2018 metų balandžio mėnesio renginiai Radviliškio rajono kultūros įstaigose ir išvykose
Radviliškio miesto kultūros centras
www.radviliskiokc.lt
Kovo 11 d.– balandžio 4 d. Paroda „Misija Sibiras' 2017“. Lankymas RKMC darbo valandomis.
Kovo 19 d.– balandžio 16 d. Vaškinių figūrų paroda. Lankymas: pirmadieniais–penktadieniais 10.00–19.00
val., šeštadieniais–sekmadieniais 10.00–15.00 val. Bilietų kainos: 5 Eur, vaikams iki 7 metų – 3 Eur,
mokiniams, studentams, senjorams – 4 Eur, šeimos bilietas (2 suaugę, 3 vaikai) – 14 Eur.
Balandžio 4 d.–gegužės 4 d. Virginijos Čepulytės fotografijų paroda „Vėjo blaškoma kelionė
Fuerteventūroje".
6 d. 18.00 val. Merūno Vitulskio koncertas. Bilietų kainos – 18, 20 Eur.
10 d, 18.00 val. Cirkas „Arktika“.
11 d. 19.00 val. Animacinis kino filmas „Bitė Maja: medaus žaidynės“. Bilieto kaina 3 Eur.
13 d. 18.00 val. Grupės „Funki“ ir Igorio Jarmolenko koncertas. Bilietų kainos – 6, 8 Eur.
14 d. 14.00 val. Kapelų šventė „Žemėj Lietuvos“. Bilieto kaina 2 Eur.
20 d. 18.00 val. Grupės „Balius“ koncertas. Bilietų kainos – 8, 10 Eur.
24 d. 18.00 val. Grupės „Pelenai“ koncertas.
25 d. 18.00 val. Vakaras su Juozu Erlicku. Bilietų kainos – 10, 12 Eur.
26 d. 18.00 val. Nacionalinio Kauno dramos teatro spektaklis „Žemės ar moters“. Bilietų kainos – 6, 8 Eur.
Baisogalos kultūros centras
www.baisogaloskc.lt
1 d. 8.00 val. „Velykų ryto skambesys“ Baisogalos Šv. Trejybės bažnyčioje. Dalyvauja Kultūros centro choras
ir pramoginės muzikos orkestras.
4 d. 17.00 val. Paskaita „Fizinio aktyvumo reikšmė širdies ir kraujagyslių ligų prevencijai (I)“. Lektorė –trenerė
Jolanta Termininė.
6 d. 9.30 val. Konferencija „Savižudybė: išgirskime, padėkime, išgelbėkime“.
10 d. 18.00 val. Kino filmas „Klasės susitikimas. Berniukai sugrįžta“.
11 d. 17.00 val. Paskaita „Streso reikšmė širdies ir kraujagyslių ligų bei cukrinio diabeto atsiradimui. Streso
valdymas“. Lektorė – psichologė Virginija Servutienė.
14 d. 12.00 val. Kaliningrado cirkas.
17 d. 14.30 val. Rajono kultūros darbuotojų šventė, skirta Pasaulinei kultūros dienai paminėti.
18 d. 17.00 val. Paskaita „Fizinio aktyvumo reikšmė širdies ir kraujagyslių ligų prevencijai (II)“. Lektorė – VSB
stiprinimo specialistė Ieva Šileikytė.
21 d. 18.00 val. Omahos (JAV) Studentų choro koncertas.
25 d. 17.00 val. Paskaita „Programos vykdymo ir rezultatų aptarimas, nurodymai tolimesnei veiklai“ .
Dalyvauja VSB stiprinimo specialistės Skaidrė Armonienė ir Ieva Šileikytė.
27 d. 12.00 val. Linijinių šokių valanda, skirta Tarptautinei šokių dienai, prie Baisogalos kultūros centro.
28 d. 15.00 val. Mišraus choro 20-metis ir tradicinė chorų šventė „Draugystės daina“.
Meno kolektyvų išvykos:
14 d. 14.00 val. Netradicinė kapelija „Dainoriai“ dalyvauja edukacinėje programoje Skėmių traktieriuje.
21 d. 15.00 val. Liaudies kaimo kapela „Žvangulis“ dalyvauja tradicinėje XXVII respublikinėje liaudiškos
muzikos kapelų šventėje „Jurginės“ Šiluvoje.
24 d. 12.00 val. Mėgėjų teatro kolektyvo dalyvių skaitymai „Gražiausias žodis – Lietuva“, skirti Lietuvių
kalbos dienoms paminėti, Baisogalos mokykloje-darželyje.
Šeduvos kultūros ir amatų centras
www.seduvoskultura.lt
6 d. 18.00 val. Kamerinio orkestro iš Maljorkos (Ispanija) koncertas. Koncertas nemokamas.
7 d. 14.00 val. Vaikų ir jaunimo liaudiškos muzikos ansamblių šventė ,,Zuikio margutis“.
8 d. 15.00 val. Atvelykio šventė Butėnų bendruomenės namuose.
13 d. 20.30 val. Grupės „Funky“ ir Igorio koncertas.
21 d. 11.00 val. Omahos ( JAV) Studentų choro koncertas Šeduvos Šv. Kryžiaus
Atradimo bažnyčioje.
21 d. 10.00 val. Akcija „Darom 2018“ Butėnų kaime.
21 d. 17.00 val. Vakaras „Ačiū tau, Mama“ Pavartyčių pramogų ir šokių salėje. Koncertuoja Žibartonių
parodijų teatras.
1–30 d. Vitos Žabarauskaitės tapybos darbų paroda.
Meno kolektyvų išvykos:
6 d. Humoro grupės „Sprandžina“ koncertas Žarėnų kultūros centre (Telšių sav.).
8 d. Humoro grupės „Sprandžina“ koncertas Natkiškių kultūros centre (Pagėgių sav.).
20 d. Liaudiškos muzikos kapelos „Užuovėja“ koncertas Žibartonyse (Panevėžio sav.).
27 d. Humoro grupės „Sprandžina“ koncertas Vilainiuose (Kėdainių sav.).

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
1–15 d. Edukacinė programa „Kiaušinių marginimas“.
1–23 d. Paroda „Velykinių margučių parkas“.
1–27 d. Sigito Mikučio fotografijų paroda „Gimę Laisvės dieną“.
8 d. 10.00 val. Vaikų Velykos.
19 d. 17.00 val. Radviliškio krašto tautodailininkų ir amatininkų vakaras.
Viešoji biblioteka ir jos filialai
www.radviliskiobiblioteka.lt
Viešojoje bibliotekoje:
5 d. 11.30 val. Konferencijų salėje – renginys kartu su vaikų globos namų „Nykštukas“ auklėtiniais „Kelionė
po biblioteką“.
5–30 d. Konferencijų salėje – Ilonos Daujotaitės-Janulienės tapybos darbų paroda, skirta Lietuvos valstybės
atkūrimo šimtmečiui.
17 d. 10.30 val. Žaislotekos bibliotekininkių išvyka su naujų knygų lagaminu į lopšelio-darželio „Eglutė“
„Želmenėlių“ grupę.
18 d. 10.00 val. Vaikų literatūros skyriuje – susitikimas su Raseinių Marcelijaus Martinaičio bibliotekos
informacinių paslaugų ir vaikų literatūros skyriaus vedėja Jolanta Gudeikyte. Knygų ir lėlių literatūrinių
personažų parodos „Atėję iš knygų“ pristatymas.
20 d. 16.00 val. Konferencijų salėje – Laimutės Vološkevičienės knygos „Kelias: lyengar joga“ pristatymas ir
jogos užsiėmimas kartu su knygos autore.
24 ar 25 d. 14.00 val. Informacinė pamoka-ekskursija moksleiviams „Išmok, sužinok, pamėgink“.
27 d. 10.00 val. Bibliotekininkų-senjorų išvyka į Šiaulių apskrities Povilo Višinskio biblioteką.
28 d. 12.00 val. Konferencijų salėje – XIV respublikinis Karolio Širvinsko vardo poezijos konkursas „Baltojo
balandžio sugrįžimas“.
Filialuose:
1–10 d. Daugėlaičių bibliotekoje – literatūrinė paroda vaikams „Knyga – takelis į žinių šalį“, skirta Tarptautinei
vaikų knygos dienai.
1–15 d. Daugėlaičių bibliotekoje – literatūrinė paroda „Iš gyvenimo į knygą“, skirta Tomui Main Ridui.
1–30 d. Daugėlaičių bibliotekoje – Dalios Skačkauskienės nėrinių paroda „Staltiesėlių fiesta“.
2 d. 15.00 val. Daugėlaičių bibliotekoje – popietė „Knyga – geriausias draugas“, skirta Tarptautinei vaikų
knygos dienai.
2 d. 17.00 val. Kutiškių bibliotekoje – popietė-viktorina „Skaitai knygas – kaupi žinias“.
3 d. 12.00 val. Žeimių bibliotekoje – renginys vaikams „Gražiausio margučio konkursas“.
3–16 d. Šiaulėnų bibliotekoje – karpinių paroda „Velykos – gamtos atbudimo šventė“.
6 d. 12.00 val. Žeimių bibliotekoje – popietė „Knygą mylėsi – draugą turėsi“, skirta Tarptautinei vaikų knygos
dienai.
8 d. 11.00 val. Papušynio kaimo bendruomenės namuose – viktorina Papušynio kaimo bendruomenei „100
klausimų apie Lietuvą“.
9 d. 15.00 val. Daugėlaičių bibliotekoje – edukacinis užsiėmimas jaunimui, lipdymas iš molio.
12 d. 12.00 val. Daugėlaičių bibliotekoje – edukacinis užsiėmimas, naudojant Kvilingo techniką, „Puokštė
mamai“.
13 d. 10.00 val. Šeduvos bibliotekoje – rytmetis „Su knyga tolyn skrendu“, skirtas Tarptautinei vaikų knygos
dienai.
17 d. 11.00 val. Aukštelkų bibliotekoje – popietė vaikams „Kur susitinka knygos ir žmonės“, skirta
Tarptautinei vaikų knygos dienai.
20 d. 11.00 val. Šiaulėnų bibliotekoje – rytmetis mažiesiems „Knygų namučiai“.
Kovo 23 d.–balandžio 23 d. Pociūnėlių bibliotekoje – akcija „Padovanok bibliotekai knygą“ .
25 d. 13.00 val. Žeimių bibliotekoje – pokalbių valandėlė ir geriausių skaitytojų apdovanojimas „Aš ir
biblioteka“.
26 d. 12.00 val. Žeimių bibliotekoje – ikimokyklinukų supažindinimas su biblioteka „Ir aš noriu skaityti“.
25–30 d. Pociūnėlių bibliotekoje – skaitomiausių vaikiškų knygų paroda „Pažintis su pasauliu per knygeles“.
26 d. 12.00 val. Skėmių bibliotekoje – popietė „Knyga – išminties, laimės ir galybės šaltinis“.
26–30 d. Pociūnėlių bibliotekoje – literatūrinė paroda „Akių tamsoj, širdies šviesoj“, skirta J. Martinaičiui –
165 m.
27 d. 15.00 val. Pociūnėlių bibliotekoje – garsinis skaitymas „Aš ir mano herojus“.
Renginiai, skirti Nacionalinei bibliotekų savaitei:
23 d. 10.00 val. (suaugusiems), 11.00 val. (vaikams) Konferencijų salėje – Nacionalinės bibliotekų savaitės
atidarymas „Knyga – mano bičiulė“.

23 d. 17.00 val. Kutiškių bibliotekoje – renginys „Knyga ieško draugo“.
24 d. 15.00 val. Žaislotekoje – susitikimas su kepyklėlės-arbatinės direktore Tatjana Raižiene „Ant mano
delno neverkia duonelė“.
24 d. 11.00 val. Šeduvos bibliotekoje – diskusija „Kuriame ateities biblioteką“, skirta Nacionalinei bibliotekų
savaitei
24 ar 25 d. 14.00 val. Konferencijų salėje – susitikimas su Neringa Čereškevičiene.
26 d. 12.00 val. Aukštelkų bibliotekoje – popietė senjorams „Eilėmis pražydę žiedai“.
26 d. 15.00 val. Šaukoto bibliotekoje – popietė „Mes kartu kuriame ateitį“.
26 d. 17.00 val. Konferencijų salėje arba kiemelyje – susitikimas su fotomenininke kraštiete Kristina
Sereikaite ir režisieriumi Linu Mikuta bei jų filmų peržiūra.
26 d. 15.00 val. Žaislotekoje – renginys „Auginu namuose...“. Svečiuose – Gražinos pagrindinės mokyklos
mokytoja Inga Svinkūnienė su augintiniais.
27 d. 15.00 val. Žaislotekoje – literatūrinė valandėlė „Šimtas knygų vaikams ir Lietuvai“.
Daugyvenės kultūros istorijos muziejus-draustinis
www.daugyvenesmuziejus.lt
7 d. 14.00 val. Edukacinė Atvelykio popietė vaikams „Velykų bobutės dovanos" Kleboniškių kaimo buities
skyriuje.
Acokavų bendruomenės namai
21 d. 13.00 val. Senjorų popietė ,,Susitikim ir pabūkim''.
Alksniupių kultūros namai
8 d. Moterų ansamblis „NONA“ dalyvauja respublikiniame vokalinių ansamblių konkurse ,„Kur aukštas
klevas“ Linkuvos kultūros centre (Pakruojo r.).
13, 27 d. 21.00–24.00 val. Diskotekos jaunimui.
Kiekvieną antradienį ir ketvirtadienį 14.00 val. kūrybinės dirbtuvės.
Aukštelkų kultūros namai
5 d. 18.30 val. Atlikėjos Giulijos koncertas ,,Iš širdies į širdį”.
7 d. 14.00 val. Atvelykis. Filmas vaikams.
10 d. 18.00 val. Draugiškos vaikų kvadrato varžybos. Aukštelkai-Kalnelio Gražioniai-Arimaičiai.
6, 10, 13, 17, 20, 24, 27 d. 18.30 val. Sportiniai vakarai „Aerobika“.
Antradieniais, ketvirtadieniais 18.00–21.00 val. Sportiniai užsiėmimai Aukštelkų sporto salėje.
Beinoravos pramogų ir šokių salė
2 d. 12.00 val. Velykinių margučių paroda salėje ir lauke.
20 d. 17.00 val. Išvyka į teatrą, Tarptautinei teatro dienai paminėti.
Daugėlaičių pramogų ir šokių salė(renginiai vyksta Daugėlaičių bendruomenės salėje)
3–16 d. Vaikų piešinių paroda „Mano margutis“.
6 d. 17.00 val. Atvelykio šventė. Vaikų dramos būrelio spektaklis „Grybų madų šou“.
25 d. 15 val. Edukacinis užsiėmimas "Gražiausi žiedai Mamai "
13 d. 18.00–21.00 val. Diskoteka vaikams.
Grinkiškio pramogų ir šokių salė
1 d. 8.00 val. Kolektyvo „Sarva" giesmės Velykiniame rytmetyje Grinkiškio Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo
bažnyčioje.
6 d. 21.00–24.00 val. Diskoteka jaunimui.
30 d. 10.00 val. Vaikų darbų paroda, skirta Motinos dienai, edukacinis užsiėmimas.
Kalnelio Gražionių kultūros namai
3 d. 15.00 val. Tarptautinė vaikiškos knygos diena Vaikų ir jaunimo užimtumo centre.
8 d. 14.00 val. Vaikų Velykėlės.
6, 10, 13, 17, 20, 24, 27 d. 15.00–18.00 val. Popietės „Ežiuko“ klubo nariams Vaikų ir jaunimo užimtumo centre.
6, 10, 13, 17, 20, 24, 27 d. 18.00 val. Aerobikos užsiėmimai.
Kutiškių daugiafunkcis centras
Kovo 27 d.–balandžio 10 d. Velykinių puokščių ir margučių paroda.
3 d. 10.00 val. Velykinė popietė darželio vaikams. Didžiojo Velykų margučio marginimas.
13 d. 18.00 val. Sportininkų padėkos vakaras Sporto ir pramogų salėje.
19 d. 16.00 val. Saugaus eismo diena darželyje, skirta Saugaus eismo dienai paminėti.
(Data derinama) Kutiškių kaimo gyventojų šiaurietiško ėjimo žygis, sveikatiados pietų lėkštė, Pasaulinei sveikatos
dienai paminėti.
21 d. 12.00 val. Rankų lenkimo varžybos Sporto ir pramogų salėje.

Palonų daugiafunkcis centras
3 d. 16.00 val. Vaikų Velykėlės „Kaip kiškiai kiaušinius margino“.
6 d. 18.00 val. Nominacijų vakaras „Auksiniai kiaušiniai“.
9 d. 10.00 val. Sveikatos diena. Rytmetis „Aš noriu, galiu ir turiu augti sveikas“.
20 d. 15.00 val. Tarptautinė kovos su triukšmu diena. Popietė „Tylos dieta“.
30 d. 16.00 val. Tarptautinė šokio diena. Popietė „Tu gali šokti“.
Pašušvio kultūros namai
20 d. 19.00 val. Tradicinis draugystės vakaras Kairėnų bendruomenės namuose.
3-10 d. Velykinių puokščių paroda.
13, 27 d. 21.00–24.00 val. Diskotekos jaunimui.
Pociūnėlių kultūros namai
2 d. 12.00 val. Vaikų Velykėlės.
3 d. 15.00 val. Tarptautinė vaikų knygos diena.
Raudondvario kultūros namai
13, 20 d. 17.00 val. Kino klubo popietės.
27 d. 18.00 val. Karaokė vakaras šeimoms.
6 d. 17.00 val. Humoro čempionatas „Smailiausias liežuvis- 2018".
26 d. Fotografijos paroda-konkursas „Aš augu Lietuvoj“.
Sidabravo kultūros namai
1 d. 8.00 val. Šv. Velykos Sidabravo Švč. Trejybės bažnyčioje.
9 d.12.00 val. Atvelykio šventė.
21 d. 9.00 val. Akcija „Darom 2018“ Sidabravo miestelyje.
26 d. 19 30 val. Donaldos Meiželytės ir Juozo Zavaliausko koncertas.
6, 13, 20, 27 d. 19.00–22.00 val. Šokių vakarai.
Skėmių pramogų ir šokių salė
1 d. 15.00 val. Velykinis protmūšis „Kas anksčiau – višta ar kiaušinis?"
8 d. 14.00 val. Atvelykio popietė „Vaikų velykėlės".
21 d. 9.00 val. Akcija „Darom 2018“ Skėmių kaime.
Šaukoto kultūros namai
10 d. 14.00 val. Viktorina „Ką žinai apie Lietuvą", skirta Lietuvos atkūrimo šimtmečiui.
6, 13, 20, 27 d. 19 –22 val. Diskotekos jaunimui.
Šiaulėnų kultūros namai
1 d. 8.00 val. Kultūros namų pučiamųjų instrumentų orkestro programa šv. Velykų pamaldose Šiaulėnų Šv.
Onos bažnyčioje.
6–8 d. 15.00–19.00 val. Pavasarinių puokščių ir velykinių margučių paroda.
8 d. 13.00 val. Kultūros namų, meno kolektyvų koncertas „Atvelykio margutis“.
13 d. 19.00 val. Šiaulėnų seniūnijos bendruomenių vakaronė „Žemei ir žmogui“.
18 d. 18.00 val. Protmūšis „Vasario 16-tosios aktas“, skirtas Lietuvos šimtmečiui.
6, 20 d. 19.00 val. Diskotekos mokiniams.
Šniūraičių pramogų ir šokių salė
1–7 d. Velykinių puokščių, margučių paroda.
6 d. Mėgėjų teatro spektaklis ,,Kažin kas geriau, meilė ar milijonas per pusę?" Judraičių socialinės globos
namuose (Žagarės r.).
21 d. 10.00 val. Akcija ,,Darom 2018“ Šniūraičių kaime.
30 d. 12.00 val. Mėgėjų teatro spektaklis ,,Kažin kas geriau, meilė ar milijonas per pusę?" Radviliškio rajono
savivaldybės viešojoje bibliotekoje Radviliškio rajono neįgaliųjų draugijos nariams.
28 d. 20.00 val. Pramoginis renginys tarptautinei šokio dienai ,,Miklink kojas".
Tyrulių pramogų ir šokių salė
1d. 8.00 val. Moterų ansamblis gieda Polekėlės Švč. Mergelės Marijos Širdies bažnyčioje.
6 d. 17.00 val. Atvelykio popietė „Pavasarinė šypsenėlė“.
Vadaktų pramogų ir šokių salė
8 d. 12.00 val. Vaikų Velykėlės.
20 d. 10.00 val. Akcija „Darom 2018“ Vadaktų kaime.

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.

