PATVIRTINTA
Biržų kultūros centro direktoriaus
2020 m. gruodžio 11 d. įsakymu Nr. B-17

BIRŽŲ KULTŪROS CENTRO 2021 METŲ VEIKLOS PROGRAMA
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Biržų kultūros centro (toliau – Kultūros centras) veiklos programa (toliau – Programa)
parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos kultūros politikos nuostatomis, Kultūros centrų
įstatymu, Biržų rajono savivaldybės veiklos strategija.
2. Programos paskirtis – užtikrinti Biržų miesto ir rajono visų socialinių grupių,
bendruomenės narių kultūrinių poreikių tenkinimą, siekiant didesnio visuomenės narių dalyvavimo
kultūroje ir jos vartojimo, vietinės etninės kultūros gyvybiškumo ir tęstinumo stiprinimo, teikiamų
kultūrinių paslaugų kokybės bei įvairovės gerinimo.
3. Programos įgyvendinimo pradžia 2021 m. sausio 1 d., pabaiga –2021 m. gruodžio 31 d.
4. Programos vykdytojai – Kultūros centras ir jo skyriai: Nemunėlio Radviliškio, Papilio,
Pačeriaukštės, Pabiržės, Parovėjos, Širvėnos, Vabalninko.
5. Programoje vartojamos sąvokos:
Kultūrinė edukacija – kultūros objektų, renginių, meno kūrinių, kultūrinės aplinkos
naudojimas bendruomenės narių kultūriniam švietimui, meniniam ugdymui plėtoti.
Mėgėjų meno kolektyvas – asmenų grupė, laisvalaikiu užsiimanti menine saviraiška,
turinti savo repertuarą ir galinti jį pristatyti žiūrovams.
Pramoginė veikla – laisvalaikio veikla, skirta pramoginiam bendravimui ir poilsiui,
glaudžiai susijusi su nūdienos aktualijomis.
Sociokultūriniai renginiai – tai renginiai, kurie sudaro sąlygas bendruomenės nariams
realizuoti socialinius, kultūrinius ir švietėjiškus poreikius, siekiant integruotis į visuomenę.
II. SITUACIJOS ANALIZĖ
6. 2020 m. Kultūros centre ir jo skyriuose dirbo 50 kultūros ir meno darbuotojų.
7. Kultūros centras atlieka Biržų miesto, Nemunėlio Radviliškio, Papilio, Pačeriaukštės,
Pabiržės, Parovėjos, Širvėnos, Vabalninko seniūnijų visų socialinių grupių bendruomenės narių
kultūrinių poreikių tenkinimo ir kultūrinės edukacijos funkciją. Kultūros centras ir jo skyriai siekia
atskleisti vietos bendruomenės narių kultūrinius poreikius, tradicijas ir vertybes, sudaryti sąlygas
tų poreikių tenkinimui, tradicijų bei vertybių puoselėjimo, tęstinumo ir perdavimo užtikrinimui.
Kultūros centras – viena iš Biržų rajono savivaldybės kultūros įstaigų, sudarančių sąlygas miesto ir
rajono gyventojams naudotis kultūros paslaugomis, aktyviai dalyvauti kultūriniame gyvenime.
8. Kultūros centro veikla vykdoma remiantis tradicijomis ir kultūros darbuotojų darbo
patirtimi, kuri yra nuolatos tobulinama, ieškant populiarių, įdomių, atitinkančių laikmetį, formų.
2020 metais Kultūros centras ir jo skyriai surengė 352 renginius, kuriuose pabuvojo apie 19870
žiūrovų, iš jų 7946 Kultūros centre. Palyginus su 2020 metais, ryšium su sudėtinga esama situacija,
renginių ir žiūrovų skaičius sumažėjo. 2020 m. kultūros centras laimėjo projektą, kurį finansavo
Lietuvos kultūros taryba prie Kultūros ministerijos. Finansinė parama buvo skirta organizuoti
tradiciniam profesionalių teatrų festivaliui „Žaldokynės kraštas”.

III. PROGRAMOS TIKSLAS
9. Programos tikslas – plėtoti sistemingą kultūrinę veiklą užsienyje ir Lietuvoje, Biržų
mieste, Nemunėlio Radviliškio, Papilio, Pačeriaukštės, Pabiržės, Parovėjos, Širvėnos, Vabalninko
seniūnijų seniūnijose, įgyvendinant LR Vyriausybės ir Biržų rajono savivaldybės kultūros politikos
programas. 2021 metų biudžeto išlaidų sąmatos projekte kultūriniams renginiams numatyti
asignavimai 60050 Eur, iš jų: teatrų festivaliui „Žaldokynės kraštas“ – 5000 Eur, trijų projektų
įgyvendinimui – 9750 Eur, valstybinių švenčių, atmintinų dienų paminėjimui, miesto šventei –
45300 Eur.
IV. PROGRAMOS UŽDAVINIAI
10. Siekiant Programos tikslo, keliami šie uždaviniai:
10.1. organizuoti valstybinių švenčių, atmintinų dienų minėjimus, kalendorines ir
profesines šventes;
10.2. skleisti profesionalųjį, mėgėjų meną, skatinti ir ugdyti meninę veiklą, telkti įvairių
žanrų mėgėjų kolektyvus;
10.3. skatinti ir puoselėti etninę kultūrą, vietos tradicijas, organizuoti įvairius
sociokultūrinius renginius bendruomenės poreikiams tenkinti;
10.4. organizuoti veiklas, skirtas vaikų ir jaunimo užimtumui;
10.5. formuoti teigiamą, patrauklų Kultūros centro įvaizdį, dalyvauti konkursiniuose
kvietimuose, projektuose – teikti paraiškas ir gauti subsidijas.
V. NUMATOMI REZULTATAI
11. Įgyvendinus šią Programą, numatoma pasiekti šių kokybinių rezultatų:
11.1. 2021 metais, esant galimybei, sudaryti palankias sąlygas žiūrovams Biržų kultūros
centre, mieste ir rajone apsilankyti 16 profesionalaus meno ir 42 mėgėjiško meno renginiuose
(1 priedas), organizuojamuose Biržų kultūros centro darbuotojų ir 242 renginiuose (2 priedas),
kuriuos organizuoja Biržų kultūros centro skyrių darbuotojai, Nemunėlio Radviliškio, Papilio,
Pačeriaukštės, Pabiržės, Parovėjos, Širvėnos, Vabalninko seniūnijose.
VI. PROGRAMOS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO VERTINIMO KRITERIJAI
12. Programos įgyvendinimas vertinamas pagal tokius kriterijus:
12.1. žiūrovų skaičius kultūros centro ir skyrių vykdomoje veikloje;
12.2. mėgėjų meno kolektyvų dalyvių skaičius;
12.3. suorganizuotų renginių, koncertų, spektaklių skaičius.
________________

1 priedas

BIRŽŲ KULTŪROS CENTRO 2021 M. VEIKLOS PLANAS

Renginio pavadinimas

Renginio data

Renginio vieta

Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos mokytojų, mokinių ir jų
draugų jungtinis koncertas „Draugystės tiltai“

Sausio 27 d. 17 val.

Biržų kultūros centras

Aukštaitijos krašto kapelų varžytuvės „Grok, Jurgeli“

Sausio 30 d. 15 val.

Biržų kultūros centras

Biržų rajono vokalinių kolektyvų festivalis – konkursas

Vasario 6 d. 14 val.

Biržų kultūros centras

XXV profesionalių teatrų festivalio „Žaldokynės kraštas“
atidarymas. Teatro grando diena. Gyčio Padegimo režisuotas Kauno
dramos teatro spektaklis „Pirmeiviai“

Vasario 12 d. 17 val. 30 min.

Biržų kultūros centras

XXV profesionalių teatrų festivalis „Žaldokynės kraštas“.
Komedijos diena. Juozo Miltinio dramos teatro spektaklis
„Provokatoriai“

Vasario 13 d. 15 val.

Biržų kultūros centras

Šventinis koncertas, skirtas Lietuvos valstybės atkūrimo dienai
paminėti

Vasario 16 d. 13 val.

Biržų kultūros centras

Užgavėnių šventė „Šalta žiema šalin aina“

Vasario 16 d. 18 val.

Biržų kultūros centro kiemelis

XXV profesionalių teatrų festivalis „Žaldokynės kraštas“. Jaunojo
kūrėjo diena. Nacionalinio dramos teatro spektaklis „Platonas.
Dialogai“

Vasario 18 d. 18 val.

Biržų kultūros centras

XXV profesionalių teatrų festivalis „Žaldokynės kraštas“.
Lietuviškos dramaturgijos diena. OKT/Vilniaus miesto teatro
Auksiniu scenos kryžiumi už geriausią metų dramaturgiją
apdovanotas spektaklis pagal jaunosios kartos dramaturgės
Kapustinskaitės pjesę „Terapijos“. Režisierius Kirilas Glušajevas

Vasario 19 d. 18 val.

Biržų kultūros centras

XXV profesionalių teatrų festivalis „Žaldokynės kraštas“. Kraštiečio Vasario 20 d. 15 val.
diena. Oskaro Koršunovo režisuota Šiaulių dramos teatro premjera Rimanto Kmitos „Remyga“

Biržų kultūros centras

XXV profesionalių teatrų festivalis „Žaldokynės kraštas“. Teatro
Vasario 24 d. 12 ir 18 val.
diena vaikams. „Keistuolių teatro“ nuotaikingas muzikinis spektaklis
„Hop“. Režisierius Aidas Giniotis

Biržų kultūros centras

Vasario 26 d. 17 val. 30 min. XXV profesionalių teatrų festivalio
„Žaldokynės kraštas“ uždarymas. Šokio diena. Nerijaus Juškos
režisuotas spektaklis- koncertas pagal gražiausių pasaulio baletų
interpretacijas su solistais – N Juška, O. Konošenko, Jin ir Ayaha
Mizutani, G. Visocku, J Vitkute, Juškos baleto mokyklos
auklėtiniais ir kt.

Vasario 26 d. 17 val. 30 min.

Biržų kultūros centras

Respublikinė moksleivių liaudiškų šokių kolektyvų šventė

Kovo 5 d. 15 val.

Biržų kultūros centras

Šventinis koncertas „Vaikų ir jaunimo pučiamųjų ansambliui „Biržų
blėkvaris“ -10“

Kovo 20 d. 15 val.

Biržų kultūros centras

„Melpomenės šventė“, skirta tarptautinei teatro dienai

Kovo 26 d. 18 val.

Biržų kultūros centras

Atvelykio šventė vaikams „Ridu ridu riduolėli“

Balandžio 7 d. 12 val.

Biržų kultūros centras

Respublikinis vyresniųjų liaudiškų šokių grupių festivalis „Šokių
verpetai“

Balandžio 10 d. 15 val.

Biržų kultūros centras

Boriso Dauguviečio mėgėjų teatro premjera

Balandžio 17 d. 18 val.

Biržų kultūros centras

Neįgaliųjų teatrų festivalis „Gerumo sparnai“

Gegužės 6 d. 15 val.

Biržų kultūros centras

Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos mokytojų ir mokinių
koncertas

Gegužės 12 d. 18 val.

Biržų kultūros centras

Partizanų pagerbimo, kariuomenės ir visuomenės vienybės dienos
renginys

Gegužės 15 d. 12 val.

Biržų giria, Švyturio gatvė (prie memorialo,
skirto žuvusiems partizanams atminti), kitos
partizanų žuvimo vietos 12 val. - 14 val.

Senjorų kolektyvo „Šaltinis“ ir jų draugų koncertas

Gegužės 15 d. 14 val.

Biržų kultūros centras

Vaikų folkloro šventė „Skrisk, skrisk bitute"

Gegužės 21 d. 12 val.

Biržų kultūros centras

Šventė, skirta Vaikų gynimo dienai

Birželio 1 d. 11 val.

Biržų kultūros centro kiemelis

10- ji tarptautinė folkloro šventėje „ Pragyda gyda“ , armonikininkų
varžytuvės „Aukštaitijos armonika“

Birželio 4-5 dienomis

Biržų kultūros centras, Velniakalnio
piliakalnis (Juodelių kaime)

Tarptautinis dainuojamosios poezijos festivalis

Birželio 12 d. 14 ir 19 val.

Biržų kultūros centras Rotušės 2a kiemelyje

Iškilmingas Gedulo ir vilties dienos renginys

Birželio 14 d. 12 val.

Biržų geležinkelio stotis (prie koplytstulpio) ,
Užušilių kaimas ( prie paminklo mokytojams
tremtiniams atminti.)

Joninių šventė

Birželio 22 d. 20 val.

Velniakalnio piliakalnis (Juodelių kaimas)

Renginys, skirtas 1941 m. Biržuose įvykusio sukilimo 80 – mečiui

Birželio 23 d. 12 val.

Astravas ( prie ženklo „Biržų sukilėliams“)

Joninių gegužinė

Birželio 23 d. 20 val.

Prie Širvėnos ežero

Renginys, skirtas 1863 m. sukilimo dalyviams pagerbti

Liepos 6 d.12 val.

Biržų giria, Anglių kalnas

Mindaugo karūnavimo dienos paminėjimas. Koncertas. Tautinės
giesmės giedojimas

Liepos 6 d.20 val.

Biržų pilies prieigos

Miesto šventė

Liepos 30-31 d., rugpjūčio 1 d.

Įvairios miesto erdvės.
Visą dieną.

Žolinės šventė

Rugpjūčio 15 d.18 val.

Velniakalnio piliakalnis (Juodelių kaimas)

Vasaros palydos

Rugpjūčio 27 d. 20 val.

Biržų kultūros centro kiemelis

Akcija „Šoka visa Lietuva“

Rugsėjo 18 d. 10 val.

Biržų kultūros centro kiemelis

XXV profesionalių teatrų festivalio „Žaldokynės kraštas“ (jei dėl
COVID -19 vasario mėn. festivalis neįvyktų)

Rugsėjo 24 - spalio 8
dienomis

Biržų kultūros centras

Koncertas, skirtas Tarptautinei muzikos dienai

Spalio 1 d.

Biržų pilies salė

Teatriukų šventė (Rajoninė kaimo dramos kolektyvų apžiūra šventė)

Spalio 16 -17 d. 12 val.

Biržų kultūros centras

Šventinis koncertas „Modernaus folkloro ansambliui „Navija“ - 10“

Spalio 22 d. 14 val.

Biržų kultūros centras

Respublikinis mėgėjų teatrų festivalis „Dauguvietynė“

Lapkričio 12- 13 dienomis
Lapkričio 19-20 dienomis
Nuo 11 val.

Biržų kultūros centras

Respublikinis jaunimo liaudiškų šokių grupių festivalis „Pakol
jauni“

Lapkričio 27 d. 15 val.

Kultūros centras

Eglutės įžiebimo šventė

Gruodžio 3 d. 17 val.

Miesto aikštė

Seniūnijų šventė

Gruodžio 4 d. 14 val.

Kultūros centras

Romansu vakaras „Rožė ta, kurią man dovanojai“

Gruodžio 11d. 14 val.

Kultūros centras

Advento popietė „Leliumai“ oi, ant to dvaro“

Gruodžio 17 d.18 val.

Kultūros centras

Kalėdinis mėgėjiško meno kolektyvų koncertas

Gruodžio 26 d. 14 val.

Kultūros centras

Senųjų metų palydos

Gruodžio 30 d. 18 val.

Kultūros centras

________________________

2 priedas

BIRŽŲ KULTŪROS CENTRO SKYRIŲ 2021 M. VEIKLOS PLANAS

Renginio pavadinimas

Renginio data

Renginio vieta

Kratiškių bendruomenės sanbūris prie šventinio laužo „Pasveikinkim vieni Sausio 2 d.
kitus“

Kratiškių kultūros namų kiemelis

Edukacinė pamoka vaikams. Gerumo akcija ,,Šventinė eglutė žvėreliams“

Sausio 3 d.

Kirdonių miškas

Senovinių naujametinių atvirukų ir eglutės žaisliukų paroda „Iš senos
skrynios“

Sausio 4 d.

N. Radviliškio miestelio paštas (arba virtuali paroda
N. Radviliškio kultūros namų facebook paskyroje)

Atsisveikinimas su Kalėdinėmis eglutėmis

Sausio 5 d.

Kratiškių kultūros namų kiemelis

Paroda „Naujametiniai atvirukai“

Sausio 6 d.

Skrebiškių bendruomenės namai

Popietė „Atėjo trys karaliai“

Sausio 6 d.

Obelaukių kultūros namai

Popietė arba paroda „Atgimę senieji amatai“

Sausio 9 d.

Ramongalių bendruomenės namai

Gerumo akcija „Aplankykime senolius“

Sausio 9 d.

Smilgių, Putrių, Toliūnų kaimai.

Popietė „Trijų karalių puota“

Sausio 9 d.

Anglininkų kultūros namai

Koncertas, skirtas Laisvės gynėjų dienai

Sausio 10 d.

Papilio kultūros namai

Literatūrinė - muzikinė popietė, skirta Laisvės gynėjų dienai

Sausio 13 d.

Kvetkų bendruomenės namai

Tradicinė pilietinė akcija, skirta Laisvės gynėjų dienai

Sausio 13 d.

Smilgių krašto istorinės vietos

Literatūrinė popietė, skirta Laisvės gynėjų dienai

Sausio 13 d.

Mieliūnų bendruomenės namai

Iškilmingas vakaras „Laužo šviesa“, skirtas Laisvės gynėjų dienos 30 –
mečiui

Sausio 13 d.

Nausėdžių kultūros namų kiemelis

Laisvės gynėjų dienos minėjimas

Sausio 13 d.

Kučgalio bendruomenės namų kiemelis

Popietė, skirta sausio 13-osios įvykiams atminti

Sausio 13 d.

Kupreliškio bendruomenės namai

Popietė su buvusia bibliotekininke Joana Petrėniene „Išnykęs nešantis
šviesą židinys... Bibliotekos istorija“

Sausio 15 d.

Anciškių bendruomenės namai

Bendruomenės ataskaitinis susirinkimas. Koncertas

Sausio 23 d.

Pačeraukštės kultūros namai

Popietė archeologės, mokslininkės Marijos Gimbutienės metams paminėti
,,Darbų tiltas“

Sausio 23 d.

Germaniškio daugiafunkcinis centras

Šukionių kaimo skaityklos atidarymas. Viktoro Rinkevičiaus knygos
„Keturių kartų širdies daina“ sutiktuvės

Sausio 23 d.

Šukionių bendruomenės namai

Popietė „Sniego diena“

Sausio 30 d.

Skrebiškių bendruomenės namai

Pasaulio cepelinų dienos tradicinis renginys

Vasario 7 d.

Anciškių bendruomenės namai

Renginys, skirtas Valentino dienai

Vasario 14 d.

Parovėjos bendruomenės namai

Koncertas „ Dainuojame Lietuvai ir meilei“

Vasario 14 d.

Ramongalių bendruomenės namai

Popietė „Meilė žmogui ir tėvynei“

Vasario 14 d.

Obelaukių kultūros namai

Koncertas, skirtas Papilio kultūros namų meno vadovės Vigilijos Macienės
jubiliejui ,,Tai mano kelias“

Vasario 14 d.

Papilio kultūros namai

Popietė „Prie karaokės mikrofono“

Vasario 14 d.

Mieliūnų bendruomenės namai

Renginys, skirtas Lietuvos valstybės atkūrimo dienai

Vasario 15 d.

Kvetkų bendruomenės namai

Renginys, skirtas Lietuvos valstybės atkūrimo dienai „Vienybė težydi“

Vasario 16 d.

Vabalninko kultūros namai

Popietė, skirta Lietuvos valstybės atkūrimo dienai

Vasario 16 d.

Juostaviečių bendruomenės namai

Koncertas, skirtas Lietuvos valstybės atkūrimo dienai

Vasario 16 d.

Nausėdžių kultūros namai

Lietuvos gimtadienio šventė

Vasario 16 d.

Kratiškių kultūros namai

Užgavėnių šventė

Vasario 16 d.

Skrebiškių bendruomenės namų kiemelis

Popietė, skirta Lietuvos valstybės atkūrimo dienai

Vasario 16 d.

Nemunėlio Radviliškis, J. Šerno gimtinė /Jasiškiai/

Literatūrinis – muzikinis vakaras, skirtas Lietuvos valstybės atkūrimo
dienai paminėti ,,Eilių ir dainų sklidini gaudžia tėviškės kloniai“

Vasario 16 d.

Smilgių bendruomenės namai

Lietuvos valstybės atkūrimo dienos minėjimas

Vasario 16 d.

Kupreliškio bendruomenės namai

Užgavėnių linksmybės

Vasario 16 d.

Anglininkų kultūros namų kiemelis

Užgavėnių šventė

Vasario 16 d.

Kučgalio bendruomenės namų kiemelis

Užgavėnių šventė

Vasario 21 d.

Kirdonių universalaus daugiafunkcinio centro
kiemelis

Romansų vakaras

Vasario 22 d.

Pačeraukštės kultūros namai

Paskaita ,,Baimė susirgti. Kaip sau padėti?“

Vasario 26 d.

Smilgių bendruomenės namai

Koncertas ,,Lietuvos totorių ir kultūros metus menant‘‘

Vasario 26 d.

Germaniškio daugiafunkcinis centras

„Vabalnikietiška Kaziuko mugė“

Kovo 4 d.

Vabalninko kultūros namų prieigos

„Kaziuko mugė“

Kovo 4 d.

Kirdonių universalus daugiafunkcinis centras

„Kermošėlis po berželiais“

Kovo 6 d.

Mieliūnų bendruomenės namų kiemelis

Moters dienos paminėjimas

Kovo 7 d.

Kupreliškio bendruomenės namai

Popietė, skirta Moterų solidarumo dienai

Kovo 8 d.

Juostaviečių bendruomenės namai

Renginys „Mes- moterys“

Kovo 8 d.

Parovėjos bendruomenės namai

Veiklių moterų grupės darbų paroda „Laisvės spalvos“, skirta Lietuvos
nepriklausomybės atkūrimo dienai

Kovo 8-11 d.

Anciškių bendruomenės namai

Renginys, skirtas Lietuvos nepriklausomybės dienai

Kovo 11 d.

Biržų giria

Tradicinė pilietinė akcija ,,Atmenam“

Kovo 11 d.

Smilgių krašto istorinės vietos

Koncertas, skirtas Lietuvos nepriklausomybės dienai paminėti „Dievo
dovana, Lietuva, esi“

Kovo 11 d.

Anglininkų kultūros namai

Kūrybinės dirbtuvės

Kovo 11 d.

Ramongalių bendruomenės namai

Renginys, skirtas Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienai

Kovo 11 d.

Kupreliškio bendruomenės namai

Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienos minėjimas. Pasvalio rajono
Vaškų kultūros namų mėgėjiško meno kolektyvų miuziklas. Gendros
Karitonienės meno darbų paroda

Kovo 11 d.

Papilio kultūros namai

Koncertas , skirtas Lietuvos nepriklausomybės dienai „Šokame Lietuvai“

Kovo 11 d.

Vabalninko kultūros namai

Moterų šokių kolektyvų festivalis „Jorilija“

Kovo 13 d.

Nausėdžių kultūros namai

Popietė Lietuvos archyvų metams paminėti ,,Praeitis, istorija“

Kovo 13 d.

Germaniškio daugiafunkcinio centro muziejus

Edukacinis užsiėmimas vaikams ,,Velykų kompozicija“

Kovo 20 d.

Smilgių bendruomenės namai

Etnodirbtuvės visiems „Pasiruoškime Velykoms“

Kovo 26-27 d.

Šukionių bendruomenės namai

Ekspedicija ,,Smilgių krašto dvarai“ (tęsinys)

Balandis –birželis

Pačeriaukštė 2

Humoro šventė „Aprilio veselija“

Balandžio 1 d.

Nausėdžių kultūros namai

Humoro šventė,, Prima Aprilis“

Balandžio 1 d.

Vabalninko kultūros namai

Juoko šventė

Balandžio 1 d.

Kratiškių kultūros namai

N. Radviliškio miestelio puošimo akcija „Zuikių puikių margučiai“

Balandžio 2 d.

Įvairios N. Radviliškio miestelio erdvės

Edukacinis renginys, skirtas Šv. Velykų papročiams prisiminti ,,Čir vir vir
pavasaris“

Balandžio 2 d.

Germaniškio daugiafunkcinis centras

Edukacinis užsiėmimas „Darbas kaip šventą dieną, valgis – kaip ant
Velykų“

Balandžio 2 d.

Anciškių bendruomenės namai

Velykų medžio puošimas ,,Kabinu margutį“

Balandžio 4 d.

Smilgių bendruomenės namų kiemelis

Komedijos vakaras

Balandžio 4 d.

Kirdonių universalus daugiafunkcinis centras

Popietė „Pasveikinkim bundančią gamtą“

Balandžio 5 d.

Obelaukių kultūros namai

Kvetkų bendruomenės Velykų šventė

Balandžio 6 d.

Kvetkų bendruomenės namai

Parodijų koncertas

Balandžio 10 d.

Skrebiškių bendruomenės namai

Atvelykio popietė vaikams „Ridu ridu, ridada...“

Balandžio 10 d.

N. Radviliškio miestelio vaikų žaidimų aikštelė

Vaikų Velykėlės

Balandžio 10 d.

Juostaviečių bendruomenės namai

Atvelykio vakaronė „Pavasaris žemę budina“

Balandžio 10 d.

Anglininkų kultūros namai

Atvelykio turgelis

Balandžio 10 d.

Nausėdžių kultūros namai

Atvelykio mugė

Balandžio 11 d.

Smilgių bendruomenės namai

Šventinis koncertas „Vabalninko folkloro ansambliui „Saulala“ – 60 metų“

Balandžio 11 d.

Vabalninko kultūros namai

Edukacinė Atvelykio popietė „Močiutės velykinis kiaušinis“

Balandžio 12 d.

Mieliūnų bendruomenės namai

Popietė „Didysis pavasario pasimatymas su moterimi“. Šokių grupės
„Šokoladas“ 5 metų veiklos jubiliejinis koncertas

Balandžio 17 d.

Ramongalių bendruomenės namai

Susitikimas su kraštiete logopede ir knygų autore Aldona Adrijanovienė

Balandžio 24 d.

Nausėdžių kultūros namai

Regioninė vokalinių ansamblių šventė ,,Ten, kur svajonė laukia...“

Balandžio 25 d.

Papilio kultūros namai

Vabalninko miesto diena

Balandžio 25 d.

Vabalninko miesto Žolinės aikštė

Koncertas ,,Pirk, šok arba dainuok“

Balandžio 27 d.

Pačeriaukštės kultūros namai

Motinos dienai skirtas koncertas ,,Žiedų puokštė mamai”

Gegužės 1 d.

Nausėdžių kultūros namai

Kuria vaikai: Floristinė kompozicija mamai

Gegužės 1 d.

Smilgių bendruomenės namų kiemelis

Popietė, skirta Motinos dienai paminėti „Šilti motulės delnai“

Gegužės 1 d.

Obelaukių kultūros namai

Popietė, skirta Motinos dienai paminėti „Mama - tai ranka, kuri supą lopšį
ir valdo pasaulį“

Gegužės 1 d.

Juostaviečių bendruomenės namai

Pavasario mugė

Gegužės 1 d.

Papilio kultūros namai

Popietė, skirta Motinos dienai paminėti „Mama, esi vienintėlė...“

Gegužės 1 d.

Skrebiškių bendruomenės namai

Šventinė popietė, skirta Motinų pagerbimui

Gegužės 1 d.

N. Radviliškio kultūros namai

Šventė, skirta Motinos dienai

Gegužės 1 d.

Parovėjos bendruomenės namai

Motinos dienos šventė. Koncertas ir spektaklis

Gegužės 1 d.

Kučgalio bendruomenės namai

Motinos dienai skirtas koncertas „Man brangiausia tu“

Gegužės 1 d.

Anglininkų kultūros namai

Motinos dienai skirta popietė (Tradicinis renginys)

Gegužės 1 d.

Anciškių bendruomenės namai

Gegužinės pamaldos- Mojava

Gegužės 1-30 d.
(kiekvieną vakarą)

V. Bajarūnienės sodyba, Šukionys, Sodžiaus g. 3

Poezijos ir muzikos popietė ,,Eilėraštis, užrašytas natomis“

Gegužės 2 d.

Smilgių bendruomenės namai

Renginys, skirtas Motinos dienai

Gegužės 2 d.

Kvetkų bendruomenės namai

Renginys, skirtas Motinos dienai

Gegužės 2 d.

Vabalninko kultūros namai

Šventinis koncertas, skirtas Motinos dienai ,,Mano pasaulis esi tu, mama...“

Gegužės 2 d.

Kupreliškio bendruomenės namai

Tradicinis vaikų ir jaunimo teatrų festivalis „Laimingas vaikų juokas“

Gegužės 8 – 9 dienomis

Vabalninko kultūros namai

Popietė „ Pasikalbėjimai prie arbatos puodelio“

Gegužės 14 d.

Mieliūnų bendruomenės namai

Literatūrinė - etnografinė šventė „Mojavos Gataučių kaime“

Gegužės 15 d.

Gataučių kaimas

Šeimos dienai skirta popietė

Gegužės 15 d.

Ramongalių bendruomenės namai

Romansų vakaras ,,Susitikt tave norėčiau vėlei...“

Gegužės 22 d.

Papilio kultūros namai

Šeimų popietė, skirta Motinos ir Tėvo dienai

Gegužės 28 d.

Kirdonių universalus daugiafunkcinis centras

Literatūrinė - muzikinė popietė ,,Sapnuojančio medžio pavėsy...“, skirta
poeto Vytauto Mačernio 100-tosioms gimimo metinėms

Gegužės 28 d.

Germaniškio daugiafunkcinis centras

Vaikų gynimo dienos šventė

Birželio 1 d.

Juostaviečių bendruomenės namai

Vaikų šventė. Susitikimas su žolininku Mariumi Lasinsku

Birželio 1 d.

Nausėdžių kultūros namai

Šventė, skirta Vaikų gynimo dienai

Birželio 1 d.

Kvetkų bendruomenės namų kiemas

Poeto Vytauto Mačernio 100 – jų gimimo metinių renginys, poezijos
spektaklis pagal poeto eiles

Birželio 4 d.

Kvetkų bendruomenės namai

Kuria vaikai: Floristinė kompozicija tėčiui

Birželio 6 d.

Smilgių bendruomenės namų kiemelis

Respublikinė mėgėjų teatrų šventė „Vaidintojų atžalynas“

Birželio 6 d.

Papilio kultūros namai

Gegužinė brandaus amžiaus žmonėms

Birželio 19 d.

Skrebiškių bendruomenės namų kiemelis

Vasaros šventė „Mes jau švenčiame Jonines“

Birželio 19 d.

Ramongalių bendruomenės namų kiemelis

Renginys, skirtas Antrojo pasaulinio karo aukų, trėmimų atminimui

Birželio 22 d.

Šukionys, Guodžių kapinės

Joninių šventė

Birželio 23 d.

Vabalninko miesto parkas

Joninių šventė ,,Naktis, kai pražįsta paparčiai...“

Birželio 23 d.

Germaniškio parkas

Rasos šventė pas V. Vižinį

Birželio 23 d.

V. Vižinio sodyba

Teatralizuota „Joninių gegužinė“

Birželio 23 d.

N. Radviliškio miestelio Dainų slėnis

Šventė „Joninės Parovėjos karčiamoj“

Birželio 23 d.

Parovėjos bendruomenės namai

Gegužinė „Švento Jono vakarėly...“

Birželio 23 d.

Anglininkų kultūros namų kiemelis

Popietė „Vasaros žiedai “

Birželio 23 d.

Mieliūnų bendruomenės namai

Rasos šventė

Birželio 23 d.

Kratiškių kultūros namų kiemelis

Šventė „Kai švenčia Jonai ir Janinos“

Birželio 25 d.

Obelaukių kultūros namų kiemelis

Tradicinė jaunimo meno ir sporto šventė „Moki? Gali? Parodyk!”.
Dalyvauja Biržų rajono savivaldybės jaunimo meno kolektyvai, pavieniai
atlikėjai, konkrečiai renginiui susibūrusios kūrybingo jaunimo grupės

Birželio 26 d.

Anciškių bendruomenės namų kiemelis, kaimo
viešosios erdvės

Vasaros šventė

Birželio 26 d.

Juostaviečių bendruomenės namų kiemelis

Muzikinė popietė ,,Ko verkia Petro armonika“

Birželio 29 d.

Smilgių bendruomenės namų kiemelis

Koncertas ,,Petrinės“

Liepos 2 d.

Pačeraukštės kaimo parkas

Germaniškio vasaros šventė

Liepos 3 d.

Germaniškio parkas

Tradicinė Kupreliškio kaimo vasaros šventė

Liepos 3 – 4 dienomis

Kupreliškio bendruomenės namų kiemelis

Tradicinė pilietinė akcija ,,Atminimas gyvas“

Liepos 5 d.

Smilgių krašto istorinės vietos

Popietė ,,Perskridę Atlantą“. Atminimo lentelės atnaujinimas

Liepos 6 d.

Smilgių kaimas, prie Dariaus ir Girėno ąžuolų

Mindaugo karūnavimo dienos minėjimas. Tautinės giesmės giedojimas

Liepos 6 d.

Vabalninko Žolinės aikštė

Mindaugo karūnavimo dienos minėjimas. Tautinės giesmės giedojimas

Liepos 6 d.

Kirdonių universalus daugiafunkcinis centras

Mindaugo karūnavimo dienos minėjimas. Tautinės giesmės giedojimas

Liepos 6 d.

Juostaviečių bendruomenės namai

Renginys, skirtas Mindaugo karūnavimo dienai „Vainikas Lietuvai“.
Tautinės giesmės giedojimas

Liepos 6 d.

Nausėdžių kultūros namų kiemelis

Mindaugo karūnavimo dienos minėjimas „Teskamba Tautinė giesmė...“

Liepos 6 d.

Parovėjos bendruomenės namai

Mindaugo karūnavimo dienos minėjimas. Tautinės giesmės giedojimas

Liepos 6 d.

Skrebiškių bendruomenės namų kiemelis

Šventinis vakaras „Karaliaus Mindaugo gimtadienis kitaip“

Liepos 6 d.

N. Radviliškio miestelis

Mindaugo karūnavimo dienos minėjimas. Tautinės giesmės giedojimas

Liepos 6 d.

Kratiškių kultūros namai

Protmūšis, skirtas Mindaugo karūnavimo dienai paminėti „Iš Lietuvos
istorijos“

Liepos 6 d.

Obelaukių kultūros namai

Mindaugo karūnavimo dienos minėjimas. Tautinės giesmės giedojimas

Liepos 6 d.

Kučgalio bendruomenės namų kiemelis

Mindaugo karūnavimo dienos aminėjimas. Tautinės giesmės giedojimas

Liepos 6 d.

Kvetkų bendruomenės namai

„Koncertas Lietuvai“ (Mindaugo karūnavimo dienos minėjimas. Tautinės
giesmės giedojimas.)

Liepos 6 d.

Kupreliškio bendruomenės namų kiemelis

Muzikinis susibūrimas piliavietėje „Giesmė Lietuvai“

Liepos 6 d.

Papilio Zomkelio piliavietė

Linksmųjų muilinių šventė

Liepos 10 d.

Skrebiškių bendruomenės namų kiemelis

Naktinis kino seansas „Retrospektyva“

Liepos 17 d.

N. Radvilišio miestelis

Sporto popietė

Liepos 17 d.

Mieliūnų bendruomenės namų sporto aikštė

Šukionių sporto ir meno šventė

Liepos 17 d.

Šukionių kaimo bendruomenės namų kiemelis

Toliūnų kaimo kraštiečių šventė, Pakelės kryžiaus atstatymas

Liepos 18 d.

Smilgių bendruomenės namai

Vasaros šventė „Į gimtinę grįžtam mes...“

Liepos 24 d.

Anglininkų kultūros namai

Kraštiečių šventė

Liepos 24 d.

Papilio kultūros namų kiemelis, kitos miestelio erdvės

Jokūbo atlaidų pakermošis

Liepos 24 d.

Anciškių bendruomenės namai

Kratiškių kaimo bendruomenės vasaros šventė

Liepos 24 d.

Kratiškių kultūros namų kiemelis

Literatūrinė – muzikinė popietė „Tėviškės taku“

Rugpjūčio 7 d.

Glūdiškių kaimo sodžius

Literatūrinė – muzikinė popietė ,,Eilės romansų apsupty“

Rugpjūčio 7 d.

Germaniškio daugiafunkcinis centras

Žolinės šventė

Rugpjūčio 14 d.

Kučgalio bendruomenės namų kiemelis

Vaikų ir jaunimo šventė ,,Svajonių pieva“

Rugpjūčio 15 d.

Smilgių kaimo parkas

Žolinės šventė

Rugpjūčio 15 d.

Skrebiškių kaimas

Vabalninko kraštiečių šventė

Rugpjūčio 15 d.

Vabalninko kultūros centro kiemelis

Popietė „Šok kartu...“

Rugpjūčio 21 d.

Mieliūnų bendruomenės namai

Vasaros palydų šventė. Koncertas

Rugpjūčio 27 d.

Kvetkų bendruomenės namų kiemelis

Vasaros palydų šventė

Rugpjūčio 28 d.

Obelaukių kultūros namų kiemelis

Mokslo ir žinių dienos šventė

Rugsėjo 1 d.

Papilio kultūros namai

Paroda „Voras neša laimę“

Rugsėjo 4 d.

Skrebiškių bendruomenės namai

Popietė vaikams „Laiminga vaikystė“

Rugsėjo 4 d.

N. Radviliškio vaikų žaidimų aikštelė

Ekskursija mokiniams „Pažinkime Biržų rajoną“

Rugsėjo 11 d.

Biržų rajonas

Baltų dienos paminėjimas

Rugsėjo 22 d.

Germaniškis, tiltas per Nemunėlį

Romansų vakaras „Jaunystės dienų prisiminimai“

Rugsėjo 24 d.

Anglininkų kultūros namai

Šventė „Rudens kraitė“

Rugsėjo 25 d.

Juostaviečių bendruomenės namai

Ekskursija suaugusiems „Pažinkime kaimynus kupiškėnus“

Rugsėjo 25 d.

Kupiškio rajonas

Alutinio šventė

Rugsėjo 25 d.

Šukionių bendruomenės namai

Festivalis „Bulviniada“

Rugsėjo 25 d.

Nausėdžių sporto stadionas

Šventė „Rudens fiesta“

Rugsėjo 25 d.

Parovėjos bendruomenės namai

Rudens derliaus šventė

Rugsėjo 25 d.

Pačeriaukštės kultūros namai

Vabalninko seniūnijos rudens derliaus šventė

Rugsėjo 26 d.

Vabalninko Žolinės aikštė

Rudens šventė „Bulvę kepė, bulvę virė“

Rugsėjo 26 d.

Mieliūnų bendruomenės namai

Popietė senjorams „Jūs ne vieni“

Spalio 2 d.

Juostaviečių bendruomenės namai

Popietė vyresnio amžiaus žmonėms „Auksinis ruduo“

Spalio 2 d.

N. Radviliškio kultūros namai

Vakaronė su mėgėjiško meno kolektyvu „Šaltinis“

Spalio 2 d.

Parovėjos bendruomenės namai

Renginys, skirtas Pagyvenusių žmonių dienai

Spalio 2 d.

Kratiškių kultūros namai

Popietė senjorams „Metai-mūsų turtas“

Spalio 2 d.

Obelaukių kultūros namai

Renginys, skirtas Pagyvenusių žmonių dienai

Spalio 3 d.

Germaniškis, A. Pocienės salė

Gerumo akcija „Prisiminkime mokytojus“

Spalio 3 d.

Smilgiai, Biržai

Renginys, skirtas Tarptautinei kaimo moters dienai

Spalio 16 d.

Šukionių bendruomenės namai

Rudens šventė „Tai bent derlius“

Spalio 16 d.

Anglininkų kultūros namai

Romansų popietė

Spalio 16 d.

Mieliūnų bendruomenės namai

Šventė ,,Rudenėjant“

Spalio 17 d.

Smilgių bendruomenės namai

Rudens popietė ,,Kai už lango auksinis ruduo“

Spalio 17 d.

Papilio kultūros namai

Dainuojamosios poezijos vakaras „Nemigo naktys“

Spalio 22 d.

Vabalninko kultūros namai

Moliūgų šventė

Spalio 22 d.

Kirdonių universalus daugiafunkcinis centras

Kvetkų kaimo bendruomenės šventė, koncertas ir vakaronė

Spalio 22 d.

Kvetkų bendruomenės namai

Paroda „Ruduo 2021“

Spalio 23 d.

Skrebiškių kaimas

Literatūriniai skaitymai ,,Gimtinės spalvos“

Spalio 23 d.

Nausėdžių kultūros namai

Rudens šventė. „Paskutinis džiaugsmas rudenėlio“

Spalio 23 d.

Kučgalio bendruomenės namai

Teatralizuotas Helovyno bėgimas

Spalio 31 d.

Kraštų kaimas

Popietė, skirta mirusiems pagerbti

Lapkričio 1 d.

Kratiškių kultūros namai

Gerumo akcija ,,Uždekim atminimo žvakutę“

Lapkričio 2 d.

Kuosakiai, Pleiriai

„Šviečiančių moliūgų“ vakaras

Lapkričio 3 d.

Mieliūnų bendruomenės namai

„Moliūgnaktis miestelyje“

Lapkričio 3 d.

N. Radviliškio miestelis

Rudens vakaronė

Lapkričio 6 d.

Anciškių bendruomenės namai

Juostaviečių bendruomenės ataskaitinis susirinkimas. Vakaronė „Kai
trumpėja vakarai“

Lapkričio 13 d.

Juostaviečių bendruomenės namai

Advento popietė „Įžiebkim gėrį širdyse“

Lapkričio 13 d.

Anglininkų kultūros namai

Popietė „Uždekim Advento žvakes“

Lapkričio 13 d.

Parovėjos bendruomenės namai

Šventinė vakaronė „Mums-20“

Lapkričio 13 d.

Šukionių bendruomenės namai

Vakaronė ,,Po rudens darbų“

Lapkričio 13 d.

Nausėdžių kultūros namai

Literatūrinis ruduo Ramongaliuose

Lapkričio 20 d.

Ramongalių bendruomenės namai

Folkloro šventė ,,Susidainuokim“

Lapkričio 21 d.

Papilio kultūros namai

Kapelų varžytuvės ,,Trenk polkutę“

Lapkričio 21 d.

Germaniškis, A. Pocienės salė

Etnodirbtuvės visiems ( Žvakių liejimas, Advento vainikų pynimas ir kt.)

Lapkričio 25 d.

Šukionių bendruomenės namai

Ansamblių vakaras „Mano meilė kvepia cinamonu“

Lapkričio 26 d.

Kirdonių universalus daugiafunkcinis centras

Advento dirbtuvėlės ,,Štai ir sulaukėme...“ ( Floristo pamokos, advento
arbatėlė)

Lapkričio 26 d.

Kupreliškio bendruomenės namai

Muzikos ir dainos šventė „Du – smagu, trys – puiku“

Lapkričio 26 d.

Vabalninko kultūros namai

Popietė „Advento sulaukę...“

Lapkričio 28 d.

Obelaukių kultūros namai

Advento vakaras

Gruodžio 10 d.

Nausėdžių kultūros namai

Advento popietė

Gruodžio 10 d.

Kirdonių universalus daugiafunkcinis centras

Floristų edukacinė popietė
„Kalėdų šventės papuošimai“

Gruodžio 10 d.

N. Radviliškio miestelio centras

Advento vakaronė ,,Kai angelas baltas ateina į širdį“

Gruodžio 12 d.

Papilio kultūros namai

Vabalninko Kalėdų eglės įžiebimo šventė

Gruodžio 13 d.

Vabalninko Žolinės aikštė

Edukacinis užsiėmimas „Kalėdinių meduolių kepimas ir puošimas“

Gruodžio 17 d.

Anciškių bendruomenės namai

Skrebiškių kaimo Kalėdų eglės įžiebimo šventė

Gruodžio 17 d.

Skrebiškių kaimas

Advento popietė

Gruodžio 17 d.

Vabalninko kultūros namai

Advento popietė ,,Šviesos žvaigždelę aš regiu“ (Advento skaitymai, kitos
Advento tradicijos ir papročiai)

Gruodžio 18 d.

Smilgių bendruomenės namai

Koncertas ,,Šv. Kalėdų belaukiant...“

Gruodžio 18 d.

Germaniškis, A. Pocienės salė

Kalėdų eglutės šventė vaikams. Koncertas

Gruodžio 19 d.

Kvetkų bendruomenės namai

Šviesų įžiebimas Kalėdų kiemelyje

Gruodžio 23 d.

Šukionių bendruomenės namų kiemelis

Kalėdų eglutės šventė vaikams „Kalėdų senelis sukvies vaikučius“

Gruodžio 26 d.

Anglininkų kultūros namai

Kalėdų eglutės šventė vaikams „Mes tavęs laukiam, Kalėdų Seneli...“

Gruodžio 26 d.

Juostaviečių bendruomenės namai

Kalėdų eglutės šventė vaikams

Gruodžio 26 d.

Skrebiškių bendruomenės namai

Kalėdų eglutės šventė vaikams

Gruodžio 26 d.

Nausėdžių kultūros namai

Kalėdinė vakaronė

Gruodžio 26 d

Kučgalio bendruomenės namai

Šventinė popietė „Prie Kalėdinės eglutės“

Gruodžio 26 d.

Obelaukių kultūros namai

Šventinis Kalėdų renginys

Gruodžio 26 d.

Pačeriaukštės kultūros namai

Kalėdų eglutės šventė vaikams

Gruodžio 26 d.

Kratiškių kultūros namai

Gerumo akcija „Tarp Kalėdų ir Naujųjų“ (vienišų senolių lankymas,
sveikinimas su artėjančiais Naujaisiais metais)

Gruodžio 28 d.

Šukionys, aplinkiniai kaimai

Senųjų metų palydų šventė ,,Baigias metai seni“

Gruodžio 29 d.

Smilgių bendruomenės namai

Naujųjų metų sutikimo šventė

Gruodžio 31 d.

Parovėjos bendruomenės namai

Šventinė vakaronė „Labas, Naujieji“

Gruodžio 31 d.

N. Radviliškio kultūros namai

Šventinė vakaronė ,,Naujieji vėl atėjo nieko neįspėję...“

Gruodžio 31 d.

Kupreliškio bendruomenės namai

Šventinė vakaronė „Su kuo sutiksi tu Naujus metus...“

Gruodžio 31 d.

Mieliūnų bendruomenės namai

Šventinė vakaronė „Palydim senuosius“

Gruodžio 31 d.

Šukionių bendruomenės namai

_________________

