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AKMENĖS RAJONO SAVIVALYBĖS KULTŪROS CENTRO RENGINIAI, 

 SKIRTI AKMENĖS RAJONO 70-IES METŲ JUBILIEJUI, TAUTODAILĖS, EUGNIJOS ŠIMKŪNIATĖS IR KT. METAMS PAMINĖTI 

2020 METAI 

 

NAUJOSIOS AKMENĖS KULTŪROS RŪMAI 

Eil. 

Nr. 

Renginiopavadinimas data organizatorius,vieta  Kontaktinis telefono Nr., el. paštas 

1 2 3 4  5 

SAUSIS 

1. Laisvės gynėjų dienos minėjimas 13 d. organizatorius Kultūros centras  tel. (8 425) 56 996, mob.8 650 20 371, 

el. paštasinfo@akmeneskc.lt vieta Naujosios Akmenės kultūros rūmai 

2. Kultūros darbuotojų ir mėgėjų meno kolektyvų 

vakaras ,,Po mūzos sparnu“. Mišraus choro 

„Cementininkas“ programa „Žaloj stotelėje“ 

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

el. paštasinfo@akmeneskc.lt 
vieta Akmenės kultūros namai 

VASARIS 

1. Akmenės krašto fotoklubo paroda, skirtą Vasario 

16-ąjai, atidarymas 

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

el. paštasinfo@akmeneskc.lt vieta Naujosios Akmenės kultūros rūmų Parodų 

salonas 

2. Akcija, skirta Meilės (Šv. Valentino) dienai 

paminėti 

1-14 d. organizatorius Kultūros centras  tel. (8 425) 56 996, mob.8 650 20 371, 

el. paštasinfo@akmeneskc.lt vieta Naujosios Akmenės miestas 

3. Vasario 16-osios šventė.  

Iškilmingas minėjimas ir Šventinis koncertas 

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“ 

25 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 2019“ 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 

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 
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4. 
Vaikų ir jaunimo liaudiškų šokių festivalis 

 ,,Šokio siautulys“ 
21 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. Jungtinė Latvijos fotomenininkų klubo 

„Fotoklubryga“ fotografijų paroda 

26 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 

6. Vyresnio amžiaus liaudiškų šokių kolektyvų 

festivalis ,,Mes visada jauni“ 

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

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

BALANDIS 

1. Velykinė lauko ekspozicija 6-27 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. 

2. XX-asis, jubiliejinis chorų festivalis „Aleliuja“ 18 d. organizatorius Kultūros centras  tel. (8 425) 56 996, mob.8 650 20 371, 

el. paštas info@akmeneskc.lt vieta Akmenės Šv. Onos bažnyčia,  Akmenės kultūros 

namai 

3.  Koncertas, skirtas Motinos dienai 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. Dailininkų Svajūno Armono ir Juozo 

Pranckevičiaus (Vilnius) darbų paroda 

5 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 

BIRŽELIS 

1. Renginys, skirtas Tarptautinei vaikų gynimo dienai 

paminėti 

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. Akmenės rajono 70-mečiui, Tautodailės metmas ir 

tradicinei šventei „Akmenės smuikelis“ skirta, 

tautodailininko, kalvio Simono Misevičiaus 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 

3. Tradicinė Akmenės rajono šventė 

,,Akmenės smuikelis“ , skirta Akmenės rajono  

70-mečiui ir Tautodailės metams paminėti 

13 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“ 

15 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. 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 

LIEPA 

1. 6 d. organizatorius Kultūros centras  
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Valstybės (Lietuvos Karaliaus Mindaugo 

karūnavimo) dienai skirtas renginys. Tradicinis 

Tautiškos giesmės giedojimas 

 vieta Naujosios Akmenės L. Petravičiausaikštė tel. (8 425) 56 996, mob.8 650 20 371, 

el. paštas info@akmeneskc.lt 

RUGPJŪTIS 

1. Dailininkės Ritos Almanis paroda, skirta Naujosios 

Akmenės miesto šventei paminėti  

13 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. 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, miesto parkas 

3. Vasaros palydėtuvės: IV Akustinis gyvos muzikos 

vakaras-koncertas „Skambėk ir dainuok, terasa“ 

28 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“ 18 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“ 

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 

SPALIS 

1.  Fotomenininko Evaldo Snieškaus fotodrobių paroda 

„Įvykiai, detalės, spalvos, nustebimai“ 

1 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 „Sūrus ruduo“  2-5 d. organizatorius Kultūros centras  tel. (8 425) 56 996, mob.8 650 20 371, 

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

3. Tarptautinei mokytojų dienai skirtas renginys  

„Mokyklos šviesa 2020” 

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. „Sūrus Rudens kermošius“ 2020 ir gyvo garso 

koncertas „Rudens muzikos spalvos“ 

3 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. 

5. Renginys-koncertas 

 „Kartu gyvenimo keliu žingsniuojam“ 

24 d. organizatorius Naujosios Akmenės Bočių bendrija  tel. mob. 866040065, 

el. paštas anazakiene@gmail.com vieta Naujosios Akmenės kultūros rūmai 

6. „Šviesos ir draugystės žibintų šventė“ 30 d. organizatorius Kultūros centras  tel. (8 425) 56 996, mob. 8 620 68 970, 

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

L.Petravičiaus a. 

LAPKRITIS 

1. Dailininko Vidmanto Gervinsko paroda 12 d. organizatorius Kultūros centras  
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vieta Naujosios Akmenės kultūros rūmų Parodų 

salonas 

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

el. paštas info@akmeneskc.lt 

2. 

Padėkos vakaras 20 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 

 

30 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. Tautodailininkės Margaritos Macijauskienės 

(šiaudų sodai) paroda ir edukacinis užsiėmimas 

„Advento magija“, skirta Tautodailės 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 kultūros rūmų Parodų 

salonas 

2.  Adventinis edukacinis renginys 

„Šv. Kalėdųbelaukiant…“. 

 Tradicinių šventinių patiekalų degustacija 

18 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. Renginys „Naujųjų metų aidas“ 29 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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AKMENĖS KULTŪROS NAMAI 

 

Eil. 

Nr. 

Renginiopavadinimas data organizatorius,vieta  Kontaktinis telefono Nr., el. paštas 

1 2 3 4  5 

SAUSIS 

1. Mažosios kultūros sostinės atidarymo 

(„Trijų karalių“) šventė 

6 d. organizatorius Akmenės rajonosavivaldybės kultūros 

centro Akmenės kultūros namai (toliau – Akmenės 

kultūros namai), Akmenės bendruomenė, Akmenės 

gimnazija, Akmenės kraštomuziejus, Akmenės 

muzikosmokykla, Akmenės seniūnija 

 mob.  8 620 68973, el. paštas 

vitalija.zakiene@akmeneskc.lt 

vieta Akmenės miesto erdvės, Akmenės kultūros 

namai 

2. Pilietiškumo laužai Sausio 13-osios įvykiams 

paminėti „Būkime kartu“ 

13 d. organizatorius Akmenės kultūros namai, Akmenės 

seniūnija, Akmenės bendruomenė 

 mob.  8 620 68973, el. paštas 

vitalija.zakiene@akmeneskc.lt 

vieta Akmenės miesto aikštė 

3. Pasišokimai su „Kūpoliu“ 30 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 „Žmogus iš Lietuvos“ 

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

vitalija.zakiene@akmeneskc.lt vieta Akmenės kultūros namai 

2. Užgavėnių kaukių kūrybinės dirbtuvės 20  d. organizatorius Akmenės kultūros namai, Akmenės 

gimnazija, Akmenės bendruomenė 

 mob.  8 620 68973, el. paštas 

vitalija.zakiene@akmeneskc.lt 

vietaAkmenės kultūros namai 

3. Užgavėnių užvaidinimai „Tuo da nebova“ 25 d. organizatorius Akmenės kultūros namai, Akmenės 

gimnazija, Akmenės bendruomenė 

 mob.  8 620 68973, el. paštas 

vitalija.zakiene@akmeneskc.lt 

vieta Akmenės miestoaikštė 

4. Renginių ciklas „Akmeniškių susitikimai“ 28 d. organizatorius Akmenės kultūros namai  mob.  8 620 68973, el. paštas 

vitalija.zakiene@akmeneskc.lt vieta Akmenės kultūros namai 

KOVAS 

1. Kaziuko mugė Akmenėje 6 d. organizatorius Akmenės kultūros namai, Akmenės 

gimnazija, Akmenės bendruomenė 

 mob.  8 620 68973, el. paštas 

vitalija.zakiene@akmeneskc.lt 

vietaAkmenės kultūros namai 

2. Renginys, skirtas Lietuvos Nepriklausomybės 

atkūrimo dienai „Mes jėga“ 

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

vitalija.zakiene@akmeneskc.lt vieta Akmenės kultūros namai 
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3. Renginių ciklas „Akmeniškių susitikimai“ 20 d. organizatorius Akmenės kultūros namai  mob.  8 620 68973, el. paštas 

vitalija.zakiene@akmeneskc.lt vietaAkmenės kultūros namai 

4. „Teatro laumėspavilioti“ 

renginys, skirtas Teatro dienaipaminėti 
27 d. 

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

vitalija.zakiene@akmeneskc.lt vieta Akmenės kultūros namai 

BALANDIS 

1. Edukaciniai užsiėmimai  

„Velykiniai margučiai miestui“ 

7 d. organizatorius Akmenės kultūros namai, Akmenės 

gimnazija 

 mob.  8 620 68973, el. paštas 

vitalija.zakiene@akmeneskc.lt 

vietaAkmenės kultūros namai, Akmenės miesto 

erdvės  

2. Atvelykio šventė „MažosiosVelykėlės“ 19 d. organizatorius Akmenės kultūros namai, Akmenės 

gimnazija 

 mob.  8 620 68973, el. paštas 

vitalija.zakiene@akmeneskc.lt 

vietaAkmenės miesto aikštė 

3. Renginių ciklas „Akmeniškių susitikimai“ 24 d. organizatorius Akmenės kultūros namai  mob.  8 620 68973, el. paštas 

vitalija.zakiene@akmeneskc.lt vieta Akmenės kultūros namai 

4. Pasišokimai su„Kūpoliu“ 29 d. organizatorius Akmenės kultūros namai  mob.  8 620 68973, el. paštas 

vitalija.zakiene@akmeneskc.lt vieta Akmenės kultūros namai 

5. Koncertas, skirtas Motinos dienai 

„Visa tai tu, 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. Gatvės muzikos diena (GMD) Akmenėje 16 d. organizatorius Akmenės kultūros namai, Akmenės 

muzikosmokykla 

 mob.  8 620 68973, el. paštas 

vitalija.zakiene@akmeneskc.lt 

vieta Akmenės miestoerdvės 

2. Renginių ciklas „Akmeniškių susitikimai“ 22 d organizatorius Akmenės kultūros namai  mob.  8 620 68973, el. paštas 

vitalija.zakiene@akmeneskc.lt vieta Akmenės kultūros namai 

3. Kaimynų diena 31 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 

„Teatras vaikams“ 

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

vitalija.zakiene@akmeneskc.lt vieta Akmenės gamtos ir kultūros parkas 

2. Gedulo ir vilties dienai skirtas renginys 14 d. organizatorius Akmenės kultūros namai  mob.  8 620 68973, el. paštas 

vitalija.zakiene@akmeneskc.lt vieta Akmenės kultūros namai 

3. Vasarvidžio poezijos vakaras 22 d. organizatorius Akmenės kultūros namai  mob.  8 620 68973, el. paštas 

vitalija.zakiene@akmeneskc.lt vieta Akmenės gamtos ir kultūros parkas 

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 
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vieta Akmenės gamtos ir kultūros parkas 

2. Akmenės miesto šventė 

„Visi keliai veda į Akmenę“ 

20-26 d. organizatorius Akmenės bendruomenė, Akmenės 

seniūnija, Akmenės kultūros namai 

 mob.  8 620 68973, el. paštas 

vitalija.zakiene@akmeneskc.lt 

vieta Akmenės miestas 

RUGPJŪTIS 

1. „Iš mažos gilės didelis ąžuolas išauga“ 

(Tytuvėnų ir Pasvalio kultūros centroprograma) 

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

vitalija.zakiene@akmeneskc.lt 
vieta Akmenės kultūros namai 

RUGSĖJIS 

1. Viktorina, skirta Mokslo ir žiniųdienai 4 d. organizatorius Akmenės gimnazija, Akmenės kultūros 

namai 

 mob.  8 620 68973, el. 

paštasvitalija.zakiene@akmeneskc.lt 

vieta Akmenės kultūros namai 

2. Akcija „Visa Lietuva šoka“ 18 d. organizatorius Akmenės kultūros namai, Akmenės 

gimnazija 

 tel.  8 620 68973, el. paštas 

vitalija.zakiene@akmeneskc.lt 

vieta Akmenės miestoaikštė 

3. Renginių ciklas „Akmeniškių susitikimai“ 25 d. organizatorius Akmenės kultūros namai  mob.  8 620 68973, el. paštas 

vitalija.zakiene@akmeneskc.lt vieta Akmenės miestoaikštė 

4. Linksmasis turgadienis  „Rudens linksmybės“ 27 d. organizatorius Akmenės kultūros namai, Akmenės 

gimnazija, Akmenės bendruomenė 

 mob.  8 620 68973, el. paštas 

vitalija.zakiene@akmeneskc.lt 

vieta Akmenės miestoaikštė 

SPALIS 

1. Akmenės TAU mokslo metų atidarymo šventė 2  d. organizatorius Akmenės TAU, Akmenės kultūros 

namai 

 mob.  8 620 68973, el. paštas 

vitalija.zakiene@akmeneskc.lt 

vieta Akmenės kultūros namai 

2. Gyvo garso festivalis „Akmenė gyvai“, skirtas 

Akmenės rajono 70-mečiui paminėti 

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

vitalija.zakiene@akmeneskc.lt vieta Akmenės kultūros namai 

3. Pasišokimai su „Kūpoliu“ 28 d. organizatorius Akmenės kultūros namai  mob.  8 620 68973, el. paštas 

vitalija.zakiene@akmeneskc.lt vieta Akmenės kultūros namai 

4. Renginių ciklas „Akmeniškių susitikimai“ 30 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“ 6 d. organizatorius Akmenės kultūros namai  mob.  8 620 68973, el. paštas 

vitalija.zakiene@akmeneskc.lt vieta Akmenės kultūros namai 

2. 

Edukaciniai užsiėmimai 16-20 d. 

organizatorius Akmenės kultūros namai, Akmenės 

bendruomenė 

 
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:info@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


8 

3. Renginių ciklas „Akmeniškių susitikimai“ 27 d. organizatorius Akmenės kultūros namai  mob.  8 620 68973, el. paštas 

vitalija.zakiene@akmeneskc.lt vieta Akmenės kultūros namai 

4. Tradicinis koncertas „Nakties romansas“ 29 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 4 d. organizatorius Akmenės kultūros namai, Akmenės 

bendruomenė, Akmenės gimnazija 

 mob.  8 620 68973, el. paštas 

vitalija.zakiene@akmeneskc.lt 

vieta Akmenės miestoaikštė 

2.  Vokalinių ansamblių vakaras „Adventogarsai“ 18 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 

      

 

 

 

VENTOS KULTŪROS NAMAI 

 

Eil. 

Nr. 

Renginiopavadinimas data organizatorius,vieta  Kontaktinis telefono Nr., el. paštas 

1 2 3 4  5 

SAUSIS 

1. Trijų Karalių vaikštynės ir sveikinimas Ventos 

seniūnijos bendruomenei 

6 d. organizatorius Akmenėsrajono savivaldybės kultūros 

centro Ventos kultūros namai (toliau – Ventos 

kultūros namai) 

 mob. 8 620 68 976, el. paštas 

dalia.teniene@akmeneskc.lt 

vieta Ventos miestas, bendruomenės 

2. Laisvės gynėjų dienos minėjimas 13 d.  organizatorius Ventos kultūros namai, Ventos 

seniūnija, Ventos bažnyčia 

 mob. 8 620 68 976, el. paštas 

dalia.teniene@akmeneskc.lt 

vieta Ventos Švč Mergelės Marijos Nekaltojo 

Prasidėjimo bažnyčia 

3. Edukacinė programa vaikams  

„Žiemos pramogos, skulptūrų kūrimas“,  

skirta sniego dienai, pusiaužiemiui paminėti 

18 d.  Ventos kultūros namai, Ventos ikimokyklinio ugdymo 

skyrius „Berželis“ 

 
mob. 8 620 68 976, el. paštas 

dalia.teniene@akmeneskc.lt 
vieta Ventos miesto erdvės 

VASARIS 

1. Šv. Agotos dienai skirtas renginys „Duonos kelias“ 5 d.  organizatorius Ventos kultūros namai  mob. 8 620 68 976, el. paštas 

dalia.teniene@akmeneskc.lt vieta Ventos 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:dalia.teniene@akmeneskc.lt
mailto:dalia.teniene@akmeneskc.lt
mailto:dalia.teniene@akmeneskc.lt
mailto:dalia.teniene@akmeneskc.lt
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2. Karaoke vakaras-konkursas jaunimui  

„Dainos tau ir apie tave“ 

14 d organizatorius Ventos kultūros namai  mob. 8 620 68 976, el. paštas 

dalia.teniene@akmeneskc.lt vieta Ventos kultūros namai 

3. Renginys, skirtas Lietuvos valstybės atkūrimo 

dienai  ir Akmenės rajono 70-mečiui 

 „Gražiais darbais tėvynę puošiam“ 

15 d. organizatorius Ventos kultūros namai, Ventos 

seniūnija, 

 mob. 8 620 68 976, el. paštas 

dalia.teniene@akmeneskc.lt 

vieta Ventos kultūros namai 

4. Užgavėnių šventė 25 d.  organizatorius Ventos kultūros namai  mob. 8 620 68 976, el. paštas 

dalia.teniene@akmeneskc.lt vieta Ventos miesto erdvės 

KOVAS 

1. Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 30-ies metų 

minėjimo šventė  

10 d. organizatorius Ventos kultūros namai, Ventos 

seniūnija 

 mob. 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 rajono 70-mečiui 

20 d. organizatorius Ventos kultūros namai  mob. 8 620 68 976, el. paštas 

dalia.teniene@akmeneskc.lt vieta Ventos kultūros namai 

3. Teminis vakaras  jaunimui „Mano muzika“ 13 d.  

 

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

dalia.teniene@akmeneskc.lt vieta Ventos kultūros namai 

4. 
Vaikų teatrų šventė „Aukštyn kojom“ 27 d.  

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

dalia.teniene@akmeneskc.lt vieta Ventos kultūros namai 

BALANDIS 

1. Edukacinė programa „Verbų gaminimas“ 1-4 d.  

 

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

dalia.teniene@akmeneskc.lt vieta Ventos kultūros namai 

2. Edukacinė programa „Didžiųjų margučių bei 

velykinių puokščių gamba“ 

6-8 d.  

 

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

dalia.teniene@akmeneskc.lt vieta Ventos kultūros namai 

3. Renginys, skirtas atvelyko šventei 19 d.  organizatorius Ventos kultūros namai  mob. 8 620 68 976, el. paštas 

dalia.teniene@akmeneskc.lt vieta Prie kultūros namų 

4. Renginys, skirtas tautodailės metams paminėti 

„Tegul vėl sukasi mūzų malūnas“ 

24 d. organizatorius Ventos kultūros namai  mob. 8 620 68 976, el. paštas 

dalia.teniene@akmeneskc.lt vieta Ventos kultūros namai 

GEGUŽĖ 

1. Šventinis koncertas, skirtas Motinos dienai 2 d. organizatorius Ventos kultūros namai  mob. 8 620 68 976, el. paštas 

dalia.teniene@akmeneskc.lt vieta Ventos kultūros namai 

2.. Duetų, šeimų vakaras-koncertas, skirtas šeimos 

dienai  

9 d.  organizatorius Ventos kultūros namai  mob. 8 620 68 976, el. paštas 

dalia.teniene@akmeneskc.lt 
vieta Ventos kultūros namai 

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

dalia.teniene@akmeneskc.lt vietaVentos miesto erdvės 

4. Edukacinis renginys „Venos pakrašty“ – etniniai 

žaidimai, pasakojimai, šokiai ir dainos 

20 d. organizatorius Kultūros centras  mob. 8 620 68 976, el. paštas 

dalia.teniene@akmeneskc.lt 

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

el. paštas info@akmeneskc.lt 

vieta Ventos vasaros estrada 

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
mailto:dalia.teniene@akmeneskc.lt
mailto:dalia.teniene@akmeneskc.lt
mailto:dalia.teniene@akmeneskc.lt
mailto:dalia.teniene@akmeneskc.lt
mailto:info@akmeneskc.lt
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BIRŽELIS 

1. Vaikų gynimo dienos šventė 1 d.  organizatorius Ventos kultūros namai  mob. 8 620 68 976, el. paštas 

dalia.teniene@akmeneskc.lt vieta Sporto aikštynas 

2. Šokių maratonas jaunimui „Judam“ 5 d.  organizatorius Ventos kultūros namai  mob. 8 620 68 976, el. paštas 

dalia.teniene@akmeneskc.lt vieta Ventos kultūros namai 

3. Gedulo ir vilties dienos minėjimas 14 d.  organizatorius Ventos kultūros namai  mob. 8 620 68 976, el. paštas 

dalia.teniene@akmeneskc.lt vieta Ventos bažnyčia 

4. Joninių šventė „Ventos pakrantėje“ 23 d. organizatorius Kultūros centras  mob. 8 620 68 976, el. paštas 

dalia.teniene@akmeneskc.lt vieta Ventos vasaros estrada 

LIEPA 

1. Lietuvos valstybės (karaliaus Mindaugo 

karūnavimo diena) šventė 

6 d.  organizatorius Ventos kultūros namai,  

Ventos seniūnija 

 mob. 8 620 68 976, el. paštas 

dalia.teniene@akmeneskc.lt 

vieta Ventos kultūros namų prieigos 

RUGPJŪTIS 

1. Poezijos ir dainuojamosios poezijos šventė  

„Leisk pragyst sielos paukštei“ 

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

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

3. Vaikų sportinių šokių vasaros stovykla 12-16 d.  organizatorius Ventos kultūros namai  mob. 8 620 68 976, el. paštas 

dalia.teniene@akmeneskc.lt vieta Ventos kultūros namai 

RUGSĖJIS 

1. Žvejų šventė „Ventos pliuskė – 2020“ 13 d.  organizatorius Ventos kultūros namai, Akmenės 

rajono žvejų draugija 

 mob. 8 620 68 976, el. paštas 

dalia.teniene@akmeneskc.lt 

vieta Ventos vasaros lauko estrada 

2. Šokių maratonas neįgaliesiems „Šok ir nesustok“  24 d.  organizatorius Ventos kultūros namai  mob. 8 620 68 976, el. paštas 

dalia.teniene@akmeneskc.lt vieta Ventos kultūros namai 

SPALIS 

1. Šventinis koncertas, skirtas Tarptautinei 

pagyvenusių žmonių dienai  

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

dalia.teniene@akmeneskc.lt vieta Ventos kultūros namai 

2. Ventos turgadienis  18 d.  organizatorius Ventos kultūros namai  mob. 8 620 68 976, el. paštas 

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

3. Teminis vakaras  jaunimui „Mano muzika“ 23 d.  organizatorius Ventos kultūros namai  mob. 8 620 68 976, el. paštas 

dalia.teniene@akmeneskc.lt vieta Ventos kultūros namai 

4. Šviesos ir muzikos šventė „Šviečianti Venta“ 30 d. organizatorius Ventos kultūros namai  mob. 8 620 68 976, el. paštas 

dalia.teniene@akmeneskc.lt vieta Estrada  prie kultūros namų,  

miesto gatvės 

LAPKRITIS 

1. Padėkos vakaras Ventos švenčių rėmėjams 13 d. organizatorius Ventos kultūros namai, Ventos 

seniūnija 

 mob. 8 620 68 976, el. paštas 

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
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 kultūros namai 

2. Tradicinis renginys „Venta gyvai“, skirtas kultūros 

namų tikro garso grupės „Užkutes“ 

veiklos 10-mečiui paminėti 

22 d.  

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

dalia.teniene@akmeneskc.lt 
vieta Ventos kultūros namai 

GRUODIS 

1. Fokloro ansamblio „Volungė“ ir vaikų etnokultūros 

būrelio adventinė programa, skirta Tautodailės 

metams paminėti 

4 d.  organizatorius Ventos kultūros namai  mob.8 620 68 976, el. paštas 

dalia.teniene@akmeneskc.lt vieta Ventos kultūros namai 

2.  Edukaciniai užsiėmimai „Papuoškime savo eglutę" 

(kalėdinių papuošimų gamyba) 

8-10 d.  

 

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

dalia.teniene@akmeneskc.lt vieta Ventos kultūros namai 

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

dalia.teniene@akmeneskc.lt vieta Ventos kultūros namai 

      

 

 

PAPILĖS KULTŪROS NAMAI 

 

Eil. 

Nr. 

Renginio pavadinimas Data Organizatorius, vieta  Kontaktinis telefono Nr., el. paštas 

SAUSIS 

1. Laisvės gynėjų dienai. Jaunimo ir suaugusiųjų 

rašiniai „Laisvė ir aš“. Dainos. Laužas 

12 d. organizatorius  Akmenės rajono savivaldybės kultūros 

centro Papilės kultūros namai (toliau – Papilės kultūros 

namai)  Papilės seniūnija, Papilės Simono Daukanto 

muziejus, Papilės Kazio Narščiaus biblioteka 

 mob. 8 620 68974, el. paštas 

virginija.kupstiene@akmeneskc.lt 

vieta  Papilės kultūros namai, kiemelis 

2. Vaikų ir jaunimo vokalinės ir instrumentinės 

muzikos festivalis „Eina balsai“, skirtas Akmenė 

rajono 70-mečiui paminėti 

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

virginija.kupstiene@akmeneskc.lt vieta Papilės kultūros namai 

VASARIS 

1. Lietuvos Valstybės atkūrimo dienos minėjimas.  

Kilniausio poelgio nominacijos įteikimas. 

 Šventinis koncertas 

16 d. organizatorius Papilės kultūros namai, Papilės seniūnija, 

Papilės Simono Daukanto gimnazija, Papilės Kazio 

Narščiaus biblioteka 

Papilės miestelio bendruomenė 

 mob. 8 620 68974, el. paštas 

virginija.kupstiene@akmeneskc.lt 

vieta Papilės kultūros namai 

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:virginija.kupstiene@akmeneskc.lt
mailto:virginija.kupstiene@akmeneskc.lt
mailto:virginija.kupstiene@akmeneskc.lt
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2. Užgavėnių šventė „Boba paklydus...“. 

Teatralizuotos persirengėlių eitynės. Kaukių 

paroda. Persirengėlių vakaronė 

25 d. organizatorius  Papilės kultūros namai, Papilės Kazio 

Narščiaus biblioteka, Papilės seniūnijos bendruomenės 

 mob. 8 620 68974, el. paštas 

virginija.kupstiene@akmeneskc.lt 

vieta  Papilės kultūros namų kiemelis 

KOVAS 

1. Teatralizuota Kaziuko mugė  

„Kaip Kazys Kazytę surado“  

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

virginija.kupstiene@akmeneskc.lt vieta Papilės kultūros namai 

2. Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai. 

Rajono mokyklų jaunimo viktorina  

„Lietuva 1918-2020“ 

 

11 d. organizatorius  Papilės kultūros namai, Papilės 

seniūnija, Papilės Simono Daukanto gimnazija 

 mob. 8 620 68974, el. paštas 

virginija.kupstiene@akmeneskc.lt 

ieta Papilės kultūros namai 

3. Linksmosios vestuvinės muzikos festivalis  

„Kaimyna veselie“ 

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

virginija.kupstiene@akmeneskc.lt vieta  Papilės kultūros namai 

BALANDIS 

1. Lietuvos Steigiamojo Seimo 100-mečiui. 

 Paskaita. Koncertas 

17 d. organizatorius Papilės kultūros namai, Papilės seniūnija, 

Papilės Simono Daukanto gimnazija, Papilės Simono 

Daukanto muziejus, Papilės Kazio Narščiaus biblioteka 

 mob. 8 620 68974, el. paštas 

virginija.kupstiene@akmeneskc.lt 

vieta  Papilės kultūros namai 

2. Jurginės. Folkloro ir folkšoko ansamblių koncertas  

„Pabudinkime žolę“ 

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

virginija.kupstiene@akmeneskc.lt vieta Papilės parkas 

GEGUŽĖ 

1. Teatralizuotas vakaras šeimoms 15 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 

2.. Sėkminių šventė „Piemenėlių linksmybės“ 

Naktigonė, piemenų žaidimai ir burtai 

31 d. organizatorius  Papilės kultūros namai, Papilės 

miestelio bendruomenė 

 mob. 8 620 68974, el. paštas 

virginija.kupstiene@akmeneskc.lt 

vieta Papilės parkas 

BIRŽELIS 

1. Gedulo ir Vilties dienai skirtas minėjimas 

„Sustingusių geležinkelių vingiais“ 

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

virginija.kupstiene@akmeneskc.lt vieta  Papilės Šv. Juozapo bažnyčia, Papilės 

geležinkelio stotis 

2. Tarpušventis „Tarp Antaninių ir Joninių” 19 d. organizatorius  Papilės kultūros namai  mob. 8 620 68974, el. paštas 

virginija.kupstiene@akmeneskc.lt vieta Papilės parkas 

LIEPA 

1. Lietuvos Valstybės (Karaliaus Mindaugo 

karūnavimo) šventė 

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. Tautodailės paroda – 

mugė, skirta Tautodailės metams. Švč. Mergelės 

5-6 d. organizatorius Papilės kultūros namai, Papilės seniūnija, 

Papilės seniūnijos bendruomenės 

 mob. 8 620 68974, el. paštas 

virginija.kupstiene@akmeneskc.lt 

mailto:virginija.kupstiene@akmeneskc.lt
mailto:virginija.kupstiene@akmeneskc.lt
mailto:virginija.kupstiene@akmeneskc.lt
mailto:virginija.kupstiene@akmeneskc.lt
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13 

Marijos gimimo atlaidai. Šv. Jurgio paminklo 

atidengimas, skirtas Lietuvos Nepriklausomybės 

100-mečiui. Koncertas 

vieta  Papilės parkas, Papilės Šv. Juozapo bažnyčia 

2. Baltų Vienybės dienos vakaras su Viduramžių 

fakyrų programa 

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

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

SPALIS 

1. Jubiliejinis, XX-asis tarpregioninis vokalinių 

ansamblių festivalis – konkursas  

„Rudens melodija” 

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

virginija.kupstiene@akmeneskc.lt vieta Papilės kultūros namai 

LAPKRITIS 

1. Tradicinis tarpregioninis XV-asis liaudiškos 

muzikos festivalis – kapelų varžytuvės  

„Skambėk, Papile“ 

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

virginija.kupstiene@akmeneskc.lt 
vieta Papilės kultūros namai 

GRUODIS 

1. Šventinės eglutės įžiebimas 7 d. 

 

organizatorius Papilės kultūros namai, Papilės seniūnija, 

Papilės miestelio bendruomenė 

 mob. 8 620 68974, el. paštas 

virginija.kupstiene@akmeneskc.lt 

vieta  miestelio aikštė, kultūros namai 

2. Advento vakaras. Kalėdinių puokščių gaminimas. 

Etninės advento dainos ir rateliai 

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

virginija.kupstiene@akmeneskc.lt vieta  Papilės kultūros namai 

3.  Kalėdų senelio sveikinimai. Gražiausių Kalėdinių 

atvirukų autorių apdovanojimai.  

Šventinis teatralizuotas koncertas 

 „Lange užsąlęs laiškas“ 

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

virginija.kupstiene@akmeneskc.lt 

vieta Papilės kultūros namai 

      

 

 

 

 

 

 

KRUOPIŲ KULTŪROS NAMAI 

 

Eil. 

Nr. 

Renginiopavadinimas data organizatorius,vieta  Kontaktinis telefono Nr., el. paštas 

1 2 3 4  5 

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
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SAUSIS 

1. „Skamba atminimo varpai“ –  

Laisvės gynėjų dienai paminėti 

10 d. organizatorius Akmenės rajono savivaldybės kultūros 

centro Kruopių kultūros namai (toliau – Kruopių 

kultūros namai) 

 mob.  8 620 6875, el. paštas 

leonida.skerstoniene@akmeneskc.lt 

vieta Kruopių kultūros namai 

2. Popietė moksleiviams ,,Svečiuose pas pasaką“ 17 d. organizatorius Kruopių kultūros namai Kruopių 

biblioteka 

 mob.  8 620 6875, el. paštas 

leonida.skerstoniene@akmeneskc.lt 

vieta Kruopių kultūros namai 

3. Tautodailės metams skirta kūrybinė valandėlė 

 ,,Ką močiutė sumanys“ 

(įvairūs darbeliai iš siūlų) 

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

leonida.skerstoniene@akmeneskc.lt 
vieta Kruopių kultūros namai 

VASARIS 

1. ,,Kadaise aš mažas grūdelis buvau“ 

(Šv. Agotos dienai) 

 

7 d. organizatorius Kruopių kultūros namai Kruopių 

biblioteka 

 mob.  8 620 6875, el. paštas 

leonida.skerstoniene@akmeneskc.lt 

vieta Kruopių kultūros namai 

2. Koncertas Lietuvos valstybės atkūrimo dienai 

„Graži tu mano...“ 

14 d. organizatorius Kruopių kultūros namai, Kruopių 

seniūnija 

 mob.  8 620 6875, el. paštas 

leonida.skerstoniene@akmeneskc.lt 

vieta Kruopių kultūros namai 

3. Užgavėnės Kruopių parke 22 d. organizatorius Kruopių  bendruomenė, Kruopių 

kultūros namai, Kruopių seniūnija 

 mob.  8 620 6875, el. paštas 

leonida.skerstoniene@akmeneskc.lt 

vieta Kruopių kultūros namai 

KOVAS 

1. Koncertas ,,Čia mano Lietuva“, skirtas Lietuvos 

nepriklausomybės atkūrimo dienai 

6 d. organizatorius Kruopių kultūros namai, Kruopių 

seniūnija 

 mob.  8 620 6875, el. paštas 

leonida.skerstoniene@akmeneskc.lt 

vieta Kruopių kultūros namai 

2. Žaidimų popietė moksleiviams 17 d. organizatorius Kruopių kultūros namai  mob.  8 620 6875, el. paštas 

leonida.skerstoniene@akmeneskc.lt vieta Kruopių kultūros namai 

3. ,,Pažvelk nuo žemės link dangaus“ 

(skirta Žemės dienai) 

27 d. organizatorius Kruopių kultūros namai, Kruopių 

biblioteka 

 mob.  8 620 6875, el. paštas 

leonida.skerstoniene@akmeneskc.lt 

vieta Kruopių kultūros namai 

BALANDIS 

1. Kūrybinė valanda 

,,Velykinių papuošimų gaminimas“ 

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

leonida.skerstoniene@akmeneskc.lt vieta Kruopių kultūros namai 

2. Pramoginė popietė moksleiviams 

,, Velykėlės jau čia pat“ 

17 d. organizatorius Kruopių kultūros namai, Kruopių 

biblioteka 

 mob.  8 620 6875, el. paštas 

leonida.skerstoniene@akmeneskc.lt 

vieta Kruopių kultūros namai 

3 Moksleivių piešinių paroda   

,,Gražiausi žiedai mamai“ 

20 d.  

iki 

organizatorius Kruopių kultūros namai, Kruopių 

biblioteka 

 mob.  8 620 6875, el. paštas 

leonida.skerstoniene@akmeneskc.lt 

mailto:leonida.skerstoniene@akmeneskc.lt
mailto:leonida.skerstoniene@akmeneskc.lt
mailto:leonida.skerstoniene@akmeneskc.lt
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mailto:leonida.skerstoniene@akmeneskc.lt
mailto:leonida.skerstoniene@akmeneskc.lt
mailto:leonida.skerstoniene@akmeneskc.lt
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gegužės 

4 d 

vieta Kruopių kultūros namai 

GEGUŽĖ 

1. ,,Iš širdies mamai” 

Koncertas Motinos dienai 

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

leonida.skerstoniene@akmeneskc.lt  vieta Kruopių kultūros namai 

2. „ČiučiouLielė, Pajuodielė“. Muzikinis edukacinis 

susitikimas-seminaras, skirtas Akmenės rajono 70-

mečiui paminėti 

4 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 

3. Vaikų dramos būrelio spektaklis,  

skirtas Šeimos dienai paminėti 

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

leonida.skerstoniene@akmeneskc.lt 
vieta Kruopių kultūros namai 

BIRŽELIS 

1. Panevėžio lėlių vežimo teatro spektaklis 12 d. organizatorius Panevėžio lėlių vežimo teatras Kruopių 

kultūros namai 

 mob.  8 620 6875, el. paštas 

leonida.skerstoniene@akmeneskc.lt 

vieta Kruopių parkas 

2 Kūrybinė popietė,,Žolynėlių dovanėlės” 

(puokščių iš pievų augalų darymas) 

 

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

leonida.skerstoniene@akmeneskc.lt vieta Kruopių parkas 

3. Koncertas ,,O vakarai ilgi…” 20 d. organizatorius Kruopių kultūros namai Kruopių 

bendruomenė Kruopių seniūnija 

 mob.  8 620 6875, el. paštas 

leonida.skerstoniene@akmeneskc.lt 

vieta Kruopių kaimo sodyba ,,Prie malūno“ 

LIEPA 

1. ,,Pabusiu, pajusiu, pabūsiu” literatūrinė 

kompozicija, skirta Valstybės dienai 

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

leonida.skerstoniene@akmeneskc.lt vieta Kruopių kultūros namai 

2 Kruopių vasaros šventė 26 d. organizatorius Kruopių seniūnija, Kruopių  

bendruomenė,  Kruopių kultūros namai 

 tel. 8 620 6875, el paštas 

leonida.skerstoniene@akmeneskc.lt 

vieta Kruopių parkas 

RUGPJŪTIS 

1. E. Damskienės siuvinėtų paveikslų paroda 5-31 d. organizatorius Kruopių kultūros namai  mob.  8 620 6875, el. paštas 

leonida.skerstoniene@akmeneskc.lt vieta Kruopių kultūros namai 

2. Paskaita  ir edukacinis užsiėmimas ,,Augalų galia ir 

nauda“, skirtas gydytojos, žolininkės ir etnografės 

Eugenijos Šimkūnaitės metams paminėti 

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

leonida.skerstoniene@akmeneskc.lt vieta Kruopių kultūros namai 

RUGSĖJIS 

1. ,,Į mokyklą takučiu” 

Mokslo ir žinių dienai 

1 d. organizatorius Kruopių kultūros namai, Kruopių 

mokykla 

 mob.  8 620 6875, el. paštas 

leonida.skerstoniene@akmeneskc.lt 

vieta Kruopių kultūros namai 

mailto:leonida.skerstoniene@akmeneskc.lt
mailto:info@akmeneskc.lt
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2. „Rudens spalvos“.  

Puokščių bei rudens gėrybių paroda 

14 d. organizatorius Kruopių kultūros namai, Kruopių 

mokykla 

 mob.  8 620 6875, el. paštas 

leonida.skerstoniene@akmeneskc.lt 

vieta Kruopių kultūros namų kiemelis 

SPALIS 

1. 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. Koncertas ,,Gitaros stygos kai užgroja” 16 d.  organizatorius Kruopių kultūros namai  mob.  8 620 6875, el. paštas 

leonida.skerstoniene@akmeneskc.lt vieta Kruopių kultūros namai 

LAPKRITIS 

1. Literatūrinė popietė  ,,Poetai apie rudenį” 16 d. organizatorius Kruopių kultūros namai  Kruopių 

biblioteka 

 mob.  8 620 6875, el. paštas 

leonida.skerstoniene@akmeneskc.lt 

vieta Kruopių kultūros namai 

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

leonida.skerstoniene@akmeneskc.lt vieta Kruopių kultūros namai 

GRUODIS 

1. Eglutės įžiebimas 3 d. organizatorius Kruopių seniūnija, 

 Kruopių kultūros namai 

 mob.  8 620 6875, el. paštas 

leonida.skerstoniene@akmeneskc.lt 

Miestelio aikštė 

2. Teatralizuotas koncertas ,,Žiema, žiema….” 30 d. organizatorius Kruopių kultūros namai  mob.  8 620 6875, el. paštas 

leonida.skerstoniene@akmeneskc.lt vieta Kruopių kultūros namai 

      

 

 

 

ALKIŠKIŲ KULTŪROS NAMAI 

 

Eil. 

Nr. 

Renginiopavadinimas data organizatorius,vieta  Kontaktinis telefono Nr., el. paštas 

1 2 3 4  5 

SAUSIS 

1. Popietė „Laisvės kaina“, skirta Lietuvos laisvės 

gynėjų dienai atminti. Ėjimas šiaurietiškomis 

lazdomis. Atminimo laužo uždegimas 

13 d. organizatorius Akmenės rajono savivaldybės kultūros 

centro Alkiškių kultūros namai (toliau – Alkiškių 

kultūros namai), neįgaliųjų klubas „Žėrutis“ 

 mob. 8 683 85 503, el. paštas 

eugenija.narkuviene@akmeneskc.lt 

 

vieta Alkiškių kultūros namų kiemelis 

2. Alkiškių kaimo neįgaliųjų klubo „Žėrutis“ 

jubiliejinė gimtadienio vakarienė „Mėlynai balta“ 

31 d. 

 

organizatoriusAlkiškių kultūros namai, neįgaliųjų 

klubas „Žėrutis“ 

 mob. 8 683 85 503, el. paštas 

eugenija.narkuviene@akmeneskc.lt 

 vieta Alkiškių kultūros namai 

mailto:leonida.skerstoniene@akmeneskc.lt
mailto:leonida.skerstoniene@akmeneskc.lt
mailto:leonida.skerstoniene@akmeneskc.lt
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VASARIS 

1. Koncertas, skirtas Valstybės atkūrimo dienai 

paminėti „Mūsų vardas Lietuva“. Sablauskių 

bibliotekos spaudinių paroda „Po trispalvės ženklu“ 

14 d. organizatorius Alkiškių kultūros namai, Sablauskių 

biblioteka 

 mob. 8 683 85 503, el. paštas 

eugenija.narkuviene@akmeneskc.lt 

 vieta Sablauskių kultūros namai 

2. Užgavėnių persirengėlių šėlionės Alkiškių 

kaimelyje 

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

eugenija.narkuviene@akmeneskc.lt vieta Alkiškių kaimo gyvenvietė 

3. Susitikimas su žolininke-edukatore Kristina 

Šilinskiene-Naktižiede, skirtas gydytjos, žolininkės 

ir etnografės Eugenijos Šimkūnaitės metams 

paminėti 

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

eugenija.narkuviene@akmeneskc.lt 

 vieta Alkiškių kultūros namai 

KOVAS 

1. Naujosios Akmenės kaimiškosios seniūnijos kaimų 

bendruomenių viktorina  „Protų mūšis“, skirta 

Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 30-mečiui 

paminėti 

11 d. organizatorius Alkiškių kultūros namai,  Naujosios 

Akmnės kaimiškoji seniūnija, kaimiškosios 

seniūnijos bendruomenių valdybos 

 mob. 8 683 85 503, el. paštas 

eugenija.narkuviene@akmeneskc.lt 

 

vieta Alkiškių kultūros namai 

2. Popietė „Sveiko gyvenimo link“ 21  d. organizatorius Alkiškių kultūros namai  mob. 8 683 85 503, el. paštas 

eugenija.narkuviene@akmeneskc.lt 

 
vieta Alkiškių kultūros namai 

BALANDIS 

1. Humoro popietė „Juoktis sveika – juoktis reikia“ 18 d. organizatorius Alkiškių kultūros namai  mob. 8 683 85 503, el. paštas 

eugenija.narkuviene@akmeneskc.lt 

 
vieta Alkiškių  kultūros namai 

2. Linksmadienis 

„Pavasario išdaigos  mažiems ir dideliems“ 

25 d. organizatorius Alkiškių kultūros namai, Sablauskių 

biblioteka 

 mob. 8 683 85 503, el. paštas 

eugenija.narkuviene@akmeneskc.lt 

 vieta Sablauskių kultūros namai 

GEGUŽĖ 

1. Mamos dienai skirtas koncertas 

„Tu – mano pasaulis“ 

 

1 d. organizatorius Alkiškių kultūros namai, Klykolių 

bendruomenės valdyba 

 mob. 8 683 85 503, el. paštas 

eugenija.narkuviene@akmeneskc.lt 

 vieta Klykolių bendruomenės namai 

2. Gegužinių giesmių giedojimo popietės 04-27d. 

 

 

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“, 

skirta Akmenės rajono 70-mečiui pamiėti.  

Dalyvauja sakralinės muzikos atlikėjai iš Alkiškių, 

Sablauskių, Kivylių, Naujosios Akmenės socialinių 

paslaugų namų,Akmenės neįgaliųjų draugijos 

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

eugenija.narkuviene@akmeneskc.lt 

 

 

vieta Alkiškių kultūros namai 
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BIRŽELIS 

1. Popietė „Mažųjų pasaulis“, skirta Tarptautinei 

vaikų gynimo dienai paminėti 

1 d. 

 

organizatorius Alkiškių kultūros namai. Ramučių 

bendruomenės „Užuovėja“ valdyba 

 mob. 8 683 85 503, el. paštas 

eugenija.narkuviene@akmeneskc.lt 

 vieta Ramučių gyvenvietė 

2. Šeimos šventė Kivyliuose 

„Sušypsenavaikystėstakeliu“, 

skirtaTarptautineivaikųgynimodienai 

1 d. 

 

organizatorius Alkiškių kultūros namai, Kivylių 

bendruomenės valdyba 

 mob. 8 683 85 503, el. paštas 

eugenija.narkuviene@akmeneskc.lt 

 vieta Kivylių gyvenvietės parkas 

3. Kraštiečiųšventė „Po tėviškėsdangum“,  

skirta Akmenės rajono 70- mečiuipaminėti 

27 d. organizatorius Alkiškių kultūros namai, 

bendruomenės valdyba 

 mob. 8 683 85 503, el. paštas 

eugenija.narkuviene@akmeneskc.lt 

 vieta Alkiškių kultūros namų kiemelis 

LIEPA 

1. Sablauskiečių vasaros šventė „Žiedų taku“, 

valstybės (Lietuvos karaliaus Mindaugo 

karūnavimo) dienai paminėti 

6 d. organizatorius Alkiškių kultūros namai, Sablauskių 

bendruomenės valdyba 

 mob. 8 683 85 503, el. paštas 

eugenija.narkuviene@akmeneskc.lt 

 

 
vieta Sablauskių bendruomenės namų kiemelis 

RUGSĖJIS 

1. Linksmavakaris „Pavirtę pasakų herojais“ 18 d. organizatorius Alkiškių kultūros namai, Sablauskių 

bendruomenės valdyba 

 mob. 8 683 85 503, el. paštas 

eugenija.narkuviene@akmeneskc.lt 

 vieta Sablauskių  kultūros namai 

2. Kaimiškosios seniūnijos  kaimų bendruomenių 

šventė „Mykolinės“ Klykoliuos 

26 d. organizatorius Alkiškių kultūros namai, kaimiškosios 

seniūnijos kaimų bendruomenių valdybos, Naujosios 

Akmnės kaimiškoji seniūnija 

 mob. 8 683 85 503, el. paštas 

eugenija.narkuviene@akmeneskc.lt 

 

vieta Klykolių bendruomenės namai 

SPALIS 

1. Popietė „Pakviesk į širdį rudenį“ 10 d. 

 

organizatorius Alkiškių kultūros namai, Menčių 

kaimo bendruomenės valdyba 

 mob. 8 683 85 503, el. paštas 

eugenija.narkuviene@akmeneskc.lt 

 vieta Menčių bendruomenės namai 

2. Edukacinė popietė 

„Vaisių ir daržovių dekoravimas karvingo būdu“ 

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

eugenija.narkuviene@akmeneskc.lt 

 
vieta Alkiškių kultūros namai 

LAPKRITIS 

1. Ramučių kaimo bendruomenės sveikatingumo 

vakaras „Sveika aplinka, darni šeima,darni 

bendruomenė“, skirtas gydytojos, žolininkės ir 

etnografės Eugenijos Šimkūnaitės metams paminėti 

6 d. organizatorius Alkiškių kultūros namai, Ramučių 

kaimo bendruomenės valdyba 

 mob. 8 683 85 503, el. paštas 

eugenija.narkuviene@akmeneskc.lt 

 
vieta Ramučių gyvenvietė 

2. 

Vakaronė „Ant metų slenksčio vėl ruduo prisėdo“ 20 d. 

organizatorius Alkiškių kultūros namai, Kivylių 

bendruomenės valdyba 

 mob. 8 683 85 503, el. paštas 

eugenija.narkuviene@akmeneskc.lt 

 vieta Kivylių bendruomenės namai 
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GRUODIS 

1. Eglutės įžiebimo šventė 

„Baltos baltos Kalėdos“ Alkiškiuose 

3 d. organizatorius Alkiškių kultūros namai, 

bendruomenės valdyba, seniūnija 

 mob. 8 683 85 503, el. paštas 

eugenija.narkuviene@akmeneskc.lt 

 vieta Alkiškiųkaimogyvenvietė 

2. Egutės įžiebimo šventė 

„Gerumo ir meilės apsuptyje“ Kivyliuose 

7 d. organizatorius Alkiškių kultūros namai, Kivylių 

bendruomenės valdyba 

 mob. 8 683 85 503, el. paštas 

eugenija.narkuviene@akmeneskc.lt 

 vieta Kivylių gyvenvietė 

3. Mažųjų vaikučių šventė 

„Prie Eglutės su Kalėdų Seneliu“ 

18 d. organizatorius Alkiškių kultūros name, Sablauskių 

bendruomenės valdyba 

 mob. 8 683 85 503, el. paštas 

eugenija.narkuviene@akmeneskc.lt 

 vieta Sablauskių kultūros namai 

4. Kalėdinė vakaronė 

„Sušildykime vienas kitą gerumu“ 

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

eugenija.narkuviene@akmeneskc.lt 

 
vieta Alkiškių kultūros namai 

      

 

Renginių organizatoriai pasilieka teisę reikalui esant keisti programą. 
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