2018 metų kovo mėnesio renginiai Radviliškio rajono kultūros įstaigose ir išvykose
Radviliškio miesto kultūros centras
www.radviliskiokc.lt
Vasario 15 d.–kovo 11 d. Radviliškio rajono tautodailininkų paroda. Lankymas RKMC darbo valandomis.
Vasario 26 d.–kovo 26 d. Radviliškio dailės mokyklos mokinių darbų paroda. Lankymas RKMC darbo
valandomis.
1 d. 15.00 val. Jaunimo patriotinės dainos konkursas festivalis „Myliu tėvynę ir tave“. Bilieto kaina 1,50 Eur.
7 d. 17.00 val. Paskaita „Savanorystės patirtis ir galimybės". Renginys nemokamas.
7 d. 18.00 val. Hiperbolė projektas „Aš dar dainuosiu“. Bilietų kainos – 8, 10, 12, 15 Eur.
8 d. 19.00 val. Kino filmas „Aš žvaigždė“. Bilieto kaina 4 Eur.
9 d. 13.00 val. Susitikimas su žinomais Radviliškio verslininkais „Verslo sėkmė“ mažojoje salėje.
9 d. 18.00 val. Teatralizuotas cirko šou „Klounai ant rožinio dramblio“. Bilietų kainos – 6, 7 Eur.
11 d. 13.30 val. Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienos minėjimas. Parodos „Misija Sibiras '17“
atidarymas ir susitikimas su ekspedicijos dalyviais. Jaunimo koncertas. Renginys nemokamas.
15 d. 18.00 val. Interaktyvus spektaklis vaikams „Šunyčiai patruliai“. Bilieto kaina 5 Eur.
16 d. 13.30 val. Vaclovo Bagdonavičiaus monografijos „Vydūnas" pristatymas ir paskaita „Vydūnas
šimtmečio kontekste". Radviliškio visuomenės sveikatos biuro paskaita „Vydūno sveikatinimo idėjos
šiandien". Renginys nemokamas.
16 d. 18.00 val. Vido Bareikio koncertas. Bilieto kaina 9 Eur.
17 d. 12.00 val. Šimtmečio žygis per Lietuvą „Vardan Tos" prie Radviliškio miesto kultūros centro.
21 d. 18.00 val. Šiaulių dramos teatro spektaklis „Meilė po guobom". Bilietų kainos – 8, 10 Eur.
26 d. 18.00 val. Tarptautinė teatro diena. Alksniupių kultūros namų ir Šeduvos kultūros ir amatų centro
mėgėjų teatrų spektakliai. Renginys nemokamas.
30 d. 18.00 val. Kelmės mažojo teatro spektaklis „Ezopas“. Bilieto kaina 5 Eur.
Meno kolektyvų išvykos:
13 d. „Teatro ABC“ dalyvauja Undinės Nasvytytės vardo skaitovų konkurse Vilniuje.
10 d. „Teatro ABC" spektaklis dalyvauja respublikiniame teatrų festivalyje „Rampų šviesoje“ Alksniupių
kultūros namuose.
Baisogalos kultūros centras
www.baisogaloskc.lt
7 d. 17.00 val. Paskaita „Sveika gyvensena, jos reikšmė lėtinių neinfekcinių ligų prevencija“. Lektorė –
Radviliškio rajono visuomenės sveikatos biuro sveikatos stiprinimo specialistė S. Armonienė.
9 d. 17.00 val. Renginys, skirtas Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienai: minėjimas, kalbos valanda
„Nešu žodį lietuvišką“. Dalyvauja Baisogalos kultūros centro mėgėjų teatras ir moterų vokalinis ansamblis.
Baisogalos gimnazijos video filmas ,,Aš čia – gyva“.
10 d. 13.00 val. Muzikinis pasimatymas su Radži.
14 d. 17.00 val. Paskaita „Mitybos reikšmė širdies ir kraujagyslių ligų atsiradimui ir prevencijai“ (I). Lektorė –
gydytoja-dietologė V. Vilemienė.
20 d. 18.00 val. Kino filmas „Trys milijonai“.
21 d. 17.00 val. Paskaita „Mitybos reikšmė širdies ir kraujagyslių ligų atsiradimui ir prevencijai“ (II). Lektorė –
gydytoja-dietologė V. Vilemienė.
24 d. 15.00 val. Tradicinė XI–toji romansų atlikėjų šventė ,,Nebegrįšiu laukų takeliu“.
27 d. 18.00 val. Tarptautinė teatro diena. Vakaras, skirtas filosofo, kūrėjo Vydūno 150-tosioms gimimo
metinėms paminėti. Kompozicija ,,Sau, tautai, tėvynei“.
28 d. 17.00 val. Paskaita „Širdies ir kraujagyslių ligų rizikos veiksniai, sveikatos rodiklių vertinimas“. Lektorius
– šeimos gydytojas E. Brazaitis.
Meno kolektyvų išvykos:
11 d. 13.00 val. Moterų vokalinis ansamblis dalyvauja respublikiniame vokalinių ansamblių festivalyje
„Lietuva, kai aš tave tariu...“ Kaišiadoryse.
17 d. 11.00 val. Mišrus choras dalyvauja dainų šventės „Vardan tos...“ chorų apžiūroje Radviliškio miesto
kultūros centre.
24 d. Jaunių liaudiškų šokių grupė „Žolynėlis“ dalyvauja dainų šventės „Vardan tos...“ šokių kolektyvų
apžiūroje Radviliškio miesto kultūros centre.
24 d. 12.00 val. Netradicinė kapelija „Dainoriai“ filmuojasi laidoje „Duokim garo“.
Šeduvos kultūros ir amatų centras
www.seduvoskultura.lt
7 d. 17.30 val. Pauliaus Stalionio koncertas, skirtas Tarptautinei moters dienai.
8 d. 15.00 val. Tradicinis šiaurietiškas ėjimas Butėnų kaime.
9 d. 16.00 val. Popietės, skirtos Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienai paminėti, Butėnų bendruomenės
namuose, Pavartyčių pramogų ir šokių salėje.
10 d. 18.00 val. Pociūnėlių kultūros namų mėgėjų teatro spektaklis K. Sajos „Šventežeris" Pavartyčių pramogų ir
šokių salėje.

11 d. Renginiai, skirti Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienai paminėti:
10.00 val. Šv. Mišios Šeduvos Šv. Kryžiaus Atradimo bažnyčioje.
13.00 val. Spektaklis ,,Leiskit į Tėvynę” ir Liudo Mikalausko koncertas, S. Mikučio fotografijų paroda
„Gimę Laisvės dieną”, Šeduvos pagyvenusių žmonių klubo „Svajokliai” darbų paroda ,,Iš močiutės skrynios”.
Po koncerto – akcija „Vienybės juosta sujunkime Šeduvą“ Šeduvos miesto Laisvės aikštėje.
17 d. 16.00 val. Grupės „Husarai“ koncertas.
17 d. 14.00 val. Pociūnėlių kultūros namų mėgėjų teatro spektaklis K. Sajos „Šventežeris" Butėnų

bendruomenės namuose.
24 d. 15.00 val. Mėgėjų teatrų šventė ,,Mizanscena”.
Meno kolektyvų išvykos:
18 d. Humoro grupė „Sprandžina“ koncertuoja Nevarėnų kultūros centre, Telšių r.
26 d. 18.00 val. Mėgėjų teatro spektaklis dalyvauja vakare, skirtame Tarptautinei teatro dienai paminėti,
Radviliškio miesto kultūros centre.
27 d. Mėgėjų teatro spektaklis „Leiskit į Tėvynę” Pakruojo kultūros centre.
Radviliškio rajono savivaldybės etninės kultūros ir amatų centras Pakiršinio dvare
www.pakirsiniodvaras.lt
Amatų užsiėmimai:
Kiekvieną mėnesio pirmadienį, antradienį 9.00–17.45 val. – medžio drožyba (E. Bielokopitovas).
Kiekvieną mėnesio pirmadienį 8.00–18.45 val., antradienį 9.00–19.45 val. – keramika (M.Labanauskas).
Kiekvieną mėnesio pirmadienį, antradienį: 9.00 – 17.45 val., trečiadienį: 16.00–20.00 val. – dailieji
rankdarbiai (vadovė E. Buivydaitė).
Renginiai, edukacijos
2, 3 d. Kaziuko mugės Šeduvos ir Baisogalos gimnazijose, Palonų, Pociūnėlių, Skėmių ir Dotnuvos
bendruomenėse.
11 d. 15.00 val. Šiaulių regioninės tautodailės darbų parodos atidarymas. Centro tautodailininkų darbai
eksponuojami šioje parodoje.
30 d. 13.00 val. „Velykinių margučių parko“ atidarymas „Lietuvos 100-metis“. „Velykinių margučių parkas“
veiks kovo 30 d.– balandžio 16 d.
5–29 d. Edukacija „Ant margučio – visi liaudies raštai“.
Viešoji biblioteka ir jos filialai
www.radviliskiobiblioteka.lt
Viešojoje bibliotekoje:
1 d. 15.00 val. Žaislotekoje – Viešosios bibliotekos lėlių teatro „Boružėlė“ miniatiūra pagal Juozo Erlicko
kūrinį „Kolumbo gimtadienis“.
1 d. 17.00 val. Konferencijų salėje – fotografo Audriaus Vaišvilos darbų parodos „Išeinanti Lietuva“
atidarymas.
8 d. 15.00 val. Žaislotekoje – literatūrinė valandėlė, skirta estų rašytojo Eno Raudo 90-mečiui paminėti.
15 d. 17.00 val. Konferencijų salėje – profesoriaus Juozo Pabrėžos knygos „Žemaičių kalba ir rašyba“
pristatymas.
21 d. 17.00 val. Konferencijų salėje – Gintaro Bleizgio knygos „Karmelio kalno papėdėje“ pristatymas.
22 d. 15.00 val. Žaislotekoje – valandėlių ciklas „Šimtas knygų vaikams ir Lietuvai“. Pirmasis susipažinimas
su pirmuoju knygų 25-tuku.
(Data tikslinama) Konferencijų salėje – susitikimas su profesoriumi Liudu Mažyliu.
Filialuose:
1–20 d. Daugėlaičių bibliotekoje – literatūros paroda „Skleidęs draustą lietuviškąjį žodį – Juozas Čepulis“,
skirta Knygnešio dienai.
1–31 d. Sidabravo bibliotekoje – Sidabravo gimnazijos moksleivių piešinių paroda „Prie istorijos prisilietus“,
skirta Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienai paminėti.
2–9 d. Šiaulėnų bibliotekoje – literatūros paroda „Ateinu su šaukštu“, skirta J. Erlicko 65-osioms metinėms.
5–10 d. Daugėlaičių bibliotekoje – Kaziuko mugė.
9 d. 12.00 val. Aukštelkų bibliotekoje – popietė „Kokią Lietuvą regiu?“, skirta Kovo 11-ajai paminėti.
11–30 d. Pociūnėlių bibliotekoje – literatūrinė paroda „Graži tu mano brangi Tėvyne...“.
12–19 d. Aukštelkų bibliotekoje – spaudinių paroda „Knygnešių takais“.
15 d. 12.00 val. Daugėlaičių bibliotekoje – edukacinis užsiėmimas „Ne aš plaku – verba plaka“, skirtas Verbų
sekmadieniui.
16 d. 10.00 val. Vainiūnų bibliotekoje – rytmetis-paroda ,,Knygnešiu tau lėmė būti, knygnešių dvasia šventa”,
skirta Knygnešio dienai.
16 d. 13.00 val. Sidabravo bibliotekoje – knygnešių diena ,,Ateinu su tavim ir su Lietuva...“.
19–30 d. Vainiūnų bibliotekoje – literatūrinė paroda ,,Niekuomet žmogus nėra toks gražus, koks jis yra
kurdamas”, skirta Vydūnui 150-tosioms gimimo metinėms.
20 d. 11.00 val. Aukštelkų bibliotekoje – popietė vaikams „Visi esame Žemės vaikai“, skirta Pasaulinei žemės
dienai paminėti.

20 d. 11.30 val. Baisogalos mokyklos-darželio Pakiršinio ikimokyklinio ir pradinio ugdymo skyriuje – renginys
„Gamta, kaip didis poetas, sugeba ir menkiausiomis priemonėmis pasiekti didžiausią efektą” (Heinrichas
Heinė), skirta Pasaulinei žemės dienai paminėti.
20 d. 14.00 val. Tyrulių bibliotekoje – atnaujintos Tyrulių bibliotekos ir Žaislotekos atidarymas.
20 d. 15.00 val. Šeduvos bibliotekoje – popietė „Tiltas tarp žmogaus ir gamtos“, skirta Pasaulinei žemės
dienai paminėti. Svečiuose – meteorologė Audronė Galvonaitė.
22 d. 17.00 val. Kutiškių bibliotekoje – literatūrinė valandėlė „Lietuvos dainius, tautos žadintojas“, skirta
Vydūno 150-osioms gimimo metinėms paminėti.
23–30 d. Šiaulėnų bibliotekoje – literatūros paroda „Knygų kuprinė“, skirta naujų knygų pristatymui.
29 d. 15.00 val. Daugėlaičių bibliotekoje – edukacinis užsiėmimas vaikams „Velykų stalo dekoracijos“.
29 d. 15.00 val. Šaukoto bibliotekoje – popietė „Mažosios Lietuvos dainius, tautos žadintojas“, skirta Vydūno
150-osioms gimimo metinėms paminėti.
Acokavų bendruomenės namai
17 d. 12.00 val. Pavasarinė mugė.
Alksniupių kultūros namai
10 d. 12.00 val. Respublikinis teatrų festivalis ,,Rampų šviesoje“.
22 d. Respublikinis mokinių vokalinių ansamblių konkursas „Dainuoju pavasarį“.
24 d. Šokių kolektyvas „Alksna“ dalyvauja konkurse Kelmės r. Šaukėnų kultūros centre.
26 d. 18.00 val. Kultūros namų mėgėjų teatro spektaklis pagal Vydūną ir Napoleioną Hilą, „Pergudrauti
velnią“ Radviliškio miesto kultūros centre.
27 d. 19.00 val. Mėgėjų teatro spektaklis „Pinigėliai“ Birštone.
2, 16, 30 d. 21.00–24.00 val. Diskotekos jaunimui.
Kiekvieną antradienį ir ketvirtadienį 14.00 val. kūrybinės dirbtuvės.
Aukštelkų kultūros namai
4 d. 14.00 val. Vitalijos Katunskytės su grupe koncertas.
11 d. 15.00 val. Nominacijų popietė, skirta Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienai paminėti.
17 d. 19.00 val. Grupės „Husarai“ koncertas.
20 d. 17.30 val. Žygis Pasaulinei žemės dienai paminėti. Startas nuo Aukštelkų kultūros namų.
7, 14, 21, 28 d. 18.30 val. Sportiniai vakarai „Aerobika“.
6, 8, 13, 15, 20, 22, 27, 29 d. 18.00–21.00 val. Sportiniai užsiėmimai Aukštelkų sporto salėje.
Beinoravos pramogų ir šokių salė
2 d. 12.00 val. Kaziuko saldaturgis.
9 d. 19.00 val. Meno kolektyvų koncertas „Po posmą, po antrą ...“, skirtas Lietuvos nepriklausomybės
atkūrimo dienai paminėti.
20 d. 19.00 val. Eilėraščių konkursas „Kokia graži gimtoji mano žemė“, skirtas Pasaulinei žemės dienai.
Daugėlaičių pramogų ir šokių salė(renginiai vyksta Daugėlaičių bendruomenės salėje)
7 d. 17.30 val. Literatūrinė popietė „Kalba gimtoji lūposna įdėta“.
7 d. 19.00 val. Dalyvavimas Petro Gaulės 95-tosioms gimimo metinėms paminėti skirtame renginyje „Dar
širdyje ne sutema" Šniūraičių pramogų ir šokių salėje.
9 d. 17.00 val. Solistės dalyvavimas jaunimo patriotinės dainos festivalyje „Tavo daina gimtinei "
Raudondvario kultūros namuose.
9–19 d. Vaikų piešinių paroda „Piešiame Lietuvai“.
16 d. 19.00 val. Pauliaus Stalionio koncertas.
20 d. 16.00 val. Akcija „Gražiais darbais puoškime žemę", skirta Pasaulinei žemės dienai paminėti
Daugėlaičių bendruomenės aikštėje.
30 d. 18.00–21.00 val. Diskoteka vaikams.
Grinkiškio pramogų ir šokių salė
2 d. 12.00 val. Kaziuko mugė kartu su Grinkiškio gimnazijos bendruomene.
9 d. 15.00 val. Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienos minėjimas. Susitikimas su Nepriklausomybės akto
signataru Jonu Liaučiumi.
19, 20 d. 10.00 val. Edukaciniai užsiėmimai ( kiaušinių marginimas).
16 d. 21.00–24 val. Diskoteka jaunimui.
Kalnelio Gražionių kultūros namai
16 d. 19.00 val. Kino vakaras.
20 d. 17.30 val. Žygis Pasaulinei žemės dienai paminėti. Startas nuo Aukštelkų kultūros namų.
1, 13, 15,20, 22, 27, 29 d. 15.00–18.00 val. Popietės „Ežiuko“ klubo nariams Vaikų ir jaunimo užimtumo
centre.
1, 13, 15, 20,22, 27, 29 d. 18.00 val. Aerobikos užsiėmimai.

Kutiškių daugiafunkcis centras
5 d. 10.00 val. Darželio ugdytinių kūrybinių darbų paroda-Kaziuko mugė.
6 d. 10.00 val. Dalyvavimas Radviliškio rajono jaunųjų atlikėjų festivalyje-konkurse „Mano mėgstamiausia daina“,
skirtame atkurtos Lietuvos 100-mečiui, Radviliškio muzikos mokykloje.
9 d. 17.00 val. Dalyvavimas rajono jaunimo patriotinės dainos festivalyje „Tavo daina gimtinei“, skirtame Lietuvos
nepriklausomybės atkūrimo dienai paminėti, Raudondvario kultūros namuose.
14 d. 18.00 val. Protų mūšis ir pilietinė akcija „Aš – Lietuvos patriotas“.
20 d. 16.00 val. Pasaulinė žemės diena. Inkilų kėlimas.
24 d. 17.00 val. Stalo teniso turnyras Sporto ir pramogų salėje.
28 d. 15.00 val. „Pasakų šalyje. Seku, seku pasaką“. Garsinio skaitymo popietė vaikams, skirta Tarptautinei teatro
dienai paminėti. Jaunimo teatro grupės pasirodymas.
Palonų daugiafunkcis centras
1–31 d. Projektas ,,100 gražiausių žodžių Lietuvai“.
2 d. 10.00 val. Išvažiuojamoji Kaziuko mugė Baisogalos gimnazijoje.
5 d. 16.00 val. Kaziuko mugė „Kaziuko mugės šurmuly...“ Centre.
14 d. 16.00 val. Renginys, skirtas Lietuvos atkūrimo 100-mečiui paminėti. Viktorina „Lietuvos istorija“, 100
klausimų apie Lietuvą.
16 d. 15.00 val. Knygnešio diena. Popietė „Knygnešių takais“ bibliotekoje.
19–23 d. Veiksmo savaitė „BE PATYČIŲ 2018".
20 d. 10.00 val. Šventinis rytmetis „Pavasaris ant paukščių sparnų“, skirtas Pasaulinei žemės dienai.
22 d. 11.00 val. Išvažiuojamasis koncertas festivalyje-konkurse „Dainuoju pavasarį“ Alksniupių kultūros namuose.
27 d. 16.00 val. Popietė, skirta Tarptautinei teatro dienai.
Pašušvio kultūros namai
9 d. 15.00 val. Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienos minėjimas. Susitikimas su Nepriklausomybės akto
signataru Jonu Liaučiumi Grinkiškio pramogų ir šokių salėje.
24 d. 20.00 val. Mentalistas Nicholas Kin ir Gintarė Karaliūnaitė.
9, 23 d. 21.00–24.00 val. Diskotekos jaunimui.
Pociūnėlių kultūros namai
2 d. 12.00 val. Kaziuko mugė.
9 d. 18.00 val. Vakaras, skirtas Tarptautinei moters dienai paminėti.
9 d. 12.00 val. Minėjimas, skirtas Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienai paminėti.
10 d. Išvažiuojamasis koncertas Jakiškių bendruomenės namuose, Joniškio r.
24 d. 15.00 val. Romansų šventė „Rožė ta....“.
Raudondvario kultūros namai
9 d. 17.00 val. Rajoninis jaunimo patriotinės dainos festivalis „Tavo daina gimtinei", skirtas Lietuvos
nepriklausomybės atkūrimo dienai.
2, 16 d.16.00 val. Kino popietės.
23 d. 18.00 val. Karaokė vakaras šeimoms.
24 d. 15.00 val. Moterų vokalinis ansamblis „Vakarė" dalyvauja romansų šventėje "Rožė ta..." Pociūnėlių
kultūros namuose.
Sidabravo kultūros namai
2 d. 11.00 val. Kaziuko mugė.
11 d. Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienai skirti renginiai:
10.00 val. Minėjimas Sidabravo seniūnijos salėje.
10.30 val. Šv. Mišios Sidabravo Švč. Trejybės bažnyčioje.
Po Šv. Mišių – eisena prie koplytstulpio „Visiems sidabraviečiams laukusiems ir nesulaukusiems
laisvos Lietuvos“
30 d. 12.00 val. Velykinė akcija „Papuošk miestelį prieš šventes“ Sidabravo miestelio centre.
2, 9, 16, 23 d. 19.00–22.00 val. Šokių vakarai.
Skėmių pramogų ir šokių salė
2 d. 12.00 val. Kaziuko mugė.
8 d. 15.00 val. Paskaita „Sveikata mūsų rankose".
9 d. 13.00 val. Viktorina ir kryžiažodžių popietė „Viskas apie Lietuvą“, skirta Lietuvos nepriklausomybės
atkūrimo dienai paminėti .
20 d. 14.00 val. Inkilų kėlimo popietė, skirta Pasaulinei žemės dienai paminėti.
Šaukoto kultūros namai
4 d. 12.00 val. Kazytės mugė Papušynyje.
8 d. 19.00 val. Liaudiškos muzikos kapela „Gomerta“ koncertuoja šventiniame koncerte, skirtame Tarptautinei
moters dienai paminėti, Šiaulėnų kultūros namuose.

9 d. 14.30 val. Minėjimas-koncertas, skirtas Tarptautinei moters dienai ir Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo
dienai paminėti.
16 d. 16.30 val. Pauliaus Stalionio koncertas. Nauja programa „Aš tavimi tikiu“.
30 d. 12.00 val. Velykinis stalo teniso, šaškių ir šachmatų turnyras.
2, 9,16, 23, 30 d. 19.00–22 val. Diskotekos jaunimui.
Šiaulėnų kultūros namai
2 d. 19.00 val. Kultūros namų meno kolektyvų koncertas Kelmės r. Šedbarų bendruomenės namuose.
6 d. 19.00 val. Kelmės mažojo teatro spektaklis „Amerika pirtyje“.
8 d. 19.00 val. Šventinis koncertas, skirtas Tarptautinei moters dienai paminėti.
9–11 d. 14.00–19.00 val. Paroda, skirta Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienai paminėti.
2, 16 d. 18.00 val. Diskotekos mokiniams.
Šniūraičių pramogų ir šokių salė
2–16 d. 11.00–17.00 val. Veltinių paroda.
7 d. 19.00 val. Petro Gaulės 95-tosioms gimimo metinėms paminėti skirtas renginys „Dar širdyje ne sutema".
10 d. 12.00 val. Šniūraičių mėgėjų teatro spektaklis E. Untulio komedijos inscenizacija „Kažin kas geriau, meilė ar
milijonas per pusę?" festivalyje ,,Rampų šviesoje“ Alksniupių kultūros namuose.
30 d.11.00 val. Edukacinis renginys „Pažadinus kas buvo užmigdyta, Velykų saulė patekėjo rytą".
6, 13, 20, 27 d.11.00 val. Edukaciniai vilnos vėlimo užsėmimai.
Tyrulių pramogų ir šokių salė
8 d. 17.00 val. Popietė saviveiklininkėms „Moterys – širdies šiluma“.
11 d. 16.00 val. Koncertas „Tėvynės meilės pakylėti“, skirtas Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienai.
Vadaktų pramogų ir šokių salė
2 d. 13.00 val. Kaziuko mugė. Rankdarbių paroda-pardavimas.
11 d.12.00 val. Lietuvos nepriklausomybės dienos minėjimas. Kairėnų bendruomenės saviveiklininkų spektaklis
„Amerika pirtyje“.
Vaitiekūnų pramogų ir šokių salė
4 d. 16.30 val. Vitalijos Katunskytės koncertas Vaitiekūnų bendruomenės namuose.
8 d. 14.00 val. Akcija „Moteris ir tulpė", skirta Tarptautinei moters dienai. Vienišų kaimo moterų lankymas.
9 d. 15.00 val. Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienos minėjimas. Susitikimas su Nepriklausomybės akto
signataru Jonu Liaučiumi Grinkiškio pramogų ir šokių salėje.
11 d. 16.00 val. „Motinos malda šeimai ir Tėvynei Lietuvai", Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai paminėti.
Vaitiekūnų bendruomenės 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.

