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AKMENĖS RAJONO SAVIVALYBĖS KULTŪROS CENTRO RENGINIAI, SKIRTI VYTAUTO MAČERNIO, KARDINOLO VINCENTO 

SLADKEVIČIAUS, MARIJOS GIMBUTIENĖS, JUOZO ZIKARO BEI ABIEJŲ TAUTŲ RESPUBLIKOS GEGUŽĖS 

3-IOSIOS KONSTITUCIJOS IR TARPUSAVIO ĮŽADO METAMS PAMINĖTI  

2021 METAI 
 

NAUJOSIOS AKMENĖS KULTŪROS RŪMAI 

Eil. 

Nr. 

Renginiopavadinimas data organizatorius,vieta Lėšos 

(Eur) 

Kontaktinis telefono Nr., el. paštas 

1 2 3 4 5 6 

SAUSIS 

1. Archyvų metams paminėti skirtas ilgamečio 

Naujosios Akmenės kultūros rūmų meno mėgėjų 

kolekyvų vadovo, Kultūros rūmų direktoriaus, 

Akmenės rajono garbės piliečio Jono Gintausko 

atminimo įamžinimo vakaras „Atminties meodijos“ 

8 d.  organizatorius Kultūros centras  tel. (8 425) 56 996, mob.8 650 20 371, 

el. paštas info@akmeneskc.lt  vieta Naujosios Akmenės kultūros rūmai  

2. Laisvės gynėjųdienos  30-ies metų sukakties  

minėjimas „Laisvės sparnai“ 

13 d. organizatorius Kultūros centras  tel. (8 425) 56 996, mob.8 650 20 371, 

el. paštas  info@akmeneskc.lt vieta Naujoji Akmenė, Respublikos g., prie 

Laisvės paminklo 

3. Kultūros darbuotojų ir mėgėjų meno kolektyvų 

vakaras ,,Po mūzos sparnu“ 

22 d. organizatorius Kultūros centras  tel. (8 425) 56 996, mob.8 650 20 371, 

el. paštas info@akmeneskc.lt vieta Naujosios Akmenės kultūros rūmai 

VASARIS 

1. Rygos fotoklubo Eduardo Kapsa  

fotografijų paroda 

11 d. organizatorius Kultūros centras  tel. (8 425) 56 996, mob.8 650 20 371, 

el. paštas info@akmeneskc.lt vieta Naujosios Akmenės kultūros rūmų 

Parodų salonas 

2. Meilės (Šv. Valentino) dienai skirtas  

duetų vakaras „Sušildyk vasara vasarį mano 

12  d. organizatorius Kultūros centras  tel. (8 425) 56 996, mob.8 650 20 371, 

el. paštas info@akmeneskc.lt 
vieta Naujosios Akmenės kultūros rūmai 

3. Lietuvos Valstybės atkūrimo, vasario 16-ajai skirtas 

koncertas-minėjimas „Amžių giesmė Lietuvai“  

 

16 d. organizatorius Kultūros centras, Naujosios 

Akmenės miesto seniūnija 

 
tel. (8 425) 56 996, mob.8 650 20 371, 

el. paštas info@akmeneskc.lt 
vieta Naujosios Akmenės kultūros rūmai 

4. Užgavėnių šventė 

,,Kepė boba blynus“ 

16 d.  organizatorius Kultūros centras  tel. (8 425) 56 996, mob.8 650 20 371, 

el. paštas info@akmeneskc.lt vieta Naujosios Akmenės miestas 

KOVAS 

1. „Metų Akmenietė 2020“ apdovanojimai. 

Koncertas skirtas Tarptautinei moters dienai 

paminėti  

8 d.  organizatorius Kultūros centras  tel. (8 425) 56 996, mob.8 650 20 371, 

el. paštas info@akmeneskc.lt vieta Naujosios Akmenės kultūros rūmai 
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2. Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienos 

minėjimas. Akmenės rajono vaikų chorų festivalis 

„Dainuojam Lietuvai“ 

11 d. 

organizatorius Naujosios Akmenės muzikos 

mokykla 

 tel. (8 425) 59 432, el. pastas 

namm@akmene.lt 

vieta Naujosios Akmenės kultūros rūmai 

3. 

Koncertas „Visos dainos Lietuvai“ 13 d. 

organizatorius Naujosios Akmenės Bočių 

bendrija 

  mob. 866040065, 

el. paštas anazakiene@gmail.com 

 vieta Naujosios Akmenės kultūros rūmai 

4. 
Vaikų ir jaunimo liaudiškų šokių festivalis 

 ,,Šokio siautulys“ 
20 d. 

organizatorius Kultūros centras  
tel. (8 425) 56 996, mob.8 650 20 371, 

el. paštas info@akmeneskc.lt vieta Naujosios Akmenės kultūros rūmai 

5. Vėlykinės dirbtuvėlės  

„Ką margutis pasakys?“ 

18-25 d. organizatorius Kultūros centras  tel. (8 425) 56 996, mob.8 650 20 371, 

el. paštas info@akmeneskc.lt vieta Naujosios Akmenės kultūros rūmai 

6. Dailininkų sąjungos narių, tarptautinį pripažinimą 

pelniusių tapytojų Svajūno Armono ir Juozo 

Pranckevičiaus (Vilnius) darbų paroda 

25 d.  organizatorius Kultūros centras  tel. (8 425) 56 996, mob.8 650 20 371, 

el. paštas info@akmeneskc.lt vieta Naujosios Akmenės kultūros rūmų 

parodų salonas 

7. Tarptautinės teatro dienos šventė 26 d.  organizatorius Kultūros centras  tel. (8 425) 56 996, mob.8 650 20 371, 

el. paštas info@akmeneskc.lt  vieta Naujosios Akmenės kultūros rūmai 

8. Vyresnio amžiaus liaudiškų šokių kolektyvų 

festivalis ,,Mes visada jauni“ 

27 d. organizatorius Kultūros centras  tel. (8 425) 56 996, mob.8 650 20 371, 

el. paštas info@akmeneskc.lt vieta Naujosios Akmenės kultūros rūmai 

9. Velykinė lauko ekspozicija 29 d.  organizatorius Kultūros centras  tel. (8 425) 56 996, mob.8 650 20 371, 

el. paštas info@akmeneskc.lt vieta Naujosios Akmenės kultūros rūmų alėja 

BALANDIS 

1. Melagių dienai skirtas Naujosios Akmenės kulūros 

rūmų vokalinio-instrumentinio ansamblio „Agava“ 

miuziklas „Agava pagal Adamsus“ 

1 d.  organizatorius Kultūros centras  tel. (8 425) 56 996, mob.8 650 20 371, 

el. paštas info@akmeneskc.lt vieta Naujosios Akmenės kultūros rūmai 

2. XX-asis Respublikinis chorų festivalis „Aleliuja“, 

skirtas Kardinolo Vincento Sladkevičiaus metams 

paminėti  

10 d. organizatorius Kultūros centras, Naujosios 

Akmenės Šventosios Dvasios Atsiuntimo 

bažnyčia 

 tel. (8 425) 56 996, mob.8 650 20 371, 

el. paštas info@akmeneskc.lt 

vieta Naujosios Akmenės Šventosios Dvasios 

Atsiuntimo bažnyčia  

3. Sonatos Pocienės tapybos darbų autorinė paroda 29 d.  organizatorius Kultūros centras  tel. (8 425) 56 996, mob.8 650 20 371, 

el. paštas info@akmeneskc.lt vieta Naujosios Akmenės kultūros rūmų 

Parodų salonas 

4.  Padėkos vakaras 30 d.  organizatorius Kultūros centras  tel. (8 425) 56 996, mob.8 650 20 371, 

el. paštas info@akmeneskc.lt vieta Naujosios Akmenės kultūros rūmai 

GEGUŽĖ 

1. Motinos dienai skirtas koncertas 

 „Tai gražiai mane augino“ 

2 d. organizatorius Kultūros centras  tel. (8 425) 56 996, mob.8 650 20 371, 

el. paštas info@akmeneskc.lt  vieta Naujosios Akmenės kultūros rūmai 

2.  8 d.  organizatorius Kultūros centras   
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Abiejų Tautų Respublikos Gegužės 3-iosios 

Konstitucijos ir Tarpusavio įžado metams paminėti 

skirtas renginys „Tautų mugė“ 

vieta Naujosios Akmenės kultūros rūmų alėja 

tel. (8 425) 56 996, mob.8 650 20 371, 

el. paštas info@akmeneskc.lt 

BIRŽELIS 

1. Tarptautinei vaikų gynimo dienai paminėti skirta 

šventė „Pasaulis – vaikų!“ 

1 d. organizatorius Kultūros centras  tel. (8 425) 56 996, mob.8 650 20 371, 

el. paštas info@akmeneskc.lt vieta Naujosios Akmenės parkas 

„Vaikų pasaulis“ 

2. Tradicinei Akmenės rajono šventei „Akmenės 

smuikelis“ skirta Vytauto Šemelio (klumpelės) 

paroda 

10 d. organizatorius Kultūros centras  tel. (8 425) 56 996, mob.8 650 20 371, 

el. paštas info@akmeneskc.lt vieta Naujosios Akmenės kultūros rūmų 

Parodų salonas 

3. Tradicinė Akmenės rajono šventė 

,,Akmenės smuikelis“  

 

12 d. organizatorius Kultūros centras  tel. (8 425) 56 996, mob.8 650 20 371, 

el. paštas info@akmeneskc.lt vieta Akmenės gamtos ir kultūros parkas 

4. Gedulo ir Vilties dienai skirtas literatūrinis vakaras 

„Atminties tekstai“ 

14 d. organizatorius Kultūros centras  tel. (8 425) 56 996, mob.8 650 20 371, 

el. paštas info@akmeneskc.lt vieta Naujosios Akmenės Šv. Dvasios 

Atsiuntimo bažnyčia 

5. Renginių ciklo „Vasarvydžio naktys“ pradžios 

renginys, skirtas Vytauto Mačernio metams 

paminėti 

17 d.  organizatorius Kultūros centras  tel. (8 425) 56 996, mob.8 650 20 371, 

el. paštas info@akmeneskc.lt vieta Naujosios Akmenės L. Petravičiaus 

aikštė  

6. Joninių šventė „Ventos pakrantėje“   23 d. organizatorius Kultūros centras  tel. (8 425) 56 996, mob.8 650 20 371, 

el. paštas info@akmeneskc.lt vieta Ventos vasaros estrada 

7.  Renginių ciklo „Vasarvydžio naktys“ 

 kamerinės muzikos koncertas 

24 d.  organizatorius Kultūros centras  
tel. (8 425) 56 996, mob.8 650 20 371, 

el. paštas info@akmeneskc.lt 
vieta Naujosios Akmenės L. Petravičiaus 

aikštė 

LIEPA 

1. Renginių ciklo „Vasarvydžio naktys“  

klasikinės muzikos koncertas 

1 d.  organizatorius Kultūros centras  tel. (8 425) 56 996, mob.8 650 20 371, 

el. paštas info@akmeneskc.lt  vieta Naujosios Akmenės L. Petravičiaus 

aikštė 

2. Valstybės (Lietuvos Karaliaus Mindaugo 

karūnavimo) dienai skirtas teatralizuotas renginys. 

Tradicinis Tautiškos giesmės giedojimas 

6 d. 

 

organizatorius Kultūros centras  tel. (8 425) 56 996, mob.8 650 20 371, 

el. paštas info@akmeneskc.lt vieta Naujosios Akmenės L. Petravičiaus 

aikštė 

3. Renginių ciklo „Vasarvydžio naktys“  

pramoginės muzikos koncertas 

15 d. organizatorius Kultūros centras  tel. (8 425) 56 996, mob.8 650 20 371, 

el. paštas info@akmeneskc.lt vieta Naujosios Akmenės L. Petravičiaus 

aikštė 

4. Renginių ciklo „Vasarvydžio naktys“  

poezijos vakaras 

22 d. organizatorius Kultūros centras  tel. (8 425) 56 996, mob.8 650 20 371, 

el. paštas info@akmeneskc.lt vieta Naujosios Akmenės L. Petravičiaus 

aikštė 

5.  Renginių ciklo „Vasarvydžio naktys“  29 d.  organizatorius Kultūros centras  
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kamerinės muzikos koncertas vieta Naujosios Akmenės L. Petravičiaus 

aikštė 

tel. (8 425) 56 996, mob.8 650 20 371, 

el. paštas info@akmeneskc.lt 

RUGPJŪTIS 

1. Renginių ciklo „Vasarvydžio naktys“  

klasikinės  muzikos koncertas  

5 d.  organizatorius Kultūros centras  tel. (8 425) 56 996, mob.8 650 20 371, 

el. paštas info@akmeneskc.lt vieta Naujosios Akmenės L. Petravičiaus 

aikštė 

2. Paroda, skirta Naujosios Akmenės miesto šventei 

paminėti  

12 d.  organizatorius Kultūros centras  tel. (8 425) 56 996, mob.8 650 20 371, 

el. paštas info@akmeneskc.lt vieta Naujosios Akmenės kultūros rūmų 

Parodų salonas 

3. Renginių ciklo „Vasarvydžio naktys“ 

pramoginės muzikos koncertas ir  

„Romansų vakaras“ 

12 d.  organizatorius Kultūros centras  tel. (8 425) 56 996, mob.8 650 20 371, 

el. paštas info@akmeneskc.lt vieta Naujosios Akmenės L. Petravičiaus 

aikštė 

4. Jaunimo naktis „Rugpjūčio žvaigždės“ 14 d.  organizatorius Kultūros centras, Naujosios 

Akmenės miesto seniūnija 

 tel. (8 425) 56 996, mob.8 650 20 371, 

el. paštas info@akmeneskc.lt 

vieta Naujosios Akmenės Šv. Dvasios 

Atsiuntimo bažnyčia, Jaunimo parkas 

5. Žolinės ir miesto šventė 15 d. organizatorius Kultūros centras, Naujosios 

Akmenės miesto seniūnija 

 tel. (8 425) 56 996, mob. 8 620 68 970, 

el. paštas info@akmeneskc.lt 

vieta Naujosios Akmenės Šv. Dvasios 

Atsiuntimo bažnyčia, Jaunimo parkas 

6. Vasaros palydėtuvės: V Akustinis gyvos muzikos 

vakaras-koncertas „Skambėk ir dainuok, terasa“ 

27 d. organizatorius kultūros centras  tel. (8 425) 56 996, mob. 8 620 68 970, 

el. paštas info@akmeneskc.lt vieta Naujosios Akmenės kultūros rūmų terasa 

RUGSĖJIS 

1.  Akcija „Visa Lietuva šoka“ ir Kapelų šventė 

„Akmeniškių patrepsynė“, skirta Marijos 

Gimbutienės metams paminėti 

17 d. organizatorius Kultūros centras  tel. (8 425) 56 996, mob.8 650 20 371, 

el. paštas info@akmeneskc.lt vietaNaujosios Akmenės kultūros rūmai 

2. Renginys, skirtas Tarptautinei pagyveusių  

žmonių dienai  

„Raudonuojantis šermukšnis“ 

25 d. organizatorius Kultūros centras, Bočių bendrija  tel. (8 425) 56 996, mob.8 650 20 371, 

el. paštas info@akmeneskc.lt 
vieta Naujosios Akmenės kultūros rūmai 

SPALIS 

1.  Dominyko Mazaliausko fotografijų paroda 7 d.  organizatorius Kultūros centras  tel. (8 425) 56 996, mob.8 650 20 371, 

el. paštas info@akmeneskc.lt vieta Naujosios Akmenės kultūros rūmų 

Parodų salonas 

2. Rudens lauko ekspozicija „Aštrus ruduo“  7-10 d. organizatorius Kultūros centras  tel. (8 425) 56 996, mob.8 650 20 371, 

el. paštas info@akmeneskc.lt vieta Naujosios Akmenės L. Petravičiaus a.  

3. Tarptautinei mokytojų dienai skirtas renginys  

„Mokyklos šviesa 2021” 

5 d. organizatorius Kultūros centras 

vieta Naujosios Akmenės kultūros rūmai 

 tel. (8 425) 56 996, mob.8 650 20 371, 

el. paštas info@akmeneskc.lt 

4. „Aštrus Rudens kermošius“ 2021 9 d. organizatorius Kultūros centras  
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vieta Naujosios Akmenės L. Petravičiaus a. tel. (8 425) 56 996, mob.8 650 20 371, 

el. paštas info@akmeneskc.lt 

5. Renginys-koncertas 

 „Kartu gyvenimo keliu žingsniuojam“ 

23 d. organizatorius Naujosios Akmenės Bočių 

bendrija 

 tel. mob. 866040065, 

el. paštas anazakiene@gmail.com 

vieta Naujosios Akmenės kultūros rūmai 

6. Visų šventųjų išvakarėms skirta kūrybinė iniciatyva 

„Šviesos“ 

29 d. organizatorius Kultūros centras  tel. (8 425) 56 996, mob. 8 620 68 970, 

el. paštas info@akmeneskc.lt vieta Naujosios Akmenės miesto erdvės 

LAPKRITIS 

1. Aleksandro Ostašenkovo fotografijų paroda 11 d. organizatorius Kultūros centras  tel. (8 425) 56 996, mob.8 650 20 371, 

el. paštas info@akmeneskc.lt vieta Naujosios Akmenės kultūros rūmų 

Parodų salonas 

2. 

Padėkos vakaras 19 d. 

organizatorius Kultūros centras, Akmenės 

rajono savivaldybė 

 
tel. (8 425) 56 996, mob.8 650 20 371, 

el. paštas info@akmeneskc.lt 
vieta Naujosios Akmenės kultūros rūmai 

3. Trijų kartų renginys: „Dainų ir šokių pynę pinsim“ 26 d. organizatorius Kultūros centras, Bočių bendrija  tel. (8 425) 56 996, mob.8 650 20 371, 

el. paštas info@akmeneskc.lt vieta Naujosios Akmenės kultūros rūmai 

4.  Eglutės įžiebimo šventė 

 

27 d. organizatorius Kultūros centras, Naujosios 

Akmenės miesto seniūnija  

 
tel. (8 425) 56 996, mob.8 650 20 371, 

el. paštas info@akmeneskc.lt 
vieta Naujosios Akmenės L. Petravičiaus a. 

GRUODIS 

1. Angelė Buinienė paroda ir Kalėdinė dekoro 

edukacija  

16 d. organizatorius Kultūros centras  tel. (8 425) 56 996, mob.8 650 20 371, 

el. paštas info@akmeneskc.lt vieta Naujosios Akmenės kultūros rūmų 

Parodų salonas 

2.  Adventinis edukacinis renginys 

„Šv. Kalėdųbelaukiant…“. 

 Tradicinių šventinių patiekalų degustacija 

16 d. organizatorius Kultūros centras, Bočių bendrja  tel. (8 425) 56 996, mob.8 650 20 371, 

el. paštas info@akmeneskc.lt 
vieta Naujosios Akmenės kultūros rūmai 

3. Naujųjų metų išvakarėms skirtas renginys 

 „Kas pasakė Miau...?“  

30 d. organizatorius Kultūros centras  tel. (8 425) 56 996, mob.8 650 20 371, 

el. paštas info@akmeneskc.lt vieta Naujosios Akmenės kultūros rūmai 

 
 

IŠ VISO RENGINIŲ: 
 

55 IŠ VISO LĖŠŲ: 
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AKMENĖS KULTŪROS NAMAI 

 

Eil. 

Nr. 

Renginiopavadinimas data organizatorius,vieta Lėšos 

(Eur) 

Kontaktinis telefono Nr., el. paštas 

1 2 3 4 5 6 

SAUSIS 

1. „Trys karaliai“  keliauja po Akmenę 6 d. organizatorius Akmenės rajonosavivaldybės 

kultūros centro Akmenės kultūros namai 

(toliau – Akmenės kultūros namai) 

 mob.  8 620 68973, el. paštas 

vitalija.zakiene@akmeneskc.lt 

vieta Akmenės miesto erdvės 

2. Renginys, skirtas  Sausio 13-osios įvykiams 

paminėti „Būkime kartu!“ 

13 d. organizatorius Akmenės kultūros namai, 

Akmenės gimnazija, Akmenės seniūnija, 

Akmenės bendruomenė 

 mob.  8 620 68973, el. paštas 

vitalija.zakiene@akmeneskc.lt 

vieta Akmenės miesto erdvės 

3. Pasišokimai su „Kūpoliu“ 27  d. organizatorius Akmenės kultūros namai  mob.  8 620 68973, el. paštas 

vitalija.zakiene@akmeneskc.lt vieta Akmenės kultūros namai 

VASARIS 

1. Renginys, skirtas Valstybės atkūrimo dienai 

paminėti „Tau, Lietuva“ 

16 d. organizatorius Akmenės kultūros namai  mob.  8 620 68973, el. paštas 

vitalija.zakiene@akmeneskc.lt vieta Akmenės kultūros namai 

2. Užgavėnių šėlsmas Akmenėje 16 d. organizatorius Akmenės kultūros namai, 

Akmenės gimnazija, Akmenės bendruomenė 

 mob.  8 620 68973, el. paštas 

vitalija.zakiene@akmeneskc.lt 

Vieta Akmenės miesto aikštė 

3. Panevėžio lėlių vežimo teatro spektalis 19 d. organizatorius Akmenės kultūros namai  mob.  8 620 68973, el. paštas 

vitalija.zakiene@akmeneskc.lt vieta Akmenės kultūros namai 

4. „Prisiminimų takais ...“ 

 (dalyvauja poetė Jovita Grakavinienė) 

26 d. organizatorius Akmenės kultūros namai  mob.  8 620 68973, el. paštas 

vitalija.zakiene@akmeneskc.lt vieta Akmenės kultūros namai 

KOVAS 

1. Kazimierinių mugė Akmenėje 5 d. organizatorius Akmenės kultūros namai, 

Akmenės gimnazija, Akmenės bendruomenė 

 mob.  8 620 68973, el. paštas 

vitalija.zakiene@akmeneskc.lt 

vieta Akmenės kultūros namai 

2. Renginys, skirtas Lietuvos Nepriklausomybės 

atkūrimo dienai „Tikime laisve“ 

11 d. organizatorius Akmenės kultūros namai  mob.  8 620 68973, el. paštas 

vitalija.zakiene@akmeneskc.lt vieta Akmenės kultūros namai 

3. Edukaciniai užsiėmimai vaikams su Silvijos 

Staniūtės „Baibokynu“ 

19 d. organizatorius Akmenės kultūros namai  mob.  8 620 68973, el. paštas 

vitalija.zakiene@akmeneskc.lt vieta Akmenės kultūros namai 

4. Renginys skirtas Teatro dienai paminėti „Teatro 

laumės pavilioti“ 

 

26 d. 

organizatorius Akmenės kultūros namai  mob.  8 620 68973, el. paštas 

vitalija.zakiene@akmeneskc.lt vieta Akmenės kultūros namai 

mailto:vitalija.zakiene@akmeneskc.lt
mailto:vitalija.zakiene@akmeneskc.lt
mailto:vitalija.zakiene@akmeneskc.lt
mailto:vitalija.zakiene@akmeneskc.lt
mailto:vitalija.zakiene@akmeneskc.lt
mailto:vitalija.zakiene@akmeneskc.lt
mailto:vitalija.zakiene@akmeneskc.lt
mailto:vitalija.zakiene@akmeneskc.lt
mailto:vitalija.zakiene@akmeneskc.lt
mailto:vitalija.zakiene@akmeneskc.lt
mailto:vitalija.zakiene@akmeneskc.lt
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 BALANDIS  

1. Kapelų šventė „Akmenės griežynė“ 11 d. organizatorius Akmenės kultūros namai  mob.  8 620 68973, el. paštas 

vitalija.zakiene@akmeneskc.lt vietaAkmenės kultūros namai  

Vieta Akmenės kultūros namai 

2. Pasišokimai su „Kūpoliu“ 21 d. organizatorius Akmenės kultūros namai  mob.  8 620 68973, el. paštas 

vitalija.zakiene@akmeneskc.lt vieta Akmenės kultūros namai 

3. Koncertas, skirtas Motinos dienai 

„Ačiū, mama!“ 

30 d. organizatorius Akmenės kultūros namai, 

Akmenės gimnazija 

 mob.  8 620 68973, el. paštas 

vitalija.zakiene@akmeneskc.lt 

vieta Akmenės kultūros namai 

GEGUŽĖ 

1. „Prisiminimų takais ...“ 

(dalyvauja aktorė Regina Arbačiauskaitė) 

7 d. organizatorius Akmenės kultūros namai   mob.  8 620 68973, el. paštas 

vitalija.zakiene@akmeneskc.lt 
vieta Akmenės kultūros namai 

2. Renginys skirtas vaikų teatro dienai  

„Stebuklingi akmenukai“ 

 

14 d. organizatorius Akmenės kultūros namai  mob.  8 620 68973, el. paštas 

vitalija.zakiene@akmeneskc.lt vieta Akmenės kultūros namai 

3. Renginys skirtas kaimynų dienai „Kas dieną su 

muzika ir daina!“ 

 

30 d. Akmenės kultūros namai, Akmenės 

bendruomenė, Akmenės gimnazija 

 mob.  8 620 68973, el. paštas 

vitalija.zakiene@akmeneskc.lt 

vieta Akmenės miesto aikštė 

BIRŽELIS 

1. Vaikų gynimo dienai skirtas renginys 

„Nupieškim laimingą vaikystę“ 

1 d. organizatorius Akmenės kultūros namai  mob.  8 620 68973, el. paštas 

vitalija.zakiene@akmeneskc.lt vieta Akmenės miesto aikštė 

2. Gedulo ir vilties dienai skirtas renginys „Viską 

saugok, atmintie!“ 

14 d. organizatorius Akmenės kultūros namai  mob.  8 620 68973, el. paštas 

vitalija.zakiene@akmeneskc.lt vieta Akmenės kultūros namai 

3. Naktišokiai su „Akmenės vyrais“ 

 

18 d. organizatorius Akmenės kultūros namai   

Akmenės miesto aikštė 

4. Vasarvidžio poezijos vakaras 24 d. vieta Akmenės miesto aikštė  mob.  8 620 68973, el. paštas 

vitalija.zakiene@akmeneskc.lt vieta Erdvės prie Akmenės kultūros namų 

LIEPA 

1. Autorinės dainos festivalis „Akmeninė naktis“, 

akcija „Tautiška giesmė aplink pasaulį“ 

6 d. organizatorius Andrius Almanis, Akmenės 

kultūros namai 

 mob.  8 620 68973, el. paštas 

vitalija.zakiene@akmeneskc.lt 

vieta Akmenės gamtos ir kultūros parkas 

2. Akmenės miesto šventė 

„Visi keliai veda į Akmenę“ 

19-25 d. organizatorius Akmenės bendruomenė, 

Akmenės seniūnija, Akmenės kultūros namai 

 mob.  8 620 68973, el. paštas 

vitalija.zakiene@akmeneskc.lt 

vieta Akmenės miestas 

RUGPJŪTIS 

1. Dainuojamosios poezijos vakaras  

(dalyvauja Vygantas Kazlauskas) 

13 d. organizatorius Akmenės kultūros namai  mob.  8 620 68973, el. paštas 

vitalija.zakiene@akmeneskc.lt vieta erdvės prie Akmenės kultūros namį 

mailto:vitalija.zakiene@akmeneskc.lt
mailto:vitalija.zakiene@akmeneskc.lt
mailto:vitalija.zakiene@akmeneskc.lt
mailto:vitalija.zakiene@akmeneskc.lt
mailto:vitalija.zakiene@akmeneskc.lt
mailto:vitalija.zakiene@akmeneskc.lt
mailto:vitalija.zakiene@akmeneskc.lt
mailto:vitalija.zakiene@akmeneskc.lt
mailto:vitalija.zakiene@akmeneskc.lt
mailto:vitalija.zakiene@akmeneskc.lt
mailto:vitalija.zakiene@akmeneskc.lt
mailto:vitalija.zakiene@akmeneskc.lt
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2. Naktišokiai su „Akmenės vyrais“ 

 

27 d. organizatorius Akmenės kultūros namai  mob.  8 620 68973, el. paštas 

vitalija.zakiene@akmeneskc.lt 
vieta Akmenės miesto aikštė 

RUGSĖJIS 

1. Akcija „Visa Lietuva šoka“ 17 d. organizatorius Akmenės kultūros namai, 

Akmenės gimnazija 

 tel.  8 620 68973, el. paštas 

vitalija.zakiene@akmeneskc.lt 

vieta Akmenės miesto aikštė 

2. Rudens lygiadienio šventė  

„Linksmasis turgadienis“ 

 

26 d. organizatorius Akmenės kultūros namai, 

Akmenės gimnazija, Akmenės bendruomenė 

 mob.  8 620 68973, el. paštas 

vitalija.zakiene@akmeneskc.lt 

vieta Akmenės miesto aikštė 

SPALIS 

1. Akmenės TAU mokslo metų atidarymo šventė 1 d. organizatorius Akmenės TAU, Akmenės 

kultūros namai 

 mob.  8 620 68973, el. paštas 

vitalija.zakiene@akmeneskc.lt 

vieta Akmenės kultūros namai 

2. Etnokultūrinė vakaronė 

 „Kad kojelės trepsėtų“ 

(dalyvauja folkloro ansamblis „Kupars“) 

8 d. organizatorius Akmenės kultūros namai  mob.  8 620 68973, el. paštas 

vitalija.zakiene@akmeneskc.lt 
vieta Akmenės kultūros namai 

3. „Prisiminimų takais ...“ 

(dalyvauja aktorius Petras Venslovas) 

15 d. organizatorius Akmenės kultūros namai  mob.  8 620 68973, el. paštas 

vitalija.zakiene@akmeneskc.lt vieta Akmenės kultūros namai 

4. Šviesos diena Akmenėje 29 d. organizatorius Akmenės kultūros namai  mob.  8 620 68973, el. paštas 

vitalija.zakiene@akmeneskc.lt vieta Akmenės kultūros namai 

LAPKRITIS 

1. Šiuolaikinių šokių festivalis „Akimirka“ 12 d. organizatorius Akmenės kultūros namai  mob.  8 620 68973, el. paštas 

vitalija.zakiene@akmeneskc.lt vieta Akmenės kultūros namai 

2. 

Pasišokimai su „Kūpoliu“ 17 d. 

organizatorius Akmenės kultūros namai, 

Akmenės bendruomenė 

 
mob.   8 620 68973, el. paštas 

vitalija.zakiene@akmeneskc.lt 
vieta Akmenės kultūros namai 

3. Tradicinis koncertas „Nakties romansas“ 28 d. organizatorius Akmenės kultūros namai  mob.  8 620 68973, el. paštas 

vitalija.zakiene@akmeneskc.lt vieta Akmenės kultūros namai 

GRUODIS 

1. Miesto eglės įžiebimo šventė 6 d. organizatorius Akmenės kultūros namai, 

Akmenės bendruomenė, Akmenės gimnazija 

 mob.  8 620 68973, el. paštas 

vitalija.zakiene@akmeneskc.lt 

vieta Akmenės miesto aikštė 

2.  Vokalinių ansamblių vakaras „Advento garsai“ 17 d. organizatorius Akmenės kultūros namai  mob.  8 620 68973, el. paštas 

vitalija.zakiene@akmeneskc.lt vieta Akmenės kultūros namai 

3. Teatralizuotas Naujametinis koncertas 30 d. organizatorius Akmenės kultūros namai  mob.  8 620 68973, el. paštas 

vitalija.zakiene@akmeneskc.lt vieta Akmenės kultūros namai 

mailto:vitalija.zakiene@akmeneskc.lt
mailto:vitalija.zakiene@akmeneskc.lt
mailto:vitalija.zakiene@akmeneskc.lt
mailto:vitalija.zakiene@akmeneskc.lt
mailto:vitalija.zakiene@akmeneskc.lt
mailto:vitalija.zakiene@akmeneskc.lt
mailto:vitalija.zakiene@akmeneskc.lt
mailto:vitalija.zakiene@akmeneskc.lt
mailto:vitalija.zakiene@akmeneskc.lt
mailto:vitalija.zakiene@akmeneskc.lt
mailto:vitalija.zakiene@akmeneskc.lt
mailto:vitalija.zakiene@akmeneskc.lt
mailto:vitalija.zakiene@akmeneskc.lt
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 IŠ VISO RENGINIŲ: 37 IŠ VISO LĖŠŲ:  

 

 

VENTOS KULTŪROS NAMAI 

 

Eil. 

Nr. 

Renginio pavadinimas data organizatorius, vieta Lėšos 

(Eur) 

Kontaktinis telefono Nr., el. paštas 

1 2 3 4 5 6 

SAUSIS 

1. Teatralizuotos Trijų  Karalių vaikštynės ir 

sveikinimas Ventos seniūnijos bendruomenei 

6 d. organizatorius Akmenėsrajono savivaldybės 

kultūros centras Ventos kultūros namai (toliau 

– Ventos kultūros namai) 

 tel.8 620 68 976, el. paštas 

dalia.teniene@akmeneskc.lt 

vieta Ventos miestas, bendruomenės 

2. Laisvės gynėjų dienos minėjimas 

„Laisvės keliu 30 metų“ 

13 d.  organizatorius Ventos kultūros namai, Ventos 

seniūnija, Ventos bažnyčia 

 tel.8 620 68 976, el. paštas 

dalia.teniene@akmeneskc.lt 

vieta Ventos Švč Mergelės Marijos Nekaltojo 

Prasidėjimo bažnyčia, aikštė prie Ventos 

kultūros namų 

VASARIS 

1. Edukacinis rengynys vaikams  renginys  

„Namai turi kvepėti duona“ 

5 d.  organizatorius Ventos kultūros namai  tel.8 620 68 976, el. paštas 

dalia.teniene@akmeneskc.lt vieta Ventos kultūros namai 

3. Užgavėnių šventė „Užsigavėsi – bėdos neturėsi“ 

  

13 d. organizatorius Ventos kultūros namai  tel.8 620 68 976, el. paštas 

dalia.teniene@akmeneskc.lt Ventos miesto ervės 

4. Renginys, skirtas Lietuvos valstybės atkūrimo 

dienai   

 „Gražiais darbais tėvynę puošiam“ 

15 d.  organizatorius Ventos kultūros namai, Ventos 

seniūnija 

 
tel.8 620 68 976, el. paštas 

dalia.teniene@akmeneskc.lt 
vieta Ventos kultūros namai 

KOVAS 

1. Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo  dienos 

minėjimas – koncertas „Aš ir mano šalis“ 

10 d. organizatorius Ventos kultūros namai, Ventos 

seniūnija 

 tel.8 620 68 976, el. paštas 

dalia.teniene@akmeneskc.lt 

vieta Ventos kultūros namai 

2. Liaudiškos muzikos kapelų ir ansamblių šventė 

„Ten, kur Venta“, skirta žemės dienai 

21 d. organizatorius Ventos kultūros namai  tel.8 620 68 976, el. paštas 

dalia.teniene@akmeneskc.lt vieta Ventos kultūros namai 

4. Ventos kultūros namų žemaičių teatro spektaklio 

premjera 
26 d.  

organizatorius Ventos kultūros namai  tel.8 620 68 976, el. paštas 

dalia.teniene@akmeneskc.lt vieta Ventos kultūros namai 

BALANDIS 

2. Edukacinė programa „Didžiųjų margučių bei 

velykinių puokščių gamyba – papuošk savo miestą“ 

1-4 d.  

 

organizatorius Ventos kultūros namai  tel.8 620 68 976, el. paštas 

dalia.teniene@akmeneskc.lt vieta Ventos miesto erdvės 

mailto:dalia.teniene@akmeneskc.lt
mailto:dalia.teniene@akmeneskc.lt
mailto:dalia.teniene@akmeneskc.lt
mailto:dalia.teniene@akmeneskc.lt
mailto:dalia.teniene@akmeneskc.lt
mailto:dalia.teniene@akmeneskc.lt
mailto:dalia.teniene@akmeneskc.lt
mailto:dalia.teniene@akmeneskc.lt
mailto:dalia.teniene@akmeneskc.lt
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3. Vaikų velykėlės „Ridu- ridu kiaušinėlis“ 11 d.  organizatorius Ventos kultūros namai  tel.8 620 68 976, el. paštas 

dalia.teniene@akmeneskc.lt vieta estrada, prie Ventos kultūros namų 

GEGUŽĖ 

1. Šventinis koncertas, skirtas Motinos dienai  

„Mama – tu namų šviesa, tiesa ir gėris“ 

2 d. organizatorius Ventos kultūros namai  tel.8 620 68 976, el. paštas 

dalia.teniene@akmeneskc.lt vieta Ventos kultūros namai 

3. Gatvės muzikos diena 16 d. organizatorius Ventos kultūros namai  tel.8 620 68 976, el. paštas 

dalia.teniene@akmeneskc.lt vieta Ventos miesto erdvės 

BIRŽELIS 

1. Vaikų gynimo dienos ir sporto šventė 1 d.  organizatorius Ventos kultūros namai, Ventos 

seniūnija 

 tel.8 620 68 976, el. paštas 

dalia.teniene@akmeneskc.lt 

vieta sporto aikštynas  

2. Poezijos skaitymų vakaras ,skirtas V.Mačernio 100-

osioms metinėms paminėti 

 „Aš pažvelgiau į tėviškės laukus…“ 

5 d.  organizatorius Ventos kultūros namai  tel.8 620 68 976, el. paštas 

dalia.teniene@akmeneskc.lt 
vieta estrada prie ventos kultūros namų 

3. Gedulo ir vilties dienos minėjimas. Folkloro 

ansamblio „Volungė“ programa „Neperskaityti 

laiškai“ 

14 d.  organizatorius Ventos kultūros namai, Ventos 

seniūnija 

 tel.8 620 68 976, el. paštas 

dalia.teniene@akmeneskc.lt 

vieta Ventos Švč Mergelės Marijos Nekaltojo 

Prasidėjimo bažnyčia  

LIEPA 

1. Lietuvos valstybės (karaliaus Mindaugo 

karūnavimo diena) šventė 

6 d.  organizatorius Ventos kultūros namai, Ventos 

seniūnija 

 tel.8 620 68 976, el. paštas 

dalia.teniene@akmeneskc.lt 

vieta estrada prieVentos kultūros namų  

RUGPJŪTIS 

1.  Tradicinė  VI-oji poezijos ir dainuojamosios 

poezijos šventė  

„Leisk pragysti sielos paukštei“ 

 1 d.  organizatorius Ventos kultūros namai  tel.8 620 68 976, el. paštas 

dalia.teniene@akmeneskc.lt 
vieta estrada prie kultūros namų 

2. Ventos miesto  šventė „Ventai – 55“ 6-8 d.  organizatorius Ventos kultūros namai, Ventos 

seniūnija, Ventos bendruomenė „Prie Ventos“ 

 tel.8 620 68 976, el. paštas 

dalia.teniene@akmeneskc.lt 

vieta Ventos vasaros lauko estrada, Ventos 

miesto prieigos 

RUGSĖJIS 

2. Šokių maratonas jaunimui „Beprotišku tempu“   24 d.  organizatorius Ventos kultūros namai  tel.8 620 68 976, el. paštas 

dalia.teniene@akmeneskc.lt vieta Ventos kultūros namai 

SPALIS 

1. Šventinis koncertas, skirtas Tarptautinei 

pagyvenusių žmonių ir muzikos dienai  

„Auksinio rudens melodijos“ 

1 d.  organizatorius Ventos kultūros namai  tel.8 620 68 976, el. paštas 

dalia.teniene@akmeneskc.lt vieta Ventos kultūros namai 

2. Ventos turgadienis  17 d.  organizatorius Ventos kultūros namai  tel.8 620 68 976, el. paštas 

mailto:dalia.teniene@akmeneskc.lt
mailto:dalia.teniene@akmeneskc.lt
mailto:dalia.teniene@akmeneskc.lt
mailto:dalia.teniene@akmeneskc.lt
mailto:dalia.teniene@akmeneskc.lt
mailto:dalia.teniene@akmeneskc.lt
mailto:dalia.teniene@akmeneskc.lt
mailto:dalia.teniene@akmeneskc.lt
mailto:dalia.teniene@akmeneskc.lt
mailto:dalia.teniene@akmeneskc.lt
mailto:dalia.teniene@akmeneskc.lt
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vieta Ventos estrada prie kultūros namų dalia.teniene@akmeneskc.lt 

3. Teminis vakaras  jaunimui „ Muzikos spalvos“ 22 d.  organizatorius Ventos kultūros namai  tel.8 620 68 976, el. paštas 

dalia.teniene@akmeneskc.lt vieta Ventos kultūros namai 

4. Šviesos ir muzikos šventė 

 „Dainuojanti ir šviečianti Venta“  

30 d. organizatorius Ventos kultūros namai, Ventos 

bendruomenė „Prie Ventos“ 

 tel.8 620 68 976, el. paštas 

dalia.teniene@akmeneskc.lt 

vieta aikštė prie kultūros namų 

LAPKRITIS 

1. Ventos seniūnijos bendruomenių vakaras  12 d. organizatorius Ventos kultūros namai, Ventos 

seniūnija 

 tel.8 620 68 976, el. paštas 

dalia.teniene@akmeneskc.lt 

vieta Ventos kultūros namai 

2. 
Tradicinis renginys „Venta gyvai“ 21 d.  

organizatorius Ventos kultūros namai  tel.8 620 68 976, el. paštas 

dalia.teniene@akmeneskc.lt vieta Ventos kultūros namai 

GRUODIS 

1. Advento vakaras „Uždekim širdy žiburėlį“ 3 d.  organizatorius Ventos kultūros namai  tel.8 620 68 976, el. paštas 

dalia.teniene@akmeneskc.lt vieta Ventos kultūros namai 

2.  Edukaciniai užsiėmimai  

(kalėdinių papuošimų gamyba) 

6-9 d.  

 

organizatorius Ventos kultūros namai  tel.8 620 68 976, el. paštas 

dalia.teniene@akmeneskc.lt vieta Ventos kultūros namai 

3. Kalėdiniai renginiai 18 d.  organizatorius Ventos kultūros namai  tel.8 620 68 976, el. paštas 

dalia.teniene@akmeneskc.lt vieta Ventos kultūros namai 

4. Naujųjų metų sutikimo šventė 31 d.  organizatorius Ventos kultūros namai  tel.8 620 68 976, el. paštas 

dalia.teniene@akmeneskc.lt vieta Ventos kultūros namai 

 IŠ VISO RENGINIŲ: 30 IŠ VISO LĖŠŲ:  
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PAPILĖS KULTŪROS NAMAI 

Eil. 

Nr. 

Renginio pavadinimas Data Organizatorius, vieta Lėšos (Eur) Kontaktinis telefono Nr., el. paštas 

SAUSIS 

1. Laisvės gynėjų dienos 30-mečiui 

Pilietinė akcija „Atmintis gyva, nes liudija“ 

Prisiminimų, dainų, muzikos ir poezijos vakaras 

„Lietuva rinkosi laisvę“ 

 

13 d. organizatorius Akmenės rajono savivaldybės 

kultūros centro Papilės kultūros namai (toliau – 

Papilės kultūros namai) Papilės seniūnija 

 

       mob. 8 620 68974, el. paštas 

virginija.kupstiene@akmeneskc.lt 

   vieta  Papilės kultūros namai, miestelio aikštė 

VASARIS 

1. 

 

Vestuvinių ansamblių vakaras 

 „Vestuvių šėlsme – suraski mane“ 

 

7 d. 

 

organizatorius Papilės kultūros namai       mob. 8 620 68974, el. paštas 

virginija.kupstiene@akmeneskc.lt 
vieta Papilės kultūros namai 

2. 

 

Žiemos palydos – Užgavėnės 

„Varom žiemą – šaukiame pavasarį“ 

 

13 d. 

 

 

organizatorius  Papilės kultūros namai, 

Akmenės rajono bendruomenių asociacija, Papilės 

miestelio bendruomenė 

     mob. 8 620 68974, el. paštas 

virginija.kupstiene@akmeneskc.lt 

vieta Papilės parkas 

3. Lietuvos Valstybės atkūrimo dienos minėjimas 

Kilniausio poelgio nominacijos įteikimas 

Pilietinė akcija „Tautine trispalve juosta 

apjuoskime lietuvybės puoselėtoją Simoną 

Daukantą“ 

Šventinis koncertas „Dainuoju Lietuvą“ 

16 d. organizatorius Papilės kultūros namai, Papilės     

seniūnija, Papilės miestelio bendruomenė, 

Simono Daukanto gimnazija 

 mob. 8 620 68974, el. paštas 

virginija.kupstiene@akmeneskc.lt 

vieta Simono Daukanto aikštė, 

Papilės kultūros namai 

KOVAS 

1. Tradicinė Kaziuko mugė 

 „ Kviečia Kazytė“ 

4 d. organizatorius Papilės kultūros namai  mob. 8 620 68974, el. paštas 

virginija.kupstiene@akmeneskc.lt vita Papilės kultūros namai 

2.    Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai.  

Šventinis koncertas 

 „Paimkim Lietuvą ant rankų“ 

11 d. organizatorius Papilės kultūros namai, Papilės 

seniūnija, Papilės Simono Daukanto gimnazija 

 mob. 8 620 68974, el. paštas 

virginija.kupstiene@akmeneskc.lt 

vieta Papilės kultūros namai 

BALANDIS 

1. Tradicinės Jurginės „Jurgi, Jurgi atrakink žemę“ 

 

23 d. organizatorius Papilės kultūros namai  mob. 8 620 68974, el. paštas 

virginija.kupstiene@akmeneskc.lt vieta Papilės parkas 

GEGUŽĖ 

1. Tradicinės Sekminės 

„Žalias berželis – Sekminių medelis|“ 

23 d. organizatorius Papilės kultūros namai, Papilės 

miestelio bendruomenė 

 mob. 8 620 68974, el. paštas 

virginija.kupstiene@akmeneskc.lt 

                vieta Jurakalnis, Daubiškių k. 

2. 28 d. organizatorius Papilės kultūros namai  

mailto:virginija.kupstiene@akmeneskc.lt
mailto:virginija.kupstiene@akmeneskc.lt
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Vaikų ir jaunimo instrumentinės ir vokalinės 

muzikos šventė „Gegužio spalvos“ 

 

vieta Papilės kultūros namai mob. 8 620 68974, el. paštas 

virginija.kupstiene@akmeneskc.lt 

BIRŽELIS 

1. Gedulo ir Vilties dienos  80-mečiui 

Vakaras – koncertas  

„Kur tas dulkėtas traukinys...“ 

14 d. organizatorius Papilės kultūros namai, Papilės 

seniūnija 

 mob. 8 620 68974, el. paštas 

virginija.kupstiene@akmeneskc.lt 

vieta Papilės geležinkelio stotis 

2. Pramoginė teatralizuota šventė  

 „Nuo Antaninių iki Joninių” 

18 d. organizatorius Papilės kultūros namai  mob. 8 620 68974, el. paštas 

virginija.kupstiene@akmeneskc.lt              vieta Papilės parkas 

LIEPA 

2. Lietuvos Valstybės (Karaliaus Mindaugo 

karūnavimo) dienos paminėjimas - koncertas 

„Uždėjau Karaliaus titulo karūną“ 

6 d. organizatorius Papilės kultūros namai,  

Papilės seniūnija 

 mob. 8 620 68974, el. paštas 

virginija.kupstiene@akmeneskc.lt 

vieta Papilės Simono Daukanto aikštė 

RUGSĖJIS 

1. Tradicinė miestelio šventė.   

Bendruomenių etnografiniai kiemeliai, 

edukacijos vaikams ir suaugusiems, koncertai. 

Švč. Mergelės Marijos gimimo atlaidai (Šilinės). 

Paskaita „Kardinolą Vincentą Sladkevičių 

prisimenant“. Sakralinės muzikos koncertas. 

4-5 d. organizatorius Papilės kultūros namai,  

Papilės seniūnija, Papilės seniūnijos bendruomenės 

 mob. 8 620 68974, el. paštas 

virginija.kupstiene@akmeneskc.lt 

Vieta – Papilės parkas 

Papilės Šv. Juozapo bažnyčia 

2. Baltų Vienybės dienos ir Rudęns lygiadienio 

šventė  

„O ant tų kalnų, ant aukštų kalnų...“ 

22 d. organizatorius Papilės kultūros namai  mob. 8 620 68974, el. paštas 

virginija.kupstiene@akmeneskc.lt vieta II-asis Papilės piliakalnis 

SPALIS 

1. 

 

   

Pagyvenusių žmonių ir muzikos dienai.  

Popietė „Su daina ir šypsena“ 

 

     1 d.          organizatorius Papilės kultūros namai  mob. 8 620 68974, el. paštas               

virginija.kupstiene@akmeneskc.lt vieta Papilės kultūros namai 

 2. Tradicinis XX tarpregioninis vokalinių 

ansamblių festivalis „Rudens melodija” 

30 d.          organizatorius Papilės kultūros namai  mob. 8 620 68974, el. paštas 

virginija.kupstiene@akmeneskc.lt vieta Papilės kultūros namai 

LAPKRITIS 

1. Tradicinis XV tarpregioninis liaudiškos muzikos 

festivalis  „Skambėk, Papile“ 

7 d. organizatorius Papilės kultūros namai  mob. 8 620 68974, el. paštas 

virginija.kupstiene@akmeneskc.lt vieta Papilės kultūros namai 

GRUODIS 

1. Šventinės eglutės įžiebimas.  

Vaikų ir jaunimo mėgėjų meno kolektyvų 

koncertas „Kalėdų žvaigždė“ 

3 d. 

 

 organizatorius Papilės kultūros namai,  

Papilės seniūnija, Papilės miestelio bendruomenė 

 mob. 8 620 68974, el. paštas 

virginija.kupstiene@akmeneskc.lt 

vieta miestelio aikštė 

2. Advento vakaras  

„Sėdi pasėdi mergelių suolas“ 

10 d. organizatorius Papilės kultūros namai  mob. 8 620 68974, el. paštas 

virginija.kupstiene@akmeneskc.lt Vieta – Papilės kultūros namai 
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mailto:virginija.kupstiene@akmeneskc.lt
mailto:virginija.kupstiene@akmeneskc.lt
mailto:virginija.kupstiene@akmeneskc.lt
mailto:virginija.kupstiene@akmeneskc.lt
mailto:virginija.kupstiene@akmeneskc.lt
mailto:virginija.kupstiene@akmeneskc.lt
mailto:virginija.kupstiene@akmeneskc.lt
mailto:virginija.kupstiene@akmeneskc.lt
mailto:virginija.kupstiene@akmeneskc.lt
mailto:virginija.kupstiene@akmeneskc.lt


14 

3.        Prieššventinis teatralizuotas koncertas  

                    „Patikėti stebuklu“ 

18 d. organizatorius Papilės kultūros namai  mob. 8 620 68974, el. paštas 

virginija.kupstiene@akmeneskc.lt vieta Papilės kultūros namai 

 IŠ VISO RENGINIŲ: 20 IŠ VISO LĖŠŲ:  

 

 

 

KRUOPIŲ KULTŪROS NAMAI 

 

Eil. 

Nr. 

Renginio pavadinimas data organizatorius, vieta Lėšos 

(Eur) 

Kontaktinis telefono Nr., el. paštas 

1 2 3 4 5 6 

SAUSIS 

1. ,,Plazdėk, šventoji Laisve“ 

Popietė, skirta Lietuvos Nepriklausomybės gynimo 

30-mečiui 

13 d. organizatorius Akmenės rajono savivaldybės 

kultūros centro Kruopių kultūros namai (toliau 

– Kruopių kultūros namai), Kruopių seniūnija  

 mob.  8 620 6875, el. paštas 

leonida.skerstoniene@akmeneskc.lt 

vieta Kruopių kultūros namai 

2. Popietė ,,Sugrįžkim į pasaką“ 22 d. organizatorius Kruopių kultūros namai   mob.  8 620 6875, el. paštas 

leonida.skerstoniene@akmeneskc.lt vieta Kruopių kultūros namai 

VASARIS 

1. Edukacinis užsiėmimas  

„Papročių skrynelė. Duonos diena“ 

4 d. organizatorius Kruopių kultūros namai   mob.  8 620 6875, el. paštas 

leonida.skerstoniene@akmeneskc.lt vieta Kruopių kultūros namai 

2. Šventinis koncertas ,,Tu man esi“ 
  

14 d. organizatorius Kruopių kultūros namai, 

Kruopių seniūnija 

 mob.  8 620 6875, el. paštas 

leonida.skerstoniene@akmeneskc.lt 

vieta Kruopių kultūros namai 

KOVAS 

1. Šventinis koncertas  

,,Nepriklausomybės pavasaris“ 

7 d. organizatorius Kruopių kultūros namai,   mob.  8 620 6875, el. paštas 

leonida.skerstoniene@akmeneskc.lt vieta Kruopių kultūros namai 

3. Kūrybinė valanda ,,Pavasarinės gėlės“ 25 d. organizatorius Kruopių kultūros namai,   mob.  8 620 6875, el. paštas 

leonida.skerstoniene@akmeneskc.lt vieta Kruopių kultūros namai 

BALANDIS 

1. Kūrybinė valanda 

 ,,Su džiaugsmu Velykų laukiam“ 

(Aplinkos prie kultūros namų puošimas) 

1 d. organizatorius Kruopių kultūros namai  mob.  8 620 6875, el. paštas 

leonida.skerstoniene@akmeneskc.lt vieta Kruopių kultūros namai 

2. 
Pramoginė popietė 

 ,,Skubėkim, vaikučiai, ridenti margučių“ 
9 d. 

organizatorius Kruopių kultūros namai  mob.  8 620 6875, el. paštas 

leonida.skerstoniene@akmeneskc.lt vieta Kruopių kultūros namai  

3 Renginys „Tu – visko pradžia“,  

skirtas Mamos dienai paminėti 

30 d. organizatorius Kruopių kultūros namai  mob.  8 620 6875, el. paštas 

leonida.skerstoniene@akmeneskc.lt vieta Kruopių kultūros namai 
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GEGUŽĖ 

1. ,,Lėlių spektaklis ,,Buvo, buvo kaip nebuvo“, 

skirtas Šeimos  dienai. 

14 d. organizatorius Kruopių kultūros namai, 

Kultūros centras 

 tel. (8 425) 56 996, mob. 8 650 20 371, 

el. paštas info@akmeneskc.lt; 

mob.  8 620 6875, el. paštas 

leonida.skerstoniene@akmeneskc.lt 
vieta Kruopių kultūros namai 

2. Edukacinis užsiėmimas 

 „Autoportretas – mano tikrasis Aš“ 

 

27 d. organizatorius Kruopių kultūros namai  mob.  8 620 6875, el. paštas 

leonida.skerstoniene@akmeneskc.lt 
vieta Kruopių kultūros namai 

BIRŽELIS 

1. Sportinis renginys visai šeimai  

 ,,Atverk duris vasarai“  

1 d. organizatorius Kruopių kultūros namai, 

Kruopių seniūnija, Kruopių mokykla 

 mob.  8 620 6875, el. paštas 

leonida.skerstoniene@akmeneskc.lt 

vieta Kruopių parkas 

2 ,,Eina saulelė“.  

Renginys, skirtas vidurvasario šventei  

19 d. organizatorius Kruopių kultūros namai, 

Kruopių seniūnija, Kruopių bendruomenė 

 mob.  8 620 6875, el. paštas 

leonida.skerstoniene@akmeneskc.lt 

vieta Kruopių parkas 

LIEPA 

1. Valstybės diena Kruopiuose 6 d. organizatorius Kruopių kultūros namai, 

Kruopių seniūnija 

 mob.  8 620 6875, el. paštas 

leonida.skerstoniene@akmeneskc.lt 

vieta Kruopių kultūros namai 

2 Kruopių vasaros šventė 25 d. organizatorius Kruopių seniūnija, Kruopių  

bendruomenė,  Kruopių kultūros namai 

 tel. 8 620 6875, el paštas 

leonida.skerstoniene@akmeneskc.lt 

vieta Kruopių parkas 

RUGPJŪTIS 

1. Kruopių moterų laisvalaikio užimtumo būrelio 

rankdarbių paroda 

5-31 d. organizatorius Kruopių kultūros namai  mob.  8 620 6875, el. paštas 

leonida.skerstoniene@akmeneskc.lt vieta Kruopių kultūros namai 

RUGSĖJIS 

1. Žaidimų popietė moksleiviams  

,,Rudenėlio vėl sulaukėm“  

3 d. organizatorius Kruopių kultūros namai, 

Kruopių mokykla 

 mob.  8 620 6875, el. paštas 

leonida.skerstoniene@akmeneskc.lt 

vieta Kruopių parkas 

2. Popietė ,,Kepė skanų pyragėlį, pavaišino 

kaimynėlį“ 

24 d. organizatorius Kruopių kultūros namai, 

Kruopių bendruomenė 

 mob.  8 620 6875, el. paštas 

leonida.skerstoniene@akmeneskc.lt 

vieta Kruopių kultūros namų kiemelis 

SPALIS 

1. ,,Kas gera – prisiminkime“ . Popietė , skirta 

pagyvenusių žmonių dienai 

1 d. organizatorius Kruopių kultūros namai  mob.  8 620 6875, el. paštas 

leonida.skerstoniene@akmeneskc.lt vieta Kruopių kultūros namai 

2 Kūrybinė popietė ,,Kuriu pats“ 14 d. organizatorius Kruopių kultūros namai 

vieta Kruopių kultūros namai 

3 Poezijos vakaras ,,Su šypsena einu į rudenį“ 22 d.  organizatorius Kruopių kultūros namai  mob.  8 620 6875, el. paštas 
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vieta Kruopių kultūros namai leonida.skerstoniene@akmeneskc.lt 

LAPKRITIS 

1. Popietė, skirta skulptoriaus Juozo Zikaro 

metams paminėti  

16 d. organizatorius Kruopių kultūros namai  

Kruopių biblioteka 

 mob.  8 620 6875, el. paštas 

leonida.skerstoniene@akmeneskc.lt  
vieta Kruopių kultūros namai 

2. 
Edukacinis užsiėmimas 

 „Papročių skrynelė. Adventas“ 
25 d. 

organizatorius Kruopių kultūros namai   
 

mob.  8 620 6875, el. paštas 

leonida.skerstoniene@akmeneskc.lt vieta Kruopių kultūros namai 

 

1. Eglutės įžiebimas 3 d. organizatorius Kruopių seniūnija, 

 Kruopių kultūros namai 

 mob.  8 620 6875, el. paštas 

leonida.skerstoniene@akmeneskc.lt 

Miestelio aikštė 

2. Šventinis koncertas ,,Laiko ratas“ 19 d.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           organizatorius Kruopių kultūros namai  mob.  8 620 6875, el. paštas 

leonida.skerstoniene@akmeneskc.lt vieta Kruopių kultūros namai 

 IŠ VISO RENGINIŲ: 25 IŠ VISO LĖŠŲ:  

 

ALKIŠKIŲ KULTŪROS NAMAI 

Eil. 

Nr. 

Renginio pavadinimas data organizatorius, vieta Lėšos 

(Eur) 

Kontaktinis telefono Nr., el. paštas 

1 2 3 4 5 6 

SAUSIS 

1. Popietė „Pabūkime ir prisiminkime“ – Lietuvos 

Nepriklausomybės gynimo 30-mečiui.  Ėjimas 

šiaurietiškomis lazdomis. Atminimo laužo 

uždegimas. Spaudinių paroda  

„Lietuvos 1991 01 13 atminties ir vienybės 

akimirkos“ 

13 d. organizatorius Akmenės rajono savivaldybės 

Alkiškių kultūros namai, neįgaliųjų klubas 

„Žėrutis“ 

 mob. 8 683 85 503, el. paštas 

eugenija.narkuviene@akmeneskc.lT  

 

vieta Alkiškių kultūros namų kiemelis 

2. Ievos Zorkienės  atvirukų paroda 14-31 d. organizatorius Alkiškių kultūros namai  mob. 8 683 85 503, el. paštas 

eugenija.narkuviene@akmenesk.lt  vieta Alkiškių kultūros namai 

3. Edukacinė popietė „Užgavėnių kaukių gamyba“ 27 d. organizatorius Alkiškių kultūros namai, 

neįgaliųjų klubas „Žėrutis“ 

 
mob. 8 683 85 503 , el. paštas 

eugenija.narkuviene@akmenessk.lt 
vieta Alkiškių kultūros namai 

VASARIS 

1. Popietė „Kadaise aš  mažas  grūdelis buvau“ 

(Šv.Agotos dienai) 

5 d. organizatorius Alkiškių  kultūros namai, 

neįgaliųjų klubas „Žėrutis“ 

 mob. 8 683 85 503, el. paštas 

eugenija.narkuviene@akmeneskc.lt  

vieta  Alkiškių kultūros  namai 

2. Koncertas Lietuvos valstybės atkūrimo dienai 

„Graži tu mano...“ 

14 d. organizatorius Alkiškių kultūros namai,   

kaimiškoji seniūnija 

 mob. 8 683 85 503, el. paštas 

eugenija.narkuviene@akmeneskc.lt  
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vieta  Alkiškių kultūros namai 

3. Užgavėnių persirengėlių šėlionės Alkiškių 

kaimelyje 

16 d. organizatorius Alkiškių kultūros namai, 

neįgaliųjų klubas „Žėrutis“ 

 mob. 8 683 85 503, el. paštas 

eugenija.narkuviene@akmeneskc.lt  

vieta Alkiškių kaimo gyvenvietė 

KOVAS 

1. Viktorina „Ką aš žinau apie Lietuvą“. 

 Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai 

11 d. organizatorius Alkiškių kultūros namai , 

Alkiškių bendruomenė, kaimiškoji seniūnija 

 mob. 8 683 85 503, el. paštas 

eugenija.narkuviene@akmeneskc.lt  

vieta Alkiškių kultūros namai 

2. Humoro popietė „Pavasarinė šypsenėlė“ 19 d. organizatorius Alkiškių kultūros namai  mob. 8 683 85 503, el. paštas 

eugenija.narkuviene@akmeneskc.lt  vieta  Alkiškių kultūros namai 

3. Edukacija „Margučių marginimo paslaptys“ 24 d. organizatorius Alkiškių kultūros namai, 

neįgaliųjų klubas „Žėrutis“ 

 mob. 8 683 85 503, el. paštas 

eugenija.narkuviene@akmeneskc.lt  

vieta  Alkiškių kultūros namai 

BALANDIS 

1. Mįslių ir patarlių valandėlė  

„Žalia višta  ant kiaušinių sėdi“ 

7 d. organizatorius Alkiškių kultūros namai, 

neįgaliųjų klubas „Žėrutis“ 

 mob. 8 683 85 503, el. paštas 

eugenija.narkuviene@akmeneskc.lt  

vieta Alkiškių kultūros namai 

2. Susitikimas su žolininke, edukatore 

 Kristina Šilinskiene-Naktižiede 

24 d. organizatorius Alkiškių kultūros namai  mob. 8 683 85 503, el. paštas 

eugenija.narkuviene@akmeneskc.lt  vieta  Alkiškių kultūros namai 

3. Edukacija „Atvirutės Motinos dienai“ 28 d. organizatorius  Alkiškių kultūros namai, 

neįgaliųjų klubas „Žėrutis“ 

 mob. 8 683 85 503, el. paštas 

eugenija.narkuviene@akmeneskc.lt  

vieta  Alkiškių kultūros namai 

GEGUŽĖ 

1. Motinos dienos minėjimas  

„Brangiausiam žmogui mamai“ 

2 d. organizatorius Alkiškių kultūros namai, 

neįgaliųjų  klubas „Žėrutis“ 

 mob. 8 683 85 503, el. paštas 

eugenija.narkuviene@akmeneskc.lt  

vieta Alkiškių kultūros namai 

2.. Gegužinių giesmių giedojimo popietės 

 

3-31 d. organizatorius Alkiškių kultūros namai  mob. 8 683 85 503, el. paštas 

eugenija.narkuviene@akmeneskc.lt  
vieta Alkiškių kultūros namai 

3. Gegužinių giesmių giedojimo popietė  

„O Marija, motinėle laimink mūsų tėviškėlę“  

26 d. organizatorius Alkiškių kultūros namai  mob. 8 683 85 503, el. paštas 

eugenija.narkuviene@akmeneskc.lt  vieta Alkiškių kultūros namai 

BIRŽELIS 

1. Popietė „Su šypsena vaikystės takeliu“ tarptautinei 

vaikų gynimo dienai 

1 d. organizatorius Alkiškių kultūros namai, 

neįgaliųjų klubas „Žėrutis“ 

 mob. 8 683 85 503, el. paštas 

eugenija.narkuviene@akmeneskc.lt  

vieta Alkiškių kultūros namai 

2. Birželinių giesmių giedojimo popietės 2-30 d. organizatorius Alkiškių kultūros namai  mob. 8 683 85 503, el. paštas 

eugenija .narkuviene@akmeneskc.lt  vieta Alkiškių kultūros namai 
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3. Joninių  gegužinė „Švento Jono vakarėlį“ 23 d. organizatorius Alkiškių kultūros namai, 

neįgaliųjų klubas „Žėrutis“,  Alkiškių 

bendruomenė 

 mob. 8 683 85 503, el.paštas 

eugenija.narkuviene@akmeneskc.lt  

vieta  Alkiškių kultūros namų kiemelis 

LIEPA 

1. Valstybės  (Lietuvos  Karaliaus Mindaugo 

karūnavimo) dienai skirtas renginys 

6 d. organizatorius Alkiškių kultūros namai, 

kaimiškoji seniūnija 

 mob.  8 683 85 503, el. paštas 

eugenija.narkuviene@akmeneskc.lt  

vieta Alkiškių  kultūros namų kiemelis 

RUGPJŪTIS 

1. Gegužinė „Pasikviesk į širdį vasarą“ 7 d. organizatorius Alkiškių kultūros namai  mob. 8 683 85 503, el. paštas 

eugenija.narkuviene@akmeneslc.lt  vieta Alkiškių kultūros namų kiemelis 

2. Edukacinė popietė  

„Kompozicijos iš žolynų kūrimas“ 

14 d. organizatorius Alkiškių kultūros namai, 

neįgaliųjų klubas „Žėrutis“ 

 mob.  8 683 85 503, el. paštas 

eugenija.narkuviene@akmeneskc.lt   

vieta Alkiškių kultūros namų kiemelis 

RUGSĖJIS 

 

1. 

Dviračių žygis „Judėk, keliauk, bendrauk“  

4 d. 

organizatorius Alkiškių kultūros namai, 

neįgaliųjų klubas  „Žėrutis“ 

 mob. 8 683 85 503, el. paštas 

eugenija.narkuviene@akmeneskc.lt  

 vieta tikslinama 

 

2. 

„Rudens spalvos“ 

Puokščių bei rudens gėrybių paroda 

 

 

22 d. 

organizatorius Alkiškių kultūros namai, 

neįgaliųjų klubas „Žėrutis“ 

 mob. 8 683 85 503, el. paštas 

eugenija.narkuviene@akmeneskc.lt 

vieta Alkiškių kultūros namai 

 

 

3. 

Moliūgų šventė. Koncertas 

(Dalyvauja kaimiškosios seniūnijos kaimų 

bendruomenės ) 

25 d. organizatorius Alkiškių kultūros namai 

,kaimiškoji seniūnija ,  elkaimų bendruomenės 

 mob. 8 683 85 503, el. paštas 

eugenija.narkuviene@akmeneskc.lt  

vieta Alkiškių kultūros namų kiemelis 

                           SPALIS 

1. Pokalbių  valanda „Tegul tie metai bėga pro šalį“, 

skirta Tarptautinei pgyvenusių žmonių dienai 

1 d. organizatorius Alkiškių kultūros namai, 

neįgaliųjų klubas „Žėrutis“ 

 mob. 8 683 85 503, el. paštas 

eugenija.narkuviene@akmeneskc.lt  

vieta Alkiškių kultūros namai 

2. Nuotraukų konkursas  

„Mano augintinis mano šeimos narys“ 

3-26 d. organizatorius Alkiškių kultūros namai, 

neįgaliųjų klubas „Žėrutis“ 

 mob. 8 683 85 503, el. paštas 

eugenija.narkuviene@akmeneskc.lt  

vieta Alkiškių kultūros namai 

3. Muzikos vakaras „ Su daina ir šypsena…“ 23 d. organizatorius Alkiškių kultūros namai, 

neįgaliųjų klubas „Žėrutis“ 

 
mob. 8 683 85 503, el. paštas 

eugenija.narkuviene@akmeneskc.lt  
vieta Alkiškių kultūros namai 

LAPKRITIS 

1. Sakralinės muzikos valanda  1 d. organizatorius Alkiškių kultūros namai  mob. 8 683 85 503, el. paštas 
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„Prisiminkime anapilin išėjusius“ vieta  Alkiškių kaimo kapinės eugenija.narkuviene@akmeneskc.lt  

2. 

Dalios Kundrotienės siuvinėtų paveikslų paroda 5-30 d. 

organizatorius Alkiškių kultūros namai, 

neįgaliųjų klubas „Žėrutis“ 

 
mob. 8 683 85 503, el. paštas 

eugenija.narkuviene@akmeneskc.lt 
vieta Alkiškių kultūros namai 

3. Literatūrinė popietė „Poetai apie rudenį“ 20 d. organizatorius Alkiškių kultūros namai, 

neįgaliųjų klubas „Žėrutis“ 

 
mob. 8 685 85 503, el. paštas 

eugenija.narkuvine@akmeneskc.lt  
vieta Alkiškių kultūros namai 

GRUODIS 

1. Eglutės įžiebimas 8 d. organizatorius Alkiškių  kultūros namai, 

kaimiškoji seniūnija,  Alkiškių bendruomenė 

 mob. 8 685 85 503, el. paštas 

eugenija.narkuviene@akmeneskc.lt  

vieta  Alkiškių kaimo gyvenvietė 

2. Adventinė  popietė „Gerumu sušildyk“ 15 d. 

 

organizatorius Alkiškių kultūros namai, 

neįgaliųjų klubas „Žėrutis“ 

 mob. 8 685 85 503, el. paštas 

eugenija.narkuviene@akmeneskc.lt  

vieta  Alkiškių kultūros namai 

3. Kalėdinė vakaronė „Vilties liepsna“ 26 d. organizatorius Alkiškių kultūros namai, 

neįgaliųjų klubas „Žėrutis“ 

 
mob. 8 685 85 503, el. paštas 

eugenija.narkuviene@akmeneskc.lt  
vieta  Alkiškių kultūros namai 

 IŠ VISO RENGINIŲ: 33 IŠ VISO LĖŠŲ:  

   IŠ VISO KULTŪROS CENTRO LĖŠŲ:  

 
Renginių organizatoriai pasilieka teisę reikalui esant keisti programą. 
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