parkas)
13.30 Šachmatų varžybos („Aušros“ gimnazijos sporto aikštynas)
14.00–15.30 Fizinio aktyvumo veikla su i DANCE interaktyvia šokių 
sistema (estrada prie Joniškio kultūros centro)
14.30 Nemokama ekskursija „Joniškio šventovės ir jų bendruomenės“ 
(Miesto a., prie fontano; gidė Jūratė Sabaitė)
15.00 Jolitos Vaitkutės kūrybos darbų parodos „Food Porn“ atidarymas 
(Baltoji sinagoga)
15.00 Fraktalų piešimo edukacija (Joniškio kultūros centro II a. salė)
16.00 Pasakos vaikams (Joniškio m. parkas)
18.00 Kraštietės Eglės Verenkaitės Vunderės tapybos parodos „Spalvos 
ir formos meditacija“ pristatymas (Joniškio kultūros centro fojė „Po palme“)

Programa
Liepos 3 d. (penktadienis)

20.00 Piknikas su JONvabaliais (Joniškio m. parkas)
23.00 Orientacinio žaidimo „Paslėptas Joniškis“ pabaiga. Nugalėtojų 
paskelbimas (Joniškio turizmo ir verslo informacijos centro Jono 
Avyžiaus viešosios bibliotekos „Facebook“ puslapiuose)
23.00 Lauko kino teatras „Kino archyvas: nebylaus kino nakties 
simfonija“. Muzikinė improvizacija – Vitolis Žukas (erdvė tarp 
Joniškio sinagogų)

Liepos 4 d. (šeštadienis) Liepos 5 d. (sekmadienis)

MIESTAS – MUZIEJUS

Liepos 3–5 d.

10.00 Šunų vikrumo varžybos („Aušros“ gimnazijos stadionas)

- Tautodailininkės Virginijos Kutkienės tapybos darbų paroda „Bunda 
gėlės iš ryto – tavo spalvingai dienai“ (Jono Avyžiaus viešosios 
bibliotekos skaityklos languose)
- Joniškio Algimanto Raudonikio meno mokyklos Dailės skyriaus 
moksleivių kūrybos darbų paroda „Mato Slančiausko portretai“ (Jono 
Avyžiaus viešosios bibliotekos skaityklos languose)
-„Sekretai“ – miesto istorijos“ (visame mieste sekant žemėlapį)
-Meninės instaliacijos „Sapnų gaudyklės“ (visame mieste sekant 
žemėlapį)
-Fotografijų konkurso „Bundantis miestas“ laureatų paroda (pastato, 
esančio Šaulių Senoji g. 4A, languose)
10.00–18.00 Stalo teniso kamuoliukų paroda (viešbučio „Šiaurės 
vartai“ 2 a.)
10.00–19.00 Fraktalų paroda „Miesto sapnai“ (Joniškio kultūros centro 
holas)
10.00–19.00 Kraštietės Rūtos Vanagickienės karpinių ir Eugenijaus 
Vanagicko metalo saulučių paroda „Duetas“ (Joniškio kultūros centro 
II a. salė)
Liepos 3–4 d. 10.00–12.00; 13.00–20.00 Lietuvos dailininkų sąjungos 
nario Egidijaus Godliausko tapybos darbų paroda (Upytės g. 1)
Liepos 3 d. 17.00–21.00, liepos 4 d. 10.00–21.00 Miesto skaitiniai 
„Skamba istorijos“ (visame mieste sekant žemėlapį)
Liepos 3–4 d. 22.00–24.00 Vaizdo instaliacijos, koncertai (visame 
mieste sekant žemėlapį)

Organizatoriai: Joniškio rajono savivaldybė, Joniškio kultūros centras, Joniškio istorijos ir kultūros muziejus, Joniškio turizmo ir verslo 
informacijos centras, Jono Avyžiaus viešoji biblioteka, Joniškio sporto centras, Sporto klubas „Avantiūra+“

Rėmėjai: UAB Joniškio butų ūkis, R. Sperskio medienos apdirbimo įmonė 


