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PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS KULTŪROS CENTRO  

2021–2022 METŲ DARBO SEZONO PLANUOJAMA VEIKLOS PROGRAMA 

 

Data 

(diena) 
Veiklos pavadinimas 

1 2 

2021 M. RUGSĖJO MĖN.  

2–11 d. Teatro ,,Saula“ dalyvavimas projekte Erazmus+ Italijoje 

8 d. Kino filmai ,,Spurguliai“, ,,Naktinė žvejyba“ 

10 d. 
Vaikų ir jaunimo liaudiškų šokių ansamblio ,,Žirginėliai“ dalyvavimas XIV 

tarptautiniame šokio festivalyje – konkurse „Aušrinė žvaigždė“ 

11 d. Almos Riebždaitės kūrybos parodos atidarymas 

14 d. Kino filmai ,,Padūkėlė Turu“, ,,Izaokas“ 

17 d. Lietuvos ansamblio šokio spektaklis ,,Dėdės ir dėdienės“ 

22 d. Kino filmas ,,Spurguliai“, ,,After. Kai mes abejojom“ 

23 d. Komedija ,,Gal man magnio trūksta“ 

24 d. Atlikėjos Jazzu koncertas 

26 d. 
Folkloro ansamblio ,,Gondinga“ dalyvavimas Telšių kultūros centro folkloro ansamblio 

,,Spigėns“ jubiliejiniame renginyje Telšių buities muziejuje 

 
Vaikų ir jaunimo liaudiškų šokių ansamblio ,,Žirginėliai“ dalyvavimas Utenos miesto 

šventėje 

2021 M. SPALIO MĖN.  

9 d. Irūnos ir Mariaus koncertas ,,10 metų scenoje“ 

14 d. Kino filmai 

15 d. Regos negalią turinčių žmonių parodos atidarymas 

15 d. Projektas ,,Penki profesionalaus teatro vakarai Plungėje“, šokio teatro ,,Aura“ spektaklis 

18 d. Fojė ir parodų salėje ,,Tautodailės 2020-2021 jubiliatų kūrybos paroda“ 

20 d. Kino filmai 

23 d. Žilvino Žvagulio ir Irenos Starošaitės koncertas 

23 d.  Teatro „Saula“ dalyvavimas respublikiniame teatrų festivalyje Ignalinoje. 

25 d. Kraujo donorystės akcija 

27 d. Kino filmas ,,Būsiu su tavim“ (Nepatogaus kino festivalis“ 

29 d. Renginys, ,,Siaubingai kultūringa naktis“ 

29–31 d.  Medijų meno ir moliūginių skulptūrų šventė „Helovino žibintai“ 

 
Vaikų ir jaunimo liaudiškų šokių ansamblio ,,Žirginėliai“ dalyvavimas Panevėžyje 

šokių ansamblių festivalyje „Draugai draugams“ 

 Fojė ir parodų salėje paroda ,,Tautodailininkai – gyvos legendos“ 

 Fojė ir parodų salėje ,,Tautodailės 2020-2021 jubiliatų kūrybos paroda“ 

2021 M. LAPKRIČIO MĖN.  

3 d. ,,Šokio mėnuo“ – šokių laboratorijos 

4 d.  Renginys ,,Be patyčių“ 

6 d. Ingos Jankauskaitės koncertas 

6 d. Kamerinio choro koncertas Pranciškaus Asižiečio bažnyčioje Klaipėdoje 

6 d. Vaikų liaudiškos muzikos kapelos muzikinis vakaras ,,Lapkričio gaidos“ Prūsalių km. 
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7 d. Sakralinės muzikos šventė 

10 d. ,,Šokio mėnuo“ – šokių laboratorijos 

11 d. Edukaciniai užsiėmimai 

13 d. Teatralizuotas koncertas ,,Čigonų karalaitė“ 

14 d. Žemaičių folkloro atlikėjų festivalis-konkursas „SOSĖTĖKEM PLUNGIE“ 

14–15 d. 
Vaikų ir jaunimo liaudiškų šokių ansamblio ,,Žirginėliai“  dalyvavimas Vilniuje šokių 

ansamblių festivalyje „Draugai draugams“. 

17 d. 
Projektas ,,Penki profesionalaus teatro vakarai Plungėje“, ,,Keistuolių teatro“ spektaklis 

,,Raulas keliauninkas“ 

17 d. ,,Šokio mėnuo“ – šokių laboratorijos 

18 d. Fojė ir parodų salėje paroda ,,Tautodailininkai – gyvos legendos“ 

19 d. Respublikinis jaunimo muzikos grupių festivalis-konkursas  ,,Jauna muzika“ 

20 d.  
Projekto „Penki profesionalaus teatro vakarai Plungėje“ spektaklis „Mikė Pūkuotukas ir 

Kiti“ 

22 d. Beatos Molytės baleto mokyklos spektaklis ,,Coliukė ir Mocartas“ 

24 d. Akcija „Šokio atšvaitai“ (Dariaus ir Girėno g.)  

26 d. Grupės ,,El Fuego“ koncertas 

27 d. IV-asis nacionalinis Petro Vyšniausko saksofonininkų konkursas 

27 d. Eglės baleto studijos dalyvavimas tarptautiniame baleto konkurse Rygoje 

29 d.  
Projekto „Penki profesionalaus teatro vakarai Plungėje spektaklis „Amerika pirtyje“ 

(Taško teatras) 

 Fojė ir parodų salėje paroda ,,Tautodailininkai – gyvos legendos“ 

2021 M. GRUODŽIO MĖN.  

1 d. Eglės baleto studijos dalyvavimas tarptautiniame šokių konkurse ,,Let‘s go dance 2021“ 

2 d. Grupės ,,Trys divos“ koncertas 

3 d.? Eglutės įžiebimo šventė 

7 d. ,,Kūrybos mėnuo“ – užsiėmimai, skirti Kalėdinių dekoracijų kūrimui 

9 d. Juozo Erlicko kūrybos vakaras 

10 d. Renginys/mugė ,,Laikas arbatai“ 

11 d. 
Eglės baleto studijos dalyvavimas tarptautiniame šokių konkurse ,,Dance fairy tale 

2021“ 

11–24 d.  Kalėdų Senelio rezidencija (Telefonas, laiškai, Kalėdų miestelis  ir kt.) 

14 d. ,,Kūrybos mėnuo“ – užsiėmimai, skirti Kalėdinių dekoracijų kūrimui 

14 d. 
Vaikų ir jaunimo liaudiškų šokių ansamblio ,,Žirginėliai“ koncertinė išvyka į Latvijos 

Respublikos Tukumo miestą 

21 d. ,,Kūrybos mėnuo“ – užsiėmimai, skirti Kalėdinių dekoracijų kūrimui 

23 d.  Kalėdinių giesmių vakaras prie Kalėdų Eglutės 

25 d. Šventinis koncertas visai šeimai ,,Kalėdų rytą“ 

28 d. Renginys ,,Kūrybos mėnuo“ 

29 d. Tradicinis kamerinis vakaras ,,Senuosius palydint“ 

 Vaikų liaudiškos muzikos kapelos dalyvavimas bendruomenės šventėje Stalgėnuose 

 Fojė ir parodų salėje paroda ,,Tautodailininkai – gyvos legendos“ 

2022 M. SAUSIO MĖN.  

5 d. Kino filmas ,,Vyras už pinigus” 

9 d. Sakralinės muzikos festivalis 

13 d. Laisvės gynėjų dienai skirti renginiai. 

16 d. Sakralinės muzikos festivalis 

18 d. Edukaciniai užsiėmimai 
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21 d. Renginys, skirtas Ievos Simonaitytės 125 gimimo metinėms 

23 d. Sakralinės muzikos festivalis 

 
Folkloro ansamblio ,,Gondinga“ pasiruošimas LTR laidos ,,Duokim garo“ apie folkloro 

ansamblį ,,Gondinga“ filmavimui 

 Fojė ir parodų salėje Žemaitijos foto klubo ,,Lokys“ foto  drobių paroda ,,Laukimas“ 

2022 M. VASARIO MĖN.  

1 d. Renginys ,,Audimo mėnuo“ 

5 d. Šv. Agotos diena, duonos kepimas Senamiesčio aikštėje 

8 d. ,,Audimo mėnuo“ – audyklos pristatymas ir edukacinės veiklos 

10 d. Edukaciniai užsiėmimai 

15 d. ,,Audimo mėnuo“ – audyklos pristatymas ir edukacinės veiklos 

16 d. Renginiai, skirti Lietuvos valstybės atkūrimo dienai 

16 d. Pyragas Lietuvos gimtadieniui 

22 d. ,,Audimo mėnuo“ – audyklos pristatymas ir edukacinės veiklos 

26 d. Savanorystės metams skirtas pokalbių vakaras jaunimui ,,Galimybės augti“ 

 
Fojė ir parodų salėje Profesionalių menininkų kūrybos paroda ,,Po 40 metų“ Vilniaus 

dailės akademijos skulptūros katedros 1980 metų absolventų, kursiokų kūrybos paroda. 

2022 M. KOVO MĖN.  

1 d. Užgavėnių šventė 

3 d. ,,Dailės mėnuo“ – tapybos, grafikos, koliažo, karpinių laboratorijos 

4 d. Viktoro Prapro kūrybos vakaras ,,Grok susimildamas“ 

5–22 d. Inesos ir Martyno Galdikų fotografijų paroda „SECRETS“ 

8 d. Grupės ,,Tabasco“ koncertas 

10 d. ,,Dailės mėnuo“ – tapybos, grafikos, koliažo, karpinių laboratorijos 

11 d. 
XVII tarptautinis vaikų ir jaunimo liaudiškų šokių ir muzikos festivalis „Laisvės vaikai 

2022“ 

15 d. Edukaciniai užsiėmimai 

17 d. ,,Dailės mėnuo“ – tapybos, grafikos, koliažo, karpinių laboratorijos 

17 d. Vido Bareikio koncertas 

19 d. Šokių konkursas 

22 d. Lietuvos ansamblio spektaklis ,,Velnio nuotaka“ 

23–24 d. Teatro „Saula“ spektaklių premjeros 

23 d. Socialinių paslaugų dienos centro narių kūrybos paroda (iki balandžio 6 d.) 

24 d. ,,Dailės mėnuo“ – tapybos, grafikos, koliažo, karpinių laboratorijos 

25 d. Regioninė vaikų  teatrų šventė „Vaikiško teatro pavasaris 2022“ 

 Fojė menų studijos ,,ARTola“ kūrybinių darbų paroda 

 Parodų salėje Socialinių paslaugų dienos centro narių kūrybos paroda 

 Eglės baleto studijos dalyvavimas tarptautiniame šokių konkurse ,,Dance box 2022“ 

2022 M. BALANDŽIO MĖN.  

2 d. LIONS klubo renginys 

5 d. Edukaciniai užsiėmimai  

6 d. ,,Muzikos mėnuo“ – gitaros pažinimas 

8 d. Eglės baleto studijos jubiliejiniai sukakčiai paminėti skirtas spektaklis ,,Coliukė“ 

9 d. Eglės baleto studijos jubiliejiniai sukakčiai paminėti skirtas spektaklis ,,Coliukė“ 

10-20 d. Plungės įmonių Velykinių margučių alėja Senamiesčio a.  

13 d. ,,Muzikos mėnuo“ – gitaros pažinimas 

13–25 d. Koncertinė išvyka į tarptautinį šokių festivalį Turkijoje 

15 d. Renginys, skirtas Pasaulinei kultūros dienai 
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15-30 d. Scenos menų festivalio ,,Eksperimentinės meno jungtys“ renginiai 

20 d. ,,Muzikos mėnuo“ – gitaros pažinimas 

27 d. ,,Muzikos mėnuo“ – gitaros pažinimas 

28 d. Renginys ,,Gėlių alėja“ 

29 arba 

30 d. 
Koncertas, skirtas Mamos dienai 

 Akcija, skirta paminėti tarptautinei šokio dienai 

 
Vaikų ir jaunimo liaudiškų šokių ansamblio ,,Žirginėliai“ dalyvavimas tarptautiniame 

šokių festivalyje Kipro respublikoje 

 Atvelykio šventė 

 Fojė ir parodų salėje Plungės krašto tautodailininkų kūrybos ataskaitinė paroda 

2022 M. GEGUŽĖS MĖN.  

3 d. Edukaciniai užsiėmimai 

7 d. Liaudiškų šokių ansamblio ,,Suvartukas“ koncertas 

13 d. Renginys ,,Pertrauka ne mokykloje“ 

11–15 d. Tarptautinis teatrų festivalis – kūrybinė laboratorija ,,Mažoji Melpomenė“ 

15 d. Šeimos dienai, skirtas koncertas 

 Eglės baleto studijos dalyvavimas tarptautiniame šokio konkurse Jūrmaloje 

 
Vaikų liaudiškos muzikos kapelos dalyvavimas šventėje ,,Dainuojančios bitės“ 

Žlibinuose 

 
XXI-oji respublikinė jaunųjų menininkų kūrybos paroda, skirta skulptoriaus Stanislovo 

Riaubos vardo premijai laimėti 

2022 M. BIRŽELIO MĖN.  

1 d. Vaikystės šventė 

3 d. Muzikinis vakaras ,,Prie fontano“ 

9 d. Edukaciniai užsiėmimai 

10 d. Muzikinis vakaras ,,Prie fontano“, ,,Hera“ koncertas  

12 d. Mezgimo diena Senamiesčio aikštėje 

14 d. Gedulo ir vilties dienai paminėti, skirtas renginys 

17–19 d. Tarptautinis folkloro festivalis ,,Saulelė raudona“ 

17–19 d Miesto šventė  

24 d. Respublikinis vaikų ir jaunimo šokių festivalis ,,Draugai draugams“ 

25 d. Bendruomenės vaišės Šv. Jono Krikštytojo šventoriuje 

 
XXI-oji respublikinė jaunųjų menininkų kūrybos paroda, skirta skulptoriaus Stanislovo 

Riaubos vardo premijai laimėti 

 Eglės baleto studijos dalyvavimas respublikiniame baleto solistų konkurse 

 Eglės baleto studijos dalyvavimas respublikiniame baleto konkurse ,,Coda 2022“ 

 Medžio meistrų pleneras 

 
Profesionalaus  menininko – medžio, juvelyrikos iš rago ir kaulo meistro Virginijaus 

Narkaus kūrybos  paroda 

2022 M. LIEPOS MĖN.  

1 d. Muzikinis vakaras ,,Prie fontano“ 

2 d. Liaudiškų šokų ansamblio,,Suvartukas“ koncertas 

6 d.  Valstybės dienos paminėjimui skirti renginiai 

8 d. Muzikinis vakaras ,,Prie fontano“ 

15 d. Muzikinis vakaras ,,Prie fontano“ 

22 d. Muzikinis vakaras ,,Prie fontano“ 

29 d. Muzikinis vakaras ,,Prie fontano“ 
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 Medžio meistrų pleneras 

 
Profesionalaus  menininko - medžio, juvelyrikos iš rago ir kaulo meistro Virginijaus 

Narkaus kūrybos  paroda 

 Teatro „Saula“ teatrinio veiksmo projekto „Atviras teatras 24“veiklos. 

 Respublikinis jaunimo kūrybos festivalis ,,Jokūbinės 2022“ 

 Eglės baleto studijos stovyklos 

2022 M. RUGPJŪČIO MĖN.  

5 d. Muzikinis vakaras ,,Prie fontano“ 

12 d. Muzikinis vakaras ,,Prie fontano“ 

19 d. Muzikinis vakaras ,,Prie fontano“ 

26 d. Muzikinis vakaras ,,Prie fontano“ 

 Teatro „Saula“ teatrinio veiksmo projekto „Atviras teatras 24“veiklos. 

 Fojė ir parodų salėje Profesionalių menininkų kūrybos paroda 

 
Profesionalaus  menininko - medžio, juvelyrikos iš rago ir kaulo meistro Virginijaus 

Narkaus kūrybos  paroda 

2022 M. RUGSĖJO MĖN.  

18 d. Kūrybos vakaras vyresnio amžiaus žmonėms ,,Rudeninė puokštė“ 

 Projektas ,,Penki profesionalaus teatro vakarai Plungėje“ 

 Kulinarinio paveldo šventė 

2022 M. SPALIO MĖN.  

1 d. Kavos/arbatos, šypsenų ir muzikos vakaras jaunimui (Arbatos gėrimo ceremonija) 

 Projektas ,,Penki profesionalaus teatro vakarai Plungėje“ 

 Projektas ,,Penki profesionalaus teatro vakarai Plungėje“ 

 Teatro „Saula“ kūrybinės veiklos 30-mečio renginiai 

 Plungės įmonių orientavimosi (sporto) automobiliais varžybos Plungės mieste 

 

 

_____________________________________________ 


