PRITARTA
Akmenės rajono savivaldybės Kultūros ir meno tarybos
posėdžio 2022 m. sausio 7 d. protokolu Nr. KPP-3
2022 METŲ KULTŪROS RENGINIŲ AKMENĖS RAJONE
KALENDORIUS
Eil.
Nr.

Renginio pavadinimas

Data

1.

Tautodailininkės Odetos Bražėnienės karpinių ir
lino raižinių paroda
„Trys karaliai“ keliauja po Akmenę

1 d.

3.

Šventė „Trys karaliai atvažiavo – visas svietas
uždainavo“. Akcija „Padovanok žaliaskarę
žirgynui“

6 d.

4.

„Žiemos grožis šalia mūsų“ – Danutės
Adomauskienės jubiliejinė fotografijų paroda

7-31 d.

5.

Gražiausio besmegenio konkursas „Besmegeniai
sugrįžo“

10-25 d.

6.

Sausio 13-osios – Laisvės gynėjų dienos –
minėjimas ,,Žvakės liepsnoje...“
Pilietinė akcija prie laužo „Atmintis gyva“,
skirta Sausio 13 – Laisvės gynėjų dienai
Renginys, skirtas Sausio 13-osios – Laisvės gynėjų
dienos – įvykiams paminėti „Žinome, kodėl esame
laisvi!“
,,Atminties vainiką iš dainų nupinsim”– Sausio 13
– Laisvės gynėjų dienai – paminėti

13 d.

2.

7.
8.

9.

10.

6 d.

13 d.
13 d.

13 d.

13 d.

Organizatorius, vieta
SAUSIS
organizatorius – Akmenės krašto muziejus
vieta – Akmenės krašto muziejus
organizatorius – Akmenės rajono savivaldybės kultūros
centro Akmenės kultūros namai (toliau – Akmenės kultūros
namai)
vieta – Akmenės miesto erdvės
organizatorius – Akmenės rajono savivaldybės kultūros
centro Ventos kultūros namai (toliau – Ventos kultūros
namai)
vieta – Ventos miestas, prie eglės
organizatorius – Viešosios bibliotekos Ventos miesto
filialas (toliau – Ventos miesto biblioteka)
vieta – Ventos miesto biblioteka
organizatorius – Akmenės rajono savivaldybės kultūros
centro Alkiškių kultūros namai (toliau – Alkiškių kultūros
namai)
vieta – Alkiškių gyventojų kiemeliai
organizatorius – Akmenės rajono meno mokykla
vieta – Akmenės rajono meno mokykla
organizatorius –neįgaliųjų klubas „Žėrutis“
vieta – Alkiškių kultūros namų kiemelis
organizatorius – Akmenės kultūros namai, Akmenės
gimnazija, Akmenės seniūnija, Akmenės bendruomenė
vieta – Akmenės miesto erdvės
organizatorius – Kruopių kultūros namai, Kruopių
seniūnija, Kruopių pagr. mokykla
vieta – Kruopių kultūros namai
organizatorius – Kultūros centras

Kontaktinis telefono Nr., el. paštas
tel. Nr. (8 425) 55 075, el. paštas
akmenesmuziejus@gmail.com
mob. +370 620 68 973, el. paštas
ingrida.akulaviciene@akmeneskc.lt
mob.+370 620 68 976, el. paštas
dalia.teniene@akmeneskc.lt
tel. Nr. (8 425) 44 241, el. paštas
venta@abiblioteka.lt
mob.+370 683 85 503, el. paštas
eugenija.narkuviene@akmeneskc.lt
mob. +370 677 99 419, el. paštas
dovile.mucinskiene@armm.lt
mob.+370 683 85 503, el. paštas
eugenija.narkuviene@akmeneskc.lt
mob. +370 620 68 973, el. paštas
ingrida.akulaviciene@akmeneskc.lt
mob.+370 620 68 975, el. paštas
leonida.skerstoniene@gmail.com

11.

12.

13.

Sausio 13-osios – Laisvės gynėjų dienos –
minėjimas „Laisvės žiburėliai“
Akcija „Atmintis gyva, nes liudija‘. Poezijos ir
dainų vakaras „Tai pamiršti neįmanoma“, skirta
Sausio 13– Laisvės gynėjų dienai. Kiemelio
puošyba Neužmirštuolių žiedų karpiniais. Laužas
Muziejaus protmūšis „Žinovų popietė“, skirtas
Sausio 13 – Laisvės gynėjų dienai ir Lietuvos
Nepriklausomybei paminėti
Sausio 13-osios – Laisvės gynėjų dienos dienos
minėjimas „Lietuvos laisvė – tai dalis mano ateities
dabarties ir praeities“

13 d.

13 d.

13 d.

Renginių ciklas „Padainuokime niūriais žiemos
vakarais“
Kultūros darbuotojų ir mėgėjų meno kolektyvų
vakaras ,,Po mūzos sparnu“
Rašytojos, autobiografinių apysakų ir romanų
kūrėjos Ievos Simonaitytės spaudinių parodos
pristatymas, skirtas Ievos Simonaitytės metams
„Tarptautinė edukacijos diena“. Edukacijų diena:
robotika, popierinių lėlių kūrimas, edukacijų dienos
video kūrimas

20 d. ir 27 d.

18.

Lietuvos vaikų ir moksleivių televizijos konkurso
„Dainų dainelė 2022“ II etapas

27 d.

19.

„Mano kūryba – pramintas takelis į knygų pasaulį“
– literatūrinė popietė, skirta lietuvių vaikų rašytojo
Vytauto Račicko 70-osioms gimimo metinėms
Renginiai, skirti Tarptautinei vaikų gynimo dienai,
Šeimos dienai, Šiaurės šalių bibliotekų savaitei,
etnokultūrai

28 d.

sausiogruodžio
mėn.

Tautodailininkų ir meno kūrėjų paroda

4 d.

14.
15.
16.

17.

20.

1.

21 d.
22 d.

24 d.

vieta – prie Laisvės paminklo Naujoji Akmenė,
Respublikos g.
organizatorius – Papilės kultūros namai, Papilės miestelio
Kazio Narščiaus biblioteka, Simono Daukanto memorialinis
muziejus, Papilės seniūnija
vieta – Papilės kultūros namai, Kultūros namų kiemelis
organizatorius – Simono Daukanto memorialinis muziejus
vieta – Simono Daukanto memorialinis muziejus
organizatorius – Ventos kultūros namai, Ventos seniūnija,
Ventos Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo
Bažnyčia
vieta – Ventos Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo
Prasidėjimo Bažnyčia, aikštė prie Ventos kultūros namų
organizatorius – Ventos kultūros namai
vieta – Ventos kultūros namai
organizatorius – Kultūros centras
vieta – Naujosios Akmenės kultūros rūmai
organizatorius – Viešosios bibliotekos Pakalniškių kaimo
filialas (toliau – Pakalniškių kaimo biblioteka)
vieta – Pakalniškių kaimo biblioteka
organizatorius – Viešosios bibliotekos Skaitytojų
aptarnavimo-informacijos skyrius
vieta – Viešosios bibliotekos Skaitytojų aptarnavimoinformacijos skyrius
organizatorius – Nacionalinė M. K. Čiurlionio menų
mokykla, Savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros
ir sporto skyrius
vieta – Naujosios Akmenės kultūros rūmai
organizatorius – Viešosios bibliotekos Jučių kaimo filialas
(toliau – Jučių kaimo biblioteka)
vieta – Jučių kaimo biblioteka
organizatorius – Viešosios bibliotekos administracija,
Bibliotekininkų draugijos Akmenės skyrius
vieta – Agluonų, Akmenės Onos Šimaitės, Eglesių, Jučių,
Kairiškių, Kalniškių, Kivylių, Kruopių, Pakalniškių, Papilės
miestelio Kazio Narščiaus, Sablauskių, Vegerių, Ventos
bibliotekos, Viešoji biblioteka
VASARIS
organizatorius – Akmenės krašto muziejus

tel. Nr. (8 425) 56 996, mob. +370 650
20 371, el. paštas info@akmeneskc.lt
mob. +370 620 68 974, el. paštas
virginija.kupstiene@akmeneskc.lt
tel. Nr. (8 425) 32 926, el. paštas
sdmuziejus@gmail.com

mob.+370 620 68 976, el. paštas
dalia.teniene@akmeneskc.lt
mob.+370 620 68 976, el. paštas
dalia.teniene@akmeneskc.lt
tel. Nr. (8 425) 56 996, mob. +370 650
20 371, el. paštas info@akmeneskc.lt
tel. Nr. (8 425) 55 142, el. paštas
pakalniskiai@abiblioteka.lt
tel. Nr. (8 425) 56 396, el. paštas
aptarnavimas@abiblioteka.lt
mob. +370 616 88 706, el. paštas
janina.rekasiene@akmene.lt mob. +370
677 99 419, el. paštas
dovile.mucinskiene@armm.lt
tel. Nr. (8 425) 30 231, el. paštas
juciai@abiblioteka.lt
tel. Nr. (8 425) 47 011, el. paštas
direktore@abiblioteka.lt

vieta – Akmenės krašto muziejus
2.

„Teatras iš popieriaus“

4 d.

3.

„Fotografija – išsaugoti prisiminimai“ – Linos
Vaičkuvienės jubiliejinė fotografijų paroda

4-28 d.

4.

Popietė, skirta Šv. Agotos dienai „Kadaise aš
mažas grūdelis buvau“

5 d.

5.

„Saugesnio interneto diena“ – renginys

9 d.

6.

Paroda

10 d.

7.

Kūrybinės dirbtuvės „Pasiruošimas Knygų mugei“

12 d.

8.

Meilės (Šv. Valentino) dienai skirtas fotografijų
konkursas „Sušildyk vasara vasarį mano“
Koncertas Lietuvos Valstybės atkūrimo dienai
„Graži tu mano...“
Renginys, skirtas Lietuvos Valstybės atkūrimo
dienai „Gražiais darbais tėvynę puošiam“
„Vasario 16-oji ir politika“ – susitikimas su
Akmenės rajono savivaldybės vicemeru Tomu
Martinaičiu, skirtas Vasario 16-ąjai – Lietuvos
valstybės atkūrimo dienai
Renginys, skirtas – Lietuvos valstybės atkūrimo
dienai „Tau, Lietuva“
Vasario 16 minėjimas ,,Tauta švenčia“

14 d.

Šventinis koncertas Lietuvos Valstybės atkūrimo
dienai ,,Teskamba Lietuva“
Vasario 16-ajai – Lietuvos Valstybės atkūrimo
dienai – skirtas koncertas-minėjimas „Amžių
giesmė Lietuvai“

16 d.

9.
10.
11.

12.
13.
14.
15.

16.

15 d.
15 d.
15 d.

16 d.
16 d.

16 d.

16 d.

organizatorius – Ventos kultūros namai
vieta – Ventos kultūros namai
organizatorius – Viešosios bibliotekos Skaitytojų
aptarnavimo-informacijos skyrius
vieta –Ventos miesto biblioteka
organizatorius – Alkiškių kultūros namai, neįgaliųjų klubas
„Žėrutis“
vieta – Alkiškių kultūros namai
organizatorius – Viešosios bibliotekos Skaitytojų
aptarnavimo-informacijos skyrius
vieta – Viešosios bibliotekos Skaitytojų aptarnavimoinformacijos skyrius
organizatorius – Kultūros centras
vieta – Naujosios Akmenės kultūros rūmų Parodų salonas
organizatorius – Simono Daukanto memorialinis muziejus
vieta – Simono Daukanto memorialinis muziejus
organizatorius – Kultūros centras
vieta –Kultūros centro medijų platformos
organizatorius – Alkiškių kultūros namai
vieta – Alkiškių kultūros namai
organizatorius – Ventos kultūros namai, Ventos seniūnija
vieta – Ventos kultūros namai
organizatorius – Viešosios bibliotekos Skaitytojų
aptarnavimo-informacijos skyrius Vaikų erdvė
vieta – Viešosios bibliotekos Skaitytojų aptarnavimoinformacijos skyrius Vaikų erdvė
organizatorius – Akmenės kultūros namai
vieta – Akmenės kultūros namai
organizatorius – Akmenės rajono meno mokykla
vieta – Akmenės rajono meno mokykla
organizatorius – Kruopių kultūros namai, Kruopių seniūnija
vieta – Kruopių kultūros namai
organizatorius – Kultūros centras, Naujosios Akmenės
miesto seniūnija
vieta – Naujosios Akmenės kultūros rūmai
organizatorius – Papilės kultūros namai, Papilės miestelio
Kazio Narščiaus biblioteka, Papilės seniūnija

tel. Nr. (8 425) 55 075, el. paštas
akmenesmuziejus@gmail.com
mob.+370 620 68 976, el. paštas
dalia.teniene@akmeneskc.lt
tel. Nr. (8 425) 44 241, el. paštas
venta@abiblioteka.lt
mob.+370 683 85 503, el. paštas
eugenija.narkuviene@akmeneskc.lt
tel. Nr. (8 425) 56 396, el. paštas
aptarnavimas@abiblioteka.lt

tel. Nr. (8 425) 56 996, mob. +370 650
20 371, el. paštas info@akmeneskc.lt
tel. Nr. (8 425) 32 926, el. paštas
sdmuziejus@gmail.com
tel. Nr. (8 425) 56 996, mob. +370 650
20 371, el. paštas info@akmeneskc.lt
mob.+370 683 85 503, el. paštas
eugenija.narkuviene@akmeneskc.lt
mob.+370 620 68 976, el. paštas
dalia.teniene@akmeneskc.lt
tel. Nr. (8 425) 56 396, el. paštas
aptarnavimas@abiblioteka.lt
mob. +370 620 68 973, el. paštas
ingrida.akulaviciene@akmeneskc.lt
mob. +370 677 99 419, el. paštas
dovile.mucinskiene@armm.lt
mob.+370 620 68 975, el. paštas
leonida.skerstoniene@gmail.com
tel. Nr. (8 425) 56 996, mob. +370 650
20 371, el. paštas info@akmeneskc.lt
mob. +370 620 68 974, el. paštas
virginija.kupstiene@akmeneskc.lt

17.

18.

19.

20.
21.

Lietuvos Valstybės atkūrimo dienai. Paroda
„Nepamirškime istorijos“. Viktorina-koncertas
„Vienas žodis – Lietuva“
„Pagauk mane skaitant lietuvišką knygą“ –
virtualus fotografijų konkursas

vieta – Papilės kultūros namai
02-16 – 03-11

„Aš – lietuvis, kalbu – lietuviškai“ – viktorina
vaikams, skirta Tarptautinei gimtosios kalbos
dienai
„Per kalbą ir dainą suprast savo tautą“ –
literatūrinė-muzikinė popietė

18 d.

Edukaciniai užsiėmimai „Užgavėnių kaukių
gamyba“
„Šatrijos Raganos kūrybos lobis“ – literatūros
paroda, skirta Šatrijos Raganos 145-osioms
gimimo metinėms

21-28 d.

21 d.

02-23 – 03-11

Gimtoji kalba vėsam kam pasabni“ – literatūrinis
vakaras su poete, literatūrologe Dalia
Tamošauskaite, skirtas Tarptautinei gimtosios
kalbos dienai
„Vegerių kaimo bibliotekos istorijos puslapiai“ –
šventinis renginys, skirtas Vegerių kaimo
bibliotekos 85-erių metų įkūrimo jubiliejui

24 d.

24.

„Užgavėnių kaukės“ – Užgavėnių kaukių paroda

02-25 – 03-15

25.

Suaugusiųjų mokymo programos mokinių
koncertas
IX-asis Lietuvos muzikos ir meno mokyklų
liaudies instrumentų atlikėjų konkursas „Lietuviška
pjesė“
„Užgavėnių kaukių drožimo dirbtuvėlių duris
pravėrus“ – edukacinis užsiėmimas
Teatralizuotos Žiemos palydos – Užgavėnės
„Vysim žiemą mes visi – ir maži ir dideli“

26 d.

22.

23.

26.

27.
28.

24 d.

26 d.

26 d.
27 d.

organizatorius – Viešosios bibliotekos Skaitytojų
aptarnavimo-informacijos skyrius
vieta – Viešosios bibliotekos Skaitytojų aptarnavimoinformacijos skyrius
organizatorius –Ventos miesto biblioteka
vieta – Ventos miesto biblioteka

tel. Nr. (8 425) 56 396, el. paštas
aptarnavimas@abiblioteka.lt

organizatorius – Viešosios bibliotekos Kairiškių kaimo
filialas (toliau – Kairiškių kaimo biblioteka)
vieta – Kairiškių kaimo biblioteka
organizatorius – Ventos kultūros namai
vieta – Ventos kultūros namai
organizatorius – Viešosios bibliotekos Skaitytojų
aptarnavimo-informacijos skyrius
vieta – Viešosios bibliotekos Skaitytojų aptarnavimoinformacijos skyrius
organizatorius – Viešosios bibliotekos administracija
vieta – Viešosios bibliotekos dr. Eugenijos Meškienės
konferencijų salė

tel. Nr. (8 425) 39 714, el. paštas
kairiskiai@abiblioteka.lt

organizatorius – Viešosios bibliotekos Vegerių kaimo
filialas (toliau – Vegerių kaimo biblioteka), Viešosios
bibliotekos administracija, Bibliotekininkų draugijos
Akmenės skyrius
vieta – Vegerių kaimo biblioteka
organizatorius – Viešosios bibliotekos Sablauskių kaimo
filialas (toliau – Sablauskių kaimo biblioteka)
vieta – Sablauskių kaimo biblioteka
organizatorius – Akmenės rajono meno mokykla
vieta – Akmenės rajono meno mokykla
organizatorius – Karoliniškių muzikos mokykla
vieta – Vilnius

tel. Nr. (8 425) 47 011, el. paštas
direktore@abiblioteka.lt tel. Nr. (8 425)
37 173, el. paštas
vegeriai@abiblioteka.lt

organizatorius – Lazdynų Pelėdos memorialinis muziejus
vieta – Lazdynų Pelėdos memorialinis muziejus
organizatorius – Papilės kultūros namai, Papilės seniūnijos
bendruomenės

mob. +370 659 80 747, el. paštas
lazdynupeledosmuziejus@gmail.com
mob. +370 620 68 974, el. paštas
virginija.kupstiene@akmeneskc.lt

tel. Nr. (8 425) 44 241, el. paštas
venta@abiblioteka.lt

mob.+370 620 68 976, el. paštas
dalia.teniene@akmeneskc.lt
tel. Nr. (8 425) 56 396, el. paštas
aptarnavimas@abiblioteka.lt
tel. Nr. (8 425) 47 011, el. paštas
direktore@abiblioteka.lt

tel. Nr. (8 425) 46 770, el. paštas
sablauskiai@abiblioteka.lt
mob. +370 677 99 419, el. paštas
dovile.mucinskiene@armm.lt
mob. +370 677 99 419, el. paštas
dovile.mucinskiene@armm.lt

29.

Šokių vakaras „Šok!“

28 d.

30.

„Poezijos pilnatis“ – poezijos skaitiniai, skirti
Bernardo Brazdžionio 115-osioms gimimo
metinėms

data derinama

1.

Užgavėnės Akmenėje

1 d.

2.

Užgavėnių persirengėlių šėlionės Alkiškių kaime

1 d.

3.

Užgavėnių šventė ,,Kepė boba blynus“

1 d.

4.

Užgavėnių šventė

1 d.

5.

„Žvilgsnis į Mariupolį“ – Elenos Zachesovos
fotografijų paroda
„Pranciškus Skorina – garsusis humanistas,
švietėjas ir lietuvių spaudos pradininkas“ –
literatūrinė-informacinė paroda, skirta P. Skorinai
Vakaronė ,,Gyvenimo grožis – moterų šypsenos“

3-30 d.

Muziejaus protmūšis „Žinovų popietė“, skirtas
operai
„Metų Akmenietė 2021“ apdovanojimai.
Koncertas, skirtas Tarptautinei moters dienai
„Nuo pirmosios spausdintos knygos iki
enciklopedijos“ – viktorina 5-9 klasių
moksleiviams
Šventės simbolio – Laisvės malūnėlių –
gaminimas, skirtas „Atkurtai Lietuvai – 101“
Moksleivių piešinių paroda ,,Kas aš toj Lietuvoj?“

5 d.

6.

7.

8.
9.
10.

11.
12.

13.
14.

Renginys, skirtas Lietuvos Nepriklausomybės
atkūrimo dienai „Prieš laiką lygūs visi“

4-30 d.

5 d.

8 d.
8 d.

9 d.
10-15 d.

11 d.
11 d.

vieta – Papilės kultūros namų kiemelis
organizatorius – Akmenės kultūros namai
vieta – Akmenės kultūros namai
organizatorius – Viešosios bibliotekos Kivylių kaimo
filialas (toliau – Kivylių kaimo biblioteka)
vieta – Kivylių kaimo biblioteka
KOVAS
organizatorius – Akmenės kultūros namai, Akmenės
gimnazija, Akmenės bendruomenė
vieta – Akmenės kultūros namai
organizatorius – Alkiškių kultūros namai
vieta – Alkiškių kultūros namai
organizatorius – Kultūros centras
vieta – Naujosios Akmenės miesto erdvės
organizatorius – Ventos kultūros namai
vieta – Ventos miesto erdvės
organizatorius – Ventos miesto biblioteka
vieta – Ventos miesto biblioteka
organizatorius – Ventos miesto biblioteka
vieta – Ventos miesto biblioteka
organizatorius – Kruopių kultūros namai, Kruopių
bendruomenė
vieta – Kruopių kultūros namai
organizatorius – Simono Daukanto memorialinis muziejus
vieta – Simono Daukanto memorialinis muziejus
organizatorius – Kultūros centras
vieta – Naujosios Akmenės kultūros rūmai
organizatorius – Viešosios bibliotekos Kruopių kaimo
filialas (toliau – Kruopių kaimo biblioteka)
vieta –Kruopių kaimo biblioteka
organizatorius – Papilės kultūros namai
vieta – Papilės kultūros namai
organizatorius – Kruopių kultūros namai, Kruopių pagr.
mokykla
vieta – Kruopių kultūros namai
organizatorius – Akmenės kultūros namai
vieta – Akmenės kultūros namai
organizatorius – Akmenės rajono meno mokykla

mob. +370 620 68 973, el. paštas
ingrida.akulaviciene@akmeneskc.lt
tel. Nr. (8 425) 43 533, el. paštas
kivyliai@abiblioteka.lt
mob. +370 620 68 973, el. paštas
ingrida.akulaviciene@akmeneskc.lt
mob.+370 683 85 503, el. paštas
eugenija.narkuviene@akmeneskc.lt
tel. Nr. (8 425) 56 996, mob. +370 650
20 371, el. paštas info@akmeneskc.lt
mob.+370 620 68 976, el. paštas
dalia.teniene@akmeneskc.lt
tel. Nr. (8 425) 44 241, el. paštas
venta@abiblioteka.lt
tel. Nr. (8 425) 44 241, el. paštas
venta@abiblioteka.lt
mob.+370 620 68 975, el. paštas
leonida.skerstoniene@gmail.com
tel. Nr. (8 425) 32 926, el. paštas
sdmuziejus@gmail.com
tel. Nr. (8 425) 56 996, mob. +370 650
20 371, el. paštas info@akmeneskc.lt
tel. Nr. (8 425) 33 818, el. paštas
kruopiai@abiblioteka.lt
mob. +370 620 68 974, el. paštas
virginija.kupstiene@akmeneskc.lt
mob.+370 620 68 975, el. paštas
leonida.skerstoniene@gmail.com
mob. +370 620 68 973, el. paštas
ingrida.akulaviciene@akmeneskc.lt

15.
16.
17.

18.
19.

Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienos
minėjimas. Akmenės rajono vaikų chorų festivalis
„Dainuojam Lietuvai“
Viktorina „Ką aš žinau apie Lietuvą“, skirta
Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai
Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai
koncertas „Už jaunąją Lietuvą“
Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienos
minėjimas. Žygis automobiliais „Pasveikinkime
Lietuvą“
Respublikinio vaikų ir jaunimo atlikėjų tautiniais
instrumentais konkursas „Muzikinės kelionės“
Paroda

11 d.
11 d.
11 d.

12-13 d.
17 d.

IV-asis respublikinis kanklininkų konkursas
„Akimirkos žaismas 2022“
Tarptautinis solistų ir vokalinių ansamblių
konkursas „Dainų mozaika“

19 d.

Renginys, skirtas Tarptautinei teatro dienai

25 d.

23.

Humoro popietė „Pavasario šypsenėlė“

25 d.

24.

Tautinių mažumų vakaras „Tradicijos ir papročiai
asmeninėse ir visuomeninėse šventėse“

25 d.

Karaoke vakaras jaunimui

25 d.

26.

Tarptautinės teatro dienos šventė

26 d.

27.

27 d.

29.

Tarptautinės teatro dienos minėjimas ,,Mažuose
delnuose mūsų pasaulis“
II-asis respublikinis Antano Žemaičio jaunųjų
kanklininkų ir birbynininkų konkursas
Metodinis užsiėmimas-koncertas

30.

Išvyka į Nacionalinį operos ir baleto teatrą

data derinama

31.

Tautodailininkų ir meno kūrėjų darbų paroda

data derinama

20.
21.
22.

25.

28.

23 d.

29 d.
30 d.

vieta – Akmenės rajono meno mokykla

mob. +370 677 99 419, el. paštas
dovile.mucinskiene@armm.lt

organizatorius – Alkiškių kultūros namai
vieta – Alkiškių kultūros namai
organizatorius – Papilės seniūnija, Papilės kultūros namai
vieta – Papilės kultūros namai
organizatorius – Ventos kultūros namai
vieta – Akmenės rajonas

mob.+370 683 85 503, el. paštas
eugenija.narkuviene@akmeneskc.lt
mob. +370 620 68 974, el. paštas
virginija.kupstiene@akmeneskc.lt
mob.+370 620 68 976, el. paštas
dalia.teniene@akmeneskc.lt

organizatorius – Klaipėdos S. Šimkaus konservatorija
vieta – Klaipėda
organizatorius – Kultūros centras
vieta – Naujosios Akmenės kultūros rūmų Parodų salonas
organizatorius – J. Kačinsko muzikos mokykla
vieta – Klaipėda
organizatorius – Akmenės rajono meno mokykla
vieta – Akmenės rajono meno mokykla
organizatorius – Akmenės kultūros namai
vieta – Akmenės kultūros namai
organizatorius – Alkiškių kultūros namai, neįgaliųjų klubas
„Žėrutis“
vieta – Alkiškių kultūros namai
organizatorius – Papilės kultūros namai
vieta – Papilės kultūros namai
organizatorius – Ventos kultūros namai
vieta – Ventos kultūros namai
organizatorius – Kultūros centras
vieta – Naujosios Akmenės kultūros rūmai
organizatorius – Akmenės rajono meno mokykla
vieta – Akmenės rajono meno mokykla
organizatorius – Šiaulių I muzikos mokykla
vieta – Šiauliai
organizatorius – Akmenės rajono meno mokykla
vieta – Šiaulių S. Sondeckio meno mokykla
organizatorius – Simono Daukanto memorialinis muziejus
vieta – Simono Daukanto memorialinis muziejus
organizatorius – Akmenės krašto muziejus
vieta – Akmenės krašto muziejus

mob. +370 677 99 419, el. paštas
dovile.mucinskiene@armm.lt
tel. Nr. (8 425) 56 996, mob. +370 650
20 371, el. paštas info@akmeneskc.lt
mob. +370 677 99 419, el. paštas
dovile.mucinskiene@armm.lt
mob. +370 677 99 419, el. paštas
dovile.mucinskiene@armm.lt
mob. +370 620 68 973, el. paštas
ingrida.akulaviciene@akmeneskc.lt
mob.+370 683 85 503, el. paštas
eugenija.narkuviene@akmeneskc.lt
mob. +370 620 68 974, el. paštas
virginija.kupstiene@akmeneskc.lt
mob.+370 620 68 976, el. paštas
dalia.teniene@akmeneskc.lt
tel. Nr. (8 425) 56 996, mob. +370 650
20 371, el. paštas info@akmeneskc.lt
mob. +370 677 99 419, el. paštas
dovile.mucinskiene@armm.lt
mob. +370 677 99 419, el. paštas
dovile.mucinskiene@armm.lt
mob. +370 677 99 419, el. paštas
dovile.mucinskiene@armm.lt
tel. Nr. (8 425) 32 926, el. paštas
sdmuziejus@gmail.com
tel. Nr. (8 425) 55 075, el. paštas
akmenesmuziejus@gmail.com

32.

Styginių instrumentų ansamblių festivalis
„Stebuklingas strykas“

data derinama

1.

Tarpukario mokyklinių vadovėlių paroda

1 d.

2.

B.A.B.A. apdovanojimai

1 d.

3.

Melagių dienai skirtas Naujosios Akmenės kultūros
rūmų vokalinio-instrumentinio ansamblio „Agava“
miuziklas „Agava pagal Adamsus“
„Vaikiška knyga pasaulį puošia“ – susitikimas su
rašytoju Dariumi Rekiu, skirtas Tarptautinei vaikų
knygos dienai

1 d.

5.

Humoro šventė „Juokis Ventoje 2022“

1 d.

6.

Išvyka į Klaipėdos muzikinį teatrą

2-3 d.

7.

„Vaikiška knyga pasaulį puošia“ – literatūrinė
popiete su poetu, rašytoju, socialinių mokslų
daktaru Dariu Rekiu, skirta Tarptautinei vaikų
knygos dienai. Dalyvauja Naujosios Akmenės
ikimokyklinio ugdymo skyriaus „Buratinas“
auklėtiniai
Velykinės dirbtuvėlės „Ką margutis pasakys?“

4 d.

4.

8.

1 d.

4-15 d.
4-30 d.

10.

„Aš gyvenu čia ir dabar“ – Vandos Jokubauskienės
jubiliejinė kūrybinių darbų paroda
Dainavimo klasės mokinių koncertai

11.

Žemaitiškų Verbų rišimo edukacija

9 d.

12.

10 d.

13.

Tradicinis renginys-kapelų šventė „Ten, kur
Venta“
Pasaulio kultūros dienos minėjimas

14.

Edukacija „Margučio marginimo paslaptys“

13 d.

9.

5-7 d.

11 d.

organizatorius – Akmenės rajono meno mokykla
vieta – Naujosios Akmenės kultūros rūmai
BALANDIS
organizatorius – Akmenės krašto muziejus
vieta – Akmenės krašto muziejus
organizatorius – Akmenės kultūros namai
vieta – Akmenės kultūros namai
organizatorius – Kultūros centras
vieta – Naujosios Akmenės kultūros rūmai
organizatorius – Viešosios bibliotekos Skaitytojų
aptarnavimo-informacijos skyriaus Vaikų erdvė
vieta – Viešosios bibliotekos Skaitytojų aptarnavimoinformacijos skyriaus Vaikų erdvė
organizatorius – Ventos kultūros namai
vieta – Ventos kultūros namai
organizatorius – Akmenės rajono meno mokykla
vieta – Klaipėda
organizatorius – Viešosios bibliotekos administracija,
Skaitytojų aptarnavimo-informacijos skyriaus Vaikų erdvė
vieta – Viešosios bibliotekos dr. Eugenijos Meškienės
konferencijų salė
organizatorius – Kultūros centras
vieta – Naujosios Akmenės kultūros rūmai
organizatorius – Ventos miesto biblioteka
vieta – Ventos miesto biblioteka
organizatorius – Akmenės rajono meno mokykla
vieta – Naujosios Akmenės ikimokyklinio ugdymo
mokyklos skyriai: „Atžalynas“, „Žvaigždutė“, „Buratinas“,
Akmenės „Gintarėlis“, Papilės „Kregždutė“
organizatorius – Papilės kultūros namai
vieta – Papilės kultūros namai
organizatorius – Ventos kultūros namai
vieta – Ventos kultūros namai
organizatorius – Akmenės kultūros namai
vieta – Akmenės kultūros namai
organizatorius – Alkiškių kultūros namai, neįgaliųjų klubas
„Žėrutis“

mob. +370 677 99 419, el. paštas
dovile.mucinskiene@armm.lt
tel. Nr. (8 425) 55 075, el. paštas
akmenesmuziejus@gmail.com
mob. +370 620 68 973, el. paštas
ingrida.akulaviciene@akmeneskc.lt
tel. Nr. (8 425) 56 996, mob. +370 650
20 371, el. paštas info@akmeneskc.lt
tel. Nr. (8 425) 56 396, el. paštas
aptarnavimas@abiblioteka.lt
mob.+370 620 68 976, el. paštas
dalia.teniene@akmeneskc.lt
mob. +370 677 99 419, el. paštas
dovile.mucinskiene@armm.lt
tel. Nr. (8 425) 47 011, 56 396, el. paštas
direktore@abiblioteka.lt
aptarnavimas@abiblioteka.lt

tel. Nr. (8 425) 56 996, mob. +370 650
20 371, el. paštas info@akmeneskc.lt
tel. Nr. (8 425) 44 241, el. paštas
venta@abiblioteka.lt
mob. +370 677 99 419, el. paštas
dovile.mucinskiene@armm.lt

tel. Nr. (8 425) 56 996, mob. +370 650
20 371, el. paštas info@akmeneskc.lt
mob.+370 620 68 976, el. paštas
dalia.teniene@akmeneskc.lt
mob. +370 620 68973, el. paštas
ingrida.akulaviciene@akmeneskc.lt
mob.+370 683 85 503, el. paštas
eugenija.narkuviene@akmeneskc.lt

15.

Velykinių darbų paroda

14-25 d.

16.

„Kas moka žodį – randa kelią visur ir visada“ –
viktorina vaikams

15 d.

17.

15 d.

18.

XXI-asis tautinės muzikos instrumentų ansamblių
ir orkestrų festivalis
Velykinė lauko ekspozicija

19.

Performansas, skirtas Pasaulinei kultūros dienai

15 d.

20.

„Laukiam Velykės – Velykų bobutės“ – renginys,
skirtas Šv. Velykoms. Svečiuose poetė Gražina
Blinkinienė

15 d.

21.

Pop-rock festivalis ,,Sparnai“

15-30 d.

22.

„Velykų tradicijos, papročiai“ – Velykinių
puokščių paroda
„Ką šlama ąžuolai ir liepos“ – popietė, skirta Vlado
Sirutavičiaus ir Lazdynų Pelėdos gimimo sukakčių
paminėjimui
XX-asis respublikinis chorų festivalis „Aleliuja“,
skirtas Monsinjoro Kazimiero Vasiliausko metams

15-30 d.

23 d.

28.

Tautosakos valandėlė „Žalia višta ant kiaušinių
sėdi“
Vaikų Velykėlės. Senovinių žaidimų popietė
šeimoms
Tradicinės Jurginės „Arklių naktigonės, žemės
žadinimo vakaras“. Jurgučių ir margučių ridenimo
konkursas
Protmūšis „Žinovų popietė“, skirtas literatūrai

29.

Mažosios Velykėlės. Vaikų ir jaunimo teatro diena

24 d.

30.

„Rašydama ir verkdavau, ir juokdavaus...“

04-26 – 05-28

23.

24.

25.
26.
27.

15 d.

22 d.

23 d.

23 d.
23 d.

23 d.

vieta – Alkiškių kultūros namai
organizatorius – Ventos kultūros namai
vieta – Ventos miesto erdvės
organizatorius – Viešosios bibliotekos Agluonų kaimo
filialas (toliau – Agluonų kaimo biblioteka)
vieta –Agluonų kaimo biblioteka
organizatorius – Asociacija „Trimitatis“
vieta – Tauragės KC
organizatorius – Kultūros centras
vieta – Naujosios Akmenės kultūros rūmų alėja
organizatorius – Ventos kultūros namai
vieta – Ventos miesto erdvės
organizatorius – Viešosios bibliotekos Skaitytojų
aptarnavimo-informacijos skyriaus Vaikų erdvė
vieta – Skaitytojų aptarnavimo-informacijos skyriaus Vaikų
erdvė
organizatorius – Akmenės rajono meno mokykla
vieta – Naujosios Akmenės kultūros rūmai
organizatorius – Sablauskių kaimo biblioteka
vieta – Sablauskių kaimo biblioteka
organizatorius – Kairiškių kaimo biblioteka
vieta – Kairiškių kaimo biblioteka

mob.+370 620 68 976, el. paštas
dalia.teniene@akmeneskc.lt
tel. Nr. (8 425) 32 921, el. paštas
agluona@abiblioteka.lt
mob. +370 677 99 419, el. paštas
dovile.mucinskiene@armm.lt
tel. Nr. (8 425) 56 996, mob. +370 650
20 371, el. paštas info@akmeneskc.lt
mob.+370 620 68 976, el. paštas
dalia.teniene@akmeneskc.lt
tel. Nr. (8 425) 56 396, el. paštas
aptarnavimas@abiblioteka.lt
mob. +370 677 99 419, el. paštas
dovile.mucinskiene@armm.lt
tel. Nr. (8 425) 46 770, el. paštas
sablauskiai@abiblioteka.lt
tel. Nr. (8 425) 39 714, el. paštas
kairiskiai@abiblioteka.lt

organizatorius – Kultūros centras, Naujosios Akmenės
Šventosios Dvasios Atsiuntimo Bažnyčia
vieta – Naujosios Akmenės Šventosios Dvasios Atsiuntimo
Bažnyčia
organizatorius Alkiškių kultūros namai
vieta – Alkiškių kultūros namai
organizatorius – Lazdynų Pelėdos memorialinis muziejus
vieta – Lazdynų Pelėdos memorialinis muziejus
organizatorius – Papilės kultūros namai
vieta – Papilės parkas arba Augustaičiai

tel. Nr. (8 425) 56 996, mob. +370 650
20 371, el. paštas info@akmeneskc.lt

organizatorius – Simono Daukanto memorialinis muziejus,
Papilės miestelio Kazio Narščiaus biblioteka
vieta – Simono Daukanto memorialinis muziejus
organizatorius – Akmenės kultūros namai
vieta – Akmenės kultūros namai
organizatorius –Kruopių kaimo biblioteka

tel. Nr. (8 425) 32 926, el. paštas
sdmuziejus@gmail.com

mob.+370 683 85 503, el. paštas
eugenija.narkuviene@akmeneskc.lt
mob. +370 659 80 747, el. paštas
lazdynupeledosmuziejus@gmail.com
mob. +370 620 68 974, el. paštas
virginija.kupstiene@akmeneskc.lt

mob. +370 620 68 973, el. paštas
ingrida.akulaviciene@akmeneskc.lt

vieta –Kruopių kaimo biblioteka
31.
32.
33.

Literatūrinė-muzikinė kompozicija ,,Tegul pražys
daug, daug pavasarių“, skirta Motinos dienai
IX-asis respublikinis vaikų ir jaunimo konkursas
„Tirlytis“
Solinis Modesto Ulberkio koncertas

30 d.
30 d.
data derinama
data derinama

35.

Paroda-konkursas „Stanislovas Riauba –
Žemaitijos Andersenas“
Ugnės Kinčinaitės solinis koncertas

36.

Vasarės Brazaitės solinis koncertas

data derinama

36.

„Akmenės Europrotai“. 4 žaidimų turnyras, skirtas
Europos dienai

data derinama

37.

Literatūrinis vakaras, skirtas Ievos Simonaitytės
metams

data derinama

38.

„O, spalvotoji knygele, vesk mane į savo šalį“ –
popietė, skirta Tarptautinei vaikų knygos dienai

data derinama

1.

Koncertas, skirtas Motinos dienai „Ačiū, Mama!“

1 d.

2.

Motinos dienai skirtas koncertas „Mamos lopšinė“

1 d.

3.

Šventinis koncertas, skirtas Motinos dienai

1 d.

4.

„Senos knygos – nesenstanti išmintis“ – paroda,
skirta Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienai

1-15 d.

5.

„Gražiu siela būti“ – literatūrinė-informacinė
spaudinių paroda, skirta rašytojai I. Simonaitytei
Moksleivių ir mokytojų kūrybos darbų paroda
„AKIMIRKOS“

2-31 d.

34.

data derinama

3 d.

organizatorius – Kruopių kultūros namai
vieta – Kruopių kultūros namai
organizatorius – Panevėžio muzikos mokykla
vieta – Panevėžio muzikos mokykla
organizatorius – Šiaulių S. Sondeckio menų gimnazija
vieta – Akmenės rajono meno mokykla (?)
organizatorius – Plungės KC
vieta – Plungė
organizatorius – Akmenės rajono meno mokykla
vieta – Akmenės krašto muziejus
organizatorius – Akmenės rajono meno mokykla
vieta – Akmenės rajono meno mokykla
organizatorius – Viešosios bibliotekos Skaitytojų
aptarnavimo-informacijos skyrius
vieta – Viešosios bibliotekos Skaitytojų aptarnavimoinformacijos skyrius
organizatorius – Viešosios bibliotekos administracija,
Skaitytojų aptarnavimo-informacijos skyriaus Vaikų erdvė
vieta – Viešosios bibliotekos dr. Eugenijos Meškienės
konferencijų salė
organizatorius –Kivylių kaimo biblioteka
vieta –Kivylių kaimo biblioteka
GEGUŽĖ
organizatorius – Akmenės kultūros namai
vieta – Akmenės kultūros namai
organizatorius – Kultūros centras
vieta – Naujosios Akmenės kultūros rūmai
organizatorius – Ventos kultūros namai
vieta – Ventos kultūros namai
organizatorius – Viešosios bibliotekos Skaitytojų
aptarnavimo-informacijos skyrius
vieta – Viešosios bibliotekos Skaitytojų aptarnavimoinformacijos skyrius
organizatorius –Ventos miesto biblioteka
vieta – Ventos miesto biblioteka
organizatorius – Akmenės krašto muziejus
vieta – Akmenės krašto muziejus

tel. Nr. (8 425) 33 818, el. paštas
kruopiai@abiblioteka.lt
mob.+370 620 68 975, el. paštas
leonida.skerstoniene@gmail.com
mob. +370 677 99 419, el. paštas
dovile.mucinskiene@armm.lt
mob. +370 677 99 419, el. paštas
dovile.mucinskiene@armm.lt
mob. +370 677 99 419, el. paštas
dovile.mucinskiene@armm.lt
mob. +370 677 99 419, el. paštas
dovile.mucinskiene@armm.lt
mob. +370 677 99 419, el. paštas
dovile.mucinskiene@armm.lt
tel. Nr. (8 425) 56 396, el. paštas
aptarnavimas@abiblioteka.lt
tel. Nr. (8 425) 47 011, 56 396, el. paštas
direktore@abiblioteka.lt
aptarnavimas@abiblioteka.lt
tel. Nr. (8 425) 43 533, el. paštas
kivyliai@abiblioteka.lt
mob. +370 620 68973, el. paštas
ingrida.akulaviciene@akmeneskc.lt
tel. Nr. (8 425) 56 996, mob. +370 650
20 371, el. paštas info@akmeneskc.lt
mob.+370 620 68 976, el. paštas
dalia.teniene@akmeneskc.lt
tel. Nr. (8 425) 56 396, el. paštas
aptarnavimas@abiblioteka.lt
tel. Nr. (8 425) 44 241, el. paštas
venta@abiblioteka.lt
tel. Nr. (8 425) 55 075, el. paštas
akmenesmuziejus@gmail.com

6.

Gegužinių giesmių giedojimo popietės

4-25 d.

7.

Poezijos valandėlė ,,Dainuok, širdie, gyvenimą”

5 d.

8.

Paroda

5 d.

9.

Renginys, skirtas Spaudos atgavimo, kalbos ir
knygos dienai „Poezijos, muzikos, tapybos keliai
grįžta į gimtinę“ ir kraštiečiui kompozitoriui,
tapytojui Stasiui Juškui atminti
„Skaitomiausių knygų labirintais“ –popietė su
knyga, skirta Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos
dienai
Mamos dienos koncertai

6 d.

10.

11.

6 d.

6-8 d.

17.

X-asis tarptautinis jaunųjų atlikėjų tautiniais
instrumentais konkursas „Muzikos burtai“
Savanorystės metams skirta jaunimo akcija
„2Xkartu”
Katino Juodžio vaikų darbų parodos pristatymas
„Iš širdelės“
VII-asis tarptautinis Prano Stepulio kamerinių
liaudies instrumentinės muzikos ansamblių
konkursas
„Kūrybos upokšniai“ – renginys, skirtas
Tarptautinei muziejų dienai ir Marijos
Lastauskienės-Lazdynų Pelėdos 150-osioms
gimimo metinėms
Muzikuojančių šeimų vakaras, skirtas Tarptautinei
šeimų dienai
Virtualus muzikinis sveikinimas šeimoms

18.

Šeimų piknikas, skirtas Šeimos dienai

15 d.

19.

Kūrybinės poezijos dirbtuvės

18-22

20.

„Ji buvo Simonaitytė“ – literatūrinė popietė, skirta
Ievos Simonaitytės metams

20 d.

12.
13.
14.
15.

16.

7 d.
13 d.
13 d.
13-15 d.

organizatorius – Alkiškių kultūros namai
vieta – Alkiškių kultūros namai
organizatorius – Kruopių kultūros namai
vieta – Kruopių kultūros namai
organizatorius – Kultūros centras
vieta – Naujosios Akmenės kultūros rūmų Parodų salonas
organizatorius – Viešosios bibliotekos administracija,
Akmenės rajono meno mokykla
vieta – Viešosios bibliotekos dr. Eugenijos Meškienės
konferencijų salė
organizatorius – Viešosios bibliotekos Jučių kaimo filialas
(toliau – Jučių kaimo biblioteka)
vieta – Jučių kaimo biblioteka
organizatorius – Akmenės rajono meno mokykla
vieta – Naujosios Akmenės Šventosios Dvasios Atsiuntimo
Bažnyčia, Ventos kultūros namai, Akmenės krašto muziejus
organizatorius – Klaipėdos J. Kačinsko muzikos mokykla
vieta – Klaipėdos J. Kačinsko muzikos mokykla
organizatorius – Kultūros centras
vieta – Naujosios Akmenės kultūros rūmų alėja
organizatorius – Ventos miesto biblioteka
vieta – Ventos miesto biblioteka
organizatorius – Šiaulių S. Sondeckio menų gimnazija
vieta – Šiauliai

mob.+370 683 85 503, el. paštas
eugenija.narkuviene@akmeneskc.lt
mob.+370 620 68 975, el. paštas
leonida.skerstoniene@gmail.com
tel. Nr. (8 425) 56 996, mob. +370 650
20 371, el. paštas info@akmeneskc.lt
tel. Nr. (8 425) 47 011, el. paštas
direktore@abiblioteka.lt, mob. +370 677
99 419, el. paštas
dovile.mucinskiene@armm.lt
tel. Nr. (8 425) 30 231, el. paštas
juciai@abiblioteka.lt
mob. +370 677 99 419, el. paštas
dovile.mucinskiene@armm.lt
mob. +370 677 99 419, el. paštas
dovile.mucinskiene@armm.lt
tel. Nr. (8 425) 56 996, mob. +370 650
20 371, el. paštas info@akmeneskc.lt
tel. Nr. (8 425) 44 241, el. paštas
venta@abiblioteka.lt
mob. +370 677 99 419, el. paštas
dovile.mucinskiene@armm.lt

14 d.

organizatorius – Lazdynų Pelėdos memorialinis muziejus
vieta – Lazdynų Pelėdos memorialinis muziejus

mob. +370 659 80 747, el. paštas
lazdynupeledosmuziejus@gmail.com

14 d.

organizatorius – Papilės kultūros namai
vieta – Papilės kultūros namai
organizatorius – Kruopių kultūros namai
vieta – Kruopių kultūros namų FB paskyra
organizatorius – Ventos kultūros namai
vieta – Ventos kultūros namų estrada
organizatorius – Simono Daukanto memorialinis muziejus
vieta – Simono Daukanto memorialinis muziejus
organizatorius –Kruopių kaimo biblioteka, būrelis
„Kruopelė“

mob. +370 620 68 974, el. paštas
virginija.kupstiene@akmeneskc.lt
mob.+370 620 68 975, el. paštas
leonida.skerstoniene@gmail.com
mob.+370 620 68 976, el. paštas
dalia.teniene@akmeneskc.lt
tel. Nr. (8 425) 32 926, el. paštas
sdmuziejus@gmail.com
tel. Nr. (8 425) 32 818, el. paštas
kruopiai@abiblioteka.lt

15 d.

21 d.

23.

Motinos ir Tėvo dienoms paminėti skirtas renginys
„Tai gražiai mane augino“
Gegužinių giesmių giedojimo popietė „O Marija,
motinėle, laimink mūsų tėviškėlę“
„Paskutinio skambučio“ šventės

24.

Lakštingalų naktis

28 d.

25.

Konkursas „Akmenės rajono ilgakasė 2022“

28 d.

26.

Tarptautinis poezijos festivalis „Poezijos pavasaris
2022“

28 d.

27.

Renginys, skirtas Kaimynų dienai

28 d.

28.

Gatvės muzikos dienos koncertai

data derinama

29.

data derinama

30.

Vaikų chorų ir ansamblių festivalis „Muzika žiedų
ir vėjo“
Koncertas draugams

31.

Fortepijono muzikos festivalis ,,PianoForte“

data derinama

32.

Projektas „Kūrybiškiausių šeimų sambūris“

data derinama

33.

Laimos Tijūnaitės knygos „Prie kavos“ pristatymas

data derinama

1.

Juvelyrikos paroda + edukacija + fotografijos
paroda
Tarptautinei vaikų gynimo dienai skirtas renginys
„Taikos glėbys“
Tarptautinei vaikų gynimo dienai skirtas renginys
,,Į svečius pas vaikus”

1 d.

21.
22.

2.
3.

27 d.
27 d.

data derinama

1 d.
1 d.

vieta –Kruopių kaimo biblioteka
organizatorius – Naujosios Akmenės „Bočių“ bendrija
vieta – Naujosios Akmenės kultūros rūmai
organizatorius – Alkiškių kultūros namai
vieta – Alkiškių kultūros namai
organizatorius – Naujosios Akmenės Ramučių gimnazija,
Ventos gimnazija
vieta – Naujosios Akmenės Ramučių gimnazija, Ventos
gimnazija
organizatorius – Simono Daukanto memorialinis muziejus
vieta – Simono Daukanto memorialinis muziejus
organizatorius – Ventos kultūros namai
vieta – Ventos kultūros namai
organizatorius – Viešosios bibliotekos administracija
vieta – Viešosios bibliotekos dr. Eugenijos Meškienės
konferencijų salė
organizatorius – Akmenės kultūros namai, Akmenės
bendruomenė, Akmenės gimnazija
vieta – Akmenės miesto aikštė
organizatorius – Akmenės rajono meno mokykla
vieta – viešosios Akmenės rajono erdvės
organizatorius – Mažeikių V. Klovos meno mokykla
vieta – Akmenės rajono meno mokykla
organizatorius – Akmenės rajono meno mokykla
vieta – Naujosios Akmenės „Saulėtekio“ progimnazija
organizatorius – Akmenės rajono meno mokykla
vieta – Akmenės rajono meno mokykla
organizatorius – Akmenės rajono meno mokykla
vieta – Akmenės rajono meno mokykla
organizatorius –Kivylių kaimo biblioteka
vieta –Kivylių kaimo biblioteka
BIRŽELIS
organizatorius – Akmenės krašto muziejus
vieta – Akmenės krašto muziejus
organizatorius – Akmenės kultūros namai
vieta – Akmenės miesto aikštė
organizatorius – Alkiškių kultūros namai
vieta – Alkiškių kaimo vaikų kiemeliai

tel. Nr. (8 425) 56 996, mob. +370 650
20 371, el. paštas info@akmeneskc.lt
mob.+370 683 85 503, el. paštas
eugenija.narkuviene@akmeneskc.lt
mob. +370 677 99 419, el. paštas
dovile.mucinskiene@armm.lt
tel. Nr. (8 425) 32 926, el. paštas
sdmuziejus@gmail.com
mob.+370 620 68 976, el. paštas
dalia.teniene@akmeneskc.lt
tel. Nr. (8 425) 47 011, el. paštas
direktore@abiblioteka.lt
mob. +370 620 68 973, el. paštas
ingrida.akulaviciene@akmeneskc.lt
mob. +370 677 99 419, el. paštas
dovile.mucinskiene@armm.lt
mob. +370 677 99 419, el. paštas
dovile.mucinskiene@armm.lt
mob. +370 677 99 419, el. paštas
dovile.mucinskiene@armm.lt
mob. +370 677 99 419, el. paštas
dovile.mucinskiene@armm.lt
mob. +370 677 99 419, el. paštas
dovile.mucinskiene@armm.lt
tel. Nr. (8 425) 43 533, el. paštas
kivyliai@abiblioteka.lt
tel. Nr. (8 425) 55 075, el. paštas
akmenesmuziejus@gmail.com
mob. +370 620 68 973, el. paštas
ingrida.akulaviciene@akmeneskc.lt
mob.+370 683 85 503, el. paštas
eugenija.narkuviene@akmeneskc.lt

4.

,,Pasitikim vasarą su šypsena” – sportinis renginys
visai šeimai

1 d.

5.

Tarptautinei vaikų gynimo dienai paminėti skirta
šventė „Pasaulis – vaikų!“
Tarptautinės vaikų gynimo dienos ir Sporto šventė

1 d.

7.

„Vaikai stebuklais auga“ – popietė, skirta
Tarptautinei vaikų gynimo dienai. Svečiuose –
magas Dainius Sarapinas

1 d.

8.

Tradicinei Akmenės rajono šventei „Akmenės
smuikelis“ skirta paroda
Koncertas „Su daina per gyvenimą “, skirtas
moterų vokalinio ansamblio „Šventupėlė“ veiklos
20-mečiui
Vasaros muzikos vakarų ciklas „Skambanti
Venta“. Klasikinės muzikos vakaras
„Drąsūs, stiprūs, vikrūs“ – sporto šventė, skirta
Tarptautiniai vaikų ginimo dienai

2 d.

12.

Tradicinės Sekminės „Karvytėms ralio, ralio –
piemenėliams valio, valio“

4 d.

13.

Linksmavakaris kaimo bendruomenėje „Ramučių
užuovėja“

10 d.

14.

„Bičių dovanėlės“ – susitikimas su bitininkais

10 d.

15.

Vasaros muzikos vakarų ciklas „Skambanti
Venta“. Pučiamųjų instrumentų vakaras
Tradicinė Akmenės rajono meno šventė ,,Akmenės
smuikelis“
Gedulo ir Vilties dienos literatūrinis vakaraskoncertas „Žydės vosilkos mėlynai“
Antaninių vakaras

10 d.

6.

9.

10.
11.

16.
17.
18.

1 d.

3 d.

3 d.
4 d.

11 d.
12 d.
13 d.

organizatorius – Kruopių kultūros namai, Kruopių pagr.
mokykla, Kruopių bendruomenė
vieta – Kruopių jaunimo skverelis
organizatorius – Kultūros centras
vieta – Naujosios Akmenės parkas „Vaikų pasaulis“
organizatorius – Ventos kultūros namai, Ventos seniūnija
vieta – Ventos sporto aikštynas
organizatorius – Viešosios bibliotekos Skaitytojų
aptarnavimo-informacijos skyriaus Vaikų erdvė
vieta – Viešosios bibliotekos Skaitytojų aptarnavimoinformacijos skyriaus Vaikų erdvė
organizatorius – Kultūros centras
vieta – Naujosios Akmenės kultūros rūmų Parodų salonas
organizatorius – Alkiškių kultūros namai, Sablauskių kaimo
bendruomenė
vieta – Sablauskių bendruomenės namai
organizatorius – Ventos kultūros namai
vieta – estrada prie Ventos kultūros namų
organizatorius – Viešosios bibliotekos Pakalniškių kaimo
filialas (toliau – Pakalniškių kaimo biblioteka)
vieta – Pakalniškių kaimo biblioteka
organizatorius – Papilės kultūros namai, Papilės miestelio
bendruomenė
vieta – Papilės parkas
organizatorius – Alkiškių kultūros namai, bendruomenė
„Ramučių užuovėja“
vieta – Ramučių gyvenvietės aikštė
organizatorius –Ventos miesto biblioteka
vieta – Ventos miesto biblioteka
organizatorius – Ventos kultūros namai
vieta – estrada prie Ventos kultūros namų
organizatorius – Kultūros centras
vieta – Akmenės gamtos ir kultūros parkas
organizatorius – Papilės kultūros namai
vieta – Papilės Šv. Juozapo Bažnyčia
organizatorius – Alkiškių kultūros namai, „Pasienio“
bendruomenė
vieta – Vegerių kaimo aikštelė

mob.+370 620 68 975. el. paštas
leonida.skerstoniene@gmail.com
tel. Nr. (8 425) 56 996, mob. +370 650
20 371, el. paštas info@akmeneskc.lt
mob.+370 620 68 976, el. paštas
dalia.teniene@akmeneskc.lt
tel. Nr. (8 425) 56 396, el. paštas
aptarnavimas@abiblioteka.lt

tel. Nr. (8 425) 56 996, mob. +370 650
20 371, el. paštas info@akmeneskc.lt
mob.+370 683 85 503, el. paštas
eugenija.narkuviene@akmeneskc.lt
mob.+370 620 68 976, el. paštas
dalia.teniene@akmeneskc.lt
tel. Nr. (8 425) 55 142, el. paštas
pakalniskiai@abiblioteka.lt
mob. +370 620 68 974, el. paštas
virginija.kupstiene@akmeneskc.lt
mob. +370 677 99 419, el. paštas
dovile.mucinskiene@armm.lt
tel. Nr. (8 425) 44 241, el. paštas
venta@abiblioteka.lt
mob.+370 620 68 976, el. paštas
dalia.teniene@akmeneskc.lt
tel. Nr. (8 425) 56 996, mob. +370 650
20 371, el. paštas info@akmeneskc.lt
mob. +370 620 68 974, el. paštas
virginija.kupstiene@akmeneskc.lt
mob.+370 683 85 503, el. paštas
eugenija.narkuviene@akmeneskc.lt

Gedulo ir Vilties dienai skirtas renginys „Viską
saugok, atmintie!“
Gedulo ir Vilties dienai skirtas literatūrinis vakaras
„Atminties tekstai“

14 d.

21.

Gedulo ir Vilties diena

14 d.

22.

Renginių ciklo „Vasarvidžio naktys“ pradžios
renginys, skirtas Ievos Simonaitytės metams
Vakaronė „Mes šeima – mes jėga“

16 d.

17 d.

27.

Vestuvinių ansamblių festivalis, skirtas
pošventinėms Antaninėms „Ar sugrįš jinai per
rasotą pievą? Gegužinė
Vasaros muzikos vakarų ciklas „Skambanti
Venta“. Džiazo muzikos vakaras
„Saulė ir vėl apsuko ratą“ – etnokultūrinė popietė
su kaimo bendruomene, skirta Joninėms
Joninių šventė „Ventos pakrantėje“

28.

Joninės „Kūpolio nakty“

23-24 d.

29.

Muzikinis sveikinimas Janinoms ir Jonams

24 d.

30.

,,Jonadienis”

24 d.

31.

Šilčiausi sveikinimai varduvininkams: Petrutėms,
Petrams ir Povilams

29 d.

32.

Renginių ciklo „Vasarvidžio naktys“. Kamerinės
muzikos koncertas
Moksleivių dainų šventė „Mes – Lietuvos vaikai“

30 d.

19.
20.

23.

24.

25.
26.

33.
34.

14 d.

17 d.

17 d.
23 d.
23 d.

data derinama
data derinama

organizatorius – Akmenės kultūros namai
vieta – Akmenės kultūros namai
organizatorius – Kultūros centras
vieta – Naujosios Akmenės Šventosios Dvasios Atsiuntimo
Bažnyčia
organizatorius – Ventos kultūros namai, Ventos seniūnija
vieta – Ventos Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo
Prasidėjimo Bažnyčia
organizatorius – Kultūros centras
vieta –L. Petravičiaus aikštė Naujoji Akmenė
organizatorius – Alkiškių kultūros namai, bendruomenė
„Klykolių sodžius“
vieta – Klykolių bendruomenės namai
organizatorius – Papilės kultūros namai
vieta – Papilės parkas

mob. +370 620 68 973, el. paštas
ingrida.akulaviciene@akmeneskc.lt
tel. Nr. (8 425) 56 996, mob. +370 650
20 371, el. paštas info@akmeneskc.lt

organizatorius – Ventos kultūros namai
vieta – estrada prie Ventos kultūros namų
organizatorius – Jučių kaimo biblioteka
vieta – Jučių kaimo bibliotekos kiemelis
organizatorius – Kultūros centras
vieta – Ventos vasaros estrada
organizatorius – Akmenės kultūros namai, automobilių
sporto klubas „Extempas“, Akmenės bendruomenė
vieta – Akmenės gamtos ir kultūros parkas
organizatorius – Alkiškių kultūros namai, neįgaliųjų klubas
„Žėrutis“
vieta – Alkiškių kaimo varduvininkų kiemeliai
organizatorius – Kruopių kultūros namai, Kruopių
bendruomenė, Kruopių seniūnija
vieta – Kruopių tvenkinys
organizatorius – Alkiškių kultūros namai, neįgaliųjų klubas
„Žėrutis“
vieta – Alkiškių kaimo varduvininkų kiemeliai
organizatorius – Kultūros centras
vieta –L. Petravičiaus aikštė Naujoji Akmenė
organizatorius – Klaipėdos choro bendrija „Aukuras“
vieta – Akmenės rajono meno mokykla
organizatorius – liaudies instrumentų metod. grupė

mob.+370 620 68 976, el. paštas
dalia.teniene@akmeneskc.lt
tel. Nr. (8 425) 30 231, el. paštas
juciai@abiblioteka.lt
tel. Nr. (8 425) 56 996, mob. +370 650
20 371, el. paštas info@akmeneskc.lt
mob. +370 620 68 973, el. paštas
ingrida.akulaviciene@akmeneskc.lt

mob.+370 620 68 976, el. paštas
dalia.teniene@akmeneskc.lt
tel. Nr. (8 425) 56 996, mob. +370 650
20 371, el. paštas info@akmeneskc.lt
mob.+370 683 85 503, el. paštas
eugenija.narkuviene@akmeneskc.lt
mob. +370 620 68 974, el. paštas
virginija.kupstiene@akmeneskc.lt

mob.+370 683 85 503, el. paštas
eugenija.narkuviene@akmeneskc.lt
mob.+370 620 68 975. el. paštas
leonida.skerstoniene@gmail.com
mob.+370 683 85 503, el. paštas
eugenija.narkuviene@akmeneskc.lt
tel. Nr. (8 425) 56 996, mob. +370 650
20 371, el. paštas info@akmeneskc.lt
mob. +370 677 99 419, el. paštas
dovile.mucinskiene@armm.lt

35.

Akordeono, kanklių, birbynės mokinių koncertasedukacija pradinių klasių mokiniams „Vaikai
vaikams“
Poetės Stasės Niūniavaitės vardo literatūrinės
premijos laureatės Juzefos Janušienės kūrybos
vakaras, skirtas 85-osioms gimimo metinėms

data derinama

Paroda, skirta žydų kultūros paveldui. Fotografijų
paroda „Litvakai Izraelio gatvėse“
Vaikų socializacijos programa „Keliaujame ir
kuriame kartu“
„Valstybės dieną švęskime kartu su gėlėta vasara!“

4-15 d.

4.

Autorinės dainos festivalis „Akmeninė naktis“,
akcija „Tautiška giesmė aplink pasaulį“

6 d.

5.

„Tautiškos giesmės pakylėti“, skirta Liepos 6 –
Valstybės (Lietuvos Karaliaus Mindaugo
karūnavimo) ir Tautiškos giesmės dienai
Liepos 6 – Valstybės (Lietuvos Karaliaus
Mindaugo karūnavimo) ir Tautiškos giesmės dienai
skirtas renginys. Tradicinis Tautiškos giesmės
giedojimas ir Žemaitijos krašto LPS „Bočiai“
sąskrydis
Liepos 6 – Valstybės (Lietuvos Karaliaus
Mindaugo karūnavimo) ir Tautiškos giesmės
dienos paminėjimas. Koncertas „Dainuoju Lietuvą
kaip džiaugsmą“. Tautiška giesmė
Liepos 6 – Valstybės (Lietuvos Karaliaus
Mindaugo karūnavimo) ir Tautiškos giesmės diena.
Ventos seniūnijos kiemų šventė
Liepos 6 – Valstybės (Lietuvos Karaliaus
Mindaugo karūnavimo) ir Tautiškos giesmės
dienos koncertas
Etnostovykla „Pažink savo kraštą per Lazdynų
Pelėdos raštą“
Renginių ciklas. „Vasarvidžio naktys“. Pramoginės
muzikos koncertas

6 d.

1.
2.
3.

6.

7.

8.

9.

10.
11.

1 d.

5 d.

vieta – Akmenės rajono gimnazijos

mob. +370 677 99 419, el. paštas
dovile.mucinskiene@armm.lt

organizatorius – Viešosios bibliotekos administracija
vieta – Viešosios bibliotekos dr. Eugenijos Meškienės
konferencijų salė
LIEPA
organizatorius – Akmenės krašto muziejus
vieta – Akmenės krašto muziejus
organizatorius – Papilės kultūros namai
vieta – Papilės kultūros namai, išvykų vietos
organizatorius – Alkiškių kultūros namai, Naujosios
Akmenės kaimiškoji seniūnija
vieta – Alkiškių kultūros namų kiemelis
organizatorius – Andrius Almanis, Akmenės kultūros namai
vieta – Akmenės miestas, Akmenės gamtos ir kultūros
parkas
organizatorius – Kruopių kultūros namai
vieta – Kruopių kultūros namai

tel. Nr. (8 425) 47 011, el. paštas
direktore@abiblioteka.lt

tel. Nr. (8 425) 55 075, el. paštas
akmenesmuziejus@gmail.com
mob. +370 620 68 974, el. paštas
virginija.kupstiene@akmeneskc.lt
mob.+370 683 85 503, el. paštas
eugenija.narkuviene@akmeneskc.lt
mob. +370 620 68 973, el. paštas
ingrida.akulaviciene@akmeneskc.lt
mob.+370 620 68 975, el. paštas
leonida.skerstoniene@gmail.com

6 d.

organizatorius – Kultūros centras
vieta – Naujosios Akmenės Kultūros rūmų alėja

tel. Nr. (8 425) 56 996, mob. +370 650
20 371, el. paštas info@akmeneskc.lt

6 d.

organizatorius – Papilės kultūros namai, Papilės seniūnija,
Papilės miestelio bendruomenė

mob. +370 620 68 974, el. paštas
virginija.kupstiene@akmeneskc.lt

vieta –Simono Daukanto aikštė Papilėje, Lakštingalų slėnis
6 d.

6 d.

12-16 d.
14 d.

organizatorius – Ventos kultūros namai, Ventos seniūnija
vieta – estrada prie Ventos kultūros namų, Ventos miesto
erdvės
organizatorius – Ventos kultūros namai, Akmenės rajono
meno mokykla
vieta – Ventos kultūros namai
organizatorius – Lazdynų Pelėdos memorialinis muziejus
vieta – Lazdynų Pelėdos memorialinis muziejus
organizatorius – Kultūros centras
vieta –L. Petravičiaus aikštė Naujoji Akmenė

mob.+370 620 68 976, el. paštas
dalia.teniene@akmeneskc.lt
mob. +370 677 99 419, el. paštas
dovile.mucinskiene@armm.lt
mob. +370 659 80 747, el. paštas
lazdynupeledosmuziejus@gmail.com
tel. Nr. (8 425) 56 996, mob. +370 650
20 371, el. paštas info@akmeneskc.lt

Dviejų dienų seminaras, edukaciniai mokymai
„Kūrybinė vasaros akademija“ netradicinėse
erdvėse su Lietuvos rašytojų sąjungos rašytojais“.
Literatūrinis-autorinis kūrybos vakaras su
kraštiečiu rašytoju, poetu, vertėju Vidu Morkūnu
Vaikų ir jaunimo sveikatingumo stovykla
„Margaspalvė fizinio ištvermingumo vasara“
Akmenės miesto šventė „Visi keliai veda į
Akmenę“

16-17 d.

organizatorius – Viešosios bibliotekos administracija
vieta – Viešosios bibliotekos dr. Eugenijos Meškienės
konferencijų salė

tel. Nr. (8 425) 47 011, mob. +370 698
84 563, el. paštas
direktore@abiblioteka.lt

16-22 d.

mob. +370 620 68 974, el. paštas
virginija.kupstiene@akmeneskc.lt
mob. +370 620 68 973, el. paštas
ingrida.akulaviciene@akmeneskc.lt

15.

Dainuojamosios poezijos vakaras „Visi keliai veda
į Akmenę“

21 d.

16.

Renginių ciklo „Vasarvidžio naktys“. Klasikinės
muzikos vakaras, skirtas Jono Meko metams
Dailininkų pleneras „Nikodemo Ivanausko keliais“

21 d.

organizatorius – Papilės kultūros namai
vieta – Papilės kultūros namai
organizatorius – Akmenės bendruomenė, Akmenės
seniūnija, Akmenės kultūros namai
vieta – Akmenės miesto erdvės
organizatorius –Akmenės miesto Onos Šimaitės biblioteka,
Viešosios bibliotekos administracija, Bibliotekininkų
draugijos Akmenės skyrius
vieta –Akmenės miesto Onos Šimaitės biblioteka
organizatorius – Kultūros centras
vieta – Naujosios Akmenės kultūros rūmų Terasa
organizatorius – Lazdynų Pelėdos memorialinis muziejus
vieta – Lazdynų Pelėdos memorialinis muziejus
organizatorius – Kultūros centras
vieta –L. Petravičiaus aikštė Naujoji Akmenė
organizatorius – Kruopių seniūnija, Kruopių bendruomenė,
Kruopių kultūros namai
vieta – Kruopių parkas
organizatorius – Ventos kultūros namai
vieta – įvairios vietos, pagal projektus
organizatorius – Kivylių kaimo biblioteka
vieta – Kivylių kaimo biblioteka
RUGPJŪTIS
organizatorius – Akmenės kultūros namai
vieta – erdvės prie Akmenės kultūros namų
organizatorius – Akmenės krašto muziejus
vieta – Akmenės krašto muziejus
organizatorius – Jučių kaimo biblioteka

12.

13.
14.

17.

16-24 d.

26-30 d.

Renginių ciklas „Vasarvidžio naktys“. Kamerinės
muzikos koncertas
Vasaros šventė

28 d.

data derinama

21.

Vaikų vasaros stovyklos (Sporto ir sveikatinimo;
socializacijos)
„Dainuoju Lietuvą kaip džiaugsmą“

1.

Vaikų meninė, kūrybinė stovykla

1-5 d.

2.

Fotografijų paroda „Litvakai Izraelio gatvėse“

2 d.

3.

„Ieva Simonaitytė – iškili Mažosios Lietuvos
grožio ir dvasios liudytoja“ – spaudinių paroda,
skirta Ievos Simonaitytės metams
Estėjos, Darijos, Gustės Godelyčių kūrybinių darbų
paroda
Renginių ciklas „Vasarvidžio naktys“. Šiuolaikinės
muzikos koncertas, skirtas Jaunimo metams

2-30 d.

18.
19.

20.

4.
5.

31 d.

data derinama

vieta – Jučių kaimo biblioteka
2-31 d.
4 d.

organizatorius – Ventos miesto biblioteka
vieta – Ventos miesto biblioteka
organizatorius – Kultūros centras
vieta – Naujosios Akmenės kultūros rūmų alėja

tel. Nr. (8 425) 44 280, el. paštas
akmene@abiblioteka.lt tel. Nr. (8 425)
47 011, mob. +370 698 84 563, el.
paštas direktore@abiblioteka.lt
tel. Nr. (8 425) 56 996, mob. +370 650
20 371, el. paštas info@akmeneskc.lt
mob. +370 659 80 747, el. paštas
lazdynupeledosmuziejus@gmail.com
tel. Nr. (8 425) 56 996, mob. +370 650
20 371, el. paštas info@akmeneskc.lt
mob.+370 620 68 975, el. paštas
leonida.skerstoniene@gmail.com
mob.+370 620 68 976, el. paštas
dalia.teniene@akmeneskc.lt
tel. Nr. (8 425) 43 533, el. paštas
kivyliai@abiblioteka.lt
mob. +370 620 68 973, el. paštas
ingrida.akulaviciene@akmeneskc.lt
tel. Nr. (8 425) 55 075, el. paštas
akmenesmuziejus@gmail.com
tel. Nr. (8 425) 30 231, el. paštas
juciai@abiblioteka.lt
tel. Nr. (8 425) 44 241, el. paštas
venta@abiblioteka.lt
tel. Nr. (8 425) 56 996, mob. +370 650
20 371, el. paštas info@akmeneskc.lt

6.

„Akmenės kraštas fotografijose“ – tęstinis
fotografo Jono Šaškausko foto nuotraukų parodos
pristatymas, skirtas Naujosios Akmenės miesto
šventei

10 d.

organizatorius – Viešosios bibliotekos administracija,
Skaitytojų aptarnavimo-informacijos skyrius
vieta – Viešosios bibliotekos dr. Eugenijos Meškienės
konferencijų salė

7.

12 d.

9.

„Stalo futbolo varžybos“ – renginys, skirtas
Lietuvos jaunimo metams
„Čia mano kaimas – čia aš gyvenu“ – vakaraspramoga
Kultūros ir meno injekcija „ARTERIJA22”

10.

Ventos miesto šventė „Venta auga“

13-14 d.

11.

Naujosios Akmenės kaimiškosios seniūnijos kaimų
bendruomenių šventė „Draugystės tiltai“

20 d.

12.

,,Žaliasis šeštadienis“, skirtas A. Wigmor atminti

20 d

13.

20-21 d.

17.

Tradicinė teatrų krivūlė „Sugrįžimai į Paragius –
20 metų“
Tradicinė VII-oji poezijos ir dainuojamosios
poezijos šventė „Leisk pragysti sielos paukštei“
„Ieva Simonaitytė – iškili Mažosios Lietuvos
grožio ir dvasios liudytoja“ – spaudinių paroda,
skirta Klaipėdos krašto rašytojos, autobiografinių
apysakų ir romanų kūrėjos Ievos Simonaitytės
metams
Vasaros palydėtuvės. VI-ais akustinis gyvos
muzikos vakaras-koncertas „Skambėk ir dainuok,
Terasa“
Vasaros uždarymo šventė „Palydėkim vasarą“

organizatorius – Pakalniškių kaimo biblioteka
Vieta – Pakalniškių kaimo biblioteka
organizatorius – Kairiškių kaimo biblioteka
vieta – Kairiškių kaimo biblioteka
organizatorius – Kultūros centras
vieta – Naujosios Akmenės kultūros rūmų alėja
organizatorius – Ventos kultūros namai, Ventos seniūnija
vieta – Ventos lauko estrada
organizatorius – Naujosios Akmenės kaimiškoji seniūnija,
kaimiškosios seniūnijos kaimų bendruomenės, Alkiškių
kultūros namai
vieta –
organizatorius – Kruopių seniūnija, Kruopių bendruomenė,
Kruopių kultūros namai
vieta – Kruopių parkas
organizatorius – Lazdynų Pelėdos memorialinis muziejus
vieta – Lazdynų Pelėdos memorialinis muziejus
organizatorius – Ventos kultūros namai
vieta – estrada prie Ventos kultūros namų
organizatorius – Jučių kaimo biblioteka

18.

Naujosios Akmenės miesto šventė

27 d.

8.

14.
15.

16.

1.

13 d.
13 d.

21 d.
26 d.

tel. Nr. (8 425) 47 011, mob. +370 698
84 563, el. paštas
direktore@abiblioteka.lt tel. Nr. (8 425)
56 396, el. paštas
aptarnavimas@abiblioteka.lt
tel. Nr. (8 425) 55 142, el. paštas
pakalniskiai@abiblioteka.lt
tel. Nr. (8 425) 39 714, el. paštas
kairiskiai@abiblioteka.lt
tel. Nr. (8 425) 56 996, mob. +370 650
20 371, el. paštas info@akmeneskc.lt
mob.+370 620 68 976, el. paštas
dalia.teniene@akmeneskc.lt
mob.+370 683 85 503, el. paštas
eugenija.narkuviene@akmeneskc.lt
mob.+370 620 68 975. el. paštas
leonida.skerstoniene@gmail.com
mob. +370 659 80 747, el. paštas
lazdynupeledosmuziejus@gmail.com
mob.+370 620 68 976, el. paštas
dalia.teniene@akmeneskc.lt
tel. Nr. (8 425) 30 231, el. paštas
juciai@abiblioteka.lt

vieta – Jučių kaimo biblioteka
26 d.

organizatorius – Kultūros centras
vieta – Naujosios Akmenės kultūros rūmų Terasa

27 d.

1 d.

organizatorius – Akmenės kultūros namai
vieta – Akmenės miesto aikštė
organizatorius – Kultūros centras, Naujosios Akmenės
miesto seniūnija
vieta – Naujosios Akmenės Šventosios Dvasios Atsiuntimo
Bažnyčia, Jaunimo parkas
RUGSĖJIS
organizatorius – Akmenės krašto muziejus, Šiaulių draugija

tel. Nr. (8 425) 56 996, mob. +370 650
20 371, el. paštas info@akmeneskc.lt
mob. +370 620 68 973, el. paštas
ingrida.akulaviciene@akmeneskc.lt
tel. Nr. (8 425) 56 996, mob. +370 650
20 371, el. paštas info@akmeneskc.lt

2.

Paroda, skirta žydų kultūros paveldui, reginiai
Akmenės krašto žydų atminimui
Pramoginis vakaras jaunimui „Beprotišku tempu“

vieta – Akmenės krašto muziejus
2 d.

organizatorius – Ventos kultūros namai
vieta – Ventos kultūros namai
organizatorius – Viešosios bibliotekos administracija
vieta – Viešosios bibliotekos dr. Eugenijos Meškienės
konferencijų salė
organizatorius – Papilės kultūros namai, Papilės seniūnija,
Papilės seniūnijos bendruomenės
vieta – Papilės parkas, Papilės Šv. Juozapo Bažnyčia

tel. Nr. (8 425) 55 075, el. paštas
akmenesmuziejus@gmail.com
mob.+370 620 68 976, el. paštas
dalia.teniene@akmeneskc.lt
tel. Nr. (8 425) 47 011, mob. +370 698
84 563, el. paštas
direktore@abiblioteka.lt
mob. +370 620 68 974, el. paštas
virginija.kupstiene@akmeneskc.lt

Tradicinė „Poezijos rudens“ šventė . Stasės
Niūniavaitės vardo literatūrinės premijos įteikimas

2 d.

Tradicinė miestelio šventė. Edukacijos, pramogos
vaikams ir suaugusiems, pramoginės ir liaudiškos
muzikos koncertai. Tautodailininkų ir amatininkų
mugė. Švč. Mergelės Marijos gimimo atlaidai
(Šilinės). Sakralinės muzikos koncertas
„Labas vakaras, Maestro Miltini“ – literatūrinis
renginys, skirtas kraštiečio režisieriaus Juozo
Miltinio 115-osioms gimimo metinėms

4-5 d.

9 d.

organizatorius – Ventos miesto biblioteka, Viešosios
bibliotekos administracija
vieta – Ventos miesto biblioteka

16 d.

organizatorius – Alkiškių kultūros namai
vieta – Alkiškių kultūros namai

16-17 d.

organizatorius – Lazdynų Pelėdos memorialinis muziejus
vieta – Lazdynų Pelėdos memorialinis muziejus

mob. +370 659 80 747, el. paštas
lazdynupeledosmuziejus@gmail.com

8.

Paskaita „Antimikrobinis mikroorganizmų
atsparumas antibiotikams“. Muilo gamybos
edukacija
Prozos kūrėjų kūrybinės dirbtuvės „Ūbavimai“,
skirtos Sofijos Pšibiliauskienės-Lazdynų Pelėdos
155-osioms gimimo metinėms
Teatralizuota floristikos pamoka ,,Jurginėlis gražiai
žydi“
Europos paveldo dienoms skirta programa

tel. Nr. (8 425) 44 241, el. paštas
venta@abiblioteka.lt tel. Nr. (8 425) 47
011, mob. +370 698 84 563, el. paštas
direktore@abiblioteka.lt
mob.+370 683 85 503, el. paštas
eugenija.narkuviene@akmeneskc.lt

9.

Akcija „Visa Lietuva šoka“

18 d.

10.

Baltų Vienybės dienos ir Rudens lygiadienio
šventė „Čia lietuviai per amžius buvo...“
Rudens lygiadienis. Baltų ženklų ekspozicija.
Ugnies misterija
Protmūšis „Žinovų popietė“ žemgalių tema Baltų
vienybės dienai paminėti
Tarptautinė diena be automobilio. Žygis su
jaunimu aplink Naująją Akmenę

22 d.

mob.+370 620 68 975, el. paštas
leonida.skerstoniene@gmail.com
tel. Nr. (8 425) 32 926, el. paštas
sdmuziejus@gmail.com
tel. Nr. (8 425) 56 996, mob. +370 650
20 371, el. paštas info@akmeneskc.lt
mob. +370 620 68 974, el. paštas
virginija.kupstiene@akmeneskc.lt
mob.+370 620 68 976, el. paštas
dalia.teniene@akmeneskc.lt
tel. Nr. (8 425) 32 926, el. paštas
sdmuziejus@gmail.com
tel. Nr. (8 425) 56 396, el. paštas
aptarnavimas@abiblioteka.lt

Rudens lygiadienio šventė „Linksmasis
turgadienis“. Akcija „Visa Lietuva šoka“

25 d.

organizatorius – Kruopių kultūros namai
vieta – Kruopių kultūros namų kiemelis
organizatorius – Simono Daukanto memorialinis muziejus
vieta – Simono Daukanto memorialinis muziejus
organizatorius – Kultūros centras
vieta – Naujosios Akmenės kultūros rūmai
organizatorius – Papilės kultūros namai
vieta – II-asis Papilės piliakalnis
organizatorius – Ventos kultūros namai
vieta – Ventos upės slėnis
organizatorius – Simono Daukanto memorialinis muziejus
vieta – Simono Daukanto memorialinis muziejus
organizatorius – Viešosios bibliotekos Skaitytojų
aptarnavimo-informacijos skyrius
vieta – Viešosios bibliotekos Skaitytojų aptarnavimoinformacijos skyrius
organizatorius – Akmenės kultūros namai, Akmenės
gimnazija, Akmenės bendruomenė

3.

4.

5.

6.

7.

11.
12.
13.

14.

17 d.
17 d.

22 d.
22 d.
22 d.

mob. +370 620 68 973, el. paštas
ingrida.akulaviciene@akmeneskc.lt

15.

Renginys, skirtas Tarptautinei pagyvenusių žmonių
dienai „Širdyje dar ne ruduo“

30 d.

16.

„Įrašytas į Raudonąją knygą. Kodėl?“ – klausimųatsakymų vakaras jaunimui, skirtas Gyvūnų
gerovės metams
Renginys „Raudonuojantis šermukšnis“, skirtas
Tarptautinei pagyvenusių žmonių dienai

30 d.

„Seserys Ivanauskaitės – talentingos kūrėjos,
rašiusios Lazdynų Pelėdos slapyvardžiu“ –
literatūrinis renginys. Dalyvauja rašytojai,
literatūros kritikai
„Tavo galimybės ES“ – renginys, skirtas Lietuvos
jaunimo metams ir Savanorystės metams

data derinama

Išvažiuojamasis, pažintinis seminaras į Vilnių,
Lietuvos nacionalinę Martyno Mažvydo biblioteką,
Lietuvos aklųjų biblioteką, dalyvavimas įvairiose
edukacinėse veiklose, skirtas Lietuvos universitetų
metams

data derinama

17.

18.

19.

20.

30 d.

data derinama

1.

Sakralinės muzikos koncertas, skirtas Pasaulinei
muzikos dienai

1 d.

2.

Akmenės TAU mokslo metų atidarymo šventė

1 d.

3.

„Šuo – geriausias žmogaus draugas“ – renginys,
skirtas Gyvūnų gerovės metams
Mykoliuko jomarkas. Edukacijos, koncertas,
parodos, aukcionas, mugė, skiriama Tarptautinei
pagyvenusių žmonių dienai
Šventinė valanda, skirta Tarptautinei pagyvenusių
žmonių ir Pasaulinei muzikos dienai
Koncertas „Muzikiniai rudenys“

1 d.

4.

5.
6.

1 d.

1 d.
3 d.

vieta – Akmenės miesto aikštė
organizatorius – Alkiškių kultūros namai, neįgaliųjų klubas
„Žėrutis“
vieta – Alkiškių kultūros namai
organizatorius –Kruopių kaimo biblioteka
vieta –Kruopių kaimo biblioteka

mob.+370 683 85 503, el. paštas
eugenija.narkuviene@akmeneskc.lt
tel. Nr. (8 425) 32 818, el. paštas
kruopiai@abiblioteka.lt

organizatorius – Kultūros centras, Naujosios Akmenės
„Bočių“ bendrija
vieta – Naujosios Akmenės kultūros rūmai
organizatorius – Viešosios bibliotekos administracija
vieta – Viešosios bibliotekos dr. Eugenijos Meškienės
konferencijų salė

tel. Nr. (8 425) 56 996, mob. +370 650
20 371, el. paštas info@akmeneskc.lt

organizatorius – Viešosios bibliotekos administracija,
Skaitytojų aptarnavimo-informacijos skyrius, Europe Direct
Šiauliai
vieta – Viešosios bibliotekos dr. Eugenijos Meškienės
konferencijų salė
organizatorius – Viešosios bibliotekos administracija,
Bibliotekininkų draugijos Akmenės skyrius
vieta – Vilnius

tel. Nr. (8 425) 47 011, mob. +370 698
84 563, el. paštas
direktore@abiblioteka.lt tel. Nr. (8 425)
56 396, el. paštas
aptarnavimas@abiblioteka.lt
tel. Nr. (8 425) 47 011, mob. +370 698
84 563, el. paštas
direktore@abiblioteka.lt

SPALIS
organizatorius – Akmenės rajono meno mokykla
vieta – Klykolių Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo
Bažnyčia
organizatorius – Akmenės TAU, Akmenės kultūros namai
vieta – Akmenės kultūros namai
organizatorius – Pakalniškių kaimo biblioteka
vieta – Pakalniškių kaimo biblioteka
organizatorius – Papilės kultūros namai
vieta – Papilės kultūros namų kiemelis
organizatorius – Ventos kultūros namai
vieta – aikštė prie Ventos kultūros namų
organizatorius – Akmenės rajono meno mokykla, VšĮ
Šiaulių koncertų salė „Saulė“
vieta – Naujosios Akmenės kultūros rūmai

tel. Nr. (8 425) 47 011, mob. +370 698
84 563, el. paštas
direktore@abiblioteka.lt

mob. +370 677 99 419, el. paštas
dovile.mucinskiene@armm.lt
mob. +370 620 68 973, el. paštas
ingrida.akulaviciene@akmeneskc.lt
tel. Nr. (8 425) 55 142, el. paštas
pakalniskiai@abiblioteka.lt
mob. +370 620 68 974, el. paštas
virginija.kupstiene@akmeneskc.lt
mob.+370 620 68 976, el. paštas
dalia.teniene@akmeneskc.lt
mob. +370 677 99 419, el. paštas
dovile.mucinskiene@armm.lt

3-31 d.

8.

„Vingiuotas siūliuko kelias“ – mokytojų siuvinėtų
kryželiu darbų paroda
Šiaulių regiono tapytojų darbų paroda

9.

Tarptautinei mokytojų dienai skirtas renginys

4 d.

10.

Paroda

7 d.

11.

7-10 d.

14.

Edukacijų ciklas ir Rudens lauko ekspozicija
„Kvepiantis ir šlamantis ruduo“
Ventos turgadienis. Rudens madų kolekcijos
pristatymas „Būk matomas ir rudeniškas“
Edukacinis užsiėmimas ,,Žolynų magijos
paslaptys”
Edukacinė popietė „Žolė gydo – žolė ramina“

15.

„Ar žinai, kad...“ – viktorina

14 d.

16.

„Kai akytės nemato“ – edukacinis užsiėmimas

14 d.

17.

Lazdynų Pelėdos kūrinių skaitymai I

15 d.

18.

Edukaciniai užsiėmimai „Žibintų gamyba“

19-27 d.

19.

Gyvo garso grupių koncertas „Jei patinka ši
dainelė, daryk taip“
Tradicinis XXI-asis tarpregioninis vokalinių
ansamblių festivalis „Rudens melodija”
Paskaita ,,Sveika mityba, sveikas žmogus“

21 d.

Renginys-koncertas „Kartu gyvenimo keliu
žingsniuojam“
Simono Daukanto Gimtadienio renginys

26 d.

Šviesos ir muzikos šventė „Dainuojanti ir
šviečianti Venta“
Visų šventųjų išvakarėms skirta kūrybinė
iniciatyva „Šviesos“
Šviesos diena Akmenėje

28 d.

7.

12.
13.

20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

4 d.

9 d.
10 d.
14 d.

22 d.
24 d.

28 d.

28 d.
29 d.

organizatorius – Ventos miesto biblioteka
vieta – Ventos miesto biblioteka
organizatorius – Akmenės krašto muziejus
vieta – Akmenės krašto muziejus
organizatorius – Kultūros centras
vieta – Naujosios Akmenės kultūros rūmai
organizatorius – Kultūros centras
vieta – Naujosios Akmenės kultūros rūmų Parodų salonas
organizatorius – Kultūros centras
vieta – L. Petravičiaus a. Naujoji Akmenė
organizatorius – Ventos kultūros namai
vieta – estrada prie Kultūros namų
organizatorius – Kruopių kultūros namai
vieta – Kruopių kultūros namai
organizatorius – Alkiškių kultūros namai
vieta – Alkiškių kultūros namai
organizatorius – Kairiškių kaimo biblioteka
vieta – Kairiškių kaimo biblioteka
organizatorius – Ventos miesto biblioteka
vieta – Ventos miesto biblioteka
organizatorius – Lazdynų Pelėdos memorialinis muziejus
vieta – Lazdynų Pelėdos memorialinis muziejus
organizatorius – Ventos kultūros namai
vieta – Ventos kultūros namai
organizatorius – Akmenės kultūros namai
vieta – Akmenės kultūros namai
organizatorius – Papilės kultūros namai
vieta – Papilės kultūros namai
organizatorius – Kruopių kultūros namai
vieta – Kruopių kultūros namai
organizatorius – Naujosios Akmenės „Bočių“ bendrija
vieta – Naujosios Akmenės kultūros rūmai
organizatorius – Simono Daukanto memorialinis muziejus
vieta – Simono Daukanto memorialinis muziejus
organizatorius – Ventos kultūros namai
vieta – aikštė prie Kultūros namų
organizatorius – Kultūros centras
vieta – Naujosios Akmenės miesto erdvės
organizatorius – Akmenės kultūros namai

tel. Nr. (8 425) 44 241, el. paštas
venta@abiblioteka.lt
tel. Nr. (8 425) 55 075, el. paštas
akmenesmuziejus@gmail.com
tel. Nr. (8 425) 56 996, mob. +370 650
20 371, el. paštas info@akmeneskc.lt
tel. Nr. (8 425) 56 996, mob. +370 650
20 371, el. paštas info@akmeneskc.lt
tel. Nr. (8 425) 56 996, mob. +370 650
20 371, el. paštas info@akmeneskc.lt
mob.+370 620 68 976, el. paštas
dalia.teniene@akmeneskc.lt
mob.+370 620 68 975. el. paštas
leonida.skerstoniene@gmail.com
mob.+370 683 85 503, el. paštas
eugenija.narkuviene@akmeneskc.lt
tel. Nr. (8 425) 39 714, el. paštas
kairiskiai@abiblioteka.lt
tel. Nr. (8 425) 44 241, el. paštas
venta@abiblioteka.lt
mob. +370 659 80 747, el. paštas
lazdynupeledosmuziejus@gmail.com
mob.+370 620 68 976, el. paštas
dalia.teniene@akmeneskc.lt
mob. +370 620 68 973, el. paštas
ingrida.akulaviciene@akmeneskc.lt
mob. +370 620 68 974, el. paštas
virginija.kupstiene@akmeneskc.lt
mob.+370 620 68 975. el. paštas
leonida.skerstoniene@gmail.com
tel. Nr. (8 425) 56 996, mob. +370 650
20 371, el. paštas info@akmeneskc.lt
tel. Nr. (8 425) 32 926, el. paštas
sdmuziejus@gmail.com
mob.+370 620 68 976, el. paštas
dalia.teniene@akmeneskc.lt
tel. Nr. (8 425) 56 996, mob. +370 650
20 371, el. paštas info@akmeneskc.lt

vieta – Akmenės kultūros namai
27.

Moliūgų-žibintų šventė

29 d.

28.

Moliūgų-žibintų šventė

31 d.

29.

data derinama

30.

Ievos Simonaitytės ,,Nebaigta knyga“ (skirta Ievos
Simonaitytės metams)
„Bibliotekoje nupintas kartų vainikas“ – jubiliejinis
renginys, skirtas Papilės miestelio Kazio Narščiaus
bibliotekos 85 metų įkūrimo jubiliejui

31.

„Au, au, au kieme vagį pagavau“ – popietė, skirta
Pasaulinei gyvūnų globos dienai

data derinama

1.

3 d.

4.

Latvių menininkų paroda, skirta Latvijos
Nepriklausomybės dienai paminėti
„Maironis – poetas romantikas“ – literatūrinis
vakaras, skirtas poeto 160-osioms gimimo
metinėms
Tradicinis XVI-asis tarpregioninis liaudiškos
muzikos festivalis „Skambėk, Papile“
Koncertai „Rudenėlis ir aš“

8-10 d.

5.

Paroda

10 d.

6.

Pramogų vakaras jaunimui

11 d.

7.

Genutės Beržinytės mezginių paroda

11-30 d.

8.

Tradicinis koncertas „Nakties romansas“

13 d.

9.

„Kai bibliotekoje užsiveisia knygos, kur gyvena
troliai...“ – Šiaurės šalių bibliotekų savaitės
renginys ir paroda

14-20 d.

10.

Poezijos popietė „Rudens voratinklio lašeliais“

18 d.

11.

Padėkos vakaras

18 d.

2.

3.

data derinama

4 d.

organizatorius – Pakalniškių kaimo biblioteka
vieta – Pakalniškių kaimo biblioteka
organizatorius – Alkiškių kultūros namai, Alkiškių
bendruomenė
vieta – Alkiškių gyvenvietės aikštelė
organizatorius – Akmenės rajono meno mokykla
vieta – Akmenės rajono meno mokykla
organizatorius – Viešosios bibliotekos administracija,
Papilės miestelio Kazio Narščiaus biblioteka
vieta – Papilės miestelio Kazio Narščiaus biblioteka
organizatorius – Kivylių kaimo biblioteka
vieta – Kivylių kaimo biblioteka
LAPKRITIS
organizatorius – Akmenės krašto muziejus
vieta – Akmenės krašto muziejus
organizatorius –Kruopių kaimo biblioteka
vieta – Kruopių kaimo biblioteka

6 d.

organizatorius – Papilės kultūros namai
vieta – Papilės kultūros namai
organizatorius – Akmenės rajono meno mokykla
vieta – Akmenės lopšelis-darželis „Gintarėlis“
organizatorius – Kultūros centras
vieta – Naujosios Akmenės kultūros rūmų Parodų salonas
organizatorius – Ventos kultūros namai, Ventos seniūnija
vieta – Ventos kultūros namai
organizatorius – Alkiškių kultūros namai
vieta – Alkiškių kultūros namai
organizatorius – Akmenės kultūros namai
vieta – Akmenės kultūros namai
organizatorius – Ventos miesto biblioteka
vieta – Ventos miesto biblioteka
organizatorius – Alkiškių kultūros namai
vieta – Alkiškių kultūros namai
organizatorius –Akmenės rajono savivaldybė, Kultūros
centras

mob. +370 620 68 973, el. paštas
ingrida.akulaviciene@akmeneskc.lt
tel. Nr. (8 425) 55 142, el. paštas
pakalniskiai@abiblioteka.lt
mob.+370 683 85 503, el. paštas
eugenija.narkuviene@akmeneskc.lt
mob. +370 677 99 419, el. paštas
dovile.mucinskiene@armm.lt
tel. Nr. (8 425) 47 011, mob. +370 698
84 563, el. paštas
direktore@abiblioteka.lt tel. Nr. (8 425)
46 774, el. paštas papile@abiblioteka.lt
tel. Nr. (8 425) 43 533, el. paštas
kivyliai@abiblioteka.lt
tel. Nr. (8 425) 55 075, el. paštas
akmenesmuziejus@gmail.com
tel. Nr. (8 425) 32 818, el. paštas
kruopiai@abiblioteka.lt
mob. +370 620 68 974, el. paštas
virginija.kupstiene@akmeneskc.lt
mob. +370 677 99 419, el. paštas
dovile.mucinskiene@armm.lt
tel. Nr. (8 425) 56 996, mob. +370 650
20 371, el. paštas info@akmeneskc.lt
mob.+370 620 68 976, el. paštas
dalia.teniene@akmeneskc.lt
mob.+370 683 85 503, el. paštas
eugenija.narkuviene@akmeneskc.lt
mob. +370 620 68 973, el. paštas
ingrida.akulaviciene@akmeneskc.lt
tel. Nr. (8 425) 44 241, el. paštas
venta@abiblioteka.lt
mob.+370 683 85 503, el. paštas
eugenija.narkuviene@akmeneskc.lt
tel. Nr. (8 425) 56 996, mob. +370 650
20 371, el. paštas info@akmeneskc.lt

12.

Lazdynų Pelėdos kūrinių skaitymai II

13.

16.

Tradicinis gyvo garso grupių vakaras „Venta
gyvai“
Solistų ir vokalinių ansamblių koncertas „Rudens
daina“
„Biblioteka metų vingiuose“ – vakaras, skirtas
Akmenės miesto Onos Šimaitės bibliotekos 85mečiui paminėti. Spaudinių ir fotonuotraukų
parodos „Laiko, žmogaus ir knygos sąskambiai“
pristatymas
Šiuolaikinių šokių festivalis „Akimirka“

17.

Trijų kartų renginys „Dainų ir šokių pynę pinsim“

25 d.

18.

26 d.

19.

Edukacinis užsiėmimas ,,Žvakių šviesoje“ (žvakių
gamyba)
Eglutės įžiebimo šventė

20.

Kūrybinės dirbtuvės „Kalėdinio žaisliuko gamyba“

data derinama

21.

Solistų ir vokalinių ansamblių festivalis „Rudens
melodija“

data derinama

1.

Kalėdinės-Naujametinės instaliacijos

1 d.

2.

Advento edukacijų ciklas „Advento magija“

1-16 d.

3.

„Šiandien karaliai mums pasakas seka“ – parodos
pristatymas pagal M. K. Čiurlionio paveikslus
„Baltas žiemos žydėjimas“ – karpinių paroda
Bibliotekos languose
„Žinomas ir nepažįstamas Jonas Mekas“ – popietė
ir parodos pristatymas, skirtas rašytojo, menininko
Jono Meko metams

1-31d.

14.
15.

4.
5.

19 d.
20 d.
23 d.
24 d.

25 d.

26 d.

1-31 d.
2 d.

vieta – Naujosios Akmenės kultūros rūmai
organizatorius – Lazdynų Pelėdos memorialinis muziejus
vieta – Lazdynų Pelėdos memorialinis muziejus
organizatorius – Ventos kultūros namai
vieta – Ventos kultūros namai
organizatorius – Akmenės rajono meno mokykla
vieta – Akmenės rajono socialinių paslaugų namai
organizatorius – Viešosios bibliotekos administracija,
Akmenės miesto Onos Šimaitės biblioteka, Bibliotekininkų
draugijos Akmenės skyrius
vieta –Akmenės miesto Onos Šimaitės biblioteka
organizatorius – Akmenės kultūros namai
vieta – Akmenės kultūros namai
organizatorius – Kultūros centras, Naujosios Akmenės
„Bočių“ bendrija
vieta – Naujosios Akmenės kultūros rūmai
organizatorius – Kruopių kultūros namai
vieta – Kruopių kultūros namai
organizatorius – Kultūros centras, Naujosios Akmenės
miesto seniūnija
vieta –L. Petravičiaus a. Naujoji Akmenė
organizatorius – Simono Daukanto memorialinis muziejus
vieta – Simono Daukanto memorialinis muziejus
organizatorius – Akmenės rajono meno mokykla, Papilės
kultūros namai
vieta – Papilės kultūros namai
GRUODIS
organizatorius – Akmenės krašto muziejus
vieta – Akmenės krašto muziejus
organizatorius – Kultūros centras
vieta – Naujosios Akmenės kultūros rūmai
organizatorius – Ventos miesto biblioteka
vieta – Ventos miesto biblioteka
organizatorius – Ventos miesto biblioteka
vieta – Ventos miesto biblioteka
organizatorius –Kruopių kaimo biblioteka, būrelis
„Kruopelė“
vieta –Kruopių kaimo biblioteka

mob. +370 659 80 747, el. paštas
lazdynupeledosmuziejus@gmail.com
mob.+370 620 68 976, el. paštas
dalia.teniene@akmeneskc.lt
mob. +370 677 99 419, el. paštas
dovile.mucinskiene@armm.lt
tel. Nr. (8 425) 44 280, el. paštas
akmene@abiblioteka.lt tel. Nr. (8 425)
47 011, mob. +370 698 84 563, el.
paštas direktore@abiblioteka.lt
mob. +370 620 68 973, el. paštas
ingrida.akulaviciene@akmeneskc.lt
tel. Nr. (8 425) 56 996, mob. +370 650
20 371, el. paštas info@akmeneskc.lt
mob.+370 620 68 975. el. paštas
leonida.skerstoniene@gmail.com
tel. Nr. (8 425) 56 996, mob. +370 650
20 371, el. paštas info@akmeneskc.lt
tel. Nr. (8 425) 32 926, el. paštas
sdmuziejus@gmail.com
mob. +370 677 99 419, el. paštas
dovile.mucinskiene@armm.lt

tel. Nr. (8 425) 55 075, el. paštas
akmenesmuziejus@gmail.com
tel. Nr. (8 425) 56 996, mob. +370 650
20 371, el. paštas info@akmeneskc.lt
tel. Nr. (8 425) 44 241, el. paštas
venta@abiblioteka.lt
tel. Nr. (8 425) 44 241, el. paštas
venta@abiblioteka.lt
tel. Nr. (8 425) 32 818, el. paštas
kruopiai@abiblioteka.lt

6.

Šventinės eglutės įžiebimas

2 d.

7.

3 d.

9.

„Damų laikas“ – šiaudinių žaisliukų kūrybinės
dirbtuvės
Edukacija „Advento-Kalėdų dainų metas:
padainuokime kartu“
Miesto eglės įžiebimo šventė

10.

Eglutės įžiebimas

5 d.

11.

Foto konkursas „Mano Kalėdinis kiemelis“

5-23 d.

12.

6-9 d.

13.

Edukacijos „Kaip susikurti Kalėdinę dekoraciją
namams“
Dainavimo klasės mokinių ir choro koncertai

14.

Eglutės įžiebimas

9 d.

15.

Advento vakaras „Oi tu, kiški, pilkasai“

10 d.

16.

Adventinė popietė „Sušildykime vienas kitą
gerumu“

14 d.

17.

„Magišku žiemos taku“ – šv. Kalėdų belaukiant –
magija ir muzika. Dalyvauja Dainius Sarapinas ir
Valdas Bogavičius

15 d.

18.

Vokalinių ansamblių vakaras „Advento garsai“

16 d.

8.

3 d.
5 d.

8 d.

organizatorius – Papilės kultūros namai, Papilės seniūnija,
Papilės miestelio bendruomenė
vieta – Papilės miestelio aikštė
organizatorius – Lazdynų Pelėdos memorialinis muziejus
vieta – Lazdynų Pelėdos memorialinis muziejus
organizatorius – Ventos kultūros namai
vieta – Ventos kultūros namai
organizatorius – Akmenės kultūros namai, Akmenės
bendruomenė, Akmenės gimnazija
vieta – Akmenės miesto aikštė
organizatorius – Kruopių seniūnija, Kruopių kultūros namai
vieta – Miestelio aikštė
organizatorius – Alkiškių kultūros namai
vieta – Alkiškių kultūros namai
organizatorius – Ventos kultūros namai
vieta – Ventos kultūros namai
organizatorius – Akmenės rajono meno mokykla
vieta – Akmenės rajono meno mokykla, Akmenės r.
socialinių paslaugų namai, Akmenės krašto muziejus,
Ventos gimnazija
organizatorius – Alkiškių kultūros namai, Naujosios
Akmenės kaimiškoji seniūnija, Alkiškių bendruomenė
vieta – Alkiškių gyvenvietės aikštė
organizatorius – Papilės kultūros namai, Papilės seniūnija,
Papilės miestelio bendruomenė
vieta – Papilės kultūros namai
organizatorius – Alkiškių kultūros namai, neįgaliųjų klubas
„Žėrutis“
vieta – Alkiškių kultūros namai
organizatorius – Viešosios bibliotekos Skaitytojų
aptarnavimo-informacijos skyriaus Vaikų erdvė
vieta – Viešosios bibliotekos Skaitytojų aptarnavimoinformacijos skyriaus Vaikų erdvė
organizatorius – Akmenės kultūros namai
vieta – Akmenės kultūros namai

19.

„Tyliai krenta baltos snaigės“ – Adventinis vakaras

16 d.

20.

„Knygų Kalėdos su pasakų Elfe“ – vakaras
vaikams

16 d.

organizatorius – Kairiškių kaimo biblioteka
vieta – Kairiškių kaimo biblioteka
organizatorius – Ventos miesto biblioteka
vieta – Ventos miesto biblioteka

mob. +370 620 68 974, el. paštas
virginija.kupstiene@akmeneskc.lt
mob. +370 659 80 747, el. paštas
lazdynupeledosmuziejus@gmail.com
mob.+370 620 68 976, el. paštas
dalia.teniene@akmeneskc.lt
mob. +370 620 68 973, el. paštas
ingrida.akulaviciene@akmeneskc.lt
mob.+370 620 68 975, el. paštas
leonida.skerstoniene@gmail.com
mob.+370 683 85 503, el. paštas
eugenija.narkuviene@akmeneskc.lt
mob.+370 620 68 976, el. paštas
dalia.teniene@akmeneskc.lt
mob. +370 677 99 419, el. paštas
dovile.mucinskiene@armm.lt
mob.+370 683 85 503, el. paštas
eugenija.narkuviene@akmeneskc.lt
mob. +370 620 68 974, el. paštas
virginija.kupstiene@akmeneskc.lt
mob.+370 683 85 503, el. paštas
eugenija.narkuviene@akmeneskc.lt
tel. Nr. (8 425) 56 396, el. paštas
aptarnavimas@abiblioteka.lt
mob. +370 620 68 973, el. paštas
ingrida.akulaviciene@akmeneskc.lt
tel. Nr. (8 425) 39 714, el. paštas
kairiskiai@abiblioteka.lt
tel. Nr. (8 425) 44 241, el. paštas
venta@abiblioteka.lt

21.

Kalėdinių rankų darbo atvirukų paroda

16-31d.

22.

„Damų laikas“ – sukurk dovaną dekupažo pagalba

17 d.

23.

Kalėdiniai renginiai

18 d.

24.

Šventinis mėgėjų meno kolektyvų koncertas
„Žvaigždėta laukimo naktis“
Kalėdiniai koncertai

19 d.

25.

19-21 d.

22 d.

27.

Adventinis edukacinis renginys „Šv. Kalėdų
belaukiant…“. Tradicinių šventinių patiekalų
degustacija
Kūčių vakaro koncertas

28.

Teatralizuotas Naujametinis koncertas

30 d.

29.

Teatralizuotas koncertas ,,Senuosius palydint”

30 d.

30.

Naujųjų metų išvakarėms skirtas renginys „Naujųjų
belaukiant“
,,Laimingų Naujųjų metų!”. Alkiškiečių sambūris
prie Kalėdų eglės

30 d.

32.

Naujųjų metų sutikimo šventė

31 d.

33.

„Sugrįžkime savo istorijos takais“ – šventinis
renginys Eglesių kaimo bibliotekos 55-ečio
įkūrimo jubiliejui

data derinama

34.

Solistų ir vokalinių ansamblių sakralinės muzikos
festivalis „Skriski, giesmele“
Adventinis-sakralinis koncertas

data derinama

Jono Meko metams paminėti skirtas renginys
,,Pavieniai žodžiai“
Kūrybinės dirbtuvės „Kalėdinio atviruko gamyba“

data derinama

26.

31.

35.
36.
37.

24 d.

31 d.

data derinama

data derinama

organizatorius – Sablauskių kaimo biblioteka
vieta – Sablauskių kaimo biblioteka
organizatorius – Lazdynų Pelėdos memorialinis muziejus
vieta – Lazdynų Pelėdos memorialinis muziejus
organizatorius – Ventos kultūros namai
vieta – Ventos kultūros namai
organizatorius – Papilės kultūros namai
vieta – Papilės kultūros namai
organizatorius – Akmenės rajono meno mokykla
vieta – Naujosios Akmenės kultūros rūmai, Akmenės
kultūros namai, Ventos kultūros namai
organizatorius – Kultūros centras, Naujosios Akmenės
„Bočių“ bendrija
vieta – Naujosios Akmenės kultūros rūmai
organizatorius – Akmenės rajono meno mokykla
vieta – Naujosios Akmenės Šventosios Dvasios Atsiuntimo
Bažnyčia, Akmenės šv. Onos parapija
organizatorius – Akmenės kultūros namai
vieta – Akmenės kultūros namai
organizatorius – Kruopių kultūros namai
vieta – Kruopių kultūros namai
organizatorius – Kultūros centras
vieta – Naujosios Akmenės kultūros rūmai
organizatorius – Alkiškių kultūros namai, Alkiškių
bendruomenė
vieta – Alkiškių gyvenvietės aikštė
organizatorius – Ventos kultūros namai
vieta – Ventos kultūros namai
organizatorius – Eglesių kaimo biblioteka, Viešosios
bibliotekos administracija, Bibliotekininkų draugijos
Akmenės skyrius
vieta – Eglesių kaimo biblioteka
organizatorius – Šaukėnų gimnazija (Kelmės r.)
vieta – Šaukėnai
organizatorius – Akmenės rajono meno mokykla
vieta – Akmenės šv. Onos parapija
organizatorius – Akmenės rajono meno mokykla
vieta – Akmenės rajono meno mokykla
organizatorius – Simono Daukanto memorialinis muziejus

tel. Nr. (8 425) 46 770, el. paštas
sablauskiai@abiblioteka.lt
mob. +370 659 80 747, el. paštas
lazdynupeledosmuziejus@gmail.com
mob.+370 620 68 976, el. paštas
dalia.teniene@akmeneskc.lt
mob. +370 620 68 974, el. paštas
virginija.kupstiene@akmeneskc.lt
mob. +370 677 99 419, el. paštas
dovile.mucinskiene@armm.lt
tel. Nr. (8 425) 56 996, mob. +370 650
20 371, el. paštas info@akmeneskc.lt
mob. +370 677 99 419, el. paštas
dovile.mucinskiene@armm.lt
mob. +370 620 68 973, el. paštas
ingrida.akulaviciene@akmeneskc.lt
mob.+370 620 68 975, el. paštas
leonida.skerstoniene@gmail.com
tel. Nr. (8 425) 56 996, mob. +370 650
20 371, el. paštas info@akmeneskc.lt
mob.+370 683 85 503, el. paštas
eugenija.narkuviene@akmeneskc.lt
mob.+370 620 68 976, el. paštas
dalia.teniene@akmeneskc.lt
tel. Nr. (8 425) 32 966, el. paštas
eglesiai@abiblioteka.lt, tel. Nr. (8 425)
47 011, mob. +370 698 84 563, el.
paštas direktore@abiblioteka.lt
mob. +370 677 99 419, el. paštas
dovile.mucinskiene@armm.lt
mob. +370 677 99 419, el. paštas
dovile.mucinskiene@armm.lt
mob. +370 677 99 419, el. paštas
dovile.mucinskiene@armm.lt

vieta – Simono Daukanto memorialinis muziejus
_______________________________________
Renginių organizatoriai pasilieka teisę, reikalui esant, keisti programą
Janina Rekašienė, Akmenės rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyr. specialistė,
tel. Nr. (8 425) 59 755, el. paštas janina.rekasiene@akmene.lt

tel. Nr. (8 425) 32 926, el. paštas
sdmuziejus@gmail.com

