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Renginio pavadinimas Data/vieta  Atsakingas 

PARODOS/ RENGINIAI  

(susitikimai, švietėjiškos paskaitos, akcijos, masiniai renginiai, vakaronės, koncertai, skaitymo 

iniciatyvos, spektakliai ir kt.) 

Raudondvario kultūros centre 

Rimutės Skučienės tapybos darbų paroda „Tik tiek...“ 

10-30 d. 

Raudondvario 

kultūros centras 

 

R. Skučienė 

 

 

Tradicinios Vėlių pagerbimo vakaras "Oi, toli, toli..." su 

Raudondvario kultūros centro folkloro ansambliu 

"Piliarožė" 

2 d. 17 val. 

Prie senųjų 

Raudondvario 

kapinių 

V. Marma  

TAU paskaita „Širdies ir kraujagyslių ligų prevencija 

pažabojant stresą“ 

11 d. 14 val. 

Raudondvario 

kultūros centras 

L. Garšvaitė 

Tradicinis padėkos vakaras “Visada kartu” , skirtas 

mėgėjų meno kolektyvų dalyviams, bendruomenės 

nariams, rėmėjams , koncertas-staigmena „Žvaigždės 

šalia mūsų“ 

11 d. 18.30 val. 

Raudondvario 

kultūros centras 

J. Zizienė 

A. Kurienius 

Tarptautinis Rubiko kūbo turnyras 

12 d. 11 val. 

Raudondvario 

kultūros centras 

J. Zizienė 

R. Venckienė   

Projekto „Eureka“ renginys A. ir A. Kriauzų pradinės 

mokyklos mokiniams 

14 d. 9 val. 

Raudondvario 

kultūros centras 

R. Žičkevičienė 

TAU paskaita-praktinis užsiėmimas „Žemės menas ir 

mes“ 

18 d. 14 val. 

Raudondvario 

kultūros centras 

L. Garšvaitė 

XVI respublikinis vaikų ir jaunimo liaudiškų šokių 

festivalis „Šok, trypk, linksmas būk“, dalyvauja 

kolektyvai iš Jurbarko, Birštono, Panevėžio, 

Marijampolės, Vandžiogalos, Raudondvario. 

19 d. 14 val. 

Raudondvario 

dvaro menų 

inkubatorius 

 

J. Zizienė 

G. Milieškaitė  

 

Raudondvario kultūros centro folkloro ansamblio 

„Piliarožė“ 25-mečio jubiliejinis koncertas „Tai gražiai 

žydi“. 

20 d. 14 val. 

Raudondvario 

kultūros centras 

J. Zizienė 

V. Marma 

 

 



    

Renginio pavadinimas Data/vieta  Atsakingas 

Užliedžių laisvalaikio salėje 

Užliedžių seniūnijos padėkos vakaras. Programoje: 

seniūno padėkų įteikimas, pyragų dienos šventė, grupės 

„Intervalai“ koncertas. Bendras projektas su seniūnija ir 

Užliedžių bendruomene. 

4 d.18.30 val 

Užliedžių 

laisvalaikio salė 

I. Šumskas 

R. Skridailienė 

M. Stankevičius 

K. Kasiulienė 

Protų kovų turnyras „Išlukštenk kietą riešutėlį“, 

organizatorius Ramučių kultūros centras. 

8 d. 18.30 val. 

Užliedžių 

laisvalaikio salė 

R. Skridailienė 

A. Rudavičienė 

Spektaklis vaikams „Beždžionėlės Lulu nuotykiai” , 

organizatoriai „Smagumėlis.Lt“ 

18 d. 9 val. 

Užliedžių 

laisvalaikio salė 

R. Skridailienė 

 

Kulautuvos laisvalaikio salė 

Renginių ciklas „Romantiškas lapkritis“, poezijos ir 

muzikos vakaras. 

Poetės Neringos Daniulaitienės,  antrosios poezijos 

knygos ,, Kaip išmokti liūdėti akmenį “ pristatymas. 

Dalyvauja skaitovė Alina Žvirblienė,  bardė Asta 

Krasauskaitė. 
 

4 d. 18.30 val. 

Kulautuvos 

laisvalaikio salė 

 

A. Mickutė 

 

Renginių ciklas:,, Romantiškas lapkritis“. 

Literatūros skaitymai žibintų šviesoje. „Gamta 

Šiaurėje“ , skirta Šiaurės šalių literatūros savaitei . 

Bendras projektas su Kulautuvos biblioteka , Kauno 

Juozo Naujalio R. Novikaitės vokalo klasės mokiniais ir 

koncertmeistere S. Mikalauskaite-Garšanove 

 

 

15 d. 16 val. 

Kulautuvos 

laisvalaikio salė 

 

A. Mickutė 

J. Doviltienė 

 

 

Renginių ciklas:,, Romantiškas lapkritis“. 

Žibintų  iš natūralių gamtos medžiagų dirbtuvės su  

menininke Gaila Akeliene. 

 

12-15 d. 16 val. 

Kulautuvos 

laisvalaikio salė 

 

A. Mickutė 

G. Akelienė 

 

 

KITA VEIKLA 

(visų darbuotojų - susirinkimai, projektų rašymas, jų vykdymas, veikla ne repeticijų metu, 

koncertinės išvykos ir kt.)   

 Koncertinės išvykos 

 

 Data ir vieta Atsakingas  

Lietuvos folkloro atlikėjų konkursas-festivalis 

 ,,Sosėtėkem Plungie" , dalyvauja folkloro ansamblis 

“Piliarožė” 

6 d. Plungės 

kultūros centras 
V. Marma 

   Romansų ir dainų apie meilę vakaras „Ilgiuosi tavęs“, 

dalyvauja muzikinių projektų grupė „Vitražai“ 

18 d. Vilkijos 

kultūros centras 
G. Paškevičius 

Respublikinio vaikų ir jaunimo liaudiškų šokių  20 d. Vilkaviškio G. Milieškaitė 



 

kolektyvų konkurso „Aguonėlė“ regioninis turas, 

dalyvauja jaunuolių šokių gr. „Vėjo malūnėlis“ 

kultūros centras 

Koncertas, skirtas šv. Cecilijos dienai paminėti, 

dalyvauja choras „Svajonė“ 

20 d. Kulautuvos 

bažnyčia 
R. Mišeikienė 

Respublikinis vyresniųjų liaudiškų šokių grupių 

konkursas „Sintautų kviestinis“, dalyvauja „Vėjo 

malūnėlio“ vyresniųjų grupė 

26 d. Sintautų 

kultūros centras 

 

J. Zizienė 

  

Tarptautinis chorų festivalis „The Malta international 

Christmas choir festival“, dalyvauja choras „Svajonė“ 

11.30-12.07 

Malta 
R. Mišeikienė 

Susirinkimai 

 

 

Susitikimas su Kulautuvos bendruomene dėl „Mažosios 

kultūros sostinės“ renginių planavimo 

Data derinama 

Kulautuvos 

seniūnija 

A. Mickutė  

Susirinkimas dėl Užliedžių eglutės įžiebimo šventės 
9 d. 17.30 val. 

Užliedžių seniūnija 
J. Zizienė  

Kultūros tarybos posėdis 

10 d. 15 val. 

Raudondvario 

kultūros centras 

J. Zizienė  

Darbuotojų susirinkimas 

 

29 d. 10 val. 

Raudondvario 

kultūros centras 

J. Zizienė 


