Kėdainių rajono savivaldybės kultūros renginiai, organizuojami 2017 m. gruodžio mėnesį
Renginio pavadinimas

Renginio
data

Kėdainių kultūros centras
Šventė Kėdainių rajono neįgaliesiems „Pabūkime kartu“. Ansamblio „Unoravi“
2 d.
(Telšiai) koncertas. Kareiviška košė
Garbaus amžiaus žmonių klubo „Rudenėlis“ Advento popietė
2 d.
Advento popietė „Leliumai...“. Dalyvaus Vilniaus kultūros centro folkloro
ansamblis „Jorė“, vad. R. Aleksiūnienė. Kėdainių Šv. Juozapo parapijos klebonas –
3 d.
kunigas dekanas Norbertas Martinkus
Romo Dambrausko ir grupės koncertas
7 d.
Kalėdų eglės įžiebimo šventė.
Kėdainių krašto amatininkų, tautodailininkų, rajono bendruomenių narių rankų
darbo produktų, kulinarinio paveldo mugė
„Nykštukų Pykštukų kepyklėlė“
Gerumo akcija „Maltiečių sriuba“
8 d.
Kalėdų Senelio paštas
Vilniaus kojūkininkų staigmenos
Kalėdų eglės įžiebimas. Kėdainių rajono savivaldybės mero sveikinimas. Meninis
pastatų apšvietimas. Muzikinės grupės „Pikaso“ koncertas
Kėdainių rajono savivaldybės jaunųjų talentų konkurso „Galim 2017“ baigiamasis
9 d.
koncertas
Susitikimas su Kalėdų Seneliu
9, 10, 16, 17 d.
Meditacija pagal Sachadža joga
10 d.
Kėdainių rajono savivaldybės gabių mokinių pagerbimo šventė
15 d.
Susitikimas su Kalėdų Seneliu
16, 17 d.
Kriminalinė komedija „Melagės“ („Domino“ teatras)
17 d.
Spektaklio visai šeimai „Gražiausios Anderseno pasakos“ premjera. Vaidina
18 d.
Kėdainių kultūros centro vaikų ir jaunimo teatro studija „Polėkis“
Vaikų ir jaunimo teatro studijos „Polėkis“ Kalėdų programa „Gražiausios
19–21 d.
Anderseno pasakos" ir Kalėdų Senelis
Naujametinis vakaras „Muzikos ir magijos šou“
29 d.
Vaikų popchoro „Perliukai“ Kalėdų programa „Nykštukės sapnas“ ir Kalėdų
30 d.

val.

Renginio vieta

11.30 val.

Kėdainių kultūros centras

14 val.

Kėdainių kultūros centras

14 val.

Kėdainių kultūros centras

18 val.

Kėdainių kultūros centras
Didžiosios Rinkos aikštė

16–18 val.

16–20 val.
16–17 val.
17–18 val.

Kėdainių Rotušės kiemelis
Didžioji gatvė, Kėdainiai
Didžiosios Rinkos aikštė

15 val.

Kėdainių kultūros centras

17–19 val.
14–16 val.
15 val.
17–19 val.
15, 18 val.

Kėdainių Rotušės kiemelis
Kėdainių kultūros centras
Kėdainių kultūros centras
Rotušės kiemelis
Kėdainių kultūros centras

17 val.

Kėdainių kultūros centras

10, 12, 14
val.
18 val.
16 val.

Kėdainių kultūros centras
Kėdainių kultūros centras
Kėdainių kultūros centras

Senelis
Šventinis koncertas „Nuo Šv. Kalėdų iki Naujųjų metų“. Dalyvauja V. Katunskytė,
31 d.
A. Lemanas, A. Manikas ir D.Viesulas
Naujųjų Metų sutikimas. Fejerverkas
31 d.
Kalnaberžės skyrius
Advento vakaras „Tiems, kurie myli…“
3 d.
Susitikimas su Kalėdų Seneliu Sirutiškio bendruomenės vaikams
22 d.
Senųjų metų palydėtuvės
29 d.
Labūnavos skyrius
Derliaus nuėmimo pabaigtuvių šventė
Edukacinis seminaras „Advento vainikai. Jų įvairovė ir šiuolaikinis dizainas“.
Seminarą veda Bronė Volodkienė
Advento – padėkos vakaras. Labūnavos pagrindinės mokyklos mokinių ir
„Ąžuoliuko“ skyriaus ugdytinių koncertas
Labūnavietės B. Volodkienės 2-osios poezijos knygos „Kaštonai, pražydę rudenį“
pristatymas. Dainuojamosios poezijos atlikėjų koncertas
Advento vakaras „Šilumos kaip duonos atsilaužkim...“. Edukacinis seminaras
„Kalėdiniai žaislai ir dekoracijos“. Seminarą veda Alvina Vyšniauskienė. Dalyvauja
Tiskūnų skyriaus folkloro ansamblis „Žalasys“
Senųjų metų palydų vakaronė
Nociūnų skyrius
Edukacinis seminaras „Šiltas Šv. Kalėdų laukimas“. Seminarą veda floristė Indrė
Dambrauskienė
Kalėdų eglutės įžiebimo šventė „Žiemos pokštai“

15 val.

Kėdainių kultūros centras

24 val.

Didžiosios Rinkos aikštė

13.30 val.
17 val.
19 val.

Kalnaberžės bendruomenės centras
Sirutiškio bendruomenės centras
Kalnaberžės bendruomenės centras
Kėdainių kultūros centro Labūnavos
skyrius
Kėdainių kultūros centro Labūnavos
skyrius
Kėdainių kultūros centro Labūnavos
skyrius
Kėdainių kultūros centro Labūnavos
skyrius

1 d.

19 val.

5 d.

15 val.

13 d.

18 val.

17 d.

13 val.

21 d.

19 val.

Kėdainių kultūros centro Labūnavos
skyrius

30 d.

20 val.

Kėdainių kultūros centro Labūnavos
skyrius

3 d.

13 val.

Nociūnų bendruomenės namai

12 d.

14 val.

Kėdainių kultūros centro Nociūnų
skyrius

18 val.

Kėdainių kultūros centro Pelėdnagių
skyrius

18 val.

Aikštė prie Pelėdnagių seniūnijos

Pelėdnagių skyrius
Vakaras ,,Gaminame Pelėdnagių bendruomenės Advento kalendorių“. Svečiuose
6 d.
solistas Tadas Jankūnas ir floristikos meistrė Indrė Dambrauskienė
Pelėdnagių seniūnijos Kalėdų eglės įžiebimo šventė. Koncertinėje programoje:
Kėdainių kultūros centro popchorai ,,Perliukai“ ir ,,Skambantis perliukas“,
14 d.
Pelėdnagių skyriaus vaikų šiuolaikinio šokio grupė ,,Mistika“, solistė Goda

Ivaškevičiūtė (akomponuoja Matas Ruša)
Vakaras vaikams ir jaunimui ,,Žiemos spalvos“

14 d.

18.30 val.

Advento vakaras „Dievo dovana“

8 d.

16 val.

Nijolės Tallat-Kelpšaitės koncertas „Muzikinis pasimatymas“

17 d.

18 val.

Popietė vaikams ir tėveliams „Pasidžiaukim mažais stebuklais“. Edukacinis
užsiėmimas „Sausainiais kvepiančios Kalėdos“
Surviliškio miestelio Kalėdų eglės įžiebimo šventė „Vaikystės pėdos po egle...“

19 d.

14 val.

19 d.

17 val.

Edukacinis užsiėmimas „Sausainiais kvepiančios Kalėdos“

20 d.

17 val.

Naujametinis vakaras „Metų ratas“

31 d.

20 val.

Kalėdų eglės įžiebimo šventė

9 d.

17 val.

Advento popietė „Šilumos, kaip duonos atsilaužkim...“

10 d.

15 val.

6 d.

17 val.

13 d.

17 val.

17 d.

12 val.

Vakaras „Advento šviesoje“

19 d.

18 val.

Popietė mokiniams „Kalėdų belaukiant“

20 d.

17 val.

Popietė mažiesiems „Kalėdų belaukiant“

21 d.

16 val.

22 d.
Akademijos kultūros centras

15 val.

Kėdainių kultūros centro Pelėdnagių
skyrius

Surviliškio skyrius
Kėdainių kultūros centro Surviliškio
skyrius
Kėdainių kultūros centro Surviliškio
skyrius
Kėdainių kultūros centro Surviliškio
skyrius
Prie Surviliškio seniūnijos
Kėdainių kultūros centro Surviliškio
skyrius
Kėdainių kultūros centro Surviliškio
skyrius

Tiskūnų skyrius
Trijų kampų parkas, Tiskūnai
Kėdainių kultūros centro Tiskūnų
skyrius

Vilainių skyrius
„Rankdarbių kraitės“ edukacinis seminaras „Įvairios kalėdinės kompozicijos“ I d.
Seminarą veda Sondra Žalakevičienė
„Rankdarbių kraitės“ edukacinis seminaras „Įvairios kalėdinės kompozicijos“ II d.
Seminarą veda Sondra Žalakevičienė
Advento popietė „Mūsų širdžių tiltai“

Popietė vaikams „Kalėdų belaukiant“

Kėdainių kultūros centro Vilainių
skyrius
Kėdainių kultūros centro Vilainių
skyrius
Lančiūnavos bendruomenės centras
Kėdainių kultūros centro Vilainių
skyrius
Kėdainių kultūros centro Vilainių
skyrius
Kėdainių kultūros centro Vilainių
skyrius
Lančiūnavos bendruomenės centras

Audronės Rudienės (tapyba) ir Albinos Mackevičienės (karpiniai) darbų paroda
1–31d.
„Kai nusileidžia ramybė ant sielos ir rankų“
Vakaras „Oi atabėga bistrus alnelis Lėliu Kalėda Kalėda“ su Akademijos kultūros
centro folkloro ansambliu „Seklyčia“. Edukaciniai užsiėmimai suaugusiems –
1 d.
adventinių vainikų gamyba. Edukaciniai užsiėmimai vaikams – kalėdinių
papuošimų iš šiaudų gamyba
Kino filmas „Trys milijonai eurų“ (2017 m. romantinė komedija)
5 d.
Edukacinis užsiėmimas vaikams ir jaunimui „Kalėdinių meduolių papuošimas“
6–19 d.
Kalėdinė mugė-paroda. Kalėdinės arbatos degustacija. Romansų vakaras.
15 d.
Koncertuoja Panevėžio folkloro ansamblio „Raskila“ retro grupė
Vaikų ir jaunimo puoštų kalėdinių meduolių parodos pristatymas
20 d.
Kalėdinių meduolių paroda
20–23 d.
Akademijos kultūros centro bei skyrių meno kolektyvų narių Metų užbaigimo šventė
27 d.
Dotnuvos skyrius
Valentinos Šereikienės knygų apie vienuolius Tėvą Stanislovą ir Tėvą Roką
5 d.
pristatymas
Edukacinė valanda. Kalėdinių atvirukų gamyba
11 d.
Lietuvių kalbos kultūros metams skirtas minėjimas. Mikalojaus Katkaus 165-osios
11 d.
gimimo metinės
Edukacinė valanda. Kalėdinių dekoracijų gamyba
14 d.
Eglutės įžiebimo šventė. Koncertas

16 d.

Advento vakaras. Edukacinis užsiėmimas „Kalėdų puokštės ir vainikai“
18 d.
Gudžiūnų skyrius
Advento popietė „Gerumu sušildyk širdį“
3 d.
Truskavos kultūros centro meno mėgėjų teatro studijos „Micelis“ spektaklis
16 d.
„Untulio dramiška komedija „Laimės kalvis“
Tradicinė Gudžiūnų seniūnijos padėkos šventė
21 d.
Josvainių kultūros centras
Edukacinė veikla. Kalėdinių dekoracijų gamyba
5, 12 d.
Advento vakaras
6 d.
Edukacinė veikla. Advento vainiko pynimas
6 d.
Kūrybos būrelio „Vakarinė menų studija“ narių darbų paroda, skirta Tautinio
Nuo 13 d.
kostiumo metams paminėti

13–18 val.

Akademijos kultūros centras

17 val.

Akademijos kultūros centras

18 val.
13–18 val.

Akademijos kultūros centras
Akademijos kultūros centras

17 val.

Akademijos kultūros centras

17 val.
13–18 val.
17 val.

Akademijos kultūros centras
Akademijos kultūros centras
Akademijos kultūros centras

14 val.

Dotnuvos slaugos namai

17 val.

19 val.

Dotnuvos pagrindinė mokykla
M. Daukšos viešosios bibliotekos
Dotnuvos filialas
Dotnuvos pagrindinė mokykla
Dotnuvos miestelio centras, Dotnuvos
seniūnijos salė
Dotnuvos vienuolynas

15 val.

Miegėnų bendruomenės salė

15 val.

Miegėnų bendruomenės salė

15 val.

Gudžiūnų seniūnijos salė

18 val.
18 val.
19 val.

Josvainių kultūros centras
Josvainių kultūros centras
Josvainių kultūros centras

19 val.
18 val.
16 val.

Josvainių kultūros centras

Šv. Kalėdų eglutės įžiebimo šventė
Edukacinė veikla
Kalėdinis spektaklis vaikams
Kalėdinis renginys vaikams „Žiemos pasaka“

13 d.
19 d.
21 d.
21 d.

Pernaravos skyrius
Advento popietė-susitikimas „Baltu Advento taku“. Svečiuose dainuojamosios
3 d.
poezijos atlikėja Ilona Papečkytė
Edukacinė Advento popietė Pelutavoje „Uždekime Advento žvakelę“
9 d.
Eglutės įžiebimo šventė „Kaip gera, kai Kalėdos“
18 d.
Bendruomeniškumo akcija „Kalėdos keliauja pas vaikus“
18 d.
Krakių kultūros centras
Cirko programa „Pasakos planeta“
2 d.
Edukacinis užsiėmimas „Siūtos interjero detalės“
4 d.
Pajieslio ir Meironiškio bendruomenių popietė vaikams „Sukim sukim galveles“
5 d.
Edukacinis užsiėmimas ,,Mano akmenukai“
5 d.
Jaunimo vakaras skirtas Tarptautinei savanorių dienai paminėti
5 d.
Adventinis vakaras „Dovanoju širdies švieselę“
7 d.
Krakių miestelio Kalėdų eglutės įžiebimo šventė su Gruzijos nacionalinių šokių
12 d.
kolektyvu ir Kalėdų seneliu
Adventinis renginys „Atbėga elnias devyniaragis“
12 d.
Užsiėmimas AJE jaunimui „Kepame kalėdinį meduolį“
15 d.
Vaikų dramos studijos spektaklio „Du broliai“ premjera (pagal O. Milašiaus pasaką,
15 d.
rež. E. Usevičiūtė)
Aktorės Virginijos Kochanskytės spektaklis „Gyvenimas yra graži kelionė“
16 d.
Kalėdinės eglutės šventė Pajieslio bendruomenės vaikams
22 d.
Išvyka į gamtą AJE jaunimui ir kaimo vaikams „Kerintis žiemos grožis“
28 d.
Gruodžio mėn.
Dariaus Banaičio tapybos darbų paroda
Meironiškių skyrius

18 val.
18 val.
9 val.
16 val.

Josvainių kultūros centras
Josvainių kultūros centras
Josvainių kultūros centras
Josvainių kultūros centras

12 val.

Pernaravos seniūnijos salė

14 val.
11 val.
13 val.

Pelutavos bendruomenės centras
Pernaravos seniūnijos salė
Pernaravos seniūnija

13 val.
12 val.
14 val.
15 val.
16 val.
18 val.

Krakių kultūros centras
Ažytėnų bendruomenės centras
Pajieslio daugiafunkcis centras
Krakių kultūros centras
Krakių kultūros centras
Krakių kultūros centras

16 val.

Krakių kultūros centras

17 val.
10 val.

Pajieslio daugiafunkcis centras
Pajieslio daugiafunkcis centras

16 val.

Krakių kultūros centras

14 val.
11 val.
11 val.

Krakių kultūros centras
Pajieslio daugiafunkcis centras
Pajieslio daugiafunkcis centras
Pajieslio daugiafunkcis centras

Edukacinės rankdarbių pamokėlės „Gali, moki, darai - parodyk“

5 d.

17 val.

Popietė „Uždekim Advento žvakelę“

7 d.

15.30 val.

Kalėdinis renginys vaikams „Prie eglutės, prie žalios“

16 d.

13 val.

Krakių kultūros centro Meironiškių
skyrius
Krakių kultūros centro Meironiškių
skyrius
Krakių kultūros centro Meironiškių
skyrius

Naujametinė vakaronė „Palydint senuosius, sutinkant naujuosius“

31 d.

21 val.

Krakių kultūros centro Meironiškių
skyrius

13 val.

Šėtos kultūros centras

17 val.

Šėtos kultūros centras

19 val.

Šėtos kultūros centras

17 val.

Šėtos kultūros centras

18 val.
17 val.
17.30 val.
17 val.
13 val.
20 val.

Šėtos kultūros centras
Šėtos kultūros centras
Šėtos kultūros centras
Šėtos kultūros centras
Šėtos kultūros centras
Šėtos kultūros centras

Šėtos kultūros centras
Liturginių rūbų parodos atidarymas-pristatymas
3 d.
Projekto kūrybinės dirbtuvės „Iš mūsų rankų“ edukacinis užsiėmimas – tapyba ant
7 d.
drobės „Žiemos šėlsmas“
Advento vakaras „Žvakių šviesoje“
8 d.
Projekto kūrybinės dirbtuvės „Iš mūsų rankų“ edukacinis užsiėmimas „Kalėdinių
11 d.
žaisliukų gamyba“
Padėkos vakaras „Dosnumo obuolys“
14 d.
Projekto kūrybinės dirbtuvės „Iš mano rankų“. Kūrybinių darbų paroda
14 d.
Eglutės įžiebimo šventė
14 d.
Kalėdinių puokščių paroda „Pražydo ledo gėlės“
14 d.
Kalėdinė programa vaikams su Kapitonu Flintu ir Kalėdų seneliu
16 d.
Kalėdinė diskoteka jaunimui
29 d.
Pagirių skyrius
Eglutės įžiebimo šventė
8 d.
Advento vakaras
16 d.
Šventinė diskoteka
30 d.
Edukacinė veikla
5, 12, 19 d.
1, 4, 6, 8, 11,
AJE veikla
13, 18, 20, 22,
27, 29 d.
Truskavos kultūros centras
Kalėdų eglės įžiebimas
13 d.
Advento vakaras su Ukmergės kultūros centro folkloro ansambliu „Dagilėlis“
13 d.
Truskavos ikimokyklinio amžiaus vaikučių susitikimas su Kalėdų seneliu.
22 d.
Krekenavos kultūros centro dramos kolektyvo programa
Tradicinė Kalėdinė šeimų vakaronė
26 d.
Kėdainių krašto muziejus
1–31d.
Tapybos ir fotografijos paroda „Tėvas Stanislovas. Paberžė. Raineris Marija Rilkė“
Šiaudinių sodų „Sodai sodai leliumai“ parodos atidarymas. Paroda veiks iki sausio 4
1 d.
d.

18 val.
18 val.
21 val.
14 ir 17 val.

Pagirių daugiafunkcis centras
Pagirių daugiafunkcis centras
Pagirių daugiafunkcis centras
Pagirių daugiafunkcis centras

18 val.

Pagirių daugiafunkcis centras

18.30 val.
19 val.

Truskavos seniūnijos kiemelis
Truskavos seniūnijos salė

17 val.

Truskavos seniūnijos salė

20 val.

Truskavos kultūros centras
1863 m. sukilimo muziejus

15 val.

Tradicinių amatų centras Arnetų name

Tęstinis projektas „Tradicinių Aukštaitijos amatų dirbtuvė“. Mokymai suaugusiems:
Šiaudinių sodų gamybos mokymai
1 d.
Žvakių liejimo edukacinis užsiėmimas
2 d.
„Etninio tapatumo ženklai kasdienybėje: lininio maišelio dekoravimas“
2 d.
Šiaudinių žaisliukų gamyba
5 d.
Straipsnių rinkinio „Holokaustas nacių okupuotose Rytų ir Vakarų Europos
valstybėse: tyrimai ir atmintis pristatymas. Dalyvaus leidinio rinkinio autoriai,
5 d.
Kauno IX forto muziejaus ir Tarptautinės komisijos nacių ir sovietinio okupacinių
rėžimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti sekretoriato atstovai
Kėdainių fotografų draugijos parodos „Fototerapija 2017“ atidarymas
8 d.
Profesorės Raimondos Ragauskienės knygos „Mirties nugalėti nepavyko: Biržų ir
12 d.
Dubingių kunigaikščių Radvilų biologinė istorija (XV a.pab.–XVII a.)“ pristatymas
Projekto „Kultūrų ratas“ baigiamasis renginys. Organizatorius Lietuvos mokinių
13 d.
neformaliojo švietimo centras
13 d.
Advento vakaras „Oi ir sužibo kibirkštėlė“
Muzikinio albumo „Tu mane sukūrei“ pristatymas. Giesmes atliks muzikos ir tekstų
16 d.
autorė Gabrielė Gvazdikaitė (vokalas) ir instrumentinė grupė iš Kauno
Mikalojaus Daukšos viešoji biblioteka
Renginiai:
Susitikimas su rašytoja Aldona Ruseckaite ir jos parengtos knygos „Maironio
1 d.
sodas“ pristatymas, skirta Maironio 155-osioms gimimo metinėms
Vakaronė „Kai pūgos išdainuos Advento vakarus“, skirta Adventui
2 d.
Popietė „Advento dvasios paliesti“, skirta Adventui
2 d.
Edukacinis užsiėmimas „Gėlėti šaltuko sapnai“ (kalėdinių dekoracijų gaminimas iš
2 d.
popieriaus), skirta Šv. Kalėdoms
Kūrybinės dirbtuvės vaikams „Kalėdų eglutė kitaip“, skirta Šv. Kalėdoms
5 d.
Popietė „Sužibo eglutė knygų kalnely“ (netradicinės eglutės kūrimas iš knygų),
5 d.
skirta Šv. Kalėdoms
Garsiniai skaitymai mažiesiems „Ir vėl mes pasakų šaly“, skirta skaitymo
Kiekvieną
skatinimui
trečiadienį
Edukacinis užsiėmimas „Ne drabužių skirtingumu/ gyvuoja tautos“ (atpažink tautas
7 d.
per tautinį kostiumą), skirta Tautinio kostiumo metams
Edukacinis užsiėmimas vaikams „Papuoškime Kalėdų eglutę“ (papuošimų
8 d.
gaminimas iš antrinių žaliavų), skirta Šv. Kalėdoms

15.30 val.
10 val.
12 val.
15 val.

Tradicinių amatų centras Arnetų name

15 val.

Daugiakultūris centras

17 val.

Daugiakultūris centras

17 val.

Daugiakultūris centras

11 val.

Daugiakultūris centras

17 val.

Tradicinių amatų centras Arnetų name

15 val.

Daugiakultūris centras

17 val.

VB renginių salė

19 val.
13 val.
15 val.

Langakių filialas
Mantviliškio filialas
Vikaičių filialas

12 val.
16 val.

Gudžiūnų filialas
Langakių filialas

10 val.

Aristavos filialas

18 val.

Šlapaberžės filialas drauge su kaimo
bendruomenės aktyvu
Lančiūnavos filialas

15 val.

Skaitymo vakaras „Skaitau, vadinas gyvenu“, skirta Adventui, Lietuvių kalbos
kultūros metams
Kūrybinės dirbtuvės vaikams „Maži stebuklai atneša didelį džiaugsmą“, skirta Šv.
Kalėdoms
Susitikimas su vilniečiu tautodailininku, medžio raižinių autoriumi Klaidu Navicku
ir vaistažolių žinovu Kęstučiu Volkumi; arbatų ragavimas
„Advento skaitymai“ (dalyvauja: Kėdainių krašto literatai; dainuojamosios poezijos
atlikėja Laima Žilytė), skirta Adventui
Edukacinis užsiėmimas „Advento žvakę vainike jau degam“ (vainiko pynimas, jo
simbolika), skirta Adventui
Popietė „Įžiebkim kibirkštį vilties ir gėrio“, skirta Adventui
Lauros Varslauskaitės knygos „Mano didelis mažas aš“ aptarimas, skirta skaitymo
skatinimui
Edukaciniai užsiėmimai „Origami kalvė!“ (dešimtokai moko pradinukus) pagal
edukacinę programą „Už rankos vesimės mes knygą“
Edukacinis užsiėmimas „Žiemos šėlsmas“ (tapyba ant drobės)
Kompleksinis renginys „Siela visada gyvenęs Lietuvoje“, skirta prozininko,
etnografo, knygnešio, švietėjo kraštiečio Mikalojaus Katkaus 165-osioms gimimo
metinėms
Bendrumo akcija „Iš šiltų delnų iki gelmių širdies“ (kalėdinių atvirukų ir dekoracijų
gaminimas, dovanojimas vienišiems žmonėms), skirta Šv. Kalėdoms
Garsiniai skaitymai „Jei esi geraširdis, pasiaukojantis ir tiki stebuklais“ ištraukos iš
suomių rašytojo Marko Leino knygos „Kalėdų istorija“, skirta skaitymo skatinimui
Metų knygos rinkimai. Knygų vaikams pristatymas „Kas skaito, tas auga“, skirta
skaitymo skatinimui
Rytmetis darželinukams „Atverkime kalėdinių eilėraščių ir pasakų skrynelę“, skirta
Šv. Kalėdoms, skaitymo skatinimui
Popietė vaikams „Sniegą tyliai berdama seka pasaką žiema“, skirta Šv. Kalėdoms
Edukacinis užsiėmimas „Kalėdinės dirbtuvėlės“ (kalėdinių dekoracijų gaminimas)
iš renginių ciklo vaikams „Knygos suburia veiklai“
Edukacinis užsiėmimas „Kalėdų belaukiant “ (kalėdinių dekoracijų gaminimas),
skirta Šv. Kalėdoms
Garsiniai skaitymai „Jei tiki stebuklais“ ištraukos iš suomių rašytojo Marko Leino
knygos „Kalėdų istorija“, skirta Šv. Kalėdoms, skaitymo skatinimui
Popietė „Stebuklų kupina naktis“, skirta Šv. Kalėdoms

8 d.

16 val.

Miegėnų filialas

8 d.

15 val.

Tiskūnų filialas

9 d.

14 val.

VB renginių salė

9 d.

15 val.

VB renginių salė

9 d.

12 val.

Ažytėnų filialas

9 d.
9 d.

13 val.
14 val.

Lančiūnavos filialas
Langakių filialas

12–15 d.

11 val.

Miegėnų filialas

12 d.
14 d.

17.30 val.
14 val.

Šėtos filialas
Aristavos filialas

14–15 d.

Pajieslio filialas

14 d.

18 val.

15 d.

12 val.

Šlapaberžės filialas drauge su kaimo
bendruomenės aktyvu
VB Vaikų skyrius

15 d.

10 val.

Lančiūnavos filialas

15 d.
15 d.

16.30 val.
14 val.

16 d.

12 val.

Ažytėnų filialas

16 d.

10 val.

Dotnuvos filialas

16 d.

15 val.

Josvainių filialas

Okainių filialas
Pelėdnagių filialas

Garsinis skaitymas knygos „Kartą Kalėdų karalystėje...“, skirta Šv. Kalėdoms,
skaitymo skatinimui
Edukacinis užsiėmimas „Senos knygos atgyja“ (kalėdinių dekoracijų gaminimas iš
nurašytų knygų)
Kalėdiniai skaitymai „Iš knygų ateina Kalėdos“, skirta Šv. Kalėdoms, skaitymo
skatinimui
Bendrumo akcija „Išgirst vilties plakimą širdy kito“ (atvirukas vienišam žmogui),
skirta Šv. Kalėdoms
Garsinis pasakų skaitymas vaikams „Sniegą tyliai berdama seka pasaką žiema“,
skirta Šv. Kalėdoms, skaitymo skatinimui
Valandėlė pradinukams „Kalėdų pasaka“, skirta Šv. Kalėdoms
Popietė vaikams „Tą naktį – vienintelę naktį – net medžiai vaikams gali pasakas
sekti“, skirta Šv. Kalėdoms
Valandėlė vaikams „Žiemą būna gerai, žiemą būna Kalėdos“, skirta Šv. Kalėdoms
Garsinis Kalėdų pasakų skaitymas vaikams „Kalėdos seka pasaką snieguotą“, skirta
Šv. Kalėdoms, skaitymo skatinimui
Valandėlė vaikams „Atverkim pasakų vartus ir ženkime pro juos kartu“, skirta
skaitymo skatinimui
Poezijos-muzikos vakaras „Šventų Kalėdų belaukiant“, skirta Šv. Kalėdoms
Garsiniai skaitymai vaikams „O pasakoms nykštukai nušvies takus žibintais“, skirta
Šv. Kalėdoms, skaitymo skatinimui
Popietė vaikams „Kai už lango krinta snaigės“, skirta Šv. Kalėdoms
Popietė vaikams „Kailinėliais baltais vaikšto šaltis rytais“, skirta Šv. Kalėdoms
Kompleksinis renginys „Žvaigždė danguos užmigus...“, skirta Šv. Kalėdoms,
skaitymo skatinimui
Edukacinis užsiėmimas vaikams „Kalėdų angelas švelniai glaudžia mus“ (kalėdinių
atvirukų kūrimas), skirta Šv. Kalėdoms
Edukacinis užsiėmimas „Kai eglės ne tik sidabrą barsto“ (kalėdinių eglės žaisliukų
iš vaško gaminimas) iš edukacinės programos „Tau mirksi korio akelė“ renginių
ciklo, skirta Šv. Kalėdoms
Popietė „Naktis pilna kalėdinių giesmių“, skirta Šv. Kalėdoms
Popietė vaikams „Šviečia nykštukai takelius žibintais“, skirta Šv. Kalėdoms
Kalėdinė popietė vaikams „Šarmota pasaka“, skirta Šv. Kalėdoms
Popietė „O varpeliai ledo paukščiams išdalinti“, skirta Šv. Kalėdoms
Kalėdiniai skaitymai „Trapumas būties ir stiprybė pradžios“, skirta Šv. Kalėdoms,

16 d.

14 val.

Langakių filialas

16 d.

12 val.

Mantviliškio filialas

19 d.

16 val.

Krakių filialas
Miegėnų filialas

19–23 d.

Nociūnų filialas

19–22 d.

13.30 val.

19 d.
20 d.

10 val.
13 val.

Truskavos filialas
Akademijos filialas

20 d.
21 d.

11 val.
16 val.

Vilainių filialas
Plinkaigalio filialas

21 d.

11 val.

Vikaičių filialas

22 d.
22 d.

17 val.
16 val.

VB renginių salė
Meironiškių paslaugų punktas

22 d.
22 d.
23 d.

13 val.
15 val.
12 val.

Pelutavos filialas
Sirutiškio filialas
Ąžuolaičių paslaugų punktas

23 d.

14 val.

Keleriškių paslaugų punktas

23 d.

15 val.

Krakių filialas

23 d.
23 d.
26 d.
27 d.
27 d.

13 val.
12 val.
12 val.
16 val.
14 val.

Skaistgirio filialas
Surviliškio filialas
Pajieslio filialas
Kunionių filialas
Vilainių filialas

skaitymo skatinimui
Kompleksinis renginys „Kalėdų vakaro stebuklas“, skirta Šv. Kalėdoms
Popietė vaikams „Atverkim kalėdinių eilėraščių ir pasakų skrynią“, skirta Šv.
Kalėdoms
Loginių stalo žaidimų varžybos (skirta trimačių dokumentų populiarinimui)
Kompleksinis renginys „Pažvelkim nuo metų slenksčio“, skirta Naujiesiems
metams, skaitymo skatinimui
Popietė „Pro tylintį laiką į ateitį iš praeities“ (mintys apie praėjusius metus), skirta
Naujiesiems metams, skaitymo skatinimui
Akcijos „Knygų Kalėdos“ renginiai:
Perskaitytų knygų Advento kalendorius-konkursas „Laukdami Šventų Kalėdų –
skaitome“, skirta skaitymo skatinimui
Akcija „Iš širdies į širdį ieškant kelio“, skirta skaitymo skatinimui
Akcija „Knygos skleidžia šilumą – dovanok ją“, skirta skaitymo skatinimui
Naujų knygų dovanojimo bibliotekai akcija „Knyga – tykus ir patikimas draugas“,
skirta skaitymo skatinimui
Akcija „Dalyvaukime, dovanokime ir skaitykime“, skirta skaitymo skatinimui
Knygų dovanojimo akcija „Knyga – vertybė siekiantiems daugiau“, skirta skaitymo
skatinimui
Akcija „Kasdienybę pilnatve paversk“, skirta skaitymo skatinimui
Knygų dovanojimo akcija „Dovana bibliotekai – knyga“, skirta skaitymo skatinimui
Naujų knygų dovanojimo bibliotekai akcija „Te knyga suartina mus“, skirta
skaitymo skatinimui
Knygų dovanojimo bibliotekai akcija „Sutikim Šv. Kalėdas su nauja knyga“, skirta
skaitymo skatinimui
Knygų aptarimas-diskusija „Knygų šilumos paliesti“, skirta skaitymo skatinimui
Kompleksinis renginys „Kalėdų belaukiant“ (kalėdinių darbelių dirbtuvės;
diskusija-kvietimas dalyvauti „Knygų Kalėdų akcijoje), skirta skaitymo skatinimui
Akcija „Dovanok naują knygą bibliotekai“, skirta skaitymo skatinimui
Kūrybinės dirbtuvės-paroda vaikams „Mano stebuklingos knygų Kalėdos“, skirta
skaitymo skatinimui
Popietė vaikams „Susitikim prie eglutės su nauja knyga“, skirta Šv. Kalėdoms,
skaitymo skatinimui
Popietė vaikams „Prie eglutės su knyga“, skirta skaitymo skatinimui
Kompleksinis renginys „Knygų Kalėdų kraitė pilnėja“, skirta skaitymo skatinimui

28 d.
28 d.

17 val.
14 val.

Mantviliškio filialas
Skaistgirio filialas

29 d.
29 d.

11 val.
12 val.

Pelėdnagių filialas
Pernaravos filialas

30 d.

16 val.

Kalnaberžės filialas

11.25–12.28

Pelėdnagių filialas

12.01–01.06
12.01–01.06
1–23 d.

Josvainių filialas
Mantviliškio filialas
Pagirių filialas

1–23 d.
1–30 d.

Šlapaberžės filialas
Pajieslio filialas

1–30 d.
5 d.
5 d.

Surviliškio filialas
Aristavos filialas
Ažytėnų filialas

5–23 d.

Keleriškių paslaugų punktas
11 val.
12 val.

Mantviliškio filialas
Beinaičių filialas

16 d.
20 d.

15 val.

Ąžuolaičių paslaugų punktas
Mantviliškio filialas

20 d.

17 val.

Vainikų filialas

22 d.
22 d.

17 val.
12 val.

Labūnavos filialas
Pernaravos filialas

9 d.
16 val.

Valandėlė vaikams „Įdomus ir spalvingas naujų knygelių pasaulis“, skirta skaitymo
skatinimui
Spaudinių parodos:
„Pamilti gamtą per jos pažinimą“, skirta gamtininko, rašytojo, akademiko Tado
Ivanausko 135-osioms gimimo metinėms
„Žiemužė baltaveidė mus apglėbia delnais“, skirta skaitymo skatinimui
„Norvegų prozos karalienė“, skirta norvegų rašytojos Herbjorg Wassmo (norv.
Herbjørg Wassmo) 75-osioms gimimo metinėms
„Žmogaus laisvė ir teisės yra prigimtinės“, skirta Tarptautinei žmogaus teisių dienai
„Amžinybės nuojauta vainiko simbolikoje“, skirta Adventui, Šv. Kalėdoms
„Žiema poetų posmuose“, skirta skaitymo skatinimui
„Skaitymo džiaugsmas“, skirta skaitymo skatinimui
„Vardan to, kas gyva!“, skirta gamtininko, rašytojo, akademiko Tado Ivanausko
135-osioms gimimo metinėms
„Kas myli žvėrelius ir paukščius, tas neskriaus ir žmogaus“, skirta gamtininko,
rašytojo, akademiko Tado Ivanausko 135-osioms gimimo metinėms
„Pasaka šarmota rymo...“, skirta skaitymo skatinimui
„Gamta – tarsi kasdien mus mokanti knyga“, skirta gamtininko, rašytojo,
akademiko Tado Ivanausko 135-osioms gimimo metinėms
„Diena, kai į žemę ateina laimė, ramybė, tyla“, skirta Šv. Kalėdoms
„Visa tai turi būti išsaugota“, skirta gamtininko, rašytojo, akademiko Tado
Ivanausko 135-osioms gimimo metinėms
„Kalėdų naktis, stebuklų naktis“, skirta Šv. Kalėdoms
„Knygos gali padėti gyvent“, skirta skaitymo skatinimui
„Kalėdos alsuoja į langą šerkšnu“, skirta Šv. Kalėdoms
„Pašaukimas“, skirta gamtininko, rašytojo, akademiko Tado Ivanausko 135-osioms
gimimo metinėms
„Metai, įrašyti į gyvenimo knygą“, skirta gamtininko, rašytojo, akademiko Tado
Ivanausko 135-osioms gimimo metinėms
„Uždekim širdyje Kalėdų žvakelę“, skirta Šv. Kalėdoms
„Kai mėnuo/ barsto šerkšną iš delnų“, skirta Šv. Kalėdoms
„Gamtai pradėjęs dygsniuoti mokslo rūbą“, skirta gamtininko, rašytojo, akademiko
Tado Ivanausko 135-osioms gimimo metinėms
„Negaliu skųstis savo likimu“, skirta gamtininko, rašytojo, akademiko Tado
Ivanausko 135-osioms gimimo metinėms

28 d.

14 val.

Akademijos filialas

2 d.

Keleriškių paslaugų punktas

2 d.
2 d.

Nociūnų filialas
Pelėdnagių filialas

5 d.
5 d.
5 d.
5 d.
7 d.

Miesto filialas ,,Jaunystė“
Miesto filialas ,,Liepa“
Beinaičių filialas
Sirutiškio filialas
Miegėnų filialas

12 d.

Josvainių filialas

12 d.
12 d.

Lančiūnavos filialas
Pelutavos filialas

12 d.
13 d.

Tiskūnų filialas
Miesto filialas ,,Liepa“

13 d.
13 d.
14 d.
14 d.

Miegėnų filialas
Pajieslio filialas
Josvainių filialas
Okainių filialas

14 d.

Truskavos filialas

14 d.
15 d.
15 d.

Vilainių filialas
Akademijos filialas
Ažytėnų filialas

15 d.

Dotnuvos filialas

„Pamilti gamtą per jos pažinimą“, skirta gamtininko, rašytojo, akademiko Tado
Ivanausko 135-osioms gimimo metinėms
„Surinksiu tau visus žodžius...“, skirta poeto, vertėjo Eugenijaus Matuzevičiaus
100-osioms gimimo metinėms
„Kuriame šventinę nuotaiką“, skirta skaitymo skatinimui
„Kalėdos alsuoja į langą šerkšnu“, skirta Šv. Kalėdoms
„Užburtų lobių ieškotojas“, skirta archeologo, muziejininko, prozininko Petro
Tarasenkos 125-osioms gimimo metinėms
„Kur žėri Betliejaus žvaigždė“, skirta Šv. Kalėdoms
„Kalėdų stebuklo belaukiant“, skirta Šv. Kalėdoms
„Kai baltas sniegas sutviska ant žemės“, skirta Šv. Kalėdoms
„Poezija išauga iš kintančios nuotaikos, iš svajonės“, skirta poeto, vertėjo
Eugenijaus Matuzevičiaus 100-osioms gimimo metinėms
„Įžiebkim kibirkštį vilties ir gėrio“, skirta Šv. Kalėdoms
„Kada vanduo vynu pavirsta...“, skirta Šv. Kalėdoms
„Kalėda laiminanti namus“, skirta Šv. Kalėdoms
„Žeme, aš ragavau, kaip vyno tavo skonio“, skirta lietuvių kilmės JAV filmų kūrėjo,
menininko ir poeto Jono Meko 95-osioms gimimo metinėms
„Į baltą, į tyrą Kalėdų žvaigždelę“, skirta Šv. Kalėdoms
„Atminimų pėdos birželio takuose...“, skirta poeto, vertėjo Eugenijaus
Matuzevičiaus 100-osioms gimimo metinėms
„Nusilenksiu žemei“, skirta poeto, vertėjo Eugenijaus Matuzevičiaus 100-osioms
gimimo metinėms
„Iš jaunystės posmų sugrįžta svajonės virpesys“, skirta poeto, vertėjo Eugenijaus
Matuzevičiaus 100-osioms gimimo metinėms
„Kalėdų Angelas“, skirta Šv. Kalėdoms
„Išskleisk eilėraštį kaip žiedą“, skirta poeto, vertėjo Eugenijaus Matuzevičiaus 100osioms gimimo metinėms
„Uždega angelas žvaigždę vilties“, skirta Šv. Kalėdoms
„Dabar tik atminimuose atgyju vėl“, skirta poeto, vertėjo Eugenijaus Matuzevičiaus
100-osioms gimimo metinėms
„Menas gali pakeisti, gali padaryti mus geresnius“, skirta lietuvių kilmės JAV filmų
kūrėjo, menininko ir poeto Jono Meko 95-osioms gimimo metinėms
„Ateina sutemų lauktoji valanda“, skirta poeto, prozininko, dramaturgo Vinco
Mykolaičio-Putino 125-osioms gimimo metinėms

15 d.

Gudžiūnų filialas

15 d.

Nociūnų filialas

15 d.
15 d.
16 d.

Pelėdnagių filialas
Šėtos filialas
Paaluonio filialas

18 d.
18 d.
19 d.
19 d.

Miesto filialas ,,Jaunystė“
Miesto filialas ,,Liepa“
Aristavos filialas
Josvainių filialas

19 d.
19 d.
19 d.
19 d.

Nociūnų filialas
Lančiūnavos filialas
Pagirių filialas
Šėtos filialas

20 d.
20 d.

Dotnuvos filialas
Pelutavos filialas

20 d.

Šėtos filialas

21 d.

VB grožinės literatūros salė

21 d.
21 d.

Okainių filialas
Pernaravos filialas

22 d.
22 d.

Langakių filialas
Paaluonio filialas

23 d.

Surviliškio filialas

27 d.

Keleriškių paslaugų punktas

Kitos parodos:
Kulinarinio paveldo kraštotyros paroda „Lietuviškos ir Kėdainių krašto virtuvės bei
mitybos tradicijos“
Kraštotyros paroda „Kaip buvo didžiavyris, taip liko juo“, skirta kunigaikščio, LDK
didžiojo etmono ir Vilniaus vaivados, žymaus politiko ir karvedžio, evangelikų
reformatų globėjo, kultūros mecenato Jonušo Radvilos 405-osioms gimimo
metinėms
Tautodailininko Klaido Navicko (Vilnius) medžio raižinių parodos „Šventieji“
atidarymas
Spaudinių ir meno paroda „Advento kelias – laukimo kelias“, skirta Adventui
Kraštotyros paroda „Jonušas Radvila ir Kėdainiai“, skirta kunigaikščio, LDK
didžiojo etmono ir Vilniaus vaivados, žymaus politiko ir karvedžio, evangelikų
reformatų globėjo, kultūros mecenato Jonušo Radvilos 405-osioms gimimo
metinėms
Vaikų piešinių paroda ,,Kedenk, žiemuže, baltą skarą“
Karpinių languose paroda „Baltųjų žvaigždžių spindesys“, skirta Šv. Kalėdoms
Liturginių rūbų (Šėtos Švč. Trejybės bažnyčios) parodos „Liturginių rūbų simbolika
ir istorija“ atidarymas
Kraštotyros paroda „Ką byloja gyvūnų kaulai“, skirta veterinarijos gydytojo,
zooarcheologo, osteologo, profesoriaus, biomedicinos mokslų daktaro kraštiečio
Lino Daugnoros 60-osioms gimimo metinėms
„Piešiame ant vandens“ (ebru menas)
Kraštiečio Lietuvos meno kūrėjo Vaidoto Grigo fotografijų paroda
Vaikų piešinių paroda „Baltaveidė žiema popieriaus lape“
Vaikų piešinių paroda „Eikš, balta žiemuže, mes nupiešime tave“
Kraštotyros dokumentų paroda „... sumaniau aprašyti, kaip lietuviai gyvendavo“,
skirta prozininko, etnografo, knygnešio, švietėjo kraštiečio Mikalojaus Katkaus
165-osioms gimimo metinėms
Kalėdinių atvirukų paroda „Kalėdiniai atvirukai: seniau ir dabar“, skirta Šv.
Kalėdoms
Kraštotyros dokumentų paroda „Kūrinys, prilygstantis Kristijono Donelaičio
raštams“, skirta prozininko, etnografo, knygnešio, švietėjo kraštiečio Mikalojaus
Katkaus 165-osioms gimimo metinėms
Kraštotyros dokumentų paroda „... bet kur būdamas kūnu, gi siela visada gyvenau
Lietuvoje“, skirta prozininko, etnografo, knygnešio, švietėjo kraštiečio Mikalojaus

1 d.

VB šakinės literatūros II salė

1 d.

VB šakinės literatūros III salė

1 d.

16.30 val.

VB parodų erdvė

1 d.
1 d.

Miesto filialas ,,Liepa“
Aristavos filialas

1 d.
1 d.
3 d.
4 d.

Nociūnų filialas
Šlapaberžės filialas
Šėtos filialas drauge su Šėtos kultūros
centru
VB šakinės literatūros I salė

5 d.
5 d.
6 d.
8 d.
12 d.

Kunionių filialas
Šėtos filialas
Miegėnų filialas
Ąžuolaičių paslaugų punktas
Krakių filialas

12 d.

Langakių filialas

13 d.

Keleriškių paslaugų punktas

14 d.

Miesto filialas ,,Liepa“

13 val.

Katkaus 165-osioms gimimo metinėms
Kraštotyros dokumentų paroda „Kūnu ir siela visada gyvenęs Lietuvoje“, skirta
prozininko, etnografo, knygnešio, švietėjo kraštiečio Mikalojaus Katkaus 165osioms gimimo metinėms
Kraštotyros dokumentų paroda „Aš ėjau pro pavojus, mačiau daugiau negu
svajojau...“, skirta prozininko, etnografo, knygnešio, švietėjo kraštiečio Mikalojaus
Katkaus 165-osioms gimimo metinėms
Kraštotyros dokumentų paroda „Aš išugdžiau ir išauklėjau nepriklausomą Lietuvą“,
skirta prozininko, etnografo, knygnešio, švietėjo kraštiečio Mikalojaus Katkaus
165-osioms gimimo metinėms
Kraštotyros dokumentų paroda „Mūsų krašto šviesuolis: principingas, paprastas,
savotiškai tolstojiškas“, skirta prozininko, etnografo, knygnešio, švietėjo kraštiečio
Mikalojaus Katkaus 165-osioms gimimo metinėms
Karpinių paroda „Žiemos šventės laiko rate“, skirta Šv. Kalėdoms
Kraštotyros dokumentų paroda „Balanos gadynės paslaptis“, skirta prozininko,
etnografo, knygnešio, švietėjo kraštiečio Mikalojaus Katkaus 165-osioms gimimo
metinėms
Kraštotyros dokumentų paroda „Žodžiai išdėstyti gražia, sodria ir gyva kalba“,
skirta prozininko, etnografo, knygnešio, švietėjo kraštiečio Mikalojaus Katkaus
165-osioms gimimo metinėms
Kraštotyros dokumentų paroda „Kada Lietuvos svietas balana švietėsi“, skirta
prozininko, etnografo, knygnešio, švietėjo kraštiečio Mikalojaus Katkaus 165osioms gimimo metinėms
Atvirukų paroda „Kalėdinių atvirukų įvairovė“, skirta Šv. Kalėdoms
Kraštotyros dokumentų paroda „Praeitin nugrimzdusios senovės paveikslas“, skirta
prozininko, etnografo, knygnešio, švietėjo kraštiečio Mikalojaus Katkaus 165osioms gimimo metinėms
Vaško žvakių paroda „Į Kalėdų baltą naktį“, skirta Šv. Kalėdoms
Karpinių paroda „Kalėdų naktis – visada paslaptis“, skirta Šv. Kalėdoms
Kraštotyros dokumentų paroda „Stebinantis detalių gausumu ir ryškumu senovės
paveikslas“, skirta prozininko, etnografo, knygnešio, švietėjo kraštiečio Mikalojaus
Katkaus 165-osioms gimimo metinėms
Vaikų piešinių paroda ,,Jau Kalėdomis kvepia...“, skirta Šv. Kalėdoms
Vaikų kūrybinių darbelių paroda „Pasidaryk pats“, skirta Šv. Kalėdoms
Skirmantės Vagonytės (Lančiūnava) iš šiaudelių pintų kryžių paroda „Laiko ratas“

14 d.

Aristavos filialas

14 d.

Ąžuolaičių paslaugų punktas

15 d.

VB šakinės literatūros III salė

15 d.

Ažytėnų filialas

15 d.
15 d.

Meironiškių paslaugų punktas
Pernaravos filialas

15 d.

Skaistgirio filialas

15 d.

Surviliškio filialas

15 d.
16 d.

Vainikų filialas
Kalnaberžės filialas

16 d.
16 d.
16 d.

Krakių filialas
Plinkaigalio filialas
Vikaičių filialas

18 d.
20 d.
20 d.

Truskavos filialas
VB Vaikų skyrius
Lančiūnavos filialas

Vaikų piešinių ir karpinių paroda ,,Lengva aš snaigė, tarsi pūkas“, skirta Šv.
Kalėdoms
Kalėdų atvirukų paroda „Aš noriu meilę dovanoti visa širdim...“, skirta Šv.
Kalėdoms

20 d.

Pelėdnagių filialas

22 d.

Gudžiūnų filialas

