
ALYTAUS MIESTO VIRTUALŪS 

KULTŪROS VASARIO MĖNESIO RENGINIAI 

 
VASARIO 16-OJI – LIETUVOS VALSTYBĖS ATKŪRIMO DIENA 

 

12 d. 12 val.   „Vienybė težydi“. Gaminame papuošimus su l.-d. „Du gaideliai“. Edukacinės dirbtuvės 

namuose. www.alytuskc.lt, feisbuko paskyra Alytaus kultūros centras, jutubo kanalas 

Iki 14 d.  

 

Nuotraukų konkursas „Mano Vasario 16-oji“. Nuotraukas siųsti komunikacija@alytuskc.lt. 

Feisbuko paskyra Alytaus kultūros centras 

Nuo 15 d. Tarptautinio projekto paroda „Čia mano Lietuva“ (organizatorės: Likiškėlių progimnazijos 

mokytojos A. Dvareckienė ir J. Andriuškevičienė ). Bibliotekos Vidzgirio filialo feisbuko 

paskyra Bibliotekos Vidzgirio filialas 

Nuo 16 d.  Virtuali paroda „Medikai prieš 100 metų“ www.alytausmuziejus.lt 

Iki 16 d. „Vienybė težydi“. Lietuvos valstybės atkūrimo dienai puošiame medį Senamiesčio skvere 

16 d.        „Iš širdies“. Alytiškiai virtualiai sveikina Lietuvą. Alytaus miesto savivaldybės interneto svetainė 

www.alytus.lt, feisbuko paskyra Alytaus miesto savivaldybė, www.alytuskc.lt, feisbuko paskyra 

Alytaus kultūros centras, jutubo kanalas 

ALYTAUS KULTŪROS CENTRAS,  

www.alytuskc.lt, feisbuko paskyra Alytaus kultūros centras 

 

7 d. 13 val. 

 

Edukacijų ciklas „Etnosekmadieniai“. Užgavėnių kaukės dirbtuvės. Feisbuko paskyra Alytaus 

kultūros centras, jutubo kanalas 

Iki 14 d. Nuotraukų ir receptų konkursas „Mano blynai“. Nuotraukas siųsti komunikacija@alytuskc.lt. 

Feisbuko paskyra Alytaus kultūros centras 

16 d. 18 val. Užgavėnes prisiminus. Feisbuko paskyra Alytaus kultūros centras, jutubo kanalas                         

 

ALYTAUS JURGIO KUNČINO VIEŠOJI BIBLIOTEKA,  

www.alytus.mvb.lt, feisbuko paskyra Kunčino viešoji biblioteka 

 

4, 11, 18, 25 

d. 

Konkursas „Atspėk, kokia tai knyga!“ (iš paskelbtų citatų reikės atspėti, koks yra kūrinio 

autorius ir pavadinimas, o burtų keliu išrinkti laimėtojai gaus bibliotekos suvenyrus). Feisbuko 

paskyra Kunčino viešoji biblioteka 

8 – 13 d. Saugesnio interneto savaitė 2021. Feisbuko paskyra Kunčino viešoji biblioteka 

Nuo 2 d. Vitos Zykutės rankdarbių paroda „Kitokia marškinėlių istorija“. Bibliotekos Pirmojo Alytaus 

filialo feisbuko paskyra Pirmojo Alytaus biblioteka 

Iki 14 d. Alytaus Likiškėlių progimnazijos 2B klasės mokinių ir tėvelių kūrybinių darbų paroda 

„Užgavėnių kaukės“ (organizatorė – mokytoja Gita Karnilienė). Bibliotekos Vidzgirio filialo 

feisbuko paskyra Bibliotekos Vidzgirio filialas 

Visą mėn. Alytaus „Vilties“ mokyklos-darželio specialiųjų poreikių vaikų kūrybos darbų paroda „Žiemos 

džiaugsmai“ (pedagogai: Justina Tamulynienė ir Darius Moroza). Bibliotekos Vaikų ir jaunimo 

literatūros skyriaus feisbuko paskyra Alytaus Vaikų biblioteka 

4, 11, 18, 25 

d.  

Konkursas „Atspėk, kokia tai knyga!“ (iš paskelbtų citatų reikės atspėti, koks yra kūrinio 

autorius ir pavadinimas, o burtų keliu išrinkti laimėtojai gaus bibliotekos suvenyrus). Bibliotekos 

feisbuko paskyra Kunčino viešoji biblioteka 

 

ALYTAUS MIESTO TEATRAS,  

www.alytausteatras.lt, feisbuko paskyra Alytaus teatras 

 

Visą mėn. Socialinis-meninis projektas, skirtas atsiverti, kalbėtis, dalintis, analizuoti „KnygAntinas. Pas 

vaikus“. Būtina išankstinė registracija tel.  8 626 40 082 

Visą mėn. Socialinis-meninis projektas, skirtas jaunimui atsiverti, kalbėtis, dalintis, analizuoti „ARTyn“. 

Būtina išankstinė registracija tel.  8 626 40 082 

Visą mėn. Alytaus  miesto teatro premjera „Šiobeito aidas“. V. Balsys pagal A. A. Milne knygą „Pūkuotuko 

pasaulis“. Rež. A. Lebeliūnas.  Online transliacija. Bilietų kaina 3 Eur. Bilietus platina tiketa.lt/. 

 Daugiau informacijos teatro internetinėje svetainėje www.alytausteatras.lt ir feisbuko paskyroje 
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Alytaus teatras 

Lėlių kambarys,   

www.leliuteatrasaitvaras.lt, feisbuko paskyra Lėlių kambarys 

 

  1–28 d. „Karūna ar Fortūna“ pagal  J. Zykutę. Spektaklio dail., rež. ir pjesės aut. L. Skruibienė.   

www.tiketa.lt/online renginiai  

  1–28 d. Edukacinė programa moksleiviams „Lėlininko dirbtuvėlė“ jutubo kanale Lėlių teatras „Aitvaras“. 

Edukaciją veda dailininkė Loreta Skruibienė. Užsiregistravusiems tel. 8 698 13 264 arba el. p. 

alytausleles@gmail.com nuorodą atsiųsime el.p. 

  1–28 d. Edukacinė programa moksleiviams „Kaukių gamyba su pasaka“ jutubo kanale Lėlių teatras 

„Aitvaras“. Edukaciją veda dailininkė Loreta Skruibienė, aktorė Jūratė Kundrotienė ir Laura 

Misiukevičiūtė. Užsiregistravusiems tel. 8 698 13 264 arba el. p. alytausleles@gmail.com nuorodą 

atsiųsime el.p. 

 

ALYTAUS KRAŠTOTYROS MUZIEJUS,  

http://www.alytausmuziejus.lt/, feisbuko paskyra Alytaus kraštotyros muziejus 

 

Visą mėn. #MuziejusPasLankytoją  

Kviečiame pažinti Alytaus kraštotyros muziejaus veiklą ir rinkiniuose saugomų eksponatų 

istorijas. Feisbuko paskyra Alytaus kraštotyros muziejus  

5 d. 13 val. Folkloro mokyklėlė „Duonelę valgyk, Dievulį garbyk“. Feisbuko paskyra Alytaus 

kraštotyros muziejus 

13 d. 13 val. Reportažas „Užgavėnių žaidimai“. Feisbuko paskyra Alytaus kraštotyros muziejus 

Nuo 16 d.  Virtuali paroda „Medikai prieš 100 metų“ www.alytausmuziejus.lt  

20 d. 13 val. Folkloro mokyklėlė „Auskim, sesutės, abrūsus“. Feisbuko paskyra Alytaus kraštotyros 

muziejus 

ARCHEOLOGIJOS MUZIEJUS  

Visą mėn. #MuziejusPasLankytoją  

Kviečiame pažinti Alytaus kraštotyros muziejaus veiklą ir rinkiniuose saugomų eksponatų 

istorijas. Feisbuko paskyra Alytaus kraštotyros muziejus 

ANTANO JONYNO MEMORIALINIS MUZIEJUS 

Visą mėn.  #MuziejusPasLankytoją  

Kviečiame pažinti Alytaus kraštotyros muziejaus veiklą ir rinkiniuose saugomų eksponatų 

istorijas. Feisbuko paskyra Alytaus kraštotyros muziejus 

ANZELMO MATUČIO MEMORIALINIS MUZIEJUS 

Visą mėn.  #MuziejusPasLankytoją  

Kviečiame pažinti Alytaus kraštotyros muziejaus veiklą ir rinkiniuose saugomų eksponatų 

istorijas. Feisbuko paskyra Alytaus kraštotyros muziejus 

 

ALYTAUS JAUNIMO CENTRAS, 

http://www.ajc.lt, feisbuko paskyra Alytaus jaunimo centras 

 

1–28 d. Alytaus jaunimo centro dailės ir techninės kūrybos mokytojų darbų paroda „6x“. Feisbuko 

paskyra Alytaus jaunimo centras. 

 

ALYTAUS MUZIKOS MOKYKLA,  

www.alytausmuzika.lt, feisbuko paskyra Alytaus muzikos mokykla 

  9 d. 15 val. 

 

Virtualus Alytaus muzikos mokyklos ir Kauno Juozo Gruodžio konservatorijos mokinių 

koncertas ,,Supinsim pynę iš garsų“. Feisbuko paskyra Alytaus muzikos mokykla 

15 d. 15 val. 

 

 

Virtuali Alytaus muzikos mokyklos mokinių meninė kompozicija „Tėvynės aidas melodijų 

vingiuose“, skirta Lietuvos Valstybės atkūrimo dienai. Feisbuko paskyra Alytaus muzikos 

mokykla 

19 d. 15 val. 

 

Alytaus muzikos mokyklos mokinių virtualus koncertas „Žiemos eskizai“. Feisbuko paskyra 

Alytaus muzikos mokykla 

22 d. 15 val.  

ir 25 d. 15 val. 

X Dzūkijos krašto stygininkų festivalis-maratonas „Archinfesta“. Feisbuko paskyra Alytaus 

muzikos mokykla 

26 d. 15 val. Virtualus Alytaus muzikos mokyklos Akordeono skyriaus mokinių koncertas „Muzikinės 
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 istorijos“. Feisbuko paskyra Alytaus muzikos mokykla 

Daugiau informacijos Alytaus miesto savivaldybės feisbuko paskyroje Yra ką veikti Alytuje  

Sudarė Alytaus miesto savivaldybės administracijos Kultūros skyrius 2021 m. 
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