Vasario mėnesio renginiai Alytaus rajone
Data ir valanda
01-29 d.

2 d. 15 val.

3 d. 8 val.

5 d. 18 val.

5 d. 19 val.
5 d. 19 val.

6 d. 12 val.

6 d. 13.30 val.

7 d. 12 val.

9 d. 10 val.

Renginys
Vieta
Šventės, popietės, parodos
Vidmanto Jankausko organizuotos akcijos- Alytaus rajono švietimo ir
projekto „Per meną į vaiko sielą“ foto pedagoginės psichologinės
pagalbos centras, Margio g. 12,
akimirkos
Fotografijų autorius Faustas Augustinas
Alytus
Edukacinis
užsiėmimas
Užgavėnių kaukę“

„Pasigamink Krokialaukio Tomo NorausNaruševičiaus gimnazijos
skyrius-daugiafunkcis centras,
Vytauto g. 1, Krokialaukis,
Krokialaukio sen., Alytaus r.
Kūrybos darbų paroda „Prikelti antram Krokialaukio Tomo Norausgyvenimui“. Paroda veiks iki vasario 29 d. nuo Naruševičiaus gimnazijos
8:00–19:00 val.
skyrius-daugiafunkcis centras,
Vytauto g. 1, Krokialaukis,
Krokialaukio sen., Alytaus r.
Edukacinė popietė „Širdelė Tau“ skirta Alytaus rajono savivaldybės
viešosios bibliotekos Santaikos
Valentino dienai
filialas, Santaikos k.,
Krokialaukio sen., Alytaus r.
Poetinė kompozicija „Eglė ir Žilvinas“ meilės ARSKC Vytauto g. 38 Simnas,
Simno sen., Alytaus r.
dienai paminėti
ARSKC Krokialaukio filialo
Užgavėnių linksmybės
Programoje: Morės deginimas, Lašininio ir Santaikos kultūros namai,
Kanapinio kova, žaidimai. Dalyvius linksmins Santaika, Krokialaukio sen.,
Santaikos mėgėjų meno kolektyvai. Renginys vyks Alytaus r.
prie Santaikos kultūros namų
ARSKC Luksnėnų filialas,
Užgavėnių šventė
Programoje:
išradingiausios
kaukės
bei Luksnėnų k., Alytaus sen.,
personažo rinkimas, blynų kepimas, Morės Alytaus r.
deginimas, žaidimai
Miroslavo filialo mėgėjų teatro „Kaukas“ ARSKC Luksnėnų filialas,
spektaklis „Penkios mylimos arba kaip rasti Luksnėnų k., Alytaus sen.,
Alytaus r.
šeimos laimę“ (rež. G. Marcinkaitė)
Nuotykių parkas „Tarzanija“,
Užgavėnės „Tarzanijoje“
Šventės dalyvius linksmins Alytaus rajono mėgėjų Radžiūnų k., Alytaus sen.,
Alytaus r.
meno kolektyvai iš Simno, Krokialaukio, Ūdrijos,
Daugų, Alovės, Eičiūnų ir Nemunaičio.
Kiekvienas čia galės išbandyti linksmus žaidimus
ir „Pašėlusių kalnelių“ pramogas.
Renginį organizuoja Alytaus rajono savivaldybė
ir nuotykių parkas „Tarzanija“
Alytaus rajono savivaldybės
Užgavėnės „Blynų šventė“
Programoje: Užgavėnių personažų pokštai, viešosios bibliotekos Miroslavo
burtai, žaidimai
filialas, Miroslavo k., Miroslavo
sen., Alytaus r.

9 d.
12 val. ir 19 val.

9 d. 12 val.

9 d. 12 val.

9 d. 13 val.

9 d. 14 val.

9 d. 13 val.

9 d. 16 val.

9 d. 16 val.

9 d. 19 val.

11 d. 19 val.

Užgavėnių šventė „Žiemos didybės galas“
Nuo 10 val. persirengėlių teatralizuotos
vaikštynės Pivašiūnų miestelyje, 12 val.
teatralizuota Užgavėnių programa su Pivašiūnų
gimnazijos vaikais ir jaunimu, 19 val. Užgavėnių
vakaruška su Bazorų, Junčionių, Gervėnų ir
Pivašiūnų
bendruomenėmis
aikštėje
prie
Pivašiūnų amatų centro
Užgavėnių šventė „Šalta žiema, bėk iš kiemo“
Programoje: Ūdrijos kultūros namų folkloro
ansamblio
„Rūta“,
pasirodymas.
Morės
deginimas prie Ūdrijos mokyklos. Persirengėliai
ir mokyklos moksleiviai lankys Ūdrijos gyventojus
Užgavėnių šventė „Žiema, bėk iš kiemo!“
Nuo 11.30 val. persirengėlių eitynės Alovės
miestelyje. 12 val. teatralizuota programa. Bus
atliekamos lietuvių liaudies dainos, šokami šokiai,
rateliai, žaidžiami žaidimai. Lašininio ir
Kanapinio kova, Morės deginimas aikštėje prie
Alovės filialo
Užgavėnės – žiemos palydų šventė
Teatralizuota Užgavėnių programa aikštėje prie
Panemunės dzūko „pirkios“
Užgavėnių šventė „Žiema žiema, bėk iš kiemo“
Programoje: Kanapinio ir Lašininio kova,
šiupinio virimas, blynų kepimas. Visus linksmins
liaudies muzikos kapela „Mazgucis“. Šventė vyks
prie Krokialaukio seniūnijos administracinio
pastato
Užgavėnių
šventė
„Blyno
gardumėlis“
Programoje: Miroslavo mėgėjų teatro „Kaukas“
persirengėliai lankys Miroslavo gyventojus
Užgavėnių šventė
Nuo 15 val. persirengėlių vaikštynės po Eičiūnus
bei gyventojų kvietimas į Užgavėnių šventę. 16
val. prie Eičiūnų laisvalaikio salės bus atliekamos
lietuvių liaudies dainos, šokami šokiai, rateliai,
žaidžiami žaidimai. Lašininio ir Kanapinio kova,
Morės deginimas
Užgavėnių šventė „Šalta žiema šalin eina, jau
pavasaris ateina“
Kanapinio ir Lašininio kova, tradicinių
Užgavėnių valgių gaminimas, žaidimai prie laužo
Užgavėnių šventė Butrimonyse
Nuo 15 val. persirengėlių vaikštynės po
Butrimonių miestelį bei gyventojų kvietimas į
Užgavėnių šventę. 19 val. Butrimonių miestelio
aikštėje – dainos, rateliai, žaidimai, Lašininio ir
Kanapinio kova, Morės deginimas
Cirkas „Fokus – Pokus“
Programoje: fokusininkų duetas, ekvilibristai,
žonglieriai, klounas, jėgos triukai, žaidimai su

Aikštė prie Pivašiūnų amatų
centro, Pivašiūnų k., Pivašiūnų
sen., Alytaus r.

ARSKC Krokialaukio filialo
Ūdrijos kultūros namai, Ūdrijos
k., Krokialaukio sen., Alytaus r.
ARDKC Alovės filialas, Alovė,
Alovės sen., Alytaus r.

Aikštė prie Panemunės dzūko
„pirkios“, Punia, Punios sen.,
Alytaus r.
Prie krokialaukio seniūnijos
pastato, Vytauto g. 1,
Krokialaukis, Krokialaukio sen,
Alytaus r.

ARSKC Miroslavo filialas,
Dainavos g. 7, Miroslavo k.,
Alytaus r.
Aikštė prie Eičiūnų laisvalaikio
salės, Eičiūnų k., Butrimonių
sen., Alytaus r.

Alytaus rajono savivaldybės
viešosios bibliotekos Mikalavo
filialas, Mikalavo k., Pivašiūnų
sen., Alytaus r.
Butrimonių miestelio aikštė,
Vytauto g. 30, Butrimonys,
Alytaus r.

ARSKC Vytauto g. 38, Simnas,
Simno sen., Alytaus r.

12 d. 20 val.
12 d. 19 val.

13 d. 10 val.

13 d. 12 val.

13 d. 12 val.

13 d. 12 val.

13 d. 15 val.

14 d. 12.30 val.

14 d. 13 val.

vaikais, šviesos efektai ir kt. (Bilieto kaina 6 eur,
išankstiniai – 5 eur, vaikai iki 3 metų su
suaugusiais įleidžiami nemokamai, neužimant
papildomos vietos)
ARDKC Alovės filialas, Alovė,
Vakaras jaunimui „Dvi širdys, dvi istorijos...“
Alovės sen., Alytaus r.
ARSKC Krokialaukio filialo
Meilės kino vakaras
Filmo „Laiškai Sofijai“ peržiūra
Santaikos kultūros namai,
Santaika, Krokialaukio sen.,
Alytaus r.
Minėjimas „Vasario 16-oji – Lietuvos Punios mokykla-daugiafunkcis
prisikėlimo
šventė“
Lietuvos
valstybės centras, Punios k., Punios sen.,
Alytaus r.
atkūrimo dienai
Punios mokyklos-daugiafunkcio centro direktorės,
istorijos mokytojos Laimutės Žūsinienės istorinis
pranešimas. Krepšinio turnyras 3x3
ARSKC Miroslavo filialas,
Miroslavo seniūnijos stalo teniso turnyras
Miroslavas, Dainavos g. 7,
Alytaus sen., Alytaus r.
Popietė „Lietuva – ugnis, kurią kūrenam, ir Alytaus rajono savivaldybės
viešoji biblioteka, Naujoji g.48,
kurioj sudegsime visi“
Renginys skirtas Lietuvos valstybės atkūrimo Alytus
dienai. Renginio metu pranešimą skaitys Alytaus
mokslininkų draugijos „Vizija“ pirmininkas
Kazimieras
Sventickas.
Skambės
Alytaus
apskrities literatų klubo „Tėkmė“ posmai apie
Lietuvą, dainas dainuos moterų etnografinis
ansamblis „Šilagėlė“
Alytaus rajono savivaldybės
Viktorina „Atrask Lietuvą“
Žaidimas skirtas Lietuvos valstybės atkūrimo viešosios bibliotekos Miroslavo
dienai paminėti
filialas, Miroslavo k., Miroslavo
sen., Alytaus r.
Vasario 16-osios minėjimas iš ciklo „Mūsų Buvusi Pocelonių kaimo
Mokykla, Mokyklos g. 27,
krašto deimantai“
Alytaus rajono Pocelonių krašto bendruomenės Pocelonių k., Daūgų sen.,
„Perkūnkalnis“
organizuojamas
renginys. Alytaus r.
Renginyje dalyvaus Vytautas Landsbergis,
skambės Pocelonių krašto dainos
Literatūrinė muzikinė kompozicija „Mes tikrai ARSKC Luksnėnų filialas,
Luksnėnų k., Alytaus sen.,
mylim Lietuvą“
Programoje: skaitovų skaitomos eilės, moterų Alytaus r.
ansamblio „Alasėlis“ ir Luksnėnų filialo mėgėjų
meno kolektyvų atliekamos dainos. Renginyje
svečiuosis kompozitorius ir atlikėjas Stasys
Liupkevičius.
Organizatoriai:
Luksnėnų
bendruomenė „Spindulys“, bibliotekos ir kultūros
darbuotojai
Minėjimas – koncertas „Lietuviais esame mes Ūdrijos Švč. Jėzaus Širdies
bažnyčia,
gimę“
Renginys skirtas Lietuvos valstybės atkūrimo Ūdrijos k., Krokialaukio sen.,
dienai. Mišios ir renginys vyks Ūdrijos Švč. Alytaus r.
Jėzaus Širdies bažnyčioje

14 d. 14 val.

15 d. 15 val.

16 d. 15 val.

16 d. 16 val.

20 d. 19 val.

22 d. 15.30 val.

26 d. 19 val.

26 d. 19 val.

Lietuvos valstybės atkūrimo dienos iškilmingas ARDKC, Ežero g. 30, Daugai,
Alytaus r.
–minėjimas
Programoje:
Šventinis Alytaus rajono savivaldybės mero
Algirdo Vrubliausko sveikinimas
Arvydo Vilčinsko koncertas su geriausiomis visų
laikų dainomis
Krokialaukio bendruomenės stalo teniso
turnyras
Varžybos skirtos Lietuvos valstybės atkūrimo
dienai paminėti

Krokialaukio Tomo NorausNaruševičiaus gimnazijos
skyrius-daugiafunkcis centras,
Vytauto g.1, Krokialaukis,
Krokialaukio sen., Alytaus r.
Eičiūnų koplyčia, Eičiūnų k.,
Vasario 16-osios minėjimas
Programoje: Šv. Mišių aukojimas Eičiūnų Butrimonių sen., Alytaus r.
koplyčioje, mėgėjų meno kolektyvų koncertinė ARDKC Butrimonių filialo
programa Eičiūnų laisvalaikio salėje
Eičiūnų laisvalaikio salė, Eičiūnų
Koncertas „Amžinai Lietuva“
Prologas „Kardu neiškirsi, ugnim neišdeginsi“.
Prisiminsime visus, kurie gynė Lietuvą kartu su
Simno kultūros centro ir Santaikos kultūros namų
jaunimo šokių grupėmis, šokių kolektyvais
„Susukciniu“, „Narpuliu“, folkloriniu ansambliu
„Serbenta“, solistais Vaida Žvirble, Juozu
Kavaliausku
Šokių vakaras „Kam per 30“
Programoje: Simno kultūros centro Miroslavo
filialo liaudiškų šokių kolektyvas „Svirtis“ ir
Igliaukos šokių kolektyvas „Tryptukas“
Popietė „Kalba gimtoji lūposna įdėta“
Renginys skirtas tarptautinei gimtosios kalbos
dienai.
Apie gimtosios kalbos ištakas, jos specifiką ir
unikalumą, kalbės buvusi Punios vidurinės
mokyklos lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja
Emilija Krušinienė. Alytaus apskrities literatų
klubo „Tėkmė“ nariai skaitys savo kūrybos eiles
apie kalbą ir knygą. Renginio dalyviai turės
galimybę ant stilizuoto kalbos medžio užrašyti
savo mintis ir pastebėjimus apie gimtosios kalbos
grožį bei jos puoselėjimą
Tradicinis gaspadinių klubo vakaras
Programoje: pasninko patiekalų gaminimas ir
degustavimas
Vestuvinių muzikantų šventė „Saldi nuodėmė“
Renginyje pasirodys populiariausi šio žanro
atlikėjai bei grupės iš Alytaus rajono.
Atlikėjai: Petras Stankevičius, Audrius Kričena,
Gintaras Laučys, Romas Stakvilevičius, Gintaras
Matonis ir Artūras Česynas, Juozas Kavaliauskas
ir kt

k., Butrimonių sen., Alytaus r.
ARSKC Vytauto g. 38, Simnas,
Simno sen., Alytaus r.

ARSKC Vytauto g. 38, Simnas,
Simno sen., Alytaus r.
Alytaus rajono savivaldybės
viešoji biblioteka, Naujoji g.48,
Alytus

ARDKC Pivašiūnų amatų
centras, Trakų g. 33, Pivašiūnai,
Pivašiūnų sen., Alytaus r.
ARSKC Vytauto g. 38, Simnas,
Simno sen., Alytaus r.

27 d. 11 val.

Grupės: „Bent“, „Šypsena“, „Vizitas“, „Pronto“
Viktorina vaikams „Tautosakos malūnas“

Alytaus rajono savivaldybės
viešosios bibliotekos Balninkų
filialas, Balninkų k., Nemunaičio
sen., Alytaus r.

Diskotekos jaunimui:
Simno kultūros centras
5 d., 12 d., 19 d., 26 d. nuo 20:00 val.
Daugų kultūros centras
5 d. nuo 21:00 val.
Daugiau informacijos apie renginius galima sužinoti:
Alytaus rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje (ARSVB), Naujoji g. 48, Alytus, tel. (8 315) 51 451
Alytaus rajono švietimo ir pedagoginės psichologinės pagalbos centre (ARŠPPPC), Margio g. 12,
Alytus, tel. (8 315) 52 969
Daugų kultūros centre (DKC), Ežero g. 30, Daugai, tel. (8 315) 69 239
Krokialaukio daugiafunkciame centre, Vytauto g. 1, Krokialaukis, tel. (8 315) 68 286
Punios mokykloje-daugiafunkciame centre, Margirio g. 38, Punia, tel. (8 315) 68 685
Simno kultūros centre (SKC), Vytauto g. 38, Simnas, tel. (8 315) 60 380
UAB „Tarzanija“, Radžiūnų g. 33, Radžiūnų k., tel. +370 671 80500

