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Aktualu verslui

SAVIVALDYBĖ

ORGANIZATORIUS

VASARIS
Vasarį - birželį

Lietuvos jaunimo improvizacinių renginių ciklas „Kita forma“
Kultūros centre ir skyriuose

Anykščių

16 d.

Lietuvos valstybės atkūrimo dienai skirti renginiai Anykščių rajone

Anykščių

24 d.

Poezijos nakties skaitymai „Kas šviečia vasario nakties danguje“
Bibliotekoje

Anykščių

25 d.

20-oji respublikinė kapelų šventė „Gaida“ Kultūros centre
Užgavėnių šventė

Anykščių

Anykščių kultūros centras,
Dir. Dijana Petrokaitė, 8 381 52096
akrumai@gmail.com
www.anyksciu-k-c.t
Anykščių kultūros centras,
Dir. Dijana Petrokaitė, 8 381 52096
akrumai@gmail.com
www.anyksciu-k-c.lt
Anykščių rajono savivaldybės L.ir S. Didžiulių
viešoji biblioteka
Dir. Romas Kutka, 8 381 51663
direktorius.avb@gmail.com
www.anyksciuvb.lt
Anykščių kultūros centras,
Dir. Dijana Petrokaitė, 8 381 52096
akrumai@gmail.com, www.anyksciu-k-c.lt

Sausį- kovą

Rajono vyrų krepšinio pirmenybės

Ignalinos

Sausį-balandį

Rytų Aukštaitijos senjorų krepšinio pirmenybės

Ignalinos

Sausį- gruodį

Lietuvos asociacijos regionų krepšinio lygos čempionato varžybos

Ignalinos

Sausį- gruodį

Renginių ciklas „Gimtųjų žodžių apkabinti...“

Ignalinos

Vasarį

Liaudies meistro, kryždirbio 75 metų jubiliejui paminėti skirtas
renginys „Vien tik kūrybai atiduotas mano gyvenimas

Ignalinos

Vasario 4 d.

Lietuvos Mažosios kultūros sostinės renginių ciklas
Žiemos šventė „Trauk stintelę“ Palūšėje

Ignalinos

11-12 d.

Lietuvos sporto draugijos „Žalgiris“ slidinėjimo varžybos

Ignalinos

16 d.

Valstybės atkūrimo dienai skirtas renginys

Ignalinos

25 d.

Užgavėnių ir žiemos sporto šventė (Lietuvos žiemos sporto centre)

Ignalinos

Vasarį

Respublikinis sportinių šokių festivalis

Ignalinos

25-26 d.

Lietuvos jaunių, jaunučių ir vaikų komandų slidinėjimo
čempionatas

Ignalinos

Vasario 28 d.

Lietuvos mažosios kultūros sostinės renginių ciklas

Ignalinos

Ignalinos kultūros ir sporto centras
Ignalinos krepšinio asociacija
Tel. 8 386 52804
Ignalinos kultūros ir sporto centras
Rytų Aukštaitijos krepšinio teisėjų asociacija
Tel. 8 386 52804
Regionų krepšinio lyga
Ignalinos kultūros ir sporto centras
Ignalinos krepšinio asociacija
Tel. 8 386 52804
Ignalinos rajono savivaldybės viešoji biblioteka,
filialai
Tel. 8 386 53158
Ignalinos kultūros ir sporto centras, Šiūlėnų senųjų
amatų poskyris
Tel. 8616815135
Palūšės kaimo bendruomenė
Dėl prekybos kreiptis į D. Lapėnienę tel. 8
650 15845
Lietuvos sporto draugija „Žalgiris“, Ignalinos
kultūros ir sporto centras
Tel. 8 386 52804
Ignalinos kultūros ir sporto centras
Tel. 8 386 52185
Ignalinos kultūros ir sporto centras
Dėl prekybos kreiptis į D. Lisauskienę tel.
860622045
Ignalinos kultūros ir sporto centras
Tel. 8 386 52185

Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras,
Ignalinos kultūros ir sporto centras
Lietuvos žiemos sporto centras
Tel. 8 386 52804
Palūšės kaimo bendruomenė

Blynakepio šventė

20-21 d.

Lietuvos sporto mokyklų komandinės slidinėjimo varžybos

Ignalinos

Dėl prekybos kreiptis į D. Lapėnienę tel. 8
650 15845
Ignalinos kultūros ir sporto centras, Lietuvos
mokinių neformaliojo švietimo centras
Tel. 8 386 52804

Vasarį – balandį

Rajono vyrų krepšinio pirmenybės

Kupiškio

Kupiškio rajono kūno kultūros ir sporto centras
www.kupiskiokksc.lt

14 d.

Valentino dienos koncertas

Kupiškio

16 d.

Vasario 16-osios minėjimas

Kupiškio

Kupiškio kultūros centras
http://kupiskiokultura.lt
Kupiškio kultūros centras
http://kupiskiokultura.lt

4 d.

Kapelų šventė „Kas subatėlęlai armonika pagros“

Molėtų

16 d.

Renginys, skirtas Lietuvos Valstybės atkūrimo dienai paminėti

Molėtų

25 d.

Žiemos žūklės šventė MINDŪNAI -2017

Molėtų

28 d.

Užgavėnės Molėtuose.
Paroda ,,Gavėnas 2017“

Molėtų

16 d.

Lietuvos valstybės atkūrimo dienos minėjimai – koncertai

Švenčionių

28 d.

Užgavėnės

Švenčionių

Vasarį-kovą

Švenčionių rajono vyrų krepšinio pirmenybės

Švenčionių

Vasarį

Lietuvos mokyklų žaidynių tarpzoninės svarsčio kilnojimo
varžybos

Švenčionių

Molėtų kultūros centras
www.moletaikultura.lt
Molėtų kultūros centras
www.moletaikultura.lt
Molėtų krašto muziejus
www.moletumuziejus.lt
Dėl prekybos kreiptis tel. +370 383 51138
Molėtų kultūros centras
www.moletaikultura.lt
Švenčionių, Švenčionėlių ir Pabradės miestų
kultūros centrai
kultura@svencionys.lt
Švenčionių, Švenčionėlių ir Pabradės miestų
kultūros centrai
kultura@svencionys.lt
Švenčionių rajono sporto centras
sportocentras@svencionys.lt
Švenčionių rajono sporto centras
sportocentras@svencionys.lt

Lietuvos mokyklų žaidynių rajoninės „Drąsūs, stiprūs, vikrūs”
varžybos
Lietuvos mokyklų žaidynių rajoninės štangos spaudimo varžybos

Švenčionių

Švenčionių rajono sporto centras
sportocentras@svencionys.lt

Švenčionių

Švenčionių rajono sporto centras
sportocentras@svencionys.lt

Vasarį-kovą

VII-osios Rytų Aukštaitijos senjorų „39+“ krepšinio pirmenybės
„Jaros sauga“ taurei laimėti

Švenčionių

Vasarį-kovą

VII-osios Rytų Aukštaitijos krepšinio pirmenybės

Švenčionių

Vasarį – gruodį

VII-osios Rytų Aukštaitijos krepšinio pirmenybės

Švenčionių

Švenčionių rajono sporto centras
sportocentras@svencionys.lt
Rytų Aukštaitijos krepšinio teisėjų asociacija
Švenčionių rajono sporto centras
sportocentras@svencionys.lt
Rytų Aukštaitijos krepšinio teisėjų asociacija
Švenčionių rajono sporto centras
sportocentras@svencionys.lt

Vasarį – gruodį

Lietuvos Moksleivių krepšinio lygos U18 vaikinų jaunių krepšinio
čempionatas

Švenčionių

Vasarį – gruodį

Lietuvos Moksleivių krepšinio lygos U12 berniukų krepšinio
čempionatas „Pirmasis iššūkis“

Švenčionių

Vasarį

Atviros salės futbolo turnyras „DSC taurė-2017“

Utenos

Utenos daugiafunkcis sporto centras
www.sportas.utena.lm.lt

11 d.

Utenos

Utenos daugiafunkcis sporto centras
www.sportas.utena.lm.lt

Utenos

Utenos kultūros centras
www.kulturautenoje.lt, http://utenoskc.lt

26 d.

Tarptautinės senjorų salės futbolo varžybos, skirtos ilgamečio
Vilniaus „Žalgirio“ žaidėjo Stanislavo Ramelio atminimui
Vasario 16-osios dienos minėjimas. Rajono meno ir kultūros
premijų teikimas. Utenos krašto garbės piliečio vardo teikimo
ceremonija. Klaipėdos muzikinio teatro orkestro koncertas
Žiemos šventė (Užgavėnės) prie Dauniškio ežero

Utenos

26 d.

Žiemos sporto šventė, skirta sporto metams

Utenos

Utenos kultūros centras (Utenos kultūros centro
erdvės, Dauniškio ežero pakrantė)
www.kulturautenoje.lt, http://utenoskc.lt
Utenos daugiafunkcis sporto centras
www.sportas.utena.lm.lt

10 d.

Sportinės akrobatikos Visagino miesto pirmenybės (individuali
programa).Varžybos skirtos Lietuvos valstybės atkūrimo dienai

Visagino

Vasarį
Vasarį

16 d.

Lietuvos moksleivių krepšinio lyga
Švenčionių rajono sporto centras
sportocentras@svencionys.lt
Lietuvos moksleivių krepšinio lyga
Švenčionių rajono sporto centras
sportocentras@svencionys.lt

Visagino sporto centras, Parko g. 2a.
akrovis@sugardas.lt vyks akrobatikos sporto salėje.
Atsakingas asmuo Irina Ranceva (tel. + 370 657 89
711) Daugiau informacijos http://vsc.sugardas.lt

11 – 12 d.

Visagino sporto centro slidinėjimo varžybos

Visagino

25 – 26 d.

Utenos apskrities mažojo futbolo moterų pirmenybės

Visagino

1,2, 9, 23 d.

Zarasų

Zarasų krašto muziejus
www.zarasumuziejus.lt
tac@zarasai.lt

Zarasų

Kultūros centras Dusetų dailės galerija.
www.dusetukultura.lt
dusetu.galerija@gmail.com
Dusetų seniūnija: dusetos@zarasai.lt

11 d.

Keramikos pamokos Amatų centre Antazavės dvare (Zarasų
rajonas): suvenyrų, dubenėlių, ąsočių žiedimas. Meistrai: Vasario
mėn. – Genutė ir Erikas Hincai, kovo mėn. – Romualdas Pučekas
Respublikinėse ristūnų žirgų lenktynėse ,,Sartai“ Dusetose (Zarasų
rajonas).
Tradicinės tarptautinės parodos ,,Žirgas fotografijoje“ atidarymas
Dusetų dailės galerijoje
Automobilių žiemos šventė Zarasuose „Aukštaitijos taurė 2017“

Zarasų

18-19 d.

Lietuvos orientavimosi sporto slidėmis čempionatas

Zarasų

25 d.

Zarasų rajono savivaldybės kultūros centro vokalinio ansamblio
,,Rasos“ (vadovė Rasa Lukošiūnaitė) veiklos jubiliejus Zarasų
kultūros centre
Užgavėnės Šlyninkos vandens malūne (Zarasų rajonas)

Zarasų

Zaraso ežero didžiojoje saloje
Organizatorius ZASK “Akseleratorius”
http://www.akseleratorius.eu/
Tel. +370 61435442
spparvydas@gmail.com
Zarasų orientavimosi sporto klubas “Šiurpys”
Tel. 864505769, eduardas.n@gmail.com
Zarasų rajono savivaldybės kultūros centras.
www.zkc.lt, z.k.r@mail.lt

Kovą–rugsėjį

Tarptautinis jaunimo performansų festivalis „Pasaulis pagal mus“
Kultūros centre ir skyriuose

Anykščių

Vasarį - birželį

Lietuvos jaunimo improvizacinių renginių ciklas „Kita forma“
Kultūros centre ir skyriuose

Anykščių

11 d.

Lietuvos nepriklausomybės dienos renginiai. Anykščių kultūros
centro teatro A. Vienuolio „Prieblandoje“ premjera

Anykščių

4 d.

4-03.17

28 d.

Zarasų

Visagino sporto centras, Parko g. 2A.
akrovis@sugardas.lt. Slidinėjimo trasa. Daugiau
informacijos http://vsc.sugardas.lt
Visagino rekreacijos paslaugų centras (Vilties g.
5a). Atsakingas asmuo V. Charbedija (8 386) 60
317

www.slyninkosmalunas.lt
vandensmalunas@gmail.com

KOVAS
Anykščių kultūros centras,
Dir. Dijana Petrokaitė, 8 381 52096
akrumai@gmail.com, www.anyksciu-k-c.lt
Anykščių kultūros centras,
Dir. Dijana Petrokaitė, 8 381 52096
akrumai@gmail.com, www.anyksciu-k-c.t
Anykščių kultūros centras,
Dir. Dijana Petrokaitė, 8 381 52096
akrumai@gmail.com, www.anyksciu-k-c.lt

Ignalinos

Ignalinos kultūros ir sporto centras
Tel. 8 386 53476

Sausį- kovą

Moksleivių liaudies dailės konkurso „Sidabro vainikėlis“ rajoninis
turas
Rajono vyrų krepšinio pirmenybės

Ignalinos

Sausį-balandį

Rytų Aukštaitijos senjorų krepšinio pirmenybės

Ignalinos

Sausį- gruodį

Lietuvos asociacijos regionų krepšinio lygos čempionato varžybos

Ignalinos

Sausį- gruodį

Renginių ciklas „Gimtųjų žodžių apkabinti...“

Ignalinos

11 d.

Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienai skirtas minėjimas

Ignalinos

11 d.

Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienai skirtas
profesionaliosios muzikos koncertas Paliesiaus dvare

Ignalinos

Ignalinos kultūros ir sporto centras
Ignalinos krepšinio asociacija
Tel. 8 386 52804
Ignalinos kultūros ir sporto centras
Rytų Aukštaitijos krepšinio teisėjų asociacija
Tel. 8 386 52804
Regionų krepšinio lyga
Ignalinos kultūros ir sporto centras
Ignalinos krepšinio asociacija
Tel. 8 386 52804
Ignalinos rajono savivaldybės viešoji biblioteka,
filialai
Tel. 8 386 53158
Ignalinos kultūros ir sporto centras
Tel. 8 386 52185
Paliesiaus dvaras
Tel. 865505864

Vasarį – balandį

Rajono vyrų krepšinio pirmenybės

Kupiškio

Kupiškio rajono kūno kultūros ir sporto centras
www.kupiskiokksc.lt

„Tramtatulis“ – vaikų ir moksleivių – lietuvių liaudies kūrybos
atlikėjų konkursas (rajoninis ratas)
Mažasis kultūros festivalis „Tėvynė – kaip gražiausia melodija“,
skirtas Lietuvos nepriklausomybės atkūrimui
Lietuvos profesionalių teatrų festivalis „Art do“

Kupiškio

Kupiškio kultūros centras
http://kupiskiokultura.lt

Kupiškio

Kupiškio kultūros centras
http://kupiskiokultura.lt

Kupiškio

Kupiškio kultūros centras
http://kupiskiokultura.lt

Kaziuko mugė

Molėtų

Molėtų krašto žmonių su negalia sąjunga

Kovą

3 d.
11 d.
20-27 d.

3 d.

Dėl prekybos kreiptis tel. +370 383 52734

11 d.

Renginys, skirtas Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienai.
Rajono Kazio Umbraso literatūrinės premijos ir Dailės ir
fotografijos premijos teikimas

Molėtų

Molėtų kultūros centras, www.moletaikultura.lt
Molėtų krašto muziejus, www.moletumuziejus.lt
Molėtų rajono savivaldybės viešoji biblioteka
www.moletai.rvb.lt

26 d.

Lietuvos vaikų ir moksleivių konkurso „Tramtatulis“ regioninis
turas

Molėtų

Molėtų kultūros centras
www.moletaikultura.lt

4 d.

Kaziuko mugė

Švenčionių

Švenčionėlių miesto kultūros centras
svencioneliukultura@gmail.com

Vasarį-kovą

Švenčionių rajono vyrų krepšinio pirmenybės

Švenčionių

Vasarį-kovą

VII-osios Rytų Aukštaitijos senjorų „39+“ krepšinio pirmenybės
„Jaros sauga“ taurei laimėti

Švenčionių

Vasarį-kovą

VII-osios Rytų Aukštaitijos krepšinio pirmenybės

Švenčionių

Vasarį – gruodį

VII-osios Rytų Aukštaitijos krepšinio pirmenybės

Švenčionių

Vasarį – gruodį

Lietuvos Moksleivių krepšinio lygos U18 vaikinų jaunių krepšinio
čempionatas

Švenčionių

Vasarį – gruodį

Lietuvos Moksleivių krepšinio lygos U12 berniukų krepšinio
čempionatas „Pirmasis iššūkis“

Švenčionių

11 d.

Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienos minėjimai

Švenčionių

11 d.

Lietuvos mažosios kultūros sostinės renginių ciklas
Projekto ,,Labanoro žiedas“ vykdymas – pažintinis žygis pėsčiomis
,,Ką mena Labanoro krašto praeitis“ (žygio maršrutas planuojamas
Budrių piliakalnio link)
Rajono kapelų šventė „Juozapinės Aukštaitiškai“
Tautodailininkų darbų paroda – mugė

Švenčionių

19 d.

Švenčionių

atsakinga už prekybą Vida Vilutienė,
svencioneliukultura@gmail.com
Švenčionių rajono sporto centras
sportocentras@svencionys.lt
Švenčionių rajono sporto centras
sportocentras@svencionys.lt
Rytų Aukštaitijos krepšinio teisėjų asociacija
Švenčionių rajono sporto centras
sportocentras@svencionys.lt
Rytų Aukštaitijos krepšinio teisėjų asociacija
Švenčionių rajono sporto centras
sportocentras@svencionys.lt
Lietuvos moksleivių krepšinio lyga
Švenčionių rajono sporto centras
sportocentras@svencionys.lt
Lietuvos moksleivių krepšinio lyga
Švenčionių rajono sporto centras
sportocentras@svencionys.lt
Švenčionių, Švenčionėlių ir Pabradės miestų
kultūros centrai
kultura@svencionys.lt
Kaltanėnų ugdymo ir turizmo centras
kaltanenu.utc@gmail.com

Švenčionių miesto kultūros centras
svencionyskc@svencionys.lt

atsakinga už prekybą Jolanta Olechnovič,
svencionyskc@svencionys.lt
11 d.

Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo diena, šviesos instaliacijos,
koncertas

Utenos

11 d.

Krepšinio šventė 3x3, skirta Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo
dienai
Tarptautinė XVII gamtos fotografijų paroda, skirta Žemės dienai

Utenos
Utenos

Gamtos fotografų klubas „Žalias skėtis“
www.kulturautenoje.lt

24 d.

Respublikinis tautinių šokių festivalis „Draugai draugams“,
dalyvauja Lietuvos ir Latvijos vaikų šokių ir dainų ansambliai

Utenos

Kovą

Kontaktų mugė: kultūra, švietimas, turizmas, verslas

Utenos

Utenos kultūros centras
www.kulturautenoje.lt
http://utenoskc.lt
Utenos kraštotyros muziejus
www.utenosmuziejus.lt

Kovą

Velykinė mugė

Utenos

Utenos daugiafunkcis sporto centras
www.sportas.utena.lm.lt

4 d.

Utenos apskrities šuolių ant batuto ir akrobatinio takelio Visagino
miesto čempionatas (suaugusieji, jaunimas, jauniai, jaunučiai,
vaikai)
XXIII tarptautinis Visagino taurės graikų-romėnų imtynių turnyras

Visagino

Visagino sporto centras, Parko g. 2A.
akrovis@sugardas.lt vyks akrobatikos sporto salėje.
Daugiau informacijos http://vsc.sugardas.lt

Visagino

Šuolių ant batuto ir akrobatinio takelio Lietuvos Respublikos
pirmenybės. Varžybos skirtos Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo
dienai
Sportinės akrobatikos Lietuvos Respublikos suaugusiųjų, jaunimo,
jaunių, jaunučių, vaikų taurės varžybos

Visagino

Visagino sporto centras, Parko g. 2A.
akrovis@sugardas.lt vyks akrobatikos sporto salėje.
Daugiau informacijos http://vsc.sugardas.lt
Visagino sporto centras, Parko g. 2A.
akrovis@sugardas.lt vyks akrobatikos sporto salėje.
Daugiau informacijos http://vsc.sugardas.lt

20 d.

3 – 4 d.

18 d.

24 – 25 d.

Visagino

Utenos kultūros centras
www.kulturautenoje.lt
http://utenoskc.lt
Utenos daugiafunkcis sporto centras
www.sportas.utena.lm.lt

Visagino sporto centras, Parko g. 2A.
akrovis@sugardas.lt vyks akrobatikos sporto salėje.
Atsakingas asmuo V. Kalinin (tel. + 370 616 91
075). Daugiau informacijos http://vsc.sugardas.lt

23 – 26 d.

Tarptautinis futbolo turnyras (11X11) Visagino sporto centro taurei
laimėti. (berniukai 2003 m.g.)

Visagino

30 d iki
balandžio 2 d.

Visagino sporto centro merginų futbolo Taurė

Visagino

Visagino sporto centras, Parko g. 2A.
akrovis@sugardas.lt vyks centriniame miesto
stadione. Daugiau informacijos http://vsc.sugardas.lt
Visagino sporto centras, Parko g. 2A.
akrovis@sugardas.lt vyks centriniame miesto
stadione

3, 10, 17, 24 d.

Keramikos pamokos Amatų centre Antazavės dvare (Zarasų
rajonas): suvenyrų, dubenėlių, ąsočių žiedimas. Meistrai: Vasario
mėn. – Genutė ir Erikas Hincai, kovo mėn. – Romualdas Pučekas

Zarasų

8 d.

Zarasų rajono savivaldybės kultūros centro tradicinės kapelos
,,Čir-vir-vyrai“ (vadovas Gintaras Andrijauskas) veiklos jubiliejus
– koncertas Zarasų kultūros centre
Choro ,,Ąžuoliukas“ koncertas, skirtas Kovo 11-ąjai Zarasų
kultūros centre

Zarasų
Zarasų

Zarasų rajono savivaldybės kultūros centras.
www.zkc.lt
Kultūros centras Dusetų dailės galerija.

Jolantos Abeles (Jekabpils, Latvija) tapybos parodos atidarymas
Dusetų dailės galerijoje

Zarasų

Kultūros centras Dusetų dailės galerija.
www.dusetukultura.lt

11 d.

18 d.
iki balandžio
13 d.

Vaikų ir jaunimo kultūrinė edukacija, Zarasų
krašto muziejus
www.zarasumuziejus.lt
tac@zarasai.lt
Renginys, skirtas Tarptautinei moters dienai.
Zarasų rajono savivaldybės kultūros centras.

BALANDIS
Balandį–lapkritį

Literatūros, muzikos ir teatro festivalis „Rašytojų balsai A.
Vienuolio verandoje: klasika ir modernumas“ Muziejuje

Anykščių

Kovą–rugsėjį

Tarptautinis jaunimo performansų festivalis „Pasaulis pagal mus“
Kultūros centre ir skyriuose

Anykščių

Vasarį - birželį

Lietuvos jaunimo improvizacinių renginių ciklas „Kita forma“
Kultūros centre ir skyriuose

Anykščių

24–29 d.

Nacionalinės Bibliotekos savaitės renginiai Bibliotekoje

Anykščių

A.Baranausko ir A. Vienuolio-Žukausko
memorialinis muziejus, Dir. Antanas Verbickas, 8
381 58015, a.vienuolis@gmail.com
www.baranauskas.lt
Anykščių kultūros centras,
Dir. Dijana Petrokaitė, 8 381 52096
akrumai@gmail.com, www.anyksciu-k-c.lt
Anykščių kultūros centras,
Dir. Dijana Petrokaitė, 8 381 52096
akrumai@gmail.com, www.anyksciu-k-c.t
Anykščių rajono savivaldybės L.ir S. Didžiulių
viešoji biblioteka
Dir. Romas Kutka, 8 381 51663
direktorius.avb@gmail.com, www.anyksciuvb.lt

Balandį

Jaunųjų dainininkų festivalis „Mažoji žvaigždutė“

Ignalinos

Sausį-balandį

Rytų Aukštaitijos senjorų krepšinio pirmenybės

Ignalinos

Sausį- gruodį

Lietuvos asociacijos regionų krepšinio lygos čempionato varžybos

Ignalinos

Sausį- gruodį

Renginių ciklas „Gimtųjų žodžių apkabinti...“

Ignalinos

Balandį

Ignalinos

Balandį

Rytų Aukštaitijos liaudies muzikos ir šokių festivalis „Oi,
padainuosim ir pašoksim mes suėję“
Lietuvos vaikų ir jaunimo teatrų šventė „Šimtakojis“

Balandį

Nacionalinės bibliotekų savaitės renginiai

Ignalinos

Balandį

Velykinis vyrų tinklinio turnyras

Ignalinos

Balandį –gruodį

Piliakalnių metams skirtas renginių ciklas „Piliakalnių paslaptys“

Ignalinos

Ignalinos rajono savivaldybės viešoji biblioteka,
filialai
Tel. 8 386 53158

Vasarį – balandį

Rajono vyrų krepšinio pirmenybės

Kupiškio

Kupiškio rajono kūno kultūros ir sporto centras
www.kupiskiokksc.lt

Balandžio 1-osios apdovanojimų teikimo ceremonija „Milžino
pėda“
Pasaulinė Kultūros diena

Kupiškio

Kupiškio kultūros centras
http://kupiskiokultura.lt

Kupiškio

Kupiškio kultūros centras
http://kupiskiokultura.lt

8 d.

Seniūnijų šventė „Po posmų, po untrų“

Molėtų

28 d.

Mažoji knygų mugė

Molėtų

29-30 d.

XXI-oji pirmosios pavasario žalumos šventė „Jorė“

Molėtų

Molėtų kultūros centras
www.moletaikultura.lt
Molėtų rajono savivaldybės viešoji biblioteka
www.moletai.rvb.lt
Molėtų krašto muziejus
www.moletumuziejus.lt

1 d.
14 d.

Ignalinos

Ignalinos kultūros ir sporto centras
Tel. 8 386 53476
Ignalinos kultūros ir sporto centras
Rytų Aukštaitijos krepšinio teisėjų asociacija
Tel. 8 386 52804
Regionų krepšinio lyga
Ignalinos kultūros ir sporto centras
Ignalinos krepšinio asociacija
Tel. 8 386 52804
Ignalinos rajono savivaldybės viešoji biblioteka,
filialai
Tel. 8 386 53158
Ignalinos kultūros ir sporto centras
Tel. 8 386 52185
Ignalinos kultūros ir sporto centras
Tel. 8 386 52185
Ignalinos rajono savivaldybės viešoji biblioteka,
filialai
Tel. 8 386 53158
Ignalinos kultūros ir sporto centras
Tel. 8 386 52804

23 d.

Dainų vakaras „Tau Lietuva“, skirtas Lietuvos valstybės atkūrimo
100-mečiui

Švenčionių

Švenčionėlių miesto kultūros centras
svencioneliukultura@gmail.com

22 d.

Lietuvos maironiečių sambūrys Švenčionių miesto parke

Švenčionių

26 d.

Lietuvos mažosios kultūros sostinės renginių ciklas
Projekto ,,Labanoro žiedas“ vykdymas – pažintinis žygis dviračiais
,,Pažinkime Labanoro kraštą I“ (žygio maršrutas planuojamas palei
Aiseto ežerą)
VII-osios Rytų Aukštaitijos krepšinio pirmenybės

Švenčionių

Švenčionių rajono savivaldybė
kultura@svencionys.lt
Kaltanėnų ugdymo ir turizmo centras
kaltanenu.utc@gmail.com

Švenčionių

Švenčionių rajono sporto centras
sportocentras@svencionys.lt

Vasarį – gruodį

Lietuvos Moksleivių krepšinio lygos U18 vaikinų jaunių krepšinio
čempionatas

Švenčionių

Vasarį – gruodį

Lietuvos Moksleivių krepšinio lygos U12 berniukų krepšinio
čempionatas „Pirmasis iššūkis“

Švenčionių

Lietuvos moksleivių krepšinio lyga
Švenčionių rajono sporto centras
sportocentras@svencionys.lt
Lietuvos moksleivių krepšinio lyga
Švenčionių rajono sporto centras
sportocentras@svencionys.lt

27 d.

Tarptautinės plaukimo varžybos „Olimpiečių taurė – 2017“

Utenos

Utenos daugiafunkcis sporto centras
www.sportas.utena.lm.lt

1 d.

Aerobinės gimnastikos Visagino miesto pirmenybės (jaunių
amžiaus grupė)

Visagino

Nuo sausio 30 d
iki balandžio 2
d.
7 d.

Visagino sporto centro merginų futbolo Taurė

Visagino

Šuolių ant batuto ir akrobatinio takelio Lietuvos Respublikos
čempionatas

Visagino

7 – 9 d.

Tarptautinis futbolo turnyras (11X11) skirtas Visagino savivaldybės
merės taurei laimėti. (merginos 2000 m.g.)

Visagino

8 d.

Kikboksingo Visagino turnyras „Atviras ringas-2017“

Visagino

Visagino sporto centras, Parko g. 2A.
akrovis@sugardas.lt vyks akrobatikos sporto salėje.
Daugiau informacijos http://vsc.sugardas.lt
Visagino sporto centras, Parko g. 2A.
akrovis@sugardas.lt vyks centriniame miesto
stadione.
Visagino sporto centras, Parko g. 2A.
akrovis@sugardas.lt vyks akrobatikos sporto salėje.
Daugiau informacijos http://vsc.sugardas.lt
Visagino sporto centras, Parko g. 2A.
akrovis@sugardas.lt vyks centriniame miesto
stadione. Daugiau informacijos http://vsc.sugardas.lt
Visagino rekreacijos paslaugų centras (Vilties g. 5a)
http://vrpc.lt/ tel. (8 386) 60 317

21 – 22 d.

Sportinės akrobatikos Lietuvos Respublikos suaugusiųjų, jaunimo,
jaunių, jaunučių, vaikų čempionatas ir pirmenybės

Visagino

Vasarį – gruodį

Visagino sporto centras, Parko g. 2A.
akrovis@sugardas.lt Daugiau informacijos

http://vsc.sugardas.lt atsakingas asmuo Jekaterina
Filipovič (tel. +370 625 10 198)
4, 7, 11, 14, 18,
21, 25, 28 d.

5 d. –
iki gegužės 3 d.
14 d.
iki gegužės 5
d.
Nuo sausio 18
d.
iki balandžio
13 d.

Medžio drožybos pamokos Amatų centre Antazavės dvare (Zarasų
rajonas): geldų, prieverpsčių drožimas. Meistras – Erikas Čypas.
Keramikos pamokos Amatų centre Antazavės dvare (Zarasų
rajonas): lipdome švilpynes. Meistras – Romualdas Pučekas
Agatos Granickos (Vilnius) verbų ir margučių velykinė paroda

Zarasų

Zarasų krašto muziejus
www.zarasumuziejus.lt
tac@zarasai.lt

Zarasų

Zarasų krašto muziejus
www.zarasumuziejus.lt

Valentino Juraičio (Vilnius) fotografijos parodos atidarymas Dusetų
dailės galerijoje

Zarasų

Kultūros centras Dusetų dailės galerija.
www.dusetukultura.lt

Zarasų

Kultūros centras Dusetų dailės galerija.
www.dusetukultura.lt

Jolantos Abeles (Jekabpils, Latvija) tapybos parodos atidarymas
Dusetų dailės galerijoje

GEGUŽĖ
Gegužį–rugsėjį

Klasikinės muzikos festivalis „Muzikos savaitgaliai Anykščiuose“
Menų centre

Anykščių

Gegužį–spalį

„KINAS: matau, girdžiu, liečiu“ (seminarai, kino peržiūros su
diskusijomis, kūrybinės stovyklos) Kultūros centre

Anykščių

Balandį–lapkritį

Literatūros, muzikos ir teatro festivalis „Rašytojų balsai A.
Vienuolio verandoje: klasika ir modernumas“ Muziejuje

Anykščių

Kovą–rugsėjį

Tarptautinis jaunimo performansų festivalis „Pasaulis pagal mus“
Kultūros centre ir skyriuose

Anykščių

Vasarį - birželį

Lietuvos jaunimo improvizacinių renginių ciklas „Kita forma“
Kultūros centre ir skyriuose

Anykščių

1–7 d.

Dizaino savaitė Anykščių menų inkubatoriuje-menų studijoje

Anykščių

Anykščių menų centras dir. Tomas Tuskenis, 8 381
51447, anyksciumenucentras@gmail.com
www.amenucentras.lt
Anykščių kultūros centras,
Dir. Dijana Petrokaitė, 8 381 52096
akrumai@gmail.com, www.anyksciu-k-c.lt
A.Baranausko ir A. Vienuolio-Žukausko
memorialinis muziejus, Dir. Antanas Verbickas, 8
381 58015, a.vienuolis@gmail.com
www.baranauskas.lt
Anykščių kultūros centras,
Dir. Dijana Petrokaitė, 8 381 52096
akrumai@gmail.com, www.anyksciu-k-c.lt
Anykščių kultūros centras,
Dir. Dijana Petrokaitė, 8 381 52096
akrumai@gmail.com, www.anyksciu-k-c.t
Anykščių menų inkubatorius-menų studija
Dir. Daiva Perevičienė, 8 381 20190
verslas@res.lt, www.anyksciumenai.lt

4–5 d.

Tarptautinė mokslinė-praktinė memorialinių muziejų konferencija
„Memorialinis muziejus: kelias į knygą“ Muziejuje

Anykščių

4–6 d.

Tarptautinis plaukimo 13 sprinto festivalis „Anykščiai – 2017”
Baseine
Tarptautinis lietuviškų mėgėjų teatrų festivalis „ARTimi“ Kultūros
centre

Anykščių

12 d.

Istorinė šventė Anykščių krašto moksleiviams Šeimyniškėlių
(Vorutos) piliakalnio papilyje Šeimyniškėlių (Vorutos) piliakalnio
papilyje

Anykščių

13–14 d.

Nuotykių lenktynės „Nykštietiškas triatlonas – 2017“ Anykščių
mieste Anykščių mieste
Turizmo sezono atidarymas

Anykščių

19–20 d.

Nacionalinė skaitymo šventė mokiniams – konkurso laureatams
„Muziejus – lyg atversta knyga“ Muziejuje

Anykščių

Gegužį

53-ojo tarptautinio poezijos festivalio „Poezijos pavasaris“
pristatymas Bibliotekoje

Anykščių

30 d. iki birželio
1d.

Vaikų, jaunimo ir folkloro ansamblių vadovų etnokultūrinio
ugdymo stovykla „Pumpurėlis“ Kultūros centre ir Niūronių k.

Anykščių

Gegužį

Regioninis vokalinės muzikos festivalis „Dainuok, širdie, dainuok“

Ignalinos

Sausį- gruodį

Lietuvos asociacijos regionų krepšinio lygos čempionato varžybos

Ignalinos

Sausį- gruodį

Renginių ciklas „Gimtųjų žodžių apkabinti...“

Ignalinos

11 -14 d.

Anykščių

A.Baranausko ir A. Vienuolio-Žukausko
memorialinis muziejus, Dir. Antanas Verbickas, 8
381 58015, a.vienuolis@gmail.com
www.baranauskas.lt
VšĮ „Sveikatos oazė“, dir. Sonata Veršelienė,
bangenis@res.lt, www.sveikatosoaze.lt
Anykščių kultūros centras,
Dir. Dijana Petrokaitė, 8 381 52096
akrumai@gmail.com, www.anyksciu-k-c.lt
A.Baranausko ir A. Vienuolio-Žukausko
memorialinis muziejus, Dir. Antanas Verbickas, 8
381 58015, a.vienuolis@gmail.com
www.baranauskas.lt

Viešoji įstaiga Anykščių turizmo
informacijos centras, dir. Vilanda Reikalienė, 8 381
59177, www.infoanyksciai.lt
A.Baranausko ir A. Vienuolio-Žukausko
memorialinis muziejus, Dir. Antanas Verbickas, 8
381 58015, a.vienuolis@gmail.com
www.baranauskas.lt
Anykščių rajono savivaldybės L.ir S. Didžiulių
viešoji biblioteka
Dir. Romas Kutka, 8 381 51663
direktorius.avb@gmail.com, www.anyksciuvb.lt
Anykščių kultūros centras,
Dir. Dijana Petrokaitė, 8 381 52096
akrumai@gmail.com, www.anyksciu-k-c.lt
Ignalinos kultūros ir sporto centras
Tel. 8 386 52185
Regionų krepšinio lyga
Ignalinos kultūros ir sporto centras
Ignalinos krepšinio asociacija
Tel. 8 386 52804
Ignalinos rajono savivaldybės viešoji biblioteka,
filialai
Tel. 8 386 53158

Balandį –gruodį

Piliakalnių metams skirtas renginių ciklas „Piliakalnių paslaptys“

Ignalinos

18 d.

Tarptautinei muziejų dienai skirtas renginys A. Hrebnickio
muziejuje

Ignalinos

Gegužės 19 d.
Spalio 21 d.

Ignalinos

20 d.

Lietuvos mažosios kultūros sostinės renginių ciklas
Rašomosios kūrybos konkursas „Ir vėl grįžtu aš į Palūšę“
Muziejų naktis Ignalinos krašto muziejuje

Ignalinos

Ignalinos krašto muziejus
Tel. 8 386 53147

Gegužį – rugsėjį

Žygis baidarėmis „Lėvens upe su baidare“

Kupiškio

Gegužį – spalį

Žygis turistiniu maršrutu Kupiškio rajone

Kupiškio

Gegužį – birželį

Vasaros turizmo sezono atidarymas

Kupiškio

Gegužį

Rajono pradinukų spartakiada

Kupiškio

VšĮ Kupiškio r. turizmo ir verslo informacijos
centras www.info.kupiskis.lt
VšĮ Kupiškio r. turizmo ir verslo informacijos
centras www.info.kupiskis.lt
VšĮ Kupiškio r. turizmo ir verslo informacijos
centras www.info.kupiskis.lt
Kupiškio rajono kūno kultūros ir sporto centras
www.kupiskiokksc.lt

14 d.

Pramogų ir edukacijos mugė, skirta tarptautinei šeimos dienai

Kupiškio

Kupiškio kultūros centras
http://kupiskiokultura.lt

17 d.

Muziejų naktis

Molėtų

Molėtų krašto muziejus
www.moletumuziejus.lt

10 d.

Lietuvos mažosios kultūros sostinės renginių ciklas
Projekto ,,Labanoro žiedas“ vykdymas – pažintinis žygis dviračiais
,,Pažinkime Labanoro kraštą II“
Gatvės muzikantų festivalis

Švenčionių

Kaltanėnų ugdymo ir turizmo centras
kaltanenu.utc@gmail.com

Švenčionių

27 d.

Pažintinis žygis ,,Turizmo galimybės Labanoro krašte“ apjungiant
įvairius keliavimo būdus

Švenčionių

Švenčionėlių miesto kultūros centras
svencioneliukultura@gmail.com
Kaltanėnų ugdymo ir turizmo centras
kaltanenu.utc@gmail.com

Gegužį

Šviečiančio ir grojančio fontano Dauniškio ežere atidarymas

Utenos

Gegužį-birželį

Atviros salės moterų krepšinio turnyras, skirtas LSD „Žalgiris“
taurei laimėti

Utenos

21 d.

Ignalinos rajono savivaldybės viešoji biblioteka,
filialai
Tel. 8 386 53158
Ignalinos krašto muziejaus prof. A. Hrebnickio
memorialinis muziejus
Tel. 8 386 53147
Palūšės krašto bendruomenė
Tel. 865015845

Utenos kultūros centras
www.kulturautenoje.lt, http://utenoskc.lt
Utenos daugiafunkcis sporto centras
www.sportas.utena.lm.lt

Gegužį

Profesionaliosios muzikos koncertai fontanų mieste „Fontanų
noktiurnas“

Utenos

10 d.

Lietuvos mokyklų žaidynių pradinių klasių finalinės lengvosios
atletikos trikovės varžybos
Tarptautinė muziejų naktis

Utenos

20-21 d.

V Lietuvos skudutininkų ansamblių, ragų ir daudyčių pūtėjų
festivalis „Dudutis“

Utenos

5 d.

Utenos apskrities šuolių ant batuto ir akrobatinio takelio Visagino
miesto čempionatas (suaugusieji, jaunimas, jauniai, jaunučiai,
vaikai)
Sportinių šokių „ Azalijos taurė 2017“ varžybos

Visagino

Visagino sporto centras, Parko g. 2A.
akrovis@sugardas.lt Daugiau informacijos
http://vsc.sugardas.lt

Visagino

Sportinės akrobatikos tarptautinis turnyras „OPEN BALTIK“
skirtas Tatjanos Semionovos Visagino miesto garbės pilietės
atminimui

Visagino

Visagino sporto centras, Parko g. 2A.
akrovis@sugardas.lt Varžybos vyks akrobatikos
sporto salėje. Daugiau informacijos
http://vsc.sugardas.lt
Visagino sporto centras, Parko g. 2A.
akrovis@sugardas.lt Atsakingas asmuo Viktor
Kalinin (tel. + 370 616 91 075)

Emilijos Taločkienės (Vilnius) tapybos parodos ,,Mano Lietuva“
atidarymas
Tarptautinis tradicinis liaudiško muzikavimo festivalis ,,Sėlos
muzikantai“ Zarasuose Šlyninkos vandens malūne ir Dusetose
kultūros centre (Zarasų rajonas). Meno vadovas Gintaras
Andrijauskas
Alvydo Stausko kūrybos parodos (Dusetos) Dusetų K.Būgos
viešojoje bibliotekoje atidarymas
,,Poezijos pavasaris 2017“ Zarasuose, skirtas Kalbos kultūros
metams
Kurortinio sezono atidarymas ,,Zarasai – tarytum vasara 2017“
Zaraso ežero salos paplūdimyje bei kultūros įstaigų erdvėse

Zarasų

Kultūros centras Dusetų dailės galerija
www.dusetukultura.lt

Zarasų

Zarasų rajono savivaldybės kultūros centras.
www.zkc.lt, z.k.r@mail.lt

18 d.

6 d.

12 – 13 d.

6 d.
12 – 14 d.

24 d.
iki birželio 27 d.
25 d.
26 – 27 d.

Utenos

Utenos kultūros centras
www.kulturautenoje.lt
http://utenoskc.lt
Utenos daugiafunkcis sporto centras
www.sportas.utena.lm.lt
Utenos kraštotyros muziejus
www.utenosmuziejus.lt
Utenos kultūros centras
www.kulturautenoje.lt, http://utenoskc.lt

Lauko prekyba galima
Zarasų

Kultūros centras Dusetų dailės galerija
www.dusetukultura.lt

Zarasų

Zarasų viešoji biblioteka.
http://www.zarasubiblioteka.lt

Zarasų

Zarasų rajono savivaldybės administracijos
Švietimo ir kultūros skyrius.
kultura@zarasai.lt
Zarasų rajono savivaldybės biudžetinės kultūros
įstaigos. www.zkc.lt, z.k.r@mail.lt

Lauko prekyba galima

BIRŽELIS
Vasaros pasakų festivalis rašytojos Bronės Buivydaitės sodyboje

Anykščių

Gegužį–rugsėjį

Klasikinės muzikos festivalis „Muzikos savaitgaliai Anykščiuose“
Menų centre

Anykščių

Gegužį–spalį

„KINAS: matau, girdžiu, liečiu“ (seminarai, kino peržiūros su
diskusijomis, kūrybinės stovyklos) Kultūros centre

Anykščių

Balandį–lapkritį

Literatūros, muzikos ir teatro festivalis „Rašytojų balsai A.
Vienuolio verandoje: klasika ir modernumas“ Muziejuje

Anykščių

Kovą–rugsėjį

Tarptautinis jaunimo performansų festivalis „Pasaulis pagal mus“
Kultūros centre ir skyriuose

Anykščių

Vasarį - birželį

Lietuvos jaunimo improvizacinių renginių ciklas „Kita forma“
Kultūros centre ir skyriuose

Anykščių

Respublikinė tradicinės kultūros ir žirgų sporto šventė „Bėk bėk,
žirgeli!“ Niūronių k., Anykščių sen.

Anykščių

Birželį –rugpjūtį

Anykščių r. savivaldybės
administracija
www.anyksciai.lt
Mugė tel. 8 381 42397, rita.visockienė@anyksciai.lt

3 d.

Tarptautinė Meno terapijos ir kūrybinių improvizacijų stovyklafestivalis „Troškimai“ Troškūnuose

Anykščių

7–11 d.

13 d.

A.Baranausko ir A. Vienuolio-Žukausko
memorialinis muziejus, Dir. Antanas Verbickas, 8
381 58015, a.vienuolis@gmail.com
www.baranauskas.lt
Anykščių menų centras dir. Tomas Tuskenis, 8 381
51447, anyksciumenucentras@gmail.com
www.amenucentras.lt
Anykščių kultūros centras,
Dir. Dijana Petrokaitė, 8 381 52096
akrumai@gmail.com, www.anyksciu-k-c.lt
A.Baranausko ir A. Vienuolio-Žukausko
memorialinis muziejus, Dir. Antanas Verbickas, 8
381 58015, a.vienuolis@gmail.com
www.baranauskas.lt
Anykščių kultūros centras,
Dir. Dijana Petrokaitė, 8 381 52096
akrumai@gmail.com, www.anyksciu-k-c.lt
Anykščių kultūros centras,
Dir. Dijana Petrokaitė, 8 381 52096
akrumai@gmail.com, www.anyksciu-k-c.t

Tradicinės Antaninės ir nacionalinis kuriančių Antanų sąskrydis
Muziejuje

Anykščių

Anykščių kultūros centras,
Dir. Dijana Petrokaitė, 8 381 52096
akrumai@gmail.com, www.anyksciu-k-c.lt
A.Baranausko ir A. Vienuolio-Žukausko
memorialinis muziejus, Dir. Antanas Verbickas, 8
381 58015, a.vienuolis@gmail.com

www.baranauskas.lt

Respublikinė jaunimo etninės kultūros ir keistojo folkloro stovyklafestivalis „Folk-virus“ Troškūnuose
Teatralizuota mugė Troškūnuose

Anykščių

23 d.

Tradicinė Joninių (Rasų) šventė rašytojo Jono Biliūno sodybojemuziejuje, Niūronių k., Anykščių sen.

Anykščių

Birželį

Sekminės Meironyse

Ignalinos

Sausį- gruodį

Lietuvos asociacijos regionų krepšinio lygos čempionato varžybos

Ignalinos

Sausį- gruodį

Renginių ciklas „Gimtųjų žodžių apkabinti...“

Ignalinos

Balandį –gruodį

Piliakalnių metams skirtas renginių ciklas „Piliakalnių paslaptys“

Ignalinos

10 d.

Lietuvos mažosios kultūros sostinės renginių ciklas
Valtininko diena – vasaros sezono atidarymas Palūšėje

Ignalinos

16–18 d.

Birželį

Birželį

Birželį

Linkmenų parapijos 500 metų ir Linkmenų bažnyčios 130 metų
jubiliejų šventė

Vasaros sezono atidarymo šventė

Ažvinčių krašto 500 metų jubiliejaus minėjimas

Anykščių kultūros centras,
Dir. Dijana Petrokaitė, 8 381 52096
akrumai@gmail.com, www.anyksciu-k-c.lt

Ignalinos

Ignalinos

Ignalinos

Aukštaitijos nacionalinio parko ir Labanoro
regioninio parko direkcija, Tel. 8 386 47478
Regionų krepšinio lyga
Ignalinos kultūros ir sporto centras
Ignalinos krepšinio asociacija, Tel. 8 386 52804
Ignalinos rajono savivaldybės viešoji biblioteka,
filialai, Tel. 8 386 53158
Ignalinos rajono savivaldybės viešoji biblioteka,
filialai, Tel. 8 386 53158
Palūšės kaimo bendruomenė
Dėl prekybos kreiptis į D.Lapėnienę
Tel. 865015845
Linkmenų seniūnija
Tel. 8 386
Dėl prekybos kreiptis į seniūną J. Alekną tel.
868731092
Ignalinos kultūros ir sporto centras
Tel. 8 386 52185
Dėl prekybos kreiptis į D. Lisauskienę tel.
860622045
Kazitiškio seniūnija
Tel. 8 386 41746

1 d.

24 d.

23-24 d.

Birželį

Vaikų gynimo dienos šventė

Strigailiškio kraštiečių šventė „Čia mūs namai, čia mūsų šaknys“

Joninių šventė

Petrų ir Povilų šventė Dysnoje

Ignalinos

Ignalinos

Ignalinos

Ignalinos

Ignalinos kultūros ir sporto centras
Tel. 8 386 52185
Dėl prekybos kreiptis į D. Lisauskienę tel.
860622045
Ignalinos seniūnija
Dėl prekybos kreiptis į seniūną J. Politą tel. 8
386 52690
Ignalinos kultūros ir sporto centras, kaimiški
padaliniai
Dėl prekybos kreiptis į D. Lisauskienę tel.
860622045
Didžiasalio seniūnija
Dėl prekybos kreiptis į seniūną A.
Pauliukėną tel. 8 386 59587

17-18 d.

Rajono seniūnijų finalinės sporto žaidynės

Kupiškio

Kupiškio rajono kūno kultūros ir sporto centras

Gegužį – rugsėjį

Žygis baidarėmis „Lėvens upe su baidare“

Kupiškio

Gegužį – spalį

Žygis turistiniu maršrutu Kupiškio rajone

Kupiškio

Gegužį – birželį

Vasaros turizmo sezono atidarymas

Kupiškio

3 d.

Kupiškio marių regata - 2017

Kupiškio

VšĮ Kupiškio r. turizmo ir verslo informacijos
centras www.info.kupiskis.lt
VšĮ Kupiškio r. turizmo ir verslo informacijos
centras www.info.kupiskis.lt
VšĮ Kupiškio r. turizmo ir verslo informacijos
centras www.info.kupiskis.lt
Kupiškio rajono kūno kultūros ir sporto centras,
Panevėžio jachtklubas www.kupiskiokksc.lt

1 d.

Moksleivių meno šventė

Kupiškio

14 d.

Gedulo ir Vilties dienos renginiai Kupiškyje

Kupiškio

24 d.

Joninių šventė

Kupiškio

Kupiškio kultūros centras
http://kupiskiokultura.lt
Kupiškio kultūros centras
http://kupiskiokultura.lt
Kupiškio kultūros centras
http://kupiskiokultura.lt

25 d.

„Aistuvos Rasa“ – tarptautinė folkloro šventė

Kupiškio

Kupiškio kultūros centras
http://kupiskiokultura.lt

1 d.

Vaikų šventė „Spalvų garsai“

Molėtų

Molėtų kultūros centras
www.moletaikultura.lt

23 d.

Joninių šventė Molėtuose

Molėtų

Dėl prekybos kreiptis tel. +370 383 51571
Molėtų kultūros centras
www.moletaikultura.lt

30 d.

Molinės Molėtuose

Molėtų

Dėl prekybos kreiptis tel. +370 383 51571
Molėtų kultūros centras
www.moletaikultura.lt

Dėl prekybos kreiptis tel. +370 383 51571
1 d.

7 d.

9-10 d.

Vaikystės šventė

Lietuvos mažosios kultūros sostinės renginių ciklas
Projekto ,,Labanoro žiedas“ vykdymas – pažintinis žygis
baidarėmis Aiseto ežeru ,,Pažinkime Labanoro kraštą III“
Lietuvos mažosios kultūros sostinės renginių ciklas
Aukštaitijos regiono kaimo bendruomenių sąskrydis Labanore

Švenčionių

Švenčionių
Švenčionių

Švenčionių, Švenčionėlių ir Pabradės miestų
kultūros centrai
kultura@svencionys.lt
atsakinga už prekybą R.Bliūdžiuvienė + 370
68757163, el.p. rasa.bliudziuviene@svencionys.lt
Kaltanėnų ugdymo ir turizmo centras
kaltanenu.utc@gmail.com
Švenčionių rajono vietos veiklos grupė „Švenčionių
partnerystė“ vadovas@partneryste.org
Švenčionių rajono savivaldybė
Labanoro seniūnija
kultura@svencionys.lt
atsakinga už prekybą R.Bliūdžiuvienė + 370
68757163, el.p. rasa.bliudziuviene@svencionys.lt

9 d.
17 d.

23 d.

Lietuvos mažosios kultūros sostinės renginių ciklas
Regioninis sutartinių festivalis „Saulala riduolėla“ Labanore
Respublikinė dainų ir šokių ansamblių šventė, skirta Lietuvos
valstybės atkūrimo 100-mečiui paminėti

Joninės

Švenčionių

Švenčionėlių miesto kultūros centras
svencioneliukultura@gmail.com

Švenčionių

Švenčionių rajono savivaldybė
kultura@svencionys.lt

Švenčionių

atsakinga už prekybą R.Bliūdžiuvienė + 370
68757163, el.p. rasa.bliudziuviene@svencionys.lt
Švenčionių, Švenčionėlių ir Pabradės miestų
kultūros centrai
kultura@svencionys.lt
atsakinga už prekybą R.Bliūdžiuvienė + 370
68757163, el.p. rasa.bliudziuviene@svencionys.lt
Pabradės miesto kultūros centras, VšĮ Pabradės
orkestras, pabradeskultura@gmail.com

Švenčionių

Birželį - rugsėjį

Tarptautinis pučiamųjų orkestrų festivalis „Sidabriniai vasaros
akordai“
Gatvės krepšinio 3x3 turnyrai

Švenčionių

Švenčionių rajono sporto centras
sportocentras@svencionys.lt

1 d.

Vaikų gynimo dienos teatralizuota šventė

Utenos

11 d.

Utenos

Birželį

Respublikinės Antano Miškinio literatūrinės premijos teikimo
šventė Juknėnuose, Daugailių sen., Utenos r.
Atviros salės moterų krepšinio turnyras, skirtas LSD „Žalgiris“
taurei laimėti
Respublikinis mėgėjų teatrų festivalis „Karosynė“

Utenos kultūros centras
www.kulturautenoje.lt. http://utenoskc.lt
Utenos kultūros centras
www.kulturautenoje.lt, http://utenoskc.lt

Birželį

Tapytojų pleneras „Alaušas“

Utenos

23 d.

Joninės Vyžuonos parke

Utenos

29 d. iki liepos 3
d.

Lietuvos kanklininkų vasaros stovykla „Skambantys kankleliai“

Utenos

Birželį

Futbolo vaikų gatvės turnyras

Visagino

Gegužį-birželį

Utenos

Utenos daugiafunkcis sporto centras
www.sportas.utena.lm.lt

Utenos

Utenos kultūros centras
www.kulturautenoje.lt, http://utenoskc.lt
Asociacija Kultūros ir socialinės plėtros centras
www.kulturautenoje.lt
Utenos kultūros centras
www.kulturautenoje.lt, http://utenoskc.lt
Utenos kultūros centras
www.kulturautenoje.lt, http://utenoskc.lt
Visagino sporto centras, Parko g. 2A.
akrovis@sugardas.lt
Turnyras vyks centriniame miesto stadione (Parko
g. 2c) Daugiau informacijos http://vsc.sugardas.lt

2 – 4 d.

Tarptautinis futbolo turnyras skirtas Vladimiro Ščiurovo atminimui,
(berniukai 2005 m. g. 9X9), (berniukai 2007 m. g. 6X6)

Visagino

3 – 4 d.

Baidarių ir kanojų tarptautinis irklavimo turnyras „Visaginas 2017“

Visagino

2 – 5 d.

Šuolių ant batuto ir akrobatinio takelio tarptautinis turnyras
„PIRUETAS“ taurei laimėti

Visagino

22 d.

Lengvosios atletikos Visagino miesto pirmenybės

Visagino

Birželį

Edukacinės programos Amatų centre Antazavės dvare: audimo,
medžio drožybos ir keramikos
Individualistų grupės kūrybos paroda Dusetų dailės galerijoje

Zarasų

1 d.

Zarasų

Zarasų

23 d.

Respublikinis vaikų ir jaunimo folkloro festivalis ,,Zalvynė“
Zarasuose ir Zarasų rajone. Meno vadovė Zarasų kultūros centro
vyr. etnografė Rimutė Vitaitė
Joninės Zaraso ežero saloje

23 d.

Festivalis ,,Vasara kaime“ Salake (Zarasų rajonas)

Zarasų

3 - 29 d.

Zarasų

Visagino sporto centras, Parko g. 2A.
akrovis@sugardas.lt
Turnyras vyks centriniame miesto stadione (Parko
g. 2c) Daugiau informacijos http://vsc.sugardas.lt
Irklavimo bazė http://vsc.sugardas.lt/?page_id=118
atsakingi asmenys Vas. Vl.Suchorukov (tel. + 370
651 26 354) D.Michailov (tel. + 370 652 43 827) A.
O. Rein (tel. + 370 657 49 094)
Visagino sporto centras, Parko g. 2A.
akrovis@sugardas.lt, turnyras vyks akrobatikos
sporto salėje. Daugiau informacijos
http://vsc.sugardas.lt
Visagino sporto centras, Parko g. 2A.
akrovis@sugardas.lt Vyks centriniame miesto
stadione (Parko g. 2c) Daugiau informacijos
http://vsc.sugardas.lt
Zarasų krašto muziejus
www.zarasumuziejus.lt, tac@zarasai.lt
Zarasų rajono savivaldybės administracijos Vaiko
teisių apsaugos skyrius - koordinatorius.
Zarasų rajono savivaldybės biudžetinės švietimo,
sporto ir kultūros įstaigos, nvo, bendruomenės,
savanoriai.
www.sportas.zarasai.lm.lt
Vaikų ir jaunimo laisvalaikio organizavimas.
Kultūros centras Dusetų dailės galerija.
www.dusetukultura.lt
Kultūros centras Dusetų dailės galerija
www.dusetukultura.lt
Kultūros centras Dusetų dailės galerija.
www.dusetukultura.lt
Lauko prekyba galima
Zarasų rajono savivaldybės kultūros centras.
www.zkc.lt , z.k.r@mail.lt
Kultūros centras Dusetų dailės galerija
www.dusetukultura.lt
Lauko prekyba galima

Alvydo Stausko kūrybos parodos (Dusetos) Dusetų K.Būgos
viešojoje bibliotekoje atidarymas

Zarasų

Valstybės (Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo) dienos
renginiai Anykščių rajone

Anykščių

Vasaros pasakų festivalis rašytojos Bronės Buivydaitės sodyboje

Anykščių

Gegužį–rugsėjį

Klasikinės muzikos festivalis „Muzikos savaitgaliai Anykščiuose“
Menų centre

Anykščių

Gegužį–spalį

„KINAS: matau, girdžiu, liečiu“ (seminarai, kino peržiūros su
diskusijomis, kūrybinės stovyklos) Kultūros centre

Anykščių

Balandį–lapkritį

Literatūros, muzikos ir teatro festivalis „Rašytojų balsai A.
Vienuolio verandoje: klasika ir modernumas“ Muziejuje

Anykščių

Kovą–rugsėjį

Tarptautinis jaunimo performansų festivalis „Pasaulis pagal mus“
Kultūros centre ir skyriuose

Anykščių

14-16 d.

Tarptautinis alternatyvios muzikos festivalis „Devilstone“
Anykščių Dainuvos slėnyje

Anykščių

Nuo gegužės
24 d.
iki birželio 27 d.

Kultūros centras Dusetų dailės galerija
www.dusetukultura.lt

LIEPA
6 d.

Birželį –rugpjūtį

15–23 d.

Ukrainos rašytojų rezidencija Anykščiuose ir tarptautinė
konferencija „Dabartinė kūrėjo situacija literatūrinių tradicijų fone“
Muziejuje

Anykščių

15 d.

Tautinio kostiumo metams paminėti skirtas Lietuvos regionų
folkloro kolektyvų etnokultūrinės bendrystės sambūris „Aš pasėjau
ąžuolą“ Anykščių regioniniame parke ir prie Puntuko akmens

Anykščių

Anykščių kultūros centras,
Dir. Dijana Petrokaitė, 8 381 52096
akrumai@gmail.com, www.anyksciu-k-c.lt
A.Baranausko ir A. Vienuolio-Žukausko
memorialinis muziejus, Dir. Antanas Verbickas, 8
381 58015, a.vienuolis@gmail.com,
www.baranauskas.lt
Anykščių menų centras dir. Tomas Tuskenis, 8 381
51447, anyksciumenucentras@gmail.com
www.amenucentras.lt
Anykščių kultūros centras,
Dir. Dijana Petrokaitė, 8 381 52096
akrumai@gmail.com, www.anyksciu-k-c.lt
A.Baranausko ir A. Vienuolio-Žukausko
memorialinis muziejus, Dir. Antanas Verbickas, 8
381 58015, a.vienuolis@gmail.com
www.baranauskas.lt
Anykščių kultūros centras,
Dir. Dijana Petrokaitė, 8 381 52096
akrumai@gmail.com, www.anyksciu-k-c.lt

VšĮ „ALT EVENTS“. +370 65603 061
www.altevents.net
A.Baranausko ir A. Vienuolio-Žukausko
memorialinis muziejus, Dir. Antanas Verbickas, 8
381 58015 a.vienuolis@gmail.com
www.baranauskas.lt
Anykščių kultūros centras,
Dir. Dijana Petrokaitė, 8 381 52096
akrumai@gmail.com, www.anyksciu-k-c.lt

16 d.

S. Dariaus ir S. Girėno skrydžiui per Atlantą skirta atminties
valanda „Ir užaugo ąžuolas“ prie Puntuko akmens

Anykščių

21–23 d.

Miesto šventės renginiai. Tarptautinis floristinių kilimų konkursas
Anykščių mieste

Anykščių

Anykščių kultūros centras,
Dir. Dijana Petrokaitė, 8 381 52096
akrumai@gmail.com, www.anyksciu-k-c.lt

Anykščių r. savivaldybės
administracija
www.anyksciai.lt
Mugė tel. 8 381 42397, rita.visockienė@anyksciai.lt
21-23 d.

Tarptautinis liaudiškos muzikos ir šokių festivalis „Ežerų Sietuva“

Ignalinos

Sausį- gruodį

Lietuvos asociacijos regionų krepšinio lygos čempionato varžybos

Ignalinos

Sausį- gruodį

Renginių ciklas „Gimtųjų žodžių apkabinti...“

Ignalinos

Balandį –gruodį

Piliakalnių metams skirtas renginių ciklas „Piliakalnių paslaptys“

Ignalinos

Liepą

Valstybės dienos minėjimas, sportiniai renginiai

Ignalinos

Liepą

Vasaros šventė Kaniūkuose

Ignalinos

Liepą

Tradicinė šventė „Oninės -2017“

Ignalinos

Liepą

Kraštiečių šventė Taujūnuose

Ignalinos

Ignalinos rajono savivaldybė, Molėtų rajono
savivaldybė, Švenčionių rajono savivaldybė
Dėl prekybos Ignalinoje kreiptis į D.
Lisauskienę tel. 860622045
Regionų krepšinio lyga
Ignalinos kultūros ir sporto centras
Ignalinos krepšinio asociacija
Tel. 8 386 52804
Ignalinos rajono savivaldybės viešoji biblioteka,
filialai
Tel. 8 386 53158
Ignalinos rajono savivaldybės viešoji biblioteka,
filialai
Tel. 8 386 53158
Ignalinos kultūros ir sporto centras
Tel. 8 386 52185
Dėl prekybos kreiptis į D. Lisauskienę tel.
860622045
Kaniūkų jaunimo klubas
Tel. 8 386 45461
Naujojo Daugėliškio seniūnija
Tel. 862907721
Naujojo Daugėliškio seniūnija
Tel. 862182920

Gegužį – rugsėjį

Žygis baidarėmis „Lėvens upe su baidare“

Kupiškio

Gegužį – spalį

Žygis turistiniu maršrutu Kupiškio rajone

Kupiškio

6 d.

Valstybės dienos minėjimo renginiai Kupiškyje

Kupiškio

8 d.

Kūrybos ir meno festivalis „Stichijos“

Kupiškio

Molinės Molėtuose

Molėtų

Molėtų kultūros centras
www.moletaikultura.lt

Molėtų

Dėl prekybos kreiptis tel. +370 383 51571
Molėtų kultūros centras
www.moletaikultura.lt

Molėtų

Dėl prekybos kreiptis tel. +370 383 51571
Molėtuose:
Molėtų kultūros centras
www.moletaikultura.lt

1-2 d.

6 d.

21-23 d.

Renginys, skirtas Valstybės dienai
Aukštaitijos sutartinių šventė „Sutarjėla“

Tarptautinis liaudiškos muzikos ir tautinių šokių festivalis „Ežerų
sietuva“

VšĮ Kupiškio r. turizmo ir verslo informacijos
centras www.info.kupiskis.lt
VšĮ Kupiškio r. turizmo ir verslo informacijos
centras www.info.kupiskis.lt
Kupiškio kultūros centras
http://kupiskiokultura.lt
Kupiškio kultūros centras
http://kupiskiokultura.lt

Dėl prekybos kreiptis tel. +370 383 51571

Švenčionių
1 d.

Vaistažolių rinkimo čempionatas Sirvėtos regioniniame parke
„Švenčionys – vaistažolių sostinė“

5 d.

Lietuvos mažosios kultūros sostinės renginių ciklas
Projekto ,,Labanoro žiedas“ vykdymas – pažintinis žygis
baidarėmis Aisetos upele ,,Pažinkime Labanoro kraštą IV“

6 d.

Valstybės (Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo) diena

Švenčionių verslo ir turizmo informacijos centras
svencioniuturizmas@gmail.com
atsakinga už prekybą R.Bliūdžiuvienė + 370
68757163, el.p. rasa.bliudziuviene@svencionys.lt

Švenčionių
Švenčionių

Kaltanėnų ugdymo ir turizmo centras
kaltanenu.utc@gmail.com
Švenčionių, Švenčionėlių ir Pabradės miestų
kultūros centrai
kultura@svencionys.lt

Liepą

Bėgimas Švenčionėlių miesto gatvėmis

Švenčionių
Švenčionių

23 d.

Tarptautinis liaudiškos muzikos ir šokių festivalis „Ežerų Sietuva
2017“
Švenčionių

Švenčionių rajono sporto centras
sportocentras@svencionys.lt
Švenčionių rajono savivaldybė
kultura@svencionys.lt
atsakinga už prekybą R.Bliūdžiuvienė + 370
68757163, el.p. rasa.bliudziuviene@svencionys.lt
Švenčionių rajono sporto centras
sportocentras@svencionys.lt

Liepą - rugpjūtį

Mini futbolo turnyras

Liepą - rugpjūtį

Miestų futbolo turnyras

Birželį - rugsėjį

Gatvės krepšinio 3x3 turnyrai

Švenčionių

1-2 d.

Tarptautinis šiuolaikinės kultūros (kosplėjaus angl. Cosplay =
costume + play) festivalis Nyaaa!
Lietuvos kanklininkų vasaros stovykla „Skambantys kankleliai“

Utenos

VO Utenos ekonomikos ir kompiuterijos klubas
www.kulturautenoje.lt

Utenos

IV tarptautinis Marianos Veriovkinos simpoziumas

Utenos

6 d.

Kultūros paveldo festivalis

Utenos

Utenos kultūros centras
www.kulturautenoje.lt, http://utenoskc.lt
Asociacija Lietuvos-Vokietijos forumas
www.kulturautenoje.lt,
Utenos kultūros centras
www.kulturautenoje.lt, http://utenoskc.lt

Liepą

Drakonų lenktynės

Visagino

Nuo birželio 29
d. iki liepos 3 d.
Liepą - spalį

Švenčionių

Švenčionių rajono sporto centras
sportocentras@svencionys.lt
Švenčionių rajono sporto centras
sportocentras@svencionys.lt

„Šuklino Olimpinis sporto klubas“ Daugiau
informacijos:https://www.facebook.com/events/219
985051703226/
Atsakinga už prekybą
leonarda.zajankovskaja@visaginas.lt (8 386) 33 801

Liepą

1 d. iki
rugpjūčio 11 d.

Edukacinės programos Amatų centre Antazavės dvare: audimo,
medžio drožybos ir keramikos
Festivalis ,,Vasara kaime“: Kraštiečių šventė Dusetose
Konferencija, koncertai, Dusetų krašto kūrėjų paroda ,,Dusetų
dailės galerijai 22“

Zarasų
Zarasų

Zarasų krašto muziejus
www.zarasumuziejus.lt, tac@zarasai.lt
Kultūros centras Dusetų dailės galerija.
www.dusetukultura.lt

Lauko prekyba galima

1 d. iki
rugpjūčio 31 d.
29 d.
Liepos 29 - 30
d.

Tautodailininko Eriko Čypo (Dusetos) prieverpsčių parodos
atidarymas Amatų centre Antazavės dvare
Festivalis “Vasara kaime” Degučiuose (Zarasų rajonas)

Zarasų

Zarasų krašto muziejus.
www.zarasumuziejus.lt

Zarasų

Festivalis ,,Vasara kaime“ Antazavėje (Zarasų rajonas)

Zarasų

Zarasų rajono savivaldybės kultūros centras.
www.zkc.lt , z.k.r@mail.lt
Kultūros centras Dusetų dailės galerija.
www.dusetukultura.lt

RUGPJŪTIS
Žolinės šventė Arklio muziejuje, Niūronių k.
Klojimų teatrų festivalis

Anykščių

Vasaros pasakų festivalis rašytojos Bronės Buivydaitės sodyboje

Anykščių

Gegužį–rugsėjį

Klasikinės muzikos festivalis „Muzikos savaitgaliai Anykščiuose“
Menų centre

Anykščių

Gegužį–spalį

„KINAS: matau, girdžiu, liečiu“ (seminarai, kino peržiūros su
diskusijomis, kūrybinės stovyklos) Kultūros centre

Anykščių

Balandį–lapkritį

Literatūros, muzikos ir teatro festivalis „Rašytojų balsai A.
Vienuolio verandoje: klasika ir modernumas“ Muziejuje

Anykščių

Kovą–rugsėjį

Tarptautinis jaunimo performansų festivalis „Pasaulis pagal mus“
Kultūros centre ir skyriuose

Anykščių

Nacionalinis bardų festivalis „Purpurinis vakaras“ Anykščių
Dainuvos slėnyje

Anykščių

17–19 d.

5-6 d.

Lietuvos mažosios kultūros sostinės renginių ciklas

Ignalinos

15 d.

Birželį –rugpjūtį

A.Baranausko ir A. Vienuolio-Žukausko
memorialinis muziejus, Dir. Antanas Verbickas, 8
381 58015, a.vienuolis@gmail.com
www.baranauskas.lt
A.Baranausko ir A. Vienuolio-Žukausko
memorialinis muziejus, Dir. Antanas Verbickas, 8
381 58015, a.vienuolis@gmail.com
www.baranauskas.lt
Anykščių menų centras dir. Tomas Tuskenis, 8 381
51447, anyksciumenucentras@gmail.com
www.amenucentras.lt
Anykščių kultūros centras,
Dir. Dijana Petrokaitė, 8 381 52096
akrumai@gmail.com, www.anyksciu-k-c.lt
A.Baranausko ir A. Vienuolio-Žukausko
memorialinis muziejus, Dir. Antanas Verbickas, 8
381 58015, a.vienuolis@gmail.com
www.baranauskas.lt
Anykščių kultūros centras,
Dir. Dijana Petrokaitė, 8 381 52096
akrumai@gmail.com, www.anyksciu-k-c.lt
VšĮ BARDAI.LT
koncertai@bardai.lt +370 672 23 266
Palūšės kaimo bendruomenė

Šventė „Palūšės regata 2017“
Sausį- gruodį

Lietuvos asociacijos regionų krepšinio lygos čempionato varžybos

Ignalinos

Sausį- gruodį

Renginių ciklas „Gimtųjų žodžių apkabinti...“

Ignalinos

Balandį –gruodį

Piliakalnių metams skirtas renginių ciklas „Piliakalnių paslaptys“

Ignalinos

5-13 d.

Lietuvos mažosios kultūros sostinės renginių ciklas
Tapybos pleneras „Ant bangos“ Palūšėje
Lietuvos mažosios kultūros sostinės renginių ciklas
Kaimo kapelų varžytuvės „Susgrojam, broliai, prie Lūšių“ Palūšėje

Ignalinos

11 d.

Dėl prekybos kreiptis į seniūną J. Politą tel. 8
386 52690
Regionų krepšinio lyga
Ignalinos kultūros ir sporto centras
Ignalinos krepšinio asociacija
Tel. 8 386 52804
Ignalinos rajono savivaldybės viešoji biblioteka,
filialai
Tel. 8 386 53158
Ignalinos rajono savivaldybės viešoji biblioteka,
filialai
Tel. 8 386 53158
Palūšės kaimo bendruomenė
Tel. 865015845

Ignalinos

Palūšės kaimo bendruomenė
Dėl prekybos kreiptis į D.Lapėnienę
Tel. 865015845
Sporto klubas „Vilimeksas“
Ignalinos kultūros ir sporto centras
Tel. 8 386 52804
Ceikinių seniūnija

13 d.

„Volkswagen MTB“ dviračių maratonų taurės IV etapas

Ignalinos

13 d.

Liaudiškos muzikos šventė „Kaimynų pasiutvakaris 2017“

Ignalinos

15 d.

Medkopio pabaigos šventė „Úlioja bitela“

Ignalinos

Rugpjūtį

Vasaros sezono uždarymas

Ignalinos

Dėl prekybos kreiptis į seniūną S.Zabolevičių
8 386 47810
Aukštaitijos nacionalinio parko ir Labanoro
regioninio parko direkcija
Tel. 8 386 47478
Ignalinos kultūros ir sporto centras
Dėl prekybos kreiptis į D. Lisauskienę tel.
860622045

Gegužį – rugsėjį

Žygis baidarėmis „Lėvens upe su baidare“

Kupiškio

Gegužį – spalį

Žygis turistiniu maršrutu Kupiškio rajone

Kupiškio

VšĮ Kupiškio r. turizmo ir verslo informacijos
centras www.info.kupiskis.lt
VšĮ Kupiškio r. turizmo ir verslo informacijos
centras www.info.kupiskis.lt

25 d.

Vasaros uždarymo šventė „Rugpjūčio žvaigždės“

Molėtų

Molėtų kultūros centras
www.moletaikultura.lt

26 d.

Renginys, skirtas Tarptautinei jaunimo dienai

Švenčionių

Švenčionių miesto kultūros centras
svencionyskc@svencionys.lt

Švenčionių

Liepą - rugpjūtį

Mini futbolo turnyras

Liepą - rugpjūtį

Miestų futbolo turnyras

Birželį - rugsėjį

Gatvės krepšinio 3x3 turnyrai

Švenčionių

Rugpjūtį

Kino vakarai Sidabrinių gervių naktys ir Lietuviško kino klasika

Utenos

Rugpjūtį

Tarptautinis keramikų pleneras

Utenos

Liepą - spalį

IV tarptautinis Marianos Veriovkinos simpoziumas

Utenos

15 d.

Žolinė ir žirgininkų šventė

Utenos

16-18 d.

Tarptautinės XXIV daugiadienės dviratininkų varžybos, skirtos M.
Veršilos atminimui

Utenos

Rugpjūtį

Miesto Rali

Visagino

Švenčionių

atsakinga už prekybą R.Bliūdžiuvienė + 370
68757163, el.p. rasa.bliudziuviene@svencionys.lt
Švenčionių rajono sporto centras
sportocentras@svencionys.lt
Švenčionių rajono sporto centras
sportocentras@svencionys.lt
Švenčionių rajono sporto centras
sportocentras@svencionys.lt
Utenos kultūros centras
www.kulturautenoje.lt
http://utenoskc.lt
Utenos kraštotyros muziejaus padalinys Vytauto
Valiušio keramikos muziejus
www.utenosmuziejus.lt
Asociacija Lietuvos-Vokietijos forumas
www.kulturautenoje.lt
Užpalių bendruomenė
www.uzpaliai.lt
Utenos daugiafunkcis sporto centras
www.sportas.utena.lm.lt
http://300lakesrally.lt/
VšĮ "Autosporto projektai" direktorė / Ralio
koordinatorė Neringa Simson +370 61322996
Atsakinga už prekybą
leonarda.zajankovskaja@visaginas.lt (8 386) 33 801

Rugpjūtį

Visagino Country

Visagino

http://visaginocountry.lt/
Visagino Country centras,

Taikos pr. 58 - 46 Visaginas. Tel. 8 698 47768
info@visaginocountry.lt

Edukacinės programos Amatų centre Antazavės dvare: audimo,
medžio drožybos ir keramikos
Festivalis ,,Vasara kaime“: Kraštiečių šventė Dusetose
Konferencija, koncertai, Dusetų krašto kūrėjų paroda ,,Dusetų
dailės galerijai 22“
Tautodailininko Eriko Čypo (Dusetos) prieverpsčių parodos
atidarymas Amatų centre Antazavės dvare.

Zarasų

Zarasų

Zarasų krašto muziejus.
www.zarasumuziejus.lt

Festivalis ,,Vasara kaime“ Turmante (Zarasų rajonas)

Zarasų

5 - 6 d.

Festivalis ,,Vasara kaime“ Antalieptėje (Zarasų rajonas)

Zarasų

11 d.

Tradicinis literatūrinis renginys ,,Nakties skaitymai“ Zarasų
viešojoje bibliotekoje
IX tarptautinio tapybos plenero ,,Zarasai - ežerų kraštas“ parodos
atidarymas Zarasų viešojoje bibliotekoje I aukšte

Zarasų

Zarasų rajono savivaldybės kultūros centras.
www.zkc.lt , z.k.r@mail.lt
Kultūros centras Dusetų dailės galerija.
www.dusetukultura.lt
Zarasų viešoji biblioteka.
www.zarasubiblioteka.lt

Projekto ,,Penas ir jo mokiniai“ parodos atidarymas Zarasų krašto
muziejuje
Nomedos Saukienės (Dusetos) tapybos parodos atidarymas

Zarasų
Zarasų

Kultūros centras Dusetų dailės galerija.
www.dusetukultura.lt

Folkloro festivalis ,,Žolynai“, Knygos šventė (08.12), Tautodailės
mugė (08.12-13) Sėlių a. Zarasuose

Zarasų

25 - 27 d.

Fotografų pleneras ,,Sartų foto-vasara“ Dusetose (Zarasų rajonas)

Zarasų

25-28 d.

Tarptautinis muzikos festivalis „Mėnuo juodaragis“ Duburio
ežero saloje (Zarasų rajone)

Zarasų

Zarasų rajono savivaldybės kultūros centras.
www.zkc.lt
Zarasų viešoji biblioteka.
www.zarasubiblioteka.lt
Zarasų krašto muziejus.
www.zarasumuziejus.lt
Lauko prekyba galima
Kultūros centras Dusetų dailės galerija.
www.dusetukultura.lt
„Dangus“ ir VšĮ „Baltijos Griaustinis“

Rugpjūtį
Nuo liepos 1 d.
iki rugpjūčio 11
d.
Nuo liepos 1 d.
iki rugpjūčio 31
d.
5 d.

11d. iki
rugsėjo 2 d.

11 d. iki
rugpjūčio 27 d.
12 d.
iki rugsėjo 22
d.
12-13 d.

Zarasų

Zarasų krašto muziejus
www.zarasumuziejus.lt. tac@zarasai.lt
Kultūros centras Dusetų dailės galerija.
www.dusetukultura.lt

Lauko prekyba galima

Zarasų

Kultūros centras Dusetų dailės galerija.
www.dusetukultura.lt
Zarasų viešoji biblioteka.
www.zarasubiblioteka.lt
Zarasų krašto muziejus.
www.zarasumuziejus.lt

RUGSĖJIS
Tėvynę mylinčių žmonių sąskrydis „Trakinių partizanai“ Trakinių
k., Kurklių sen.
Klasikinės muzikos festivalis „Muzikos savaitgaliai Anykščiuose“
Menų centre

Anykščių

VšĮ „Trakinių partizanai“

Anykščių

Gegužį–spalį

„KINAS: matau, girdžiu, liečiu“ (seminarai, kino peržiūros su
diskusijomis, kūrybinės stovyklos) Kultūros centre

Anykščių

Balandį–lapkritį

Literatūros, muzikos ir teatro festivalis „Rašytojų balsai A.
Vienuolio verandoje: klasika ir modernumas“ Muziejuje

Anykščių

Kovą–rugsėjį

Tarptautinis jaunimo performansų festivalis „Pasaulis pagal mus“
Kultūros centre ir skyriuose

Anykščių

Gegužį–rugsėjį

Klasikinės muzikos festivalis „Muzikos savaitgaliai Anykščiuose“
Menų centre

Anykščių

9-11 d.

kūrybinių industrijų festivalis CERAMICS FEST LT Anykščių
menų inkubatoriuje-menų studijoje

Anykščių

17 d.

Tradicinės „Vaižgantinės“ Juozo Tumo-Vaižganto gimtinėje,
Maleišių k., Svėdasų sen.
Derliaus šventė Obuolinės. Rudens lygiadienis. Turizmo naktis
Anykščiuose

Anykščių

Anykščių menų centras dir. Tomas Tuskenis, 8 381
51447, anyksciumenucentras@gmail.com
www.amenucentras.lt
Anykščių kultūros centras,
Dir. Dijana Petrokaitė, 8 381 52096
akrumai@gmail.com, www.anyksciu-k-c.lt
A.Baranausko ir A. Vienuolio-Žukausko
memorialinis muziejus, Dir. Antanas Verbickas, 8
381 58015, a.vienuolis@gmail.com
www.baranauskas.lt
Anykščių kultūros centras,
Dir. Dijana Petrokaitė, 8 381 52096
akrumai@gmail.com, www.anyksciu-k-c.lt
Anykščių menų centras dir. Tomas Tuskenis, 8 381
51447, anyksciumenucentras@gmail.com
www.amenucentras.lt
Anykščių menų inkubatorius-menų studija
Dir. Daiva Perevičienė, 8 381 20190
verslas@res.lt, www.anyksciumenai.lt
Asociacija „Pragiedrulys“

2 d.
Gegužį–rugsėjį

23 d.

Anykščių

27 d.

Nominacijų „Turizmo gilės“ šventė Menų centre

Anykščių

Spalį

Tarptautinis vaikų ir jaunimo teatrų festivalis „Bildučiai“

Ignalinos

Anykščių r. savivaldybės
administracija
www.anyksciai.lt
Mugė tel. 8 381 42397, rita.visockienė@anyksciai.lt
Viešoji įstaiga Anykščių turizmo informacijos
centras, dir Vilanda Reikalienė, 8 381 59177
www.infoanyksciai.lt
Ignalinos kultūros ir sporto centras
Tel. 8 386 52185

Sausį- gruodį

Lietuvos asociacijos regionų krepšinio lygos čempionato varžybos

Ignalinos

Sausį- gruodį

Renginių ciklas „Gimtųjų žodžių apkabinti...“

Ignalinos

Balandį –gruodį

Piliakalnių metams skirtas renginių ciklas „Piliakalnių paslaptys“

Ignalinos

Spalį

Rudens gėrybių mugė

Ignalinos

Regionų krepšinio lyga
Ignalinos kultūros ir sporto centras
Ignalinos krepšinio asociacija
Tel. 8 386 52804
Ignalinos rajono savivaldybės viešoji biblioteka,
filialai
Tel. 8 386 53158
Ignalinos rajono savivaldybės viešoji biblioteka,
filialai
Tel. 8 386 53158
Ignalinos seniūnija
Ignalinos kultūros ir sporto centras
Dėl prekybos kreiptis į D. Lisauskienę tel.
860622045
Ignalinos krašto muziejus
Tel. 8 386 53147

Spalį

Piliakalnių metams skirtas renginys „Piliakalniai Ignalinos rajone“

Ignalinos

23 d.

Kupiškio

Kupiškio rajono kūno kultūros ir sporto
www.kupiskiokksc.lt

Gegužį – rugsėjį

Kupiškio ilgo nuotolio irklavimo regata skirta „Lietuvos valstybės
100-čio atkūrimui paminėti“
Žygis baidarėmis „Lėvens upe su baidare“

Kupiškio

Gegužį – spalį

Žygis turistiniu maršrutu Kupiškio rajone

Kupiškio

21,22 d.

Konferencija „Sėlių paveldas ir dabartis“, „Baltų vienybės diena“ –
tarptautinė folkloro ir senųjų amatų šventė

Kupiškio

VšĮ Kupiškio r. turizmo ir verslo informacijos
centras www.info.kupiskis.lt
VšĮ Kupiškio r. turizmo ir verslo informacijos
centras www.info.kupiskis.lt
Kupiškio kultūros centras
http://kupiskiokultura.lt

sekmadieniais

Sakralinės muzikos festivalis “Šlovinkime Viešpatį stygomis ir
dūdomis”
Etninės kultūros akcija ,,Visa Lietuva šoka“.
,,Europos judumo savaitės 2017“ atidarymas
Rudens gėrybių ir amatų mugė

Molėtų

Molėtų kultūros centras
www.moletaikultura.lt

Molėtų

Molėtų kultūros centras
www.moletaikultura.lt

Molėtų

Molėtų kultūros centras
www.moletaikultura.lt

15 d.
16 d.

Dėl prekybos kreiptis tel. +370 383 51571

8-10 d.

Labanorinė (Labanoras 2017 m. mažoji Lietuvos kultūros sostinė)

Švenčionių

Birželį - rugsėjį

Gatvės krepšinio 3x3 turnyrai

Švenčionių

15 d.

Sutartinių šventė „Mes Nalšios žemės“

Švenčionių

20 d.

Projekto ,,Labanoro žiedas“ vykdymas - pažintinis žygis dviračiais
,,Labanoro girios paslaptys“ (žygio maršrutas planuojamas
buvusios demarkacinės linijos ribų ir 1863 m. sukilėlių kapų link )
Tradicinė rajono šventė „Rudens kermošius“

Švenčionių

30 d.

Švenčionių

Lietuvos mažosios kultūros sostinės renginių ciklas
Kermošius „Lūšių rudenėlis“

Ignalinos

Rugsėjį

Rudens bėgimo varžybos

Ignalinos

9 d.

Utenos miesto šventė

Utenos

Liepą - spalį

IV tarptautinis Marianos Veriovkinos simpoziumas

Utenos

Rugsėjį

Utenos

Rugsėjį

Tarptautinė Baltijos šalių vaikų ir jaunimo šokių šventė
„Apkabinkim Baltiją“
Tarptautinė kūrybinė lėlių teatrų laboratorija-festivalis „Zuikis
Puikis“
Etninės kultūros akcija „Visa Lietuva šoka“

Rugsėjį

X-osios Lietuvos seniūnijų sporto žaidynės

Utenos

30 d.

Rugsėjį

Švenčionių rajono savivaldybė
Labanoro seniūnija
atsakinga už prekybą R.Bliūdžiuvienė + 370
68757163, el.p. rasa.bliudziuviene@svencionys.lt
Švenčionių rajono sporto centras
sportocentras@svencionys.lt
Švenčionių miesto kultūros centras
svencionyskc@svencionys.lt
Kaltanėnų ugdymo ir turizmo centras
kaltanenu.utc@gmail.com
Švenčionių rajono savivaldybė
kultura@svencionys.lt
atsakinga už prekybą R.Bliūdžiuvienė + 370
68757163, el.p. rasa.bliudziuviene@svencionys.lt
Palūšės kaimo bendruomenė
Dėl prekybos kreiptis į D.Lapėnienę
Tel. 865015845
Ignalinos kultūros ir sporto centras
Tel. 8 386 52804
Utenos kultūros centras
www.kulturautenoje.lt, http://utenoskc.lt
Asociacija Lietuvos-Vokietijos forumas
www.kulturautenoje.lt
Utenos kultūros centras
www.kulturautenoje.lt, http://utenoskc.lt

Utenos

Utenos kultūros centras
www.kulturautenoje.lt, http://utenoskc.lt

Utenos

Utenos kultūros centras
www.kulturautenoje.lt, http://utenoskc.lt
Utenos daugiafunkcis sporto centras
www.sportas.utena.lm.lt

15-16 d.

Utenos krašto verslo ir pramonės paroda

Utenos

Utenos daugiafunkcis sporto centras
www.sportas.utena.lm.lt

22 d.

Rudens Lygiadienis-Baltų vienybės diena Užpaliuose

Utenos

23 d.

Tarptautinės stalo teniso varžybos, skirtos Utenos DSC ir LSD
„Žalgiris“ prizams laimėti
XXI Aukštaitijos vargonų muzikos festivalis

Utenos

Bendruomenė Užpalėnų krivūlė
www.uzpaliai.lt
Utenos daugiafunkcis sporto centras
www.sportas.utena.lm.lt

Eksperimentinės tautodailininkų kūrybos darbų parodos Zarasuose,
Molėtuose, Rokiškyje, Utenoje
Kultūros paveldo dienos, teatralizuota istorinio šokio programa,
skirta Piliakalnių metams
Utenos regiono sporto žaidynės

Utenos

28 - 30 d.

Rugsėjį

Rugsėjį - spalį
Rugsėjį lapkritį
Rugsėjį
Rugsėjį - spalį

Utenos

VšĮ Aukštaitijos vargonų muzikos festivalis
www.kulturautenoje.lt
Utenos kraštotyros muziejus
www.utenosmuziejus.lt

Utenos

Utenos kultūros centras
www.kulturautenoje.lt, http://utenoskc.lt

Utenos

Utenos daugiafunkcis sporto centras
www.sportas.utena.lm.lt

Tarptautinis futbolo turnyras, skirtas trenerio-mokytojo Nikolajaus
Medvedevo atminimui.

Visagino

Visagino sporto centras, Parko g. 2A.
akrovis@sugardas.lt Vyks centriniame miesto
stadione (Parko g. 2c). Daugiau informacijos
http://vsc.sugardas.lt

Edukacinė programa ,,Kelionė po Lietuvos valstybės šimtmetį“
Zarasų viešosios bibliotekos tinkle (16 skyrių)
Nomedos Saukienės (Dusetos) tapybos parodos atidarymas

Zarasų

Zarasų viešoji biblioteka.
www.zarasubiblioteka.lt ,

Zarasų

Kultūros centras Dusetų dailės galerija.
www.dusetukultura.lt

Zarasų krašto tautodailininkų - medžio drožėjų: Zenono Striškos,
Gedimino Kairio, Eriko Čypo, Jono Navicko kūrybos darbų
parodos atidarymas Amatų centre Antazavės dvare.
Laikraščiui ,,Zarasų kraštas“ - 85“: parodos atidarymas Zarasų
krašto muziejuje

Zarasų

Zarasų krašto muziejus.
www.zarasumuziejus.lt, tac@zarasai.lt

Zarasų

Zarasų krašto muziejus
www.zarasumuziejus.lt

16 d.

Derliaus ir amatų šventė Dusetose (Zarasų rajonas)

Zarasų

Kultūros centras Dusetų dailės galerija.
www.dusetukultura.lt

22 d.

Baltų vienybės dienai skirta edukacinė kelionė ,,Piliakalniai
prabyla“, skirta Piliakalnių metams (Zarasų rajonas)

Zarasų

Nuo rugpjūčio
12 d.
iki rugsėjo 22 d.
1 d. iki spalio 31
d.
5 - 16 d.

Lauko prekyba galima
Zarasų krašto muziejus.
www.zarasumuziejus.lt

23 d. iki spalio
18 d.

Alytaus menininkų kūrybos parodos atidarymas

Zarasų

Kultūros centras Dusetų dailės galerija
www.dusetukultura.lt

29 d.
iki lapkričio 7 d.

Tradicinės Dusetų dailės galerijos menininkų kūrybos parodos
atidarymas Zarasų krašto muziejuje.

Zarasų

30 d.

Rudens gėrybių mugė

Zarasų

Kultūros centras Dusetų dailės galerija.
Zarasų krašto muziejus.
www.zarasumuziejus.lt
Zarasų rajono savivaldybės administracijos Kaimo
plėtros skyrius.
lina.petreniene@zarasai.lt

Lauko prekyba galima

SPALIS
7 d.

Lietuvos sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojų mėgėjų meno
šventė „Muzikos sparnais“ Kultūros centre

Anykščių

13–20 d.

Lietuvos profesionalių teatrų nacionalinės dramaturgijos festivalis
„Pakeleivingi – 2017“ Kultūros centre

Anykščių

Gegužį–spalį

„KINAS: matau, girdžiu, liečiu“ (seminarai, kino peržiūros su
diskusijomis, kūrybinės stovyklos) Kultūros centre

Anykščių

Balandį–lapkritį

Literatūros, muzikos ir teatro festivalis „Rašytojų balsai A.
Vienuolio verandoje: klasika ir modernumas“ Muziejuje

Anykščių

Spalį

Tarptautinei Muzikos dienai skirtas koncertas-maratonas „Tutti“
Muzikos mokykloje

Anykščių

Spalį

Tarptautinis vaikų ir jaunimo teatrų festivalis „Bildučiai“

Ignalinos

Sausį- gruodį

Lietuvos asociacijos regionų krepšinio lygos čempionato varžybos

Ignalinos

Sausį- gruodį

Renginių ciklas „Gimtųjų žodžių apkabinti...“

Ignalinos

Anykščių kultūros centras,
Dir. Dijana Petrokaitė, 8 381 52096
akrumai@gmail.com, www.anyksciu-k-c.lt
Anykščių kultūros centras,
Dir. Dijana Petrokaitė, 8 381 52096
akrumai@gmail.com, www.anyksciu-k-c.lt
Anykščių kultūros centras,
Dir. Dijana Petrokaitė, 8 381 52096
akrumai@gmail.com, www.anyksciu-k-c.lt
A.Baranausko ir A. Vienuolio-Žukausko
memorialinis muziejus, Dir. Antanas Verbickas, 8
381 58015, a.vienuolis@gmail.com,
www.baranauskas.lt

Ignalinos kultūros ir sporto centras
Tel. 8 386 52185
Regionų krepšinio lyga
Ignalinos kultūros ir sporto centras
Ignalinos krepšinio asociacija
Tel. 8 386 52804
Ignalinos rajono savivaldybės viešoji biblioteka,
filialai
Tel. 8 386 53158

Balandį –gruodį

Piliakalnių metams skirtas renginių ciklas „Piliakalnių paslaptys“

Ignalinos

Spalio 21 d.

Lietuvos mažosios kultūros sostinės renginių ciklas
Rašomosios kūrybos konkursas „Ir vėl grįžtu aš į Palūšę“
Rudens gėrybių mugė

Ignalinos

Spalį

Ignalinos

Ignalinos rajono savivaldybės viešoji biblioteka,
filialai
Tel. 8 386 53158
Palūšės krašto bendruomenė
Tel. 865015845
Ignalinos seniūnija
Ignalinos kultūros ir sporto centras
Dėl prekybos kreiptis į D. Lisauskienę tel.
860622045
Ignalinos krašto muziejus
Tel. 8 386 53147

Spalį

Piliakalnių metams skirtas renginys „Piliakalniai Ignalinos rajone „

Ignalinos

Gegužį – spalį

Žygis turistiniu maršrutu Kupiškio rajone

Kupiškio

3-8 d.

Aukštaitijos regiono tarptautinis teatrų festivalis „TheaterCluster“

Kupiškio

20 d

Kultūros centro kūrybinio sezono atidarymas

Kupiškio

28 d.

Siaubo filmų festivalis

Kupiškio

sekmadieniais

Sakralinės muzikos festivalis “Šlovinkime Viešpatį stygomis ir
dūdomis”

Molėtų

Molėtų kultūros centras
www.moletaikultura.lt

27 d.

Regioninis liaudiškos muzikos kapelų festivalis „Ant Sarios krantų“

Švenčionių

Švenčionėlių miesto kultūros centras
svencioneliukultura@gmail.com

Rugsėjį - spalį

Utenos regiono sporto žaidynės

Utenos

Utenos daugiafunkcis sporto centras
www.sportas.utena.lm.lt

Liepą - spalį

IV tarptautinis Marianos Veriovkinos simpoziumas

Utenos

Rugsėjį

XXI Aukštaitijos vargonų muzikos festivalis

Utenos

Eksperimentinės tautodailininkų kūrybos darbų parodos Zarasuose,
Molėtuose, Rokiškyje, Utenoje

Utenos

Asociacija Lietuvos-Vokietijos forumas
www.kulturautenoje.lt
VšĮ Aukštaitijos vargonų muzikos festivalis
www.kulturautenoje.lt
Utenos kraštotyros muziejus
www.utenosmuziejus.lt

- spalį

Rugsėjį lapkritį

VšĮ Kupiškio r. turizmo ir verslo informacijos
centras www.info.kupiskis.lt
Kupiškio kultūros centras
http://kupiskiokultura.lt
Kupiškio kultūros centras
http://kupiskiokultura.lt
Kupiškio kultūros centras
http://kupiskiokultura.lt

Spalį

Sporto renginių savaitė

Utenos

Utenos daugiafunkcis sporto centras
www.sportas.utena.lm.lt

Spalį

OS varžybos „Ruduo – 2017“, skirtos DSC taurei laimėti

Utenos

Utenos daugiafunkcis sporto centras
www.sportas.utena.lm.lt

Spalį

Aukštaitijos krosas, skirtas DSC taurei laimėti

Utenos

Utenos daugiafunkcis sporto centras
www.sportas.utena.lm.lt

Spalį

Respublikinis gyvai grojančių jaunimo grupių festivalis tarptautinei
muzikos dienai

Utenos

Spalį

Lietuvos popchorų konkursas „Muzikinės nominacijos“

Utenos

3-8 d.

Tarptautinis teatrų festivalis „TheaterCluster“

Utenos

Spalį

Šviečiančio ir grojančio fontano Dauniškio ežere uždarymas

Utenos

Spalį

Lietuvos tautinių ansamblių šventė-konkursas

Utenos

Spalį

Romansų vakaras

Utenos

Spalį-lapkritį

Rytų Aukštaitijos bigbendo forumas

Utenos

Rugsėjį - spalį

XXI Aukštaitijos vargonų muzikos festivalis

Utenos

Rugsėjį lapkritį

Utenos

Rugsėjį - spalį

Eksperimentinės tautodailininkų kūrybos darbų parodos Zarasuose,
Molėtuose, Rokiškyje, Utenoje
Utenos regiono sporto žaidynės

Utenos kultūros centras
www.kulturautenoje.lt
http://utenoskc.lt
Utenos kultūros centras
www.kulturautenoje.lt
http://utenoskc.lt
Utenos kultūros centras
www.kulturautenoje.lt
http://utenoskc.lt
Utenos kultūros centras
www.kulturautenoje.lt
http://utenoskc.lt
Utenos kultūros centras
www.kulturautenoje.lthttp://utenoskc.lt
Utenos kultūros centro Tauragnų skyrius
http://utenoskc.lt/ukc-skyriai/ukc-tauragnu-skyrius
Asociacija Rytų Aukštaitijos bigbendas
www.kulturautenoje.lt
VšĮ Aukštaitijos vargonų muzikos festivalis
www.kulturautenoje.lt
Utenos kraštotyros muziejus
www.utenosmuziejus.lt

Utenos

Utenos daugiafunkcis sporto centras
www.sportas.utena.lm.lt

Spalį - gruodį

Krepšinio miesto pirmenybės suaugusieji ir vaikai

Visagino

Visagino rekreacijos paslaugų centras (Vilties g. 5a)
http://vrpc.lt/ (8 386) 60 317

6 d.

Sportinės akrobatikos Visagino miesto pirmenybės (individuali
programa)

Visagino

Visagino sporto centras, Parko g. 2A.
akrovis@sugardas.lt vyks akrobatikos sporto salėje,
atsakingas asmuo Irina Ranceva (tel. + 370 657 89
711)

13 d.

Sportinės akrobatikos Visagino sporto centro pirmenybės III j. a.

Visagino

17 d.

Šuolių ant batuto ir akrobatinio takelio Visagino miesto taurė
Sportas be korupcijos.
Šuolių ant batuto ir akrobatinio takelio atviros Lietuvos taurės
varžybos

Visagino

Tarptautinis moterų futbolo turnyras

Visagino

21 d.
20 – 22 d.

3,5, 10, 12, 17,
19, 24, 26 d.

Nuo rugsėjo1
d. iki spalio 31
d.
Nuo rugsėjo 23
d. iki spalio 18
d.
Nuo rugsėjo 29
d.
iki lapkričio 7
d.

Visagino

Visagino sporto centras, Parko g. 2A.
akrovis@sugardas.lt vyks akrobatikos sporto salėje,
atsakingas asmuo Natalja Kalinina (tel. + 370 657
77 534)
Visagino sporto centras, Parko g. 2A.
akrovis@sugardas.lt vyks akrobatikos sporto salėje
Visagino sporto centras, Parko g. 2A.
akrovis@sugardas.lt vyks akrobatikos sporto salėje.
Daugiau informacijos http://vsc.sugardas.lt
Visagino rekreacijos paslaugų centras (Vilties g. 5a)
http://vrpc.lt/ (8 386) 60 317

Medžio drožybos pamokos Amatų centre Antazavės dvare (Zarasų
rajonas): tradicinių inkilų gamyba (meistras – Zenonas Striška
(Antalieptė, Zarasų rajonas), samčių ir šaukštų drožyba (meistras
Vidmantas Zakarka (Rokiškis)
Zarasų krašto tautodailininkų - medžio drožėjų: Zenono Striškos,
Gedimino Kairio, Eriko Čypo, Jono Navicko kūrybos darbų
parodos atidarymas Amatų centre Antazavės dvare
Alytaus menininkų kūrybos parodos atidarymas

Zarasų

Zarasų krašto muziejus
www.zarasumuziejus.lt, tac@zarasai.lt

Zarasų

Zarasų krašto muziejus.
www.zarasumuziejus.lt, tac@zarasai.lt

Zarasų

Kultūros centras Dusetų dailės galerija
www.dusetukultura.lt

Tradicinės Dusetų dailės galerijos menininkų kūrybos parodos
atidarymas Zarasų krašto muziejuje

Zarasų

Kultūros centras Dusetų dailės galerija.
Zarasų krašto muziejus.
www.zarasumuziejus.lt

LAPKRITIS
11 d.

Regioninė romansų atlikėjų šventė „Aukštaitijos žiedynai“ Kultūros
centre

Anykščių

Balandį–lapkritį

Literatūros, muzikos ir teatro festivalis „Rašytojų balsai A.
Vienuolio verandoje: klasika ir modernumas“ Muziejuje

Anykščių

24 d.

Nominacijų „Verslo žiburiai – 2017“ šventė Kultūros centre

Anykščių

Anykščių kultūros centras,
Dir. Dijana Petrokaitė, 8 381 52096
akrumai@gmail.com, www.anyksciu-k-c.lt
A.Baranausko ir A. Vienuolio-Žukausko
memorialinis muziejus, Dir. Antanas Verbickas, 8
381 58015, a.vienuolis@gmail.com
www.baranauskas.lt
Anykščių kultūros centras,
Dir. Dijana Petrokaitė, 8 381 52096

akrumai@gmail.com, www.anyksciu-k-c.lt
Anykščių rajono savivaldybės L.ir S. Didžiulių
viešoji biblioteka
Dir. Romas Kutka, 8 381 51663
direktorius.avb@gmail.com, www.anyksciuvb.lt

27 d. iki
gruodžio 2 d.

Tarptautinis pasakojimo festivalis SEKAS Anykščių

Anykščių

Lapkritį

Kaimynų teatrų šventė

Ignalinos

Lapkritį - gruodį

Rytų Aukštaitijos regiono senjorų krepšinio pirmenybės

Ignalinos

Sausį- gruodį

Lietuvos asociacijos regionų krepšinio lygos čempionato varžybos

Ignalinos

Sausį- gruodį

Renginių ciklas „Gimtųjų žodžių apkabinti...“

Ignalinos

Balandį –gruodį

Piliakalnių metams skirtas renginių ciklas „Piliakalnių paslaptys“

Ignalinos

8-10 d.

Tarptautinis jaunimo teatro grupių festivalis

Kupiškio

18d.

Tradicinis respublikinis vaikų ir jaunimo pramoginių šokių
konkursas „Rudens paletė 2017“

Kupiškio

Sakralinės muzikos festivalis “Šlovinkime Viešpatį stygomis ir
dūdomis”
Respublikinė armonikininkų šventė-varžytuvės „Armonikierių
du@i“

Molėtų

Molėtų kultūros centras
www.moletaikultura.lt

Molėtų

Molėtų kultūros centras
www.moletaikultura.lt

Lapkritį

Tautinių mažumų festivalis „Kultūrų daug – širdis viena“

Švenčionių

Pabradės miesto kultūros centras
pabradeskultura@gmail.com

11 d.

Lietuvos mažosios kultūros sostinės renginių ciklas
Medžiotojų šventė Labanore

Švenčionių

Švenčionių rajono savivaldybė
Labanoro seniūnija

Sekmadieniais
25 d.

Ignalinos kultūros ir sporto centras
Tel. 8 386 52185
Ignalinos kultūros ir sporto centras
Ignalinos krepšinio asociacija
Tel. 8 386 52804
Regionų krepšinio lyga
Ignalinos kultūros ir sporto centras
Ignalinos krepšinio asociacija
Tel. 8 386 52804
Ignalinos rajono savivaldybės viešoji biblioteka,
filialai
Tel. 8 386 53158
Ignalinos rajono savivaldybės viešoji biblioteka,
filialai
Tel. 8 386 53158
Kupiškio kultūros centras
http://kupiskiokultura.lt
Kupiškio kultūros centras
http://kupiskiokultura.lt

atsakinga už prekybą R.Bliūdžiuvienė + 370

68757163, el.p. rasa.bliudziuviene@svencionys.lt
Švenčionių rajono sporto centras
sportocentras@svencionys.lt

Lapkritį –
gruodį

Švenčionių rajono vyrų krepšinio pirmenybės

Švenčionių

4-5 d.

2018 m. dainų šventės „Vardan tos...“ teatro dienos dalyvių
Aukštaitijos regiono teatrų apžiūra

Utenos

11 d.

Respublikinis styginių kvartetų ir styginių kamerinių orkestrų
festivalis

Utenos

18-19 d.

Regioninė chorų šventė „Dainuoju tau“

Utenos

Lapkritį

XV kaimo kapelų ir liaudies muzikantų šventė „Grok, armonika“

Utenos

Rugsėjį lapkritį

Eksperimentinės tautodailininkų kūrybos darbų parodos Zarasuose,
Molėtuose, Rokiškyje, Utenoje
Rytų Aukštaitijos bigbendo forumas

Utenos
Utenos

Asociacija Rytų Aukštaitijos bigbendas
www.kulturautenoje.lt

24 – 25 d.

Sportinės akrobatikos tarptautinės Visagino miesto žaidynės
(asmeninės ir tarp komandų)

Visagino

24 – 25 d.

Sp. Akrobatikos Lietuvos Respublikos suaugusiųjų, jaunimo,
jaunių, jaunučių, vaikų žaidynės

Visagino

24 – 26 d.

Tarptautinis futbolo turnyras, skirtas Visagino miesto garbės
piliečio Leonido Gurino atminimui, (berniukai 2005 m. g. 5X5,
2007 m. g. 5X5)
Krepšinio miesto pirmenybės suaugusieji ir vaikai

Visagino

Visagino sporto centras, Parko g. 2A.
akrovis@sugardas.lt vyks akrobatikos sporto salėje.
Atsakingi asmenys V. Kalinin (tel. + 370 616 91
075), Valentina Poltorakova (tel. +370 657 74 595)
Visagino sporto centras, Parko g. 2A.
akrovis@sugardas.lt vyks akrobatikos sporto salėje.
Atsakingi asmenys V. Kalinin (tel. + 370 616 91
075), Natalja Kalinina (tel. + 370 657 77 534).
Visagino rekreacijos paslaugų centras (Vilties g. 5a)
http://vrpc.lt/ (8 386) 60 317

Spalį-lapkritį

Spalį - gruodį

2 d. iki
gruodžio 30 d.

Tautodailininkių – audėjų: Rimutės Vitaitės, Birutės
Andrijauskienės, Jolantos Lašaitės darbų parodos atidarymas
Amatų centre Antazavės dvare (Zarasų rajonas)

Utenos kultūros centras
www.kulturautenoje.lt
http://utenoskc.lt
Utenos kultūros centras
www.kulturautenoje.lt
http://utenoskc.lt
Utenos kultūros centras
www.kulturautenoje.lt
http://utenoskc.lt
Utenos kultūros centro Kuktiškių skyrius
http://utenoskc.lt/ukc-skyriai/ukc-kuktiskiu-skyrius
Utenos kraštotyros muziejus
www.utenosmuziejus.lt

Visagino

Visagino rekreacijos paslaugų centras (Vilties g. 5a)
http://vrpc.lt/ (8 386) 60 317

Zarasų

Senųjų amatų tradicijos sklaida. Vietos
bendruomenės kūrybingumo skatinimas.
Zarasų krašto muziejus, www.zarasumuziejus.lt

Tautodailininkų konkurso ,,Aukso vainikas“ parodos atidarymas
Zarasų krašto muziejuje
Gamtos fotografų klubo ,,Žalias skėtis“ narių kūrybos parodos
atidarymas Dusetų dailės galerijoje

Zarasų

Tradicijų puoselėjimas.
Zarasų krašto muziejus, www.zarasumuziejus.lt

Zarasų

Nuo rugsėjo 29
d.
iki lapkričio 7
d.
23 d.

Tradicinės Dusetų dailės galerijos menininkų kūrybos parodos
atidarymas Zarasų krašto muziejuje

Zarasų

Profesionalaus meno sklaida.
Kultūros centras Dusetų dailės galerija.
www.dusetukultura.lt
Kultūros centras Dusetų dailės galerija.
Zarasų krašto muziejus, www.zarasumuziejus.lt

Tradicinis Zarasų krašto vaikų folkloro kolektyvų sambūris
,,Pastogėj“ Zarasų kultūros centre

Zarasų

25 d.

Tradicinė poezijos šventė ,,Giesmė Salakui“ Salake (Zarasų
rajonas)

Zarasų

10 d. iki
gruodžio 12 d.
14 d. iki
gruodžio 6 d.

Tradicijų saugojimas ir sklaida.
Zarasų rajono savivaldybės kultūros centras.
www.zkc.lt
Vietos tradicijų tęstinumas.
Zarasų rajono savivaldybės viešoji biblioteka ir
kultūros centras, www.zkc.lt,
www.zarasubiblioteka.lt

GRUODIS
7-9 d.

Knygos šventė „Tik širdis vis trokšta kurti“, L. Ir S. Didžiulių
viešajai bibliotekai – 80, Antano Baranausko literatūrinės premijos
vakaras Bibliotekoje

Anykščių

28–29 d.

Europos dokumentinių filmų festivalis E-DOX Koplyčioje-pasaulio
anykštėnų kūrybos centre

Anykščių

„Baltųjų švenčių“ renginių ciklas. AKC

Anykščių

Gruodį

Teatralizuotas Kalėdų koncertas, sportininkų apdovanojimai

Ignalinos

Gruodį

Kalėdinė mugė Ignalinos kultūros ir sporto centre

Ignalinos

Gruodį

Anykščių rajono savivaldybės L.ir S. Didžiulių
viešoji biblioteka
Dir. Romas Kutka, 8 381 51663
direktorius.avb@gmail.com, www.anyksciuvb.lt
Anykščių menų centras dir. Tomas Tuskenis, 8 381
51447, anyksciumenucentras@gmail.com
www.amenucentras.lt
Anykščių kultūros centras,
Dir. Dijana Petrokaitė, 8 381 52096
akrumai@gmail.com, www.anyksciu-k-c.lt
Ignalinos kultūros ir sporto centras
Tel. 8 386 52185
Ignalinos kultūros ir sporto centras
Tel. 8 386 52185

Dėl prekybos kreiptis į D.Lisauskienę
Tel. 860622045

Ignalinos

Ignalinos kultūros ir sporto centras
Tel. 8 386 52185

Lapkritį - gruodį

Kalėdiniai renginiai: edukaciniai renginiai, eglės įžiebimo šventė,
naujamečiai koncertai
Rytų Aukštaitijos regiono senjorų krepšinio pirmenybės

Ignalinos

Sausį- gruodį

Lietuvos asociacijos regionų krepšinio lygos čempionato varžybos

Ignalinos

Sausį- gruodį

Renginių ciklas „Gimtųjų žodžių apkabinti...“

Ignalinos

Balandį –gruodį

Piliakalnių metams skirtas renginių ciklas „Piliakalnių paslaptys“

Ignalinos

31 d.

Naujametė naktis prie miesto eglės

Ignalinos

Ignalinos kultūros ir sporto centras
Ignalinos krepšinio asociacija
Tel. 8 386 52804
Regionų krepšinio lyga
Ignalinos kultūros ir sporto centras
Ignalinos krepšinio asociacija
Tel. 8 386 52804
Ignalinos rajono savivaldybės viešoji biblioteka,
filialai
Tel. 8 386 53158
Ignalinos rajono savivaldybės viešoji biblioteka,
filialai
Tel. 8 386 53158
Ignalinos kultūros ir sporto centras
Tel. 8 386 52185

15 d.

„Leliumoi ir siuntė mani“ – adventinis vakarojimas

Kupiškio

26 d.

Tradicinis kalėdinis spektaklis

Kupiškio

30 d.

Senųjų metų palydų koncertas

Kupiškio

8 d.

Eglės įžiebimo šventė

Molėtų

Molėtų kultūros centras
www.moletaikultura.lt

31 d.

Šventinis Naujųjų metų fejerverkas

Molėtų

Dėl prekybos kreiptis tel. +370 383 51571
Molėtų kultūros centras
www.moletaikultura.lt

Gruodį

Kalėdinių eglių įžiebimo šventės

Švenčionių

Gruodį

Kupiškio kultūros centras
http://kupiskiokultura.lt
Kupiškio kultūros centras
http://kupiskiokultura.lt
Kupiškio kultūros centras
http://kupiskiokultura.lt

Švenčionių, Švenčionėlių ir Pabradės miestų
kultūros centrai
kultura@svencionys.lt
atsakinga už prekybą R.Bliūdžiuvienė + 370
68757163, el.p. rasa.bliudziuviene@svencionys.lt

31 d.

Naujųjų metų sutikimas

Švenčionių

Lapkritį –
gruodį

Švenčionių rajono vyrų krepšinio pirmenybės

Švenčionių

Gruodį

Štangos rovimo varžybos, skirtos LSD „Žalgiris“ prizams laimėti

Utenos

Utenos daugiafunkcis sporto centras
www.sportas.utena.lm.lt

2 d.

Eglutės įžiebimo šventė

Utenos

16 d.

Kalėdinė mugė

Utenos

20-26 d.

Kalėdiniai spektakliai vaikams

Utenos

Utenos kultūros centras
www.kulturautenoje.lt, http://utenoskc.lt
Utenos daugiafunkcis sporto centras
www.sportas.utena.lm.lt
Utenos kultūros centras
www.kulturautenoje.lt, http://utenoskc.lt

1 – 3 d.

Futbolo Visagino sporto centro taurės varžybos, (merginos 2000 m.
g. 5X5)
LIETUVOS GIMNASTIKOS DIENA skirta Lietuvos sportinės
akrobatikos pirmojo prezidento Edmundo Krūminio atminimui

Visagino

Visagino rekreacijos paslaugų centras.(Vilties g. 5a)
http://vrpc.lt/ (8 386) 60 317

Visagino

19 d.

Šuolių ant batuto, akrobatinio takelio, sportinės akrobatikos,
aerobinės gimnastikos varžybos skirtos „Kalėdų senelio prizui
laimėti“

Visagino

Gruodį

Kalėdiniai - Naujametiniai renginiai (geriausių 2017m. sportininkų
apdovanojimai, linksmieji startai, Kalėdinė-Naujametinė eglutė
mažiesiems)
Krepšinio miesto pirmenybės suaugusieji ir vaikai

Visagino

Visagino sporto centras, Parko g. 2A.
akrovis@sugardas.lt vyks akrobatikos sporto salėje.
Atsakingi asmenys Marina Bielokopytovienė (tel. +
370 678 46 495)
Visagino sporto centras, Parko g. 2A.
akrovis@sugardas.lt vyks akrobatikos sporto salėje.
Atsakingi asmenys Irina Ranceva (tel. + 370 657 89
711)
Visagino sporto centras, Parko g. 2A. tel.nr. 8 386
61206 el.p.: amik@sugardas.lt Asta Kolelienė.
Daugiau informacijos http://vsc.sugardas.lt

Medžio drožybos pamokos Amatų centre Antazavės dvare (Zarasų
rajonas): medinių kalėdinių eglutės žaislų gamyba (meistras Gediminas Kairys (Degučiai, Zarasų rajonas)
Keramikos pamokos (meistras Romualdas Pučekas)

Zarasų

2 d.

Spalį - gruodį

1, 6, 8, 13, 15,
20, 22 d.

Visagino

Švenčionių, Švenčionėlių ir Pabradės miestų
kultūros centrai
kultura@svencionys.lt
Švenčionių rajono sporto centras
sportocentras@svencionys.lt

Visagino rekreacijos paslaugų centras (Vilties g. 5a)
http://vrpc.lt/ (8 386) 60 317

Vaikų ir jaunimo kultūrinė edukacija, kūrybiškumo
skatinimas.
Zarasų krašto muziejus
www.zarasumuziejus.lt, tac@zarasai.lt

Nuo spalio 2 d.
iki gruodžio 30
d.
Nuo spalio 10
d. iki gruodžio
12 d.
Nuo spalio 14
d. iki gruodžio
6 d.
1 d.

Tautodailininkių – audėjų: Rimutės Vitaitės, Birutės
Andrijauskienės, Jolantos Lašaitės darbų parodos atidarymas
Amatų centre Antazavės dvare (Zarasų rajonas)
Tautodailininkų konkurso ,,Aukso vainikas“ parodos atidarymas
Zarasų krašto muziejuje

Zarasų

Senųjų amatų tradicijos sklaida. Vietos
bendruomenės kūrybingumo skatinimas.
Zarasų krašto muziejus, www.zarasumuziejus.lt

Zarasų

Tradicijų puoselėjimas.
Zarasų krašto muziejus, www.zarasumuziejus.lt

Gamtos fotografų klubo ,,Žalias skėtis“ narių kūrybos parodos
atidarymas Dusetų dailės galerijoje

Zarasų

Zarasų miesto Kalėdų eglės įžiebimo šventė Sėlių a.

Zarasų

Profesionalaus meno sklaida.
Kultūros centras Dusetų dailės galerija.
www.dusetukultura.lt
Kultūrinio turizmo vystymas – rinkodaros renginys
kurortinėms tradicijoms formuoti.
Zarasų rajono savivaldybės administracijos
Švietimo ir kultūros skyrius.
kultūra@zarasai.lt
Zarasų rajono savivaldybės biudžetinės kultūros
įstaigos.www.zkc.lt

Kalėdinės Zarasų krašto tautodailininkų kūrybos darbų parodos mugės Amatų centre Antazavės dvare (Zarasų rajonas) atidarymas

Zarasų

Tradicinės Kalėdinių miniatiūrų parodos atidarymas Dusetų dailės
galerijoje
Tradicinis Advento koncertas Zarasų krašto muziejuje. Dalyvauja
Zarasų meno mokyklos mokiniai.

Zarasų

Jurgitos Ribokaitės - Navickienės (Zarasai) kūrybos darbų (tapyba,
veltinis) kalėdinė paroda - mugė Zarasų krašto muziejuje
Zarasų rajono savivaldybės kultūros centro Naujametinė
teatralizuota programa, kasmetinis tradicinis renginys

Zarasų

Naujametinis teatralizuotas koncertas Dusetų kultūros centre

Zarasų

Lauko prekyba
1 d. iki vasario
4 d.

9 d.
13 d.

15 d. iki sausio
10 d.
31 d.

31 d.

Zarasų

Zarasų

Kultūrinio turizmo vystymas. Vietos
bendruomenės kūrybingumo skatinimas. Tradicijų
puoselėjimas. Kultūros paveldo saugojimas.
Zarasų krašto muziejus.
www.zarasumuziejus.lt, tac@zarasai.lt
Vietos bendruomenės tradicijos ir laisvalaikis.
Vietos bendruomenės kūrybingumo puoselėjimas.
Zarasų krašto muziejus.
www.zarasumuziejus.lt
Zarasų meno mokykla.
Zarasų krašto muziejuje
www.zarasumuziejus.lt
Vietos bendruomenės laisvalaikio organizavimas.
Zarasų rajono savivaldybės kultūros centras.
www.zkc.lt
Vietos bendruomenės laisvalaikio organizavimas.
Kultūros centras Dusetų dailės galerija.
www.dusetukultura.lt

