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Renginio pavadinimas Data ir vieta Atsakingas 

PARODOS/RENGINIAI 

(susitikimai, švietėjiškos paskaitos, akcijos, masiniai renginiai, vakaronės, koncertai, skaitymo 

iniciatyvos, spektakliai ir kt.) 

Ežerėlio kultūros centre 

Projekto „Ežerėlis - Šiuolaikinė seniūnija” šeštos 

parodos „Ežerėlio kolektyvai” (autorės Laura 

Česiūnienė, Rūta Sipavičiūtė) atidarymas. 

3 d. 19 val.  

Ežerėlio 

bendruomenės 

galerija 

V. Pūrienė 

Projekto „Ežerėlis - Šiuolaikinė seniūnija” baigiamasis 

renginys - koncertas.  

Dalyvauja dainininkas Lukas Bartaška  ir Ežerėlio KC 

kolektyvai (kapela “Samanėlė”, grupė “EXBG”).   

3 d. 19.30 val. 

Ežerėlio kultūros 

centro salė 

V. Pūrienė 

G. Andriuškevičiūtė 

R. Marma 

Kino vakaras. Režisieriaus R. Banionio filmo “Džiazas” 

peržiūra, susitikimas su kino kritiku, kūrėjais.   

Data derinama 

Ežerėlio kultūros 

centro salė 

V. Pūrienė 

  

Dailininkės tekstilininkės Eglės Jesulaitytės paroda “Tarp 

spalvų ir atspalvių”.  

1 - 30 d. 

Ežerėlio kultūros 

centro salė 

V. Pūrienė 

Zapyškio laisvalaikio salėje 

Tautodailininkės J. Bytautės tradicinių šiaudinių sodų 

„Prakalbinto šiaudo pasakos“ paroda  

Spalio 18 d. – 

gruodžio 31 d. 

Zapyškio seniūnijos 

salė 

J. Bytautė 

D. Dmuchovska 

Ilgių vakaras su folkloro ansambliu „Altonė“ ir sutartinių 

giedotojų grupe „Devyniaragė“  

2 d. (laikas 

tikslinamas) 

senoji Zapyškio 

bažnyčia 

J. Bytautė 

M. Perminienė 

Patyriminė popietė „Atgijusi pasaka“ 11 d.  (laikas 

tikslinamas) 

Zapyškio biblioteka 

J. Bytautė 

  



Paroda skirta A. Vištelio-Višteliausko 185-osioms 

gimimo metinėms 

Lapkričio 21 d. – 

gruodžio 3 d. 

Zapyškio biblioteka 

D. Dmuchovska 

Tautodailininkės J. Bytautės austų juostų paroda  Lapkričio 22 d. – 

gruodžio 16 d. 

Zapyškio seniūnijos 

salė 

J. Bytautė 

D. Dmuchovska 

Kalėdinių žaisliukų iš šiaudelių dirbtuvės  

  

22, 29 d. 15 val. 

Zapyškio seniūnijos 

salė 

J. Bytautė 

Patyriminė popietė „Laimės pamoka“ 25 d. (laikas 

tikslinamas) 

Zapyškio 

pagrindinės 

mokyklos salė 

D. Dmuchovska 

J. Bytautė 

Zapyškio Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje 

   

Ringaudų laisvalaikio salėje 

Rasos ansamblio 55 metų jubiliejus ir ,,Aukso paukštės” 

apdovanojimo įteikimo iškilmės 

5 d. 

Raudondvario 

dvaras 

G. Vilčiauskas 

R. Danilovaitė 

Veido kremų gamybos dirbtuvės su Migle Rudaitiene 23 d. 17.30 val. 

Ringaudų 

bibliotekoje 

R. Danilovaitė 

Padėkos diena 19 d. 18 val. 

Ringaudų pradinėje 

mokykloje 

R. Danilovaitė 

G. Andriuškevičiūtė 

Poezijos ir sutartinių vakaras 10 d. 18 val. 

Ringaudų pradinėje 

mokykloje 

R. Danilovaitė 

L. Liaudanskaitė 

Akademijos laisvalaikio salėje 

Kalėdinių pintų žaisliukų dirbtuvės Laikas ir vieta 

derinama 

J. Bytautė 

KITA VEIKLA 

(visų darbuotojų – susirinkimai, projektų rengimas, jų vykdymas, veikla ne repeticijų metu, 

koncertinės išvykos ir kt.) 



Ežerėlio kultūros centras 

Mėgėjų meno kolektyvų (kapela „Samanėlė”, moterų 

vokaliniai ansambliai, moterų tautinių šokių grupė 

“Vijoklė”) repertuaro naujų kūrinių aptarimas, repeticijos 

pagal grafiką. 

 

lapkritis 

R. Marma 

R. Mažeikienė 

M. Kolesinskienė 

Renginių viešinimas (skelbimų, FB ir internetinės 

svetainės tekstų kūrimas, nuotraukų redagavimas ir kt.) 

lapkritis G. Andriuškevičiūtė 

V. Pūrienė 

Vaikų ir jaunimo socializacijos projekto „Laisvalaikio 

lyga” ataskaitos parengimas ir pateikimas.    

lapkritis V. Pūrienė 

K. Seniūnienė 

Advento ir kalėdinio laikotarpio veiklų ir renginių 

planavimas, aptarimas ir derinimas su Ežerėlio seniūnija, 

Ežerėlio pagrindinės mokyklos administracija, 

seniūnaičiais.  

21 - 30 d.  V. Pūrienė 

Zapyškio laisvalaikio salėje 

Renginių bei kitos aktualios informacijos vaizdinis 

paruošimas (vaizdinės medžiagos atranka, pranešimų 

rašymas, skelbimų maketavimas) ir viešinimas Zapyškio 

laisvalaikio salės Facebook paskyroje. 

lapkritis D. Dmuchovska 

Organizaciniai paruošiamieji lapkričio mėn. renginių 

darbai 

lapkritis D. Dmuchovska 

Gruodžio mėnesio renginių ir veiklos 

planavimas                       

lapkritis D. Dmuchovska 

Meno kolektyvų repeticijos pagal numatytą grafiką. lapkritis J. Bytautė 

M. Perminienė 

Romantinių dainų repeticija su TAU Zapyškio fakulteto 

studentėmis Zapyškio seniūnijos salėje 

16 d. 15.30 val. J. Bytautė 

Zapyškio Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje 

Zapyškio eglutės įžiebimo šventės pasiruošiamieji darbai lapkritis K. Štaupaitė 

G. Andriuškevičiūtė 

V. Šapokaitė-

Samulėnienė 

Ekskursijų vedimas Zapyškio Šv. Jono Krikštytojo 

bažnyčioje pagal poreikį 

lapkritis V. Šapokaitė-

Samulėnienė 

Renginių bei kitos aktualios informacijos viešinimas 

Senosios Zapyškio bažnyčios Facebook ir Instagram 

paskyrose 

lapkritis  V. Šapokaitė-

Samulėnienė 



Skelbimų ir kitos vaizdinės medžiagos maketavimas, 

fotografijų apdirbimas, pranešimų rašymas, viešinimas 

lapkritis   V. Šapokaitė-

Samulėnienė 

Bažnyčios priežiūra, inventoriaus ruošimas renginiams, 

suinteresuotų asmenų įleidimas, kontaktavimas su 

ūkvedžiu, informacijos ūkvedžiui teikimas raštu 

lapkritis V. Šapokaitė-

Samulėnienė 

Gruodžio mėnesio renginių ir veiklų planavimas lapkritis V. Šapokaitė-

Samulėnienė 

Ringaudų laisvalaikio salėje 

Renginių bei kitos aktualios informacijos vaizdinis 

paruošimas (vaizdinės medžiagos atranka, pranešimų 

rašymas, skelbimų maketavimas) ir viešinimas Ringaudų 

laisvalaikio salės Facebook paskyroje. 

lapkritis R. Danilovaitė 

,,Ringaudų almanachas 2022” vaizdinės medžiagos 

atrinkimas, komunikacija su maketavimo, tekstų 

redagavimo specialistais. Leidinio pristatymas ir 

paleidimas 

lapkritis R. Danilovaitė 

Gruodžio mėnesio renginių ir veiklos 

planavimas                       

lapkritis R. Danilovaitė 

Meno kolektyvų repeticijos pagal numatytą grafiką. lapkritis G. Vilčiauskas 

L. Liaudanskaitė 

Akademijos laisvalaikio salėje 

Renginių bei kitos aktualios informacijos vaizdinis 

paruošimas (vaizdinės medžiagos atranka, pranešimų 

rašymas, skelbimų maketavimas) ir viešinimas 

Akademijos laisvalaikio salės Facebook paskyroje. 

lapkritis A. Prieskienytė 

Organizaciniai paruošiamieji lapkričio mėn. renginių 

darbai 

lapkritis A. Prieskienytė 

Gruodžio mėnesio renginių ir veiklos 

planavimas                       

lapkritis A. Prieskienytė 

 

 


