Birželio mėnesio renginiai Alytaus rajone
Data,
valanda

Renginys

Vieta

1 d.
13 val.

Šventės, popietės, parodos
Moksleivių sporto šventė „Sportas mus vienija“.
Pasaulinės iniciatyvos „Taikos glėbys“ akcija. Renginio
organizatoriai – Alovės pagrindinė mokykla, ARSVB Alovės
filialas.
Šventė „Vaikyste, tu esi gražiausia pasaka“, skirta
Tarptautinei vaikų gynimo dienai (edukacinis renginys
Alytaus miesto teatre, akcija „Taikos glėbys“ Ūdrijos
bendruomenės parke). Renginio organizatoriai – Ūdrijos
mokykla-daugiafunkcis centras, Ūdrijos filialas.
Akcija „Taikos glėbys“, skirta Tarptautinei vaikų gynimo
dienai.

1 d.
14 val.

Popietė „Vaikystė – be smurto“,
iniciatyvos akcijai „Taikos glėbys“.

1 d.
14 val.

Popietė „Taika širdyje, taika pasaulyje“, skirta pasaulinės
iniciatyvos akcijai „Taikos glėbys“.

1 d.
15 val.

Piešimas ant asfalto „Vaikystė – tai laukų drugelis“, skirtas
pasaulinės iniciatyvos akcijai „Taikos glėbys“.

1 d.
16.30
val.
1 d.
17.30
val.
1 d.
18 val.

Popietė „Vaikystė – stebuklinga šalis“, skirta pasaulinės
iniciatyvos akcijai „Taikos glėbys“.

1 d.
9 val.

1 d.
11 val.

1 d.
10 val.
1 d.
19 val.

1 d.
18 val.

1 d., 8
d., 15 d.
13 val.
3 d.
10.45
val.

skirta

pasaulinės

Vaikų gynimo dienai skirtas renginys „Gerumas mus
vienija“ (Simno spec. mokykla)

ARSVB Alovės filialas, Alovės
k., Alovės sen., Alytaus r.
ARSVB Ūdrijos filialas, Ūdrijos
k., Krokialaukio sen., Alytaus r.

Punios mokykla-daugiafunkcis
centras, ARSVB Punios filialas,
Punios sen., Alytaus r.
ARSVB Krokialaukio filialas,
Krokialaukio k., Krokialaukio
sen., Alytaus r.
ARSVB Butrimonių filialas,
Butrimonių k., Butrimonių sen.,
Alytaus r.
ARSVB Mikalavo filialas,
Mikalavo k., Pivašiūnų sen.,
Alytaus r.
ARSVB Venciūnų filialas,
Venciūnų k., Alovės sen., Alytaus
r.
Jonų vasaros estrada, Simnas,
Simno sen., Alytaus r.

Popietė „Jeigu šis pasaulis kam priklauso, tai pirmiausia, ARSVB Vaisodžių filialas,
Vaisodžių k., Punios sen., Alytaus
žinoma, vaikams“.
r.
Akcija „Aš esu ne vienas“, skirta pasaulinei iniciatyvai ARSVB Makniūnų filialas,
„Taikos glėbys“.
Makniūnų k., Raitininkų sen.,
Alytaus r.
ARSKC Krokialaukio filialas
Pasaulinės iniciatyvos akcija „Taikos glėbys“.
Programoje – Ūdrijos mokyklos-daugiafunkcio centro Ūdrijos kultūros namai, ARSVB
moksleiviai pieš piešinius apie taiką, koncertuos Ūdrijos Ūdrijos filialas, Ūdrija,
kultūros namų folkloro ansamblis „Rūta“ ir liaudiškos Krokialaukio sen., Alytaus r.
muzikos kapela „Ūdra“, bus paleisti balandžiai kaip taikos
simboliai.
Pasaulinės iniciatyvos akcija „Taikos glėbys“. Prie akcijos Daugų miesto aikštė, Daugai,
prisijungia Daugų Vlado Mirono gimnazijos, Alytaus r. meno Daugų sen., Alytaus r.
ir sporto mokyklos, Daugų technologijos ir verslo mokyklos
bendruomenės.
ARSVB Vankiškių filialas,
Vasaros skaitymai „Skaityti – augti išmintimi ir meile“.
Vankiškių k., Miroslavo sen.,
Alytaus r.
Atminimo akcija „Prisiminimai tų dienų..“, skirta Gedulo ir ARSVB Kumečių filialas,
vilties dienai. Renginio metu bus dainuojamos tremties Kumečių k., Miroslavo sen.,
dainos, skaitoma poezija, vyks atminimo ugnies uždegimas Alytaus r.
prie paminklo. Renginys vyks prie paminklo tremtiniams,
Peršėkininkų kaime. Renginio organizatoriai: Kumečių
filialas, Kumečių kultūros namai, BO „Dainavos Kaukas“,

3 d., 10
d., 17 d.
12 val.
3 d.
12 val.

3 d.
19 val.

4 d.
11 val.
5 d.
12 val.
7 d.
10 val.
8d
15 val.

9 d.
14 val.
10 d.
15 val.

11 d.
18 val.

11 d.
19.30
val.
11 d.
11 val.

*11 d.
12 val.

12 d.
18 val.
14 d.
12 val.

Kumečių pagrindinė mokykla.
Vasaros skaitymai „Knygų takais vedini“.
Krokialaukio seniūnijos sporto šventė.
Programoje – Krokialaukio Tomo Noraus Naruševičiaus
gimnazijos-daugiafunkcio centro šokių kolektyvai ir
kaimiškos muzikos kapela „Mazgucis“.
Koncertas „Ačiū Tau, tėveli“
Programoje – Simno kultūros centro merginų duetas,
Marijampolės kultūros centro Želsvelės kultūros namų šokių
kolektyvas „Žaltytis“, Butrimonių gimnazijos spektaklis
„Marti“, Butrimonių filialo šokių kolektyvas „Gojelis“.
Onos Šimanskienės rankdarbių
parodos „Nėrinių
pasaulis“ pristatymas.
Poezijos šventė „Tarytum medis Tu šioj žemėje esi“.
Renginys vyks prie Alovės bažnyčios. (Data gali keistis)
Parodos „Mūsų kraštas“ pristatymas ir edukaciniai
užsiėmimai.
Teorinis-praktinis užsiėmimas „Stresas. Neišvengsime,
todėl išmokime su juo gyventi“. Užsiėmimus ves Alytaus
rajono visuomenės sveikatos biuro direktorė Dalia
Kitavičienė.
Parodos „Mūsų kraštas“ pristatymas ir edukaciniai
užsiėmimai vaikams.
Popietė „Vaikystės sodas“.
Programoje – Krokialaukio Tomo Noraus Naruševičiaus
gimnazijos skyriaus-daugiafunkcio centro ir vaikų dienos
centro programos, žaidimai, viktorinos, konkursai.

ARSVB Punios filialas, Punios k.,
Punios sen., Alytaus r.
Krokialaukio Tomo Noraus
Naruševičiaus gimnazijos sporto
aikštė, Krokialaukis, Krokialaukio
sen., Alytaus r.
ARSKC Vytauto g. 38, Simnas,
Simno sen., Alytaus r.

ARSVB Genių filialas, Genių k.,
Alytaus sen., Alytaus r.
ARSVB Alovės filialas, Alovės
k., Alovės sen., Alytaus r.
ARSVB, Naujoji g. 48, Alytus
ARSVB Vankiškių filialas,
Vankiškių k., Miroslavo sen.,
Alytaus r.
ARSVB, Naujoji g. 48, Alytus

Krokialaukio Tomo NorausNaruševičiaus gimnazijos skyriusdaugiafunkcinis centras, Vytauto
g. 1, Krokialaukis, Krokialaukio
sen., Alytaus r.
Pocelonių kaimo bendruomenės
Bendrystės vakaras „Varčios“ aidai.
asociacijos „Perkūnkalnis“
patalpose, Pocelonys, Daugų
sen., Alytaus r.
ARSKC Miroslavo filialas,
Vasaros šventė „Būkime kartu“.
Programoje – pramogos mažiesiems, grožio pastogė visiems,
Kumečiai, Miroslavo sen.,
medžiotojų palapinė, šventiniai sveikinimai, įvairių atlikėjų
Alytaus r. (Kumečių pagrindinės
koncertinė programa, grupės „16 Hz“ koncertas, diskoteka.
mokyklos aikštė)
ARSKC Krokialaukio filialas
Krepšinio turnyras Santaikos parapijos taurei laimėti.
Santaikos kultūros namai,
Santaika, Krokialaukio sen.,
Alytaus r.
Dzūkijos regiono mėgėjų teatro šventė-konkursas „Kaimo Dailininko A. Žmuidzinavičiaus
liktarna 2016“ teatrologo V. Maknio vardo premijai sodyba, Balkūnų k., Miroslavo
sen., Alytaus r.
laimėti.
Programoje – Miroslavo meno mėgėjų „Kaukas“ spektaklis
„Bobutės susipyko“, Varėnos kultūros centro Žilinų kultūros
namų meno mėgėjų teatras, Lenkijos Respublikos Seinų
megėjų teatras, Kumečių bendruomenės kapela „Kaimynai“.
Gedulo ir vilties dienos minėjimas. „Misija Sibiras 2015“ Daugų seniūnijos salė, S. Nėries
ekspedicijos pristatymas. Dalyvauja „Misijos Sibiras 2015“ g. 3, Daugai, Daugų sen., Alytaus
ekspedicijos vadovas, dalyvis Ignas Rusilas.
r.
Popietė „Tremties paženklinti likimai“, skirta Vilties ir Krokialaukio Tomo NorausNaruševičiaus gimnazijos skyriusgedulo dienai paminėti.
Programoje – Krokialaukio Tomo Noraus Naruševičiaus daugiafunkcinis centras, Vytauto
gimnazijos skyriaus-daugiafunkcio centro ir vaikų dienos g. 1, Krokialaukis, Krokialaukio
centro programos.
sen., Alytaus r.

16 d.
14 val.
16 d.
18.30
val.
17 d.
22 val.
18 d.
20 val.
22 d.
12 val.
23 d.
17 val.
*23 d.
20 val.
*23 d.
20 val.
*23 d.
21 val.
*23 d.
21 val.

*24 d.
20 val.

*24 d.
20 val.

25 d.
12 val.

Parodos „Mūsų kraštas“ pristatymas ir edukaciniai ARSVB Pivašiūnų filialas,
Pivašiūnų k., Pivašiūnų sen.,
užsiėmimai.
Alytaus r.
Teorinis-praktinis užsiėmimas „Stresas. Neišvengsime, ARSVB Radžiūnų filialas,
todėl išmokime su juo gyventi“. Užsiėmimus ves Alytaus Radžiūnų k., Alytaus sen.,
rajono visuomenės sveikatos biuro direktorė Dalia Alytaus r.
Kitavičienė.
Daugų ežero pakrantė (prie Daugų
Filmas po atviru dangumi.
kultūros centro, Ežero g. 30,
Daugai, Alytaus r.)
Teatralizuota kompozicija „Eglė ir Žilvinas“,
ARSKC Vytauto g. 38, Simnas,
režisierė Tautvilė Mikalauskienė
Simno sen., Alytaus r.
Parodos „Mūsų kraštas“ pristatymas ir edukaciniai ARSVB Punios filialas, Punios k.,
Punios sen., Alytaus r.
užsiėmimai.
Popietė „Tremtis“, skirta Gedulo ir vilties dienai. Renginyje ARSVB Vaisodžių filialas,
dalyvaus ir prisiminimais dalinsis buvę tremtiniai, skambės Vaisodžių k., Punios sen., Alytaus
tremtinių dainos, eilių posmai.
r.
Jonų vasaros estrada, Simnas,
„Joninės Simne 2016“.
Programoje – Simno kultūros centro ir jo filialų meno mėgėjų Simno sen., Alytaus r.
koncertas, grupė „Husarai“.
ARSKC Miroslavo filialas,
Joninių šventė „Paparčio žiedeli, pražydėk“.
Programoje – Miroslavo meno mėgėjų kolektyvai ir grupė
Dainavos g. 7, Miroslavas,
„Bent“, Kumečių bendruomenės kapela „Kaimynai“.
Miroslavo sen., Alytaus r.
Joninių šventė „Joninės Pivašiūnuose“. Programoje –
Prie Ilgio ežero, Pivašiūnai,
senoviniai Joninių papročiai ir apeigos, mėgėjų meno
Pivašiūnų sen., Alytaus r.
kolektyvų koncertinė programa, diskoteka.
Joninių šventė „Dekit, Joninių laužai“.
Alovės pagrindinės mokyklos
Nuo 17 val. sportinės varžybos, nuo 21 val. Joninių papročiai stadionas, Alovės k., Alovės sen.,
ir tradicijos, įv. atrakcijos, Alovės filialo mėgėjų meno Alytaus r.
kolektyvų koncertinė programa.
Joninių šventė „Joninės Nemunaityje“. Programoje – Nemunaičio bendruomenės
Joninių papročiai ir apeigos, Daugų kultūros centro rekreacinėje zonoje prie Nemuno,
Nemunaičio filialo mišraus vokalinio ansamblio „Smiltė“, Nemunaičio k., Nemunaičio sen.,
Butrimonių filialo Eičiūnų laisvalaikio salės folkloro Alytaus r.
kolektyvo „Žolynas“, Ryliškių etnografinio ansamblio
„Lizduva“, Daugų kultūros centro Pivašiūnų amatų centro
amsamblio „Milvysta“ koncertinė programa.
Joninių šventė – festivalis „Dainos ir šokio sūkury pražys ARSKC Krokialaukio filialas,
Santaikos kultūros namai,
papartis“.
Programoje – meno mėgėjų kolektyvai iš Marijampolės Santaika, Krokialaukio sen.,
kultūros centro, Simno kultūros centro, vokalinės grupės Alytaus r.
„Žiburys“, „Bent“, jaunimo šokių grupės iš Alytaus jaunimo
centro.
Vasaros skaitymai „Skaityti balsu – smagu“, vaikiškos ARSVB Praniūnų filialas,
literatūros skaitymas, žaidimai, piešinių „Mano saulėta Praniūnų k., Alytaus sen., Alytaus
vaikystė“ kūrimas.
r.

Daugiau informacijos apie renginius galima sužinoti:
 Simno kultūros centre (SKC), Vytauto g. 38, Simnas, tel. ( 8 315 ) 60 380
 Daugų kultūros centre (DKC), Ežero g. 30, Daugai, tel. (8 315) 69 239
 Alytaus rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje (ARSVB), Naujoji g. 48, Alytus, tel. (8 315)
51 451
* Renginį finansuoja Alytaus rajono savivaldybė

