2018 metų gegužės mėnesio renginiai Radviliškio rajono kultūros įstaigose ir išvykose
Radviliškio miesto kultūros centras
www.radviliskiokc.lt
Iki gegužės 4 d. Virginijos Čepulytės fotografijų paroda „Vėjo blaškoma kelionė Fuerteventūroje".
Gegužės 7 d.–birželio 7 d. Sandros Lapinskaitės grafikos darbų paroda.
4 d. 18.00 val. Šventinis koncertas, skirtas Motinos dienai „Ačiū tau, Mamyte“. Renginys nemokamas.
11 d. 19.00 val. Kino filmas „100 metų kartu“. Bilieto kaina: 4 Eur.
12–13 d. nuo 11.00 val. Tulpių žydėjimo šventė „Šimtmečio istorijos įkvėpti“ Burbiškio dvaro parke (Burbiškio
k., Pakalniškių sen., Radviliškio r. sav.).
15 d. 18.00 val. Radviliškio Lizdeikos gimnazijos improvizacinis spektaklis „Be cenzūros“. Režisierė Rasa
Atkočiūnienė. Bilieto kaina: 2 Eur.
16 d. 19.00 val. Animacinis kino filmas „Burbuliai: Dežavu“. Bilieto kaina: 3 Eur.
19 d. 13.00 val. Tarptautinis linijinių ir kantri šokių festivalis „Pas neužmirštuolę“ prie Radviliškio miesto
fontano.
19 d. 15.00 val. Gatvės muzikos diena Radviliškyje prie Radviliškio miesto kultūros centro.
21 d. Partizanų pagerbimo, kariuomenės ir visuomenės vienybės dienai skirtas bėgimas-šventė prie
Radviliškio miesto kultūros centro:
18.00 val. Bėgimas. Startas – Lietuvos kariuomenės Karinių oro pajėgų Oro gynybos batalionas
(Dariaus ir Girėno g. 144, Radviliškis). Finišas – Radviliškio miesto kultūros centras.
Prie Kultūros centro – košė, arbata.
Grupės „Thundertale“ koncertas Kultūros centro didžiojoje salėje.
26 d. 14.00 val. Politinių kalinių ir tremtinių choro „Versmė“ 25-erių metų jubiliejinis koncertas.
31 d. 18.00 val. Vakaras „Radviliškio rajono jaunimo apdovanojimai 2018“. Renginys nemokamas.
Meno kolektyvų išvykos:
5 d. Šokių kolektyvas „Šelmiai" dalyvauja Smilgių kultūros centro festivalyje „Šokis, kaip vaivorykštė:
kiekvienas jį supras savaip“.
19 d. Mišrus choras dalyvauja Šiaulių regiono dainų ir šokių šventėje „Vardan Tos...".
Baisogalos kultūros centras
www.baisogaloskc.lt
4 d. 17.00 val. Koncertas, skirtas Motinos dienai paminėti.
8 d. 14.00 val. Praktinis užsiėmimas „Forum teatras. Išspręsk problemas – novatoriškai“.
18 d. 18.00 val. Koncertas „Gegužio serenados“.
20 d. 12.00 val. „Pavasarinis knygų kermošius'18“ prie Baisogalos kultūros centro.
21 d. 12.15 val. Radviliškio Lizdeikos gimnazijos spektaklis „Karalaitė garbanėlė“.
21 d. 14.30 val. Radviliškio Lizdeikos gimnazijos spektaklis „Be cenzūros“.
26 d. 17.30 val. Tarptautinis 54-asis poezijos festivalis „Poezijos pavasaris 2018“ Baisogalos dvaro parke.
30 d. Baisogalos mokyklos-darželio mokslo metų užbaigimo šventė.
Meno kolektyvų išvykos:
3 d. 16.00 val. Folkloro ansamblis „Dainoriai“ dalyvauja edukacinėje valandoje „Šokim, trypkim, muzikuokim“
Šeduvos lopšelyje-darželyje.
4 d. 12.00 val. Kultūros centro kolektyvai dalyvauja Baisogalos gimnazijos organizuojamame festivalyje
„Kūrybos pavasaris 2018“ Komarų dvare.
12 d. 13.00 val. Moterų vokalinis ansamblis dalyvauja X-tojoje vokalinių ansamblių šventėje-konkurse
„Pavasario melodijos 2018“ Šiaulių kultūros centro Rėkyvos skyriuje.
17 d. 9.00 val. Šokėjų kolektyvai dalyvauja Šokio brandos egzamine Baisogalos gimnazijoje.
20 d. 12.00 val. Mėgėjų teatro skaitovai ir netradicinė kapelija „Dainoriai“ dalyvauja Knygų kermošiuje prie
Baisogalos kultūros centro.
24 d. 17.00 val. Jaunių liaudiškų šokių grupė „Žolynėlis“ dalyvauja šokių šventėje „Sveika, vasarėle“
Panevėžio Žemynos progimnazijoje.
27 d. 10.00 val. Folkloro ansamblis „Dainoriai“ dalyvauja tradicinėje respublikinėje folkloro šventėje „Giesmės
ir dainos Švč. Mergelei Marijai“ Joniškio kultūros centro Kirnaičių skyriuje.
30 d. 15.00 val. Netradicinė kapelija „Dainoriai“ dalyvauja Trečiojo amžiaus universiteto dešimtmečio
renginyje Burbiškio dvare.
Šeduvos kultūros ir amatų centras
www.seduvoskultura.lt
1–6 d. Rankdarbių paroda, skirta Motinos dienai paminėti, Butėnų bendruomenės namuose.
3–5 d. III-asis Tarptautinis Šeduvos perkusijos festivalis „Ritmo viražai“:
3 d. 20.00 val. Festivalio atidarymas jazz clube „Jazz Cellar“ Vilniuje.
Šeduvos kultūros ir amatų centre:
4 d. 12.00 val. Saksofonininko Seamus Blake ir perkusininko Arkadijaus Gotesmano Master klass
(kūrybinės dirbtuvės).
4 d. 14.00 val. Lietuvos Vilniaus kolegijos džiazo skyriaus studentų koncertas.

4 d. 18.00 val. Džiazo orkestro iš Danijos „G- Bop orkshestra“ koncertas.
Festivalio uždarymas:
5 d. 16.00 val. Koncertuoja perkusininkas Gintas Gascevičius, aktorė Monika Šaltytė ir
saksofonininkas Denis Pashkevich.
5 d. 18.00 val. V. Ganelino kūrinį „Dusiach“ perkusijai ir saksofonui atlieka Arkadijus Gotesmanas ir
Liudas Mockūnas.
4 d. 10.00 val. Žydų muziejaus kertinio akmens padėjimas prie Žydų kapinių.
4 d. 16.00 val. Renginiai, skirti Motinos dienai paminėti, Butėnų bendruomenės namuose ir Pavartyčių
pramogų ir šokių salėje.
5 d. Akcija „Vienišoms močiutėms – po gėlę“. Pavartyčių kaimo vaikų pagamintos gėlės teikiamos Pavartyčių
kaimo vienišoms močiutėms.
8 d. 17.00 val. Ambasadoriaus Vygaudo Ušecko susitikimas su Šeduvos miesto bendruomene. Tema:
Misija: pranešti apie Lietuvą pasaulyje.
18 d. Radviliškio dekanato jaunimo dienų renginiai:
13.00 val. Registracija/atidarymas Šeduvos kultūros ir amatų centre.
13.40 val. Eisena į Šeduvos Šv. Kryžiaus atradimo bažnyčią.
14.00 val. Šv. Mišios Šeduvos Šv. Kryžiaus atradimo bažnyčioje.
15.15 val. Teminiai užsiėmimai.
16.30 val. Grupės „Chebra“ koncertas Šeduvos kultūros ir amatų centre.
25 d. 20.00 val. Vasaros atidarymas-vakaruška Butėnų bendruomenės namuose.
Meno kolektyvų išvykos:
4 d. Butėnų moterų vokalinis ansamblis koncertuoja Vėriškiuose.
6 d. Liaudiškos muzikos kapela „Užuovėja“ koncertuoja Pociūnėlių kultūros namuose.
13 d. Butėnų moterų vokalinis ansamblis koncertuoja Šiauliuose.
18 d. Humoro grupė „Sprandžina“ koncertuoja Alytuje.
19 d. Vaikų teatro „Laumžirgiai“ išvyka-spektaklis Smilgiuose.
Radviliškio rajono savivaldybės etninės kultūros ir amatų centras Pakiršinio dvare
www.pakirsiniodvaras.lt
Amatų užsiėmimai:
Kiekvieną mėnesio pirmadienį, antradienį 9.00–18.00 val. – medžio drožyba (E. Bielokopitovas).
Kiekvieną mėnesio pirmadienį, antradienį: 9.00 – 18.00 val., trečiadienį: 14.00–18.00 val. – dailieji
rankdarbiai (vadovė E. Buivydaitė).
Renginiai, edukacijos
1–11 d. Sigito Mikučio fotografijų paroda „Gimę tą pačią dieną“.
2–25 d. Paroda „Visos spalvos Mamai“.
12–13 d. Centro amatininkai ir tautodailininkai su edukacijomis dalyvauja Tulpių žydėjimo šventėje Burbiškio
dvaro parke.
24–26 d. Dalyvavimas „Agrobalt“ parodoje Lietuvos parodų ir kongresų centre.
31 d. Baisogalos mokyklos-darželio, Pakiršinio ikimokyklinio ir pradinio ugdymo skyriaus ketvirtokų
išleistuvės.
Viešoji biblioteka ir jos filialai
www.radviliskiobiblioteka.lt
Viešojoje bibliotekoje:
Balandžio 23–birželio 1 d. Konferencijų salėje – knygų paroda „Lietuvos miestai“.
3 d. 15.00 val. Žaislotekoje – valandėlė „Lietuvos Prezidentai“, skirta prisiminti buvusius ir esamus Lietuvos
prezidentus.
3 d. 17.00 val. Konferencijų salėje – menininkės Lauros Baltijutės grafikos darbų parodos „Korėtų akmenų
giesmės“ atidarymas.
7 d. 10.00 val. Prie bibliotekos – akcija „Sustabdyta minutė – knygai“.
7 d. 14.00 val. Vaikų literatūros skyriuje – Mariaus Marcinkevičiaus, Aušros Kiudulaitės knygos „Draugystė
ant straublio galo“ ištraukos skaitymas.
7 d. 15.00 val. Skaitytojų aptarnavimo skyriuje – Rimanto Kmitos knygos „Pietinia kronikas“ ištraukos ir
poezijos skaitymas. Renginio metu veiks literatūros paroda, skirta Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos
dienai.
8 d. 10.00 val. Išvyka su Kamishibai stalo teatru į Tyrulių biblioteką.
9 d. Europos dienos renginių ciklas „Su gimtadieniu, Europa!“:
9 d. 9.00 val. „Europos egzaminas 2018“ Radviliškio Lizdeikos gimnazijoje.
9 d. 14.00 val. Paskaita „Europos Sąjunga ir tiesos paieškos“, lektorius Vytautas Sinica Viešosios
bibliotekos konferencijų salėje.
10 d. 12.00 val. Teatralizuotas koncertas „Aplink pasaulį 2“ Radviliškio miesto aikštėje arba
Viešosios bibliotekos konferencijų salėje.
15 d. 17.00 val. Žaislotekoje – uždaras renginys „Diena, kuri kviečia ir jungia“, skirtas Tarptautinei šeimos
dienai paminėti.

17 d. 15.00 val. Žaislotekoje – valandėlė „Europos žmonių festivalis“, kurios metu vaikai susipažins su šio
festivalio tikslais ir vyksiančiais renginiais mieste.
20 d. 12.00 val. „Pavasarinis knygų kermošius'18“ prie Baisogalos kultūros centro.
26 d. 12.00 val. Konferencijų salėje – Tarptautinis 54-asis poezijos festivalis „Poezijos pavasaris 2018“.
31 d. 15.00 val. Žaislotekoje – valandėlė „Žaidimas – smagus užsiėmimas“, skirta Pasaulinei žaidimų dienai.
Filialuose:
1–11 d. Daugėlaičių bibliotekoje – literatūrinė paroda „Tau mamyte“.
2–7 d. Vainiūnų bibliotekoje – paroda ,,Mūsų laisvė remiasi mūsų spaudos laisve, ir ji negali būti apribota jos
neprarandant” (Tomas Džefersonas), skirta Pasaulinei spaudos laisvės dienai.
2–11 d. Žeimių bibliotekoje – literatūrinė paroda „Gražiausi posmai tau, Mama“, skirta Motinos dienai.
3 d. 11.30 val. Daugėlaičių bibliotekoje – edukacinis užsiėmimas „Organzos segės“.
3 d. 14.00 val. Pociūnėlių bibliotekoje – literatūrinė paroda, skirta Motinos dienai „Tokios mylimos akys“.
4 d. 10.00 val. Pakiršinio darželyje-mokykloje – rytmetis ,,Mokymas prasideda ant motinos kelių, ir kiekvienas
žodis, kurį ji kalba mažiems vaikams, formuoja jų charakterį“ (Hosea Ballou), skirtas Motinos dienai paminėti.
4 d. 15.00 val. Sidabravo bibliotekoje – popietė visai šeimai „Širdies daina mamai“.
4 d. 16.00 val. Šeduvos bibliotekoje – Mamos diena bibliotekoje. Šventėje dalyvauja Šeduvos lopšeliodarželio priešmokyklinė vaikų grupė.
7 d. 11.00 val. Akcija „Sustabdyta minutė – knygai“ Šeduvos, Žeimių, Kutiškių bibliotekose, Pociūnėlių
pagrindinėje mokykloje.
7 d. 11.30 val. Daugėlaičių bibliotekoje – akcija „Sustabdyta minutė – knygai“.
7 d. 14.00 val. Šiaulėnų miestelio aikštėje – akcija „Sustabdyta minutė – knygai“.
9 d. 11.00 val. Sidabravo miestelio parkelyje – skaitymai „Pasaka kitaip“.
15 d. 13.00 val. Vainiūnų bibliotekoje – popietė ,,Šeima – vienas iš gamtos šedevrų” (George Santayana),
skirta Tarptautinei šeimos dienai.
18 d. 14.00 val. Šeduvos bibliotekoje – Vydūno kūrybos skaitymai.
Gegužės 28–birželio 4 d. Pociūnėlių bibliotekoje – literatūros paroda, skirta Vydūno gimimo 150
metų sukakčiai paminėti.
Daugyvenės kultūros istorijos muziejus-draustinis
www.daugyvenesmuziejus.lt
12–13 d. nuo 11.00 val. Tulpių žydėjimo šventė „Šimtmečio istorijos įkvėpti“ Burbiškio dvaro parke (Burbiškio
k., Pakalniškių sen., Radviliškio r. sav.).
Alksniupių kultūros namai
4 d.14.30 val. Šventinis koncertas, „Tau, vienintele“, skirtas Motinos dienai.
13 d. Šokių kolektyvas „Alksna“ ir moterų ansamblis ,,Nona“ koncertuoja Burbiškio dvare Tulpių žydėjimo
šventėje.
Kiekvieną antradienį ir ketvirtadienį 14.00 val. kūrybinės dirbtuvės.
Aukštelkų kultūros namai
6 d. 12.00 val. Motinos diena. Renginys ,,Ačiū Tau, Mama“.
Beinoravos pramogų ir šokių salė
4 d. 18.00 val. Koncertas-vakaronė „Būkite visados laimingos“, skirta Motinos dienai paminėti.
18, 25 d. 15.00 val. Švč. Mergelei Marijai skirtų giesmių giedojimas.
Daugėlaičių pramogų ir šokių salė(renginiai vyksta Daugėlaičių bendruomenės salėje)
3–14 d. Vaikų piešinių paroda „Piešiu mamai“.
11 d. 18.00 val. Suaugusiųjų dramos kolektyvo spektaklis K. Sajos „Kepurė dega“, skirtas Tarptautinei
šeimos dienai paminėti.
18 d. 18.00 val. Karaokė vakaras vaikams.
31 d. 17.00 val. Vaikų dramos būrelio spektaklis „Grybų madų šou" Šniūraičių pramogų ir šokių salėje.
Grinkiškio pramogų ir šokių salė
1–15 d. Jolantos Mižutavičienės rankų darbo atvirukų paroda.
2–20 d. Vaikų rankdarbių paroda, skirta Motinos dienai paminėti.
4 d. 18.00 val. Dalyvavimas koncerte „Motinoms – gražiausios dainos, eilės ir šilčiausi žodžiai” Vaitiekūnų
pramogų ir šokių salėje.
26 d. 15.00 val. „Sarvos" kolektyvas dalyvauja Tarptautiniame poezijos festivalyje „Poezijos pavasaris 2018“
Pašušvio kultūros namuose.
Kalnelio Gražionių kultūros namai
6 d. 14.00 val. Motinos dienos minėjimas.
25 d. 20.00 val. Kino vakaras.
1, 3, 8, 11, 15, 17, 22, 24, 29 d. 15.00–18.00 val. Popietės „Ežiuko“ klubo nariams Vaikų ir jaunimo užimtumo
centre.

1, 3, 8, 11, 15, 17, 22, 24, 29 d. 18.00 val. Sportiniai užsiėmimai.

Kutiškių daugiafunkcis centras
4 d. 16.00 val. Ugdytinių koncertas, skirtas Motinos dienai paminėti.
12 d. 13.00 val. Vokalinis ansamblis dalyvauja vokalinių ansamblių konkurse „Pavasario melodijos 2018“
Rėkyvoje.
15 d. 16.00 val. Sporto šventė šeimoms „Sportuojame kartu“, skirta Tarptautinei šeimos dienai paminėti, Sporto ir
pramogų salėje.
25 d. 10.00 val. Popietė „Žaiskim, dūkim-linksmi būkim!“, skirta Pasaulinei žaidimų dienai.
31 d. 11.00 val. Būsimų pirmokų atsisveikinimas su darželiu „Sudie, darželi!“.
Palonų daugiafunkcis centras
2–4 d. Rankdarbių paroda „Sveikinu tave, Mama“.
2 d. 16.00 val. Koncertas, skirtas Motinos dienai „Paimk mane, mama, už rankos“.
16 d. 10.00 val. Ikimokyklinio ugdymo grupės ugdytinių dalyvavimas etnokultūros šventėje „Piemenėlių
gegužinė“ Baisogalos mokykloje-darželyje.
16 d. 17.30 val. Popietė „Ir sportuokime kartu“, skirta Tarptautinei šeimos dienai paminėti.
17 d. Ikimokyklinio ugdymo grupės edukacinė išvyka į Kleboniškių kaimo buities muziejų, Burbiškio dvarą.
31 d. 16.00 val. Išleistuvių šventė „Kai aš užaugsiu“.
Pašušvio kultūros namai
6 d. 19.00 val. Kultūros namų mėgėjų teatro spektaklis V. Bladykaitės „Ženteliai“, skirtas Motinos dienai.
20 d. 12.00 val. Dalyvavimas Pavasariniame knygų kermošiuje prie Baisogalos kultūros centro.
26 d. 15.00 val. Tarptautinis 54-asis poezijos festivalis „Poezijos pavasaris 2018“.
11 d. 21.00–24.00 val. Diskoteka jaunimui.
Pociūnėlių kultūros namai
3 d. 19.00 val. Moterų vokalinio ansamblio „Svaja“ koncertas Šniūraičių pramogų ir šokių salėje.
4 d. Moterų vokalinio ansamblio „Svaja“ koncertas Krekenavoje, Panevėžio r.
6 d. 14.00 val. Koncertas Motinos dienai paminėti Pociūnėlių kultūros namuose. Koncertuoja Šeduvos kultūros ir
amatų centro liaudiškos muzikos kapela „Užuovėja“.
Raudondvario kultūros namai
7 d. 11.00 val. Akcija „Sustabdyta minutė – knygai“.
4, 18 d. 17.00 val. Kino klubo popietės.
24 d. 16.00 val. Poezijos pavasarėlis.
25 d. 18.00 val. Karaokė vakaras šeimoms.
Sidabravo kultūros namai
4 d. 19.00 val. Vakaras, skirtas Motinos dienai.
18 d. 10.00 val. Išvyka, skirta Tarptautinei žavėjimosi augalais dienai paminėti.
25 d. 19.00 val. Poezijos vakaras „Po gimtinės beržais'' Sidabravo miestelio centre.
Skėmių pramogų ir šokių salė
4 d. 20.00 val. Donaldos Meiželytės ir Juozo Zavaliausko koncertas.
15 d. 15.00 val. Popietė „Mano šeima", skirta Tarptautinei šeimos dienai paminėti.
24 d. 15.00 val. Muzikos ir šokio popietė
Šaukoto kultūros namai
4 d. 16.00 val. Išvyka su meno kolektyvais į Motinos dienos minėjimą-koncertą Butėnų bendruomenės namuose.
6 d. 14.30 val. Motinos dienos minėjimas-koncertas.
13 d. 12.00 val. Meno kolektyvai dalyvauja Šiaulėnų kultūros namų moterų ansamblio 10-čio šventėje.
11, 18, 25 d. 19.00–22.00 val. Diskotekos jaunimui.
Šiaulėnų kultūros namai
1 d. 12.00 val. Šventinis renginys „Pabūkime kartu“, skirtas Šiaulėnų seniūnijos senjorams.
4 d. 19.00 val. Šventinis koncertas „Tau mama“, skirtas Motinos dienai.
13 d. 12.00 val. Moterų vokalinio ansamblio kūrybinės veiklos dešimtmečio šventė–koncertas.
4, 18 d. 20.00 val. Diskotekos mokiniams.
Šniūraičių pramogų ir šokių salė
3 d.19.00 val. Koncertas ,,Dainų puokštė mamai“. Dalyvauja Pociūnėlių kultūros namų vokalinis ansamblis
,,Svaja“.
11 d. 11.00 val. Ansamblis ,,Bendraminčiai" dalyvauja respublikiniame romansų atlikėjų sambūryje ,,Prie
mėnulio tako...“ Joniškio r.
25 d. 11.00 val. Pleneras ,,Sukursim nauja iš seno“.

25–31 d. Rankdarbių paroda.
31 d. Renginys vaikams ,,Mana Lietuva“. Dalyvauja Daugėlaičių pramogų ir šokių salės vaikų dramos
būrelis.
Tyrulių pramogų ir šokių salė
1 d. 16.00 val. Koncertas „Tau, Mama, žydi pavasaris“. Svečiuose Meškuičių kultūros centro meno
kolektyvai.
6 d. 13.00 val. Motinos dienos šventė. Ansamblis „Polėkis“ gieda Polekėlės Švč. Mergelės Marijos Širdies
bažnyčioje.
12 d. 16.00 val. Muzikinis pasimatymas su Radži.
Vadaktų pramogų ir šokių salė
4 d. 19.00 val. Grupės „Lietuvaičiai“ koncertas, skirtas Motinos dienai paminėti.
15 d. 14.00 val. Popietė, skirta Tarptautinei šeimos dienai paminėti.
Vaitiekūnų pramogų ir šokių salė
4 d. 18.00 val. Koncertas „Motinoms – gražiausios dainos, eilės ir šilčiausi žodžiai”, skirtas Motinos dienai.
6 d. Išvyka į Pašušvio kultūros namų mėgėjų teatro spektaklį V. Bladykaitės „Ženteliai“.
20 d. 12.00 val. Dalyvavimas Pavasariniame knygų kermošiuje prie Baisogalos kultūros centro.
26 d. 15.00 val. Tarptautinis 54-asis poezijos festivalis „Poezijos pavasaris 2018“ Pašušvio kultūros
namuose.

Pastaba:
Daugyvenės kultūros istorijos muziejus-draustinis maloniai laukia ekskursantų kiekvieną dieną (išskyrus
pirmadienius) 9.00–18.00 val. Išsamesnė informacija teikiama telefonu (8 422) 42 005.
Radviliškio turizmo informacijos centras (adresas – Aušros a. 3, Radviliškis) maloniai laukia interesantų
darbo dienomis: pirmadieniais–penktadieniais 10.00–17.00 val., pietų pertrauka 12.00–12.45 val.
Išsamesnė informacija teikiama telefonu 8 640 39 298.
Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio Tarybos 1949 m. vasario 16 d. Deklaracijos paskelbimo memorialas
(Miknių-Petrėčių sodyba, Minaičių k., Grinkiškio sen., Radviliškio r. sav.) maloniai laukia ekskursantų
antradieniais ir ketvirtadieniais 8.00-17.00 val., pietų pertrauka 12.00-13.00 val., dėl apsilankymo kitu laiku
kreiptis tel. 8 698 25 197.
P. S. Organizatoriai pasilieka teisę keisti renginio datą ir laiką, papildyti planą naujais renginiais.

Planą rengė Vladislava Virbickienė, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė, tel. (8
422) 69 132.

