Kovo mėnesio renginiai Alytaus rajone
Data ir valanda
2 d. 14 val.

3 d. 14 val.

3 d. 15 val.

5 d. 13 val.

8 d. 14 val.

8 d. 16 val.

8–30 d.
8–19 val.

9 d. 12 val.

9 d. 14 val.

10 d. 13 val.

10 d. 15 val.

10 d. 18 val.

Renginys
Vieta
Šventės, popietės, parodos
Susitikimas su politologu, Rytų Europos studijų Makniūnų mokykladaugiafunkcis centras
centro vadovu Laurynu Kasčiūnu
Makniūnų k., Raitininkų sen.,
Alytaus r.
Algimanto Zubavičiaus knygos „Daktaro Igno Alytaus rajono savivaldybės
viešosios bibliotekos Daugų
Afrika“ pristatymas
filialas, Ežero g. 18, Daugai,
Daugų sen., Alytaus r.
Tautodailininko, skulptoriaus, medžio drožėjo Alytaus rajono savivaldybės
Antano Jusevičiaus meninės fotografijos darbų viešoji biblioteka, Naujoji g. 48,
parodos „Susipažinkime“ ir medžio dirbinių Alytus
parodos „Medžio kalba“ pristatymas
ARDKC, Ežero g. 30, Daugai,
Andriaus Rimiškio koncertas
Bilieto kaina 4 Eur, vaikams iki 5 m. įėjimas Daugų sen., Alytaus r.
nemokamas
Sveikatingumo popietė „Moters ir šeimos sveikata Alytaus rajono savivaldybės
viešosios bibliotekos Daugų
palytėta gydančio augalo prisilietimu“
Terapinės klasės eterinius aliejus pristatys filialas, Ežero g. 18, Daugai,
sveikatingumo judėjimo edukatorės Genė Gintalienė Daugų sen., Alytaus r.
ir Sigita Pauliukaitienė
Ūdrijos mokykla-daugiafunkcis
Moters dienai skirta popietė
Programoje: Alytaus neįgaliųjų kolektyvo koncertas, centras, Vytauto g. 20, Ūdrijos
eilių skaitymas, dainos moterims.
k., Krokialaukio sen., Alytaus r.
Organizatoriai: Ūdrijos biblioteka ir Ūdrijos
kultūros namai
Piešinių paroda „Gamta bunda“
Krokialaukio Tomo NorausNaruševičiaus gimnazijos
skyrius – daugiafunkcis centras,
Vytauto g. 1, Krokialaukis,
Krokialaukio sen., Alytaus r.
Rytmetys ,,Dainuoju Tau Lietuva“, skirtas Makniūnų mokyklaLietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienai
daugiafunkcis centras
Makniūnų k., Raitininkų sen.,
Alytaus r.
Edukacinė popietė „Tai gražumas margų raštų...“ ARSKC Krokialaukio filialo,
Ūdrijos kultūros namai, Ūdrijos
k., Krokialaukio sen., Alytaus r.
Piešimo akcija „Čia mano Lietuva“, skirta ARSKC Miroslavo filialas,
Miroslavas, Dainavos g. 7,
Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienai
Alytaus sen., Alytaus r.
Moksleivių šaškių varžybos, skirtos Lietuvos ARDKC Butrimonių filialo
Eičiūnų laisvalaikio salė, Eičiūnų
nepriklausomybės atkūrimo dienai atminti
k., Butrimonių sen., Alytaus r.
ARSKC Luksnėnų filialas,
Akcija „Gaivus Lietuvos vėjas“

10 d. 18 val.
* 11 d. 11 val.

12 d. 10 val.

13 d. 12 val.

13 d. 14 val.

16 d. 10 val.

16 d. nuo 11 iki
15 val.

16 d. 14 val.

18 d. 15 val.
18 d. 13 val.

Programoje: Lietuvos vėliavos gaminimas iš vėjo
malūnėlių
Jaunųjų atlikėjų muzikos vakaras, pasitinkant
Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dieną
„Kaziuko kermošius Simne 2016“
Programoje: šv. Mišios už Lietuvą Simno Šv.
Mergelės Marijos Ėmimo į dangų parapijos
bažnyčioje, eisena nuo bažnyčios į miesto aikštę,
„Kaziuko kermošiaus“ atidarymas.
Koncertuos: Simno kultūros centro kapela
„Simnyčia“,
Krokialaukio
Tomo
NorausNaruševičiaus gimnazijos skyriaus – daugiafunkcio
centro kapela „Mazgucis“, Prienų rajono
Balbieriškio kultūros centro liaudiškos muzikos
kalpela „Tamela“, Radži
Krepšinio
turnyras,
skirtas
Lietuvos
nepriklausomybės atkūrimo dienai

Luksnėnai, Alytaus sen., Alytaus
r.
ARDKC, Ežero g. 30, Daugai,
Daugų sen., Alytaus r.
Simno miesto aikštė, Simnas,
Simno sen., Alytaus r.

Pivašiūnų gimnazija, Mokyklos
g. 3, Pivašiūnų k., Pivašiūnų
sen., Alytaus r.
Minėjimas, skirtas Lietuvos nepriklausomybės ARSKC Krokialaukio filialo
Santaikos kultūros namai,
atkūrimo dienai
Programoje: poetinė muzikinė kompozicija „Šitą Santaika, Krokialaukio sen.,
žemę man likimas dovanojo“, stalo teniso turnyras, Alytaus r.
Lietuvos žemėlapio gaminimas iš lietuviškų litų
Liaudiškos muzikos kapelų šventė-varžytuvės Punios mokykla-daugiafunkcis
„Ant
Nemuno
kranto“
skirta
Lietuvos centras, Punia, Punios sen.,
nepriklausomybės atkūrimo dienai paminėti Alytaus r.
Programoje: liaudiškos muzikos kapelų „Punelė“
(Alytaus r.),
„Periodas“ (Varėna), „Grieža“
(Anyksčiai), „Jovarai“ (Marijampolė), „Trukt už
vadžių“ (Telšių r.), „Klumpė“ (Punskas), „Veisieja“
(Lazdijai), „Bučkis“ (Rokiškis) koncertas
Makniūnų mokyklaPopietė, skirta Knygnešio dienai paminėti
daugiafunkcis centras
Makniūnų k., Raitininkų sen.,
Alytaus r.
Akcija „Kartu su knyga“, skirta Knygnešio dienai Alytaus rajono savivaldybės
viešosios bibliotekos
paminėti
Akcijos metu bus lankomi vieniši senoliai, skaitomos Nemunaičio filialas, Nemunaičio
knygos
k., Nemunaičio sen., Alytaus r.
Popietė „Mes geriam iš versmės, kuri ir Alytaus rajono savivaldybės
viešosios bibliotekos Makniūnų
knygnešius maitino“
Programoje: filmo „Knygnešys“ peržiūra, skaidrių filialas, Makniūnų k., Raitininkų
„Lietuvos knygnešiai“ peržiūra, vyks viktorina skirta sen., Alytaus r.
Knygnešio dienai
ARSKC Vytauto g. 38, Simnas,
Edukacinė velykinė popietė „Margučio raštai“
Simno sen., Alytaus r.
Lėlių parodos atidarymas „Iš lėlių gyvenimo“ ARSKC Vytauto g. 38, Simnas,
Simno sen., Alytaus r.
autorė Rasa Benedikienė

18 d. 17 val.

18 d. 19 val.

19 d. 12 val.

22 d. 15 val.
23 d. 13 val.

23 d. 15.30 val.

30 d. 13 val.

Paroda vyks iki kovo 25 d. 8:00-17:00 val.
Gavėnios vakaras iš ciklo „Mūsų krašto
deimantai“
Programoje: Alytaus A. Ramanausko-Vanago
gimnazijos teatro studijos dzūkiškas spektaklis „Aina
in šokius bernai“. Veiks Nijolės Stakėnienės verbų
paroda, vyks verbų rišimo pamokėlė, gavėnios
penktadienio valgių degustacija
Tradicinis gaspadinių klubo vakaras

(konferencijų salė)
Buvusi Pocelonių kaimo
Mokykla, Mokyklos g. 27,
Pocelonių k., Daūgų sen.,
Alytaus r.

ARDKC Pivašiūnų amatų
centras, Trakų g. 33, Pivašiūnų
k., Pivašiūnų sen., Alytaus r.
Viktorina „Paukščiui – dangus, žuvims – vanduo, Alytaus rajono savivaldybės
viešosios bibliotekos Praniūnų
žmogui – visas pasaulis“, skirta Žemės dienai
filialas, Praniūnų k., Praniūnų
sen., Alytaus r.
Eičiūnų kaimo parkas, Eičiūnų
Žemės dienos minėjimas
Programoje: viktorina, inkilų kėlimas
k., Butrimonių sen., Alytaus r.
Popietė „Pasiimsiu paukščio balsą“, skirta Alytaus rajono savivaldybės
viešosios bibliotekos Miroslavo
poezijos dienai
Programoje: Miroslavo filialo dueto „Obelėlė“ filialas, Miroslavas, Dainavos g.
koncertas, skaitovų eilės
7, Alytaus sen., Alytaus r.
Krokialaukio Tomo NorauEdukacinė popietė „Marginam margučius“
Naruševičiaus gimnazijos
skyrius – daugiafunkcis centras,
Vytauto g. 1, Krokialaukis,
Krokialaukio sen., Alytaus r.
Krokialaukio Tomo NorausVaikų popietė „Riedėk, riedėk, marguti“
Naruševičiaus gimnazijos
skyrius – daugiafunkcis centras,
Vytauto g.1, Krokialaukis,
Krokialaukio sen., Alytaus r.

Daugiau informacijos apie renginius galima sužinoti:
Alytaus rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje (ARSVB), Naujoji g. 48, Alytus, tel. (8 315) 51 451,
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,
Makniūnų mokykloje-daugiafunkciame centre, Makniūnų k., Raitininkų sen., tel. (8 315) 46996,
Pivašiūnų gimnazijoje, Mokyklos g. 3, Pivašiūnų k., Pivašiūnų sen., tel. (8 315) 29331,
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.

* Renginys finansuojamas iš Alytaus rajono savivaldybės kultūros plėtros programos lėšų

