PATVIRTINTA
Prienų rajono savivaldybės mero
2017 m. gruodžio 5 d.
potvarkiu Nr. (2.1)-P1-2017/029

PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS RENGINIŲ IR PRIEMONIŲ,
SKIRTŲ LIETUVOS VALSTYBĖS ATKŪRIMO ŠIMTMEČIUI PAMINĖTI, PLANAS
Eil.
Nr.
1.

Priemonės, renginio
pavadinimas
Prienų krašto himno konkursas

2.

Fotografijų konkursas „Mano
miesto bliuzas Lietuvos
valstybės atkūrimo šimtmečiui“

3.

Prienų miesto garbės piliečio,
poeto Justino Marcinkevičiaus
atminimo įamžinimas Prienuose

4.

„Lietuvos valstybės atkūrimo
šimtmečiui išrinkime 100
iškiliausių iš Prienų krašto
kilusių asmenybių“ – iniciatyva,
kurios metu bus suformuotas iš
Prienų krašto kilusių 100
iškiliausių asmenybių sąrašas.
Brošiūra, atvirlaiškiai ir
kilnojamoji paroda „100
iškiliausių Prienų krašto
asmenybių“
Prienų krašto fotografijų albumo
leidyba
Įvairių sporto šakų
(orientavimosi sporto, krepšinio,
futbolo, teniso, stalo teniso,
kovinio sporto ir kt.)
čempionatai, turnyrai, varžybos

5.
6.

7.

„100 metų – 100 knygų“ –
skaitymo skatinimo akcija

8.

Ledo skulptūrų pleneras

Organizatoriai

Data

Vieta

Prienų r.
savivaldybė, Prienų
Justino
Marcinkevičiaus
viešoji biblioteka
Prienų kultūros ir
laisvalaikio centras,
Prienų r.
savivaldybė
Prienų r.
savivaldybė, Prienų
Justino
Marcinkevičiaus
viešoji biblioteka
Prienų krašto
muziejus, Prienų r.
savivaldybė, Prienų
Justino
Marcinkevičiaus
viešoji biblioteka

2016–2018 m.

Prienų r.

2017–2018 m.

Prienų r.

2017–2018 m.

Prienų r.

2017–2018 m.

Prienų r.

Prienų r.
savivaldybė
Prienų r.
savivaldybė,
Prienų rajono
savivaldybės kūno
kultūros ir sporto
centras
Prienų Justino
Marcinkevičiaus
viešoji biblioteka
Jiezno seniūnija,
Jiezno kultūros ir
laisvalaikio centras,

2017–2018 m.

Prienų r. sav.

2018 m.

Prienų r. sav.

2018 m.
sausio–
gruodžio mėn.
2018 m. sausio
mėn.

Prienų Justino
Marcinkevičiaus
viešoji biblioteka
Jieznas
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9.

Renginiai, skirti Laisvės gynėjų
dienai

10. „Ilgesio dainos“ – respublikinis
festivalis-romansų vakaras
11. Skulptūros Prienų „Žiburio“
gimnazijos įkūrėjui kuniguiP.
Martišiui atminti atidengimas
12. Rajoninė mokinių konferencija
„Kaip aš galiu prisidėti kuriant
Lietuvą“
13. Tradiciniai Prienų rajono
savivaldybės apdovanojimai
„Dėkingumas“, rajono meno
kūrėjų darbų paroda
14. Renginiai, skirti Lietuvos
valstybės atkūrimo dienai
15. „Vienybės žiedai“ – kūrybinės
dirbtuvės rajono bibliotekose

16. Suaugusiųjų meninio skaitymo
konkursas

17. Prienų m. ikimokyklinių įstaigų
dainų festivalis „Dainuoju
Lietuvai“
18. Projektas-pilietinė akcija
„Artimiausioji Lietuva“
(projektas bus vykdomas gavus
Lietuvos kultūros tarybos
finansavimą)
19. Tradicinė rajono folkloro
kolektyvų, muzikantų,
pasakotojų šventė „Oi, būdavo,
būdavo...“
20. „Jis išmokė mus visus atsitiesti ir
garsiai be baimės ištarti savo
mylimos, tačiau pavergtos
tėvynės vardą: L i e t u v a“ –
kraštiečio poeto Justino
Marcinkevičiaus 88-ųjų gimimo
metinių minėjimas

Prienų r.
savivaldybė
Rajono kultūros ir
švietimo įstaigos,
Prienų r. savivaldybė
Prienų kultūros ir
laisvalaikio centras,
Prienų r.
savivaldybė
Prienų „Žiburio“
gimnazija, Prienų r.
savivaldybė
Išlaužo pagrindinė
mokykla, Prienų r.
savivaldybė
Prienų r.
savivaldybė

2018 m. sausio Prienų r.
mėn.
2018 m. sausio Prienų kultūros
mėn.
ir laisvalaikio
centras
2018 m.
vasario 2 d.

Prienų „Žiburio“
gimnazija

2018 m.
vasario 15 d.

Išlaužo
pagrindinė
mokykla
Prienai

2018 m.
vasario 16 d.

Rajono kultūros ir
švietimo įstaigos
Prienų Justino
Marcinkevičiaus
viešoji biblioteka,
seniūnijos, švietimo
įstaigos
Prienų Justino
Marcinkevičiaus
viešoji biblioteka
Prienų r.
savivaldybė
Prienų lopšelisdarželis „Pasaka“,
Prienų r. sav.
administracijos
Švietimo skyrius
Prienų kultūros ir
laisvalaikio centras

2018 m.
vasario mėn.
2018 m.
vasario mėn.

Prienų r.

2018 m.
vasario mėn.

Prienų Justino
Marcinkevičiaus
viešoji biblioteka

2018 m.
vasario mėn.

Prienų lopšelisdarželis
„Pasaka“

2018 m.
vasario–liepos
mėn.

Prienų r.
seniūnijos

Prienų kultūros ir
laisvalaikio centras

2018 m.
kovo 3 d.

Prienų kultūros
ir laisvalaikio
centras

Prienų Justino
Marcinkevičiaus
viešoji biblioteka,
mokyklos, Prienų r.
savivaldybė

2018 m.
kovo 10 d.

Prienų Justino
Marcinkevičiaus
viešoji biblioteka

Prienų miestas,
rajono seniūnijos
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21. Renginys, skirtas Lietuvos
Prienų r.
nepriklausomybės atkūrimo
savivaldybė,
dienai paminėti. Tradicinis
Prienų r. sav. kūno
Lietuvos nepriklausomybės
kultūros ir sporto
atkūrimo dienos bėgimas,
centras, Prienų
„Tautos vienybės“ bėgimas,
kultūros ir
bendruomenių ir įstaigų akcijos, laisvalaikio centras
šventinis koncertas
22. Renginiai, skirti Lietuvos
Rajono kultūros ir
nepriklausomybės atkūrimo
švietimo įstaigos,
dienai paminėti
Prienų r. savivaldybė
23. „Tau, Lietuva! – rajoninis 3–4
Prienų švietimo
klasių raiškaus žodžio konkursas pagalbos tarnyba,
Prienų „Revuonos“
pagrindinė mokykla,
Švietimo skyrius
24. 1-asis respublikinis mažųjų
Jiezno muzikos
atlikėjų festivalis „Siurprizas“
mokykla, Prienų r.
savivaldybė
25. 3-iasis respublikinis akordeonistų Prienų meno
konkursas-festivalis „Muzikinė
mokykla, Prienų r.
mozaika“
savivaldybė
26. „Nemunėlio vingiai“ –
Prienų kultūros ir
respublikinis vokalinių kolektyvų laisvalaikio centras,
festivalis-konkursas (projektas
Prienų r.
bus vykdomas gavus Lietuvos
savivaldybė
kultūros tarybos finansavimą)
27. „Malūnėliai“ – rajono vaikų
Prienų kultūros ir
šokių kolektyvų festivalis
laisvalaikio centras,
Prienų r.
savivaldybė
28. Šventinis mokinių koncertas
Prienų ,,Ąžuolo“
visuomenei, skirtas Prienų
progimnazija
,,Ąžuolo“ progimnazijos 30mečiui ir Lietuvos valstybės
atkūrimo šimtmečiui
29. Respublikinė konferencija, skirta Prienų „Žiburio“
Lietuvos valstybės atkūrimo ir
gimnazija, Prienų r.
Prienų „Žiburio“ gimnazijos
savivaldybė
šimtmečiui
30. ,,Tėvelio dvarely” – respublikinis Prienų kultūros ir
folkloro kolektyvų ir
laisvalaikio centras,
tautodailininkų festivalis
Prienų r.
(projektas bus vykdomas gavus
savivaldybė
Lietuvos kultūros tarybos
finansavimą)
31. „IN VIA. „Šioje žemėje mes
Prienų Justino
esame visados tik pakeliui“ (A.
Marcinkevičiaus
Maceina) – minėjimas, skirtas
viešoji biblioteka,
110-osioms Antano Maceinos
Prienų r.
gimimo metinėms paminėti
savivaldybė

2018 m.
kovo 11 d.

Prienai

2018 m.
kovo mėn.

Prienų r.

2018 m.
kovo mėn.

Prienų
„Revuonos“
pagrindinė
mokykla

2018 m.
kovo 30 d.

Jiezno muzikos
mokykla

2018 m.
balandžio 13
d.
2018 m.
balandžio 14
d.

Prienų meno
mokykla
Prienų kultūros
ir laisvalaikio
centras

2018 m.
Prienų kultūros
balandžio mėn. ir laisvalaikio
centras
2018 m.
Prienų kultūros ir
balandžio mėn. laisvalaikio
centras

2018 m.
balandžio 20
d.

Prienų „Žiburio“
gimnazija

2018 m.
gegužės mėn.

Prienų m.
Revuonos parkas

2018 m.
gegužės mėn.

Prienų Justino
Marcinkevičiaus
viešoji biblioteka
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32. Atminimo lentos Prienų
„Žiburio“ gimnazijos
mokytojams ir mokiniams,
žuvusiems už Lietuvos laisvę,
atidengimas.
Prienų „Žiburio“ gimnazijos
erdvių, skirtų žymiems
žiburiečiams (P. Martišiui, Just.
Marcinkevičiui, J. Kazlauskui, J.
Stravinskui, A. MaceinaiJasmantui), atidarymas
33. Tarptautinis chorų festivalis
„Dainoje būsim drauge...“,
skirtas Lietuvos valstybės
atkūrimo ir Prienų „Žiburio“
gimnazijos šimtmečiui
34. Renginys „Šimtas metų, kai
augame ir auginame kitus“,
skirtas Lietuvos valstybės
atkūrimo ir Prienų „Revuonos“
pagrindinės mokyklos, pirmos
pradinės mokyklos Prienuose,
100-mečiui paminėti
35. Mato Šalčiaus premijos įteikimas

Prienų „Žiburio“
gimnazija, Prienų r.
savivaldybė

2018 m.
gegužės 4 d.

Prienų „Žiburio“
gimnazija

Prienų „Žiburio“
gimnazija, Prienų r.
savivaldybė

2018 m.
gegužės 4 d.

Prienų „Žiburio“
gimnazija

Prienų „Revuonos“
pagrindinė
mokykla,
Prienų r.
savivaldybė

2018 m.
gegužės 12 d.

Prienų „Revuono
s“ pagrindinė
mokykla

Prienų r.
savivaldybė,
Lietuvos žurnalistų
sąjunga, Prienų
krašto muziejus
Prienų r.
savivaldybė, Prienų
kultūros ir
laisvalaikio centras
Prienų krašto
muziejus, Prienų r.
savivaldybė, Prienų
laisvalaikio ir
kultūros centras,
Prienų Justino
Marcinkevičiaus
viešoji biblioteka,
N. Ūtos seniūnija
Prienų krašto
muziejus, Prienų r.
savivaldybė

2018 m.
gegužės mėn.

Prienų r.

2018 m.
gegužės 19 d.

Prienų vasaros
estrada

2018 m.
gegužės 26 d.

Vinco
MykolaičioPutino gimtoji
sodybamuziejus
(Pilotiškių k.,
Naujosios Ūtos
sen.)

2018 m
gegužės mėn.

Veiveriai

Prienų kultūros ir
laisvalaikio centras,
Prienų r.
savivaldybė
40. Lietuvos sklandymo čempionatas Lietuvos sklandymo
MIX klasėje
federacija, Prienų r.

2018 m.
gegužės mėn.

Prienų kultūros
ir laisvalaikio
centras

2018 m.
gegužės 27 d.

Pociūnai

36. Prienų krašto vasaros šventė,
skirta Lietuvos valstybės
atkūrimo 100-mečiui
37. Tarptautinis poezijos festivalis
„Poezijos pavasaris 2018“.
Vinco Mykolaičio-Putino
literatūros premija, skirta
rašytojo 125-osioms gimimo
metinėms

38. „Už nepriklausomą Lietuvą“ –
konferencija, skirta Lietuvos
valstybės atkūrimo 100-mečiui.
Veiverių krašto istorijos
muziejaus 10-mečio minėjimas
39. Respublikinis vaikų ir jaunimo
modernaus šokio festivaliskonkursas „Judančios spalvos“
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41. Rajono mokyklų 5–10 klasių
mokinių kalbos ir kūrybos šventė
„Po klevu“
42. 3-iasis tarptautinis jaunųjų
pianistų ir ansamblių konkursas
„Musica Pianoforte 2018“
43. Prienų rajono sporto šventė

44. „Lietuvių liaudies raštų ir
simbolių panaudojimas muziejų
edukacinėse programose – kaip
tautiškumo ugdymo priemonė“ –
edukacinės programos
(projektas bus vykdomas gavus
Lietuvos kultūros tarybos
finansavimą)
45. Prienų r. savivaldybės Ašmintos,
Balbieriškio, Išlaužo, Jiezno,
Naujosios Ūtos, Pakuonio,
Stakliškių, Šilavoto ir Veiverių
seniūnijų vasaros šventės
46. „Mano istorija – valstybės
istorija“ – interaktyvi paroda
(projekto paraiška pateikta
Lietuvos kultūros tarybai)
47. „Po šimtamečiu ąžuolu galiūnu“
– regioninis folkloro festivalis

48. „Suvalkijos žali sodai“ –
suvalkietiško etnomuzikavimo ir
liaudies amatų vasaros stovykla
vaikams ir jaunimui / Veiverių
kultūros ir laisvalaikio centro
vaikų folkloro ansamblio
„Kankliukai“ 10-mečiui
(projektas bus vykdomas gavus
Lietuvos kultūros tarybos
finansavimą)
49. „Apie Lietuvą ir mus joje“ –
susitikimai su žymiais

savivaldybė

– birželio 9 d.

Balbieriškio
pagrindinė mokykla

2018 m.
birželio 5 d.

Veiverių Antano
Kučingio meno
mokykla, Prienų r.
savivaldybė
Prienų r. sav. kūno
kultūros ir sporto
centras, Prienų r.
savivaldybė, rajono
seniūnijos
Prienų krašto
muziejus,
Pietų Lietuvos
muziejai, Prienų r.
savivaldybė

2018 m.
birželio 5–7 d.

Balbieriškio
pagrindinė
mokykla
Prienų kultūros
ir laisvalaikio
centras

2018 m.

Prienai

2018 m.

Prienai

Prienų r.
savivaldybė,
seniūnijos, vietos
bendruomenės ir
organizacijos,
kultūros ir švietimo
įstaigos
Prienų krašto
muziejus, Prienų r.
savivaldybė, rajono
švietimo įstaigos,
rajono
bendruomenės
Stakliškių kultūros
ir laisvalaikio
centras,
Stakliškių seniūnija,
Prienų r.
savivaldybė
Veiverių kultūros ir
laisvalaikio centras,
Prienų r.
savivaldybė

2018 m.

Prienų rajono
seniūnijos

2018 m.

Prienai

2018 m.
birželio mėn.

Stakliškių sen.,
Gojaus miškas
(prie didžiausio
Lietuvos ąžuolo)

2018 birželio–
liepos mėn.

Veiverių
kultūros ir
laisvalaikio
centras

Prienų Justino
Marcinkevičiaus

2018 m.
birželio,

Prienų Justino
Marcinkevičiaus
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kraštiečiais

50.

51.

52.

53.

54.

55.

56.

57.

viešoji biblioteka,
Prienų r.
savivaldybė
Prienų r. savivaldybės meno
Prienų r.
kolektyvų dalyvavimas Lietuvos savivaldybė, rajono
šimtmečio dainų šventėje
kultūros ir švietimo
„Vardan tos...“
įstaigos
Aviacijos šventė „Diena su
Kauno
aviacija“
parašiutininkų
klubas, Prienų
rajono savivaldybė
Šviesos skulptūrų parkas
Prienų kultūros ir
„Šviečiame laisvę“ – renginys,
laisvalaikio centras,
skirtas Valstybės dienai paminėti Prienų miesto
(projektas bus vykdomas gavus
seniūnija,
Lietuvos kultūros tarybos
Prienų r.
finansavimą)
savivaldybė
Pilietinė akcija „Tautiška giesmė Prienų r.
aplink pasaulį“ rajone
savivaldybė, rajono
įstaigos, seniūnijos,
bendruomenės
„Šviesos srautas. Profesionalių
Prienų krašto
menininkų simpoziumas Šilavoto muziejus, Prienų r.
„Davatkyne“ (projekto paraiška
savivaldybė
pateikta Lietuvos kultūros
tarybai)
Respublikinis klojimo teatrų
Prienų kultūros ir
festivalis „Vėtrungė“
laisvalaikio centras,
Naujosios Ūtos
laisvalaikio salė,
Prienų r.
savivaldybė
„Ant Lietuvos mano širdis
Prienų r.
patekėjo“ – tautos šauklio, poeto, savivaldybė,
kraštiečio Justino
Prienų krašto
Marcinkevičiaus poezijos
muziejus, Prienų
skaitymai
Justino
Marcinkevičiaus
viešoji biblioteka,
Alksniakiemio
krašto
bendruomenė,
Prienų kultūros ir
laisvalaikio centras,
Prienų švietimo
pagalbos tarnyba
Renginys, skirtas 1917 m.
Jiezno kultūros ir
Lietuvių konferencijos dalyvio
laisvalaikio centras,
kraštiečio kun. Prano Bieliausko Jiezno parapija,
135-osioms gimimo metinėms
Jiezno seniūnija,
Prienų r.
savivaldybė

rugpjūčio mėn. viešoji biblioteka

2018 m.
Kaunas, Vilnius
birželio 30 d. –
liepos 6 d.
2018 m. liepos
mėn.

Pociūnai

2018 m.
liepos–spalio
mėn.

Prienų miesto
viešosios erdvės

2018 m.
liepos 6 d.

Prienų r. sav.

2018 m.
Šilavoto
rugpjūčio mėn. „Davatkynas“

2018 m.
Naujosios Ūtos
rugpjūčio mėn. sen., Serbentinės
k., Aldonos
Lietuvininkienės
sodyba
2018 m.
rugsėjo mėn.

Važatkiemio k.,
Prienų r. sav.

2018 m.
rugsėjo mėn.

Jieznas
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58. „Visa Lietuva šoka“ – etninės
kultūros akcija

Prienų r.
savivaldybė, Prienų
kultūros ir
laisvalaikio centras,
rajono kultūros ir
švietimo įstaigos
59. Žygis trijų 100-mečio literatūros Naujosios Ūtos
klasikų (Vinco Mykolaičioseniūnija, Naujosios
Putino, Justino Marcinkevičiaus, Ūtos laisvalaikio
Vytauto Bubnio) tėviškių takais
salė, Prienų krašto
muziejus, Ašmintos
seniūnija, Išlaužo
seniūnija,
bendruomenės
60. Prienų krašto mugė „Rudens
Prienų r.
spalvos“
savivaldybė,
seniūnijos, kultūros
įstaigos,
bendruomenės
61. Prienų „Žiburio“ gimnazijos
Prienų „Žiburio“
100-mečio paminėjimo šventė
gimnazija, Prienų r.
savivaldybė
62. „Mes mylim retro...“ – romansų, Veiverių kultūros ir
poezijos ir prisiminimų vakaras
laisvalaikio centras
63. „Prienų krašto vyturiai“ – Prienų Prienų Justino
krašto mokinių kūrybos
Marcinkevičiaus
konkursas ir almanacho leidyba viešoji biblioteka,
Prienų r.
savivaldybė,
Švietimo įstaigos
64. Respublikinis liaudiškos muzikos Prienų kultūros ir
kapelų festivalis
laisvalaikio centras,
„Linksminkimos“
Prienų r.
savivaldybė
65. Respublikinis vyresniųjų
Prienų kultūros ir
liaudiškų šokių grupių festivalis
laisvalaikio centras
„Samborinis“
Prienų r.
savivaldybė
66. „Revuona“ – respublikinis
Prienų kultūros ir
pagyvenusiųjų liaudiškų šokių
laisvalaikio centras,
grupių festivalis-konkursas
Prienų r.
savivaldybė
67. Respublikinė poezijos teatrų ir
Prienų kultūros ir
skaitovų šventė „Akimirkos“ –
laisvalaikio centras,
„Kalboje – tautos kilimas...“
Prienų r.
(Vydūnas)
savivaldybė
68. Respublikinis sakralinės muzikos Prienų kultūros ir
festivalis „Džiaugsmas
laisvalaikio centras,
pasauliui“
Prienų r.
savivaldybė,
Prienų Kristaus
Apsireiškimo

2018 m.
rugsėjo mėn.

Prienų m.
Laisvės aikštė

2018 m.
rugsėjo mėn.

Pilotiškės,
Važatkiemis,
Čiudiškiai

2018 m.
rugsėjo 29 d.

Prienai

2018 m. spalio
20 d.

Prienų „Žiburio“
gimnazija

2018 m. spalio
mėn.
2018 m.

Veiverių Šaulių
namai
Prienų Justino
Marcinkevičiaus
viešoji biblioteka

2018 m. spalio
mėn.

Prienų kultūros
ir laisvalaikio
centras

2018 m.
spalio mėn.

Prienų kultūros
ir laisvalaikio
centras

2018 m.
lapkričio mėn.

Prienų kultūros
ir laisvalaikio
centras

2018 m.
lapkričio mėn.

Prienų kultūros
ir laisvalaikio
centras

2018 m.
lapkričio mėn.

Prienų Kristaus
Apsireiškimo
bažnyčia
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69.

70.

71.

72.

73.

74.

75.

bažnyčia
Skriaudžių pagrindinės mokyklos Skriaudžių
įkūrimo 110 m. minėjimas
pagrindinė
mokykla, Prienų r.
savivaldybė
Regioninis folklorą atliekančių ir Jiezno kultūros ir
skleidžiančių šeimų festivalis
laisvalaikio centras,
Prienų r.
savivaldybė
Respublikinis liaudiškos muzikos Balbieriškio
kapelų festivalis „Tos kaimo
kultūros ir
vakaruškos“
laisvalaikio
centras, Prienų r.
savivaldybė
Mokinių konferencija, skirta
Veiverių Tomo
Veiverių Tomo Žilinsko
Žilinsko gimnazija
gimnazijos 100-mečiui
Paminklo, skirto trijų kartų
Lietuvos
Lietuvos savanoriams pagerbti ir kariuomenės Krašto
atminti, atidengimas Jiezne
apsaugos savanorių
karinės pajėgos,
Prienų r.
savivaldybė, Jiezno
seniūnija, Jiezno
kultūros ir
laisvalaikio centras
Rajoninis moksleivių ir
Prienų kultūros ir
suaugusiųjų vokalinių kolektyvų laisvalaikio centras,
sambūris ,,Mano krašto partizanų Prienų r.
dainos”
savivaldybė
„Skamba Lietuva“ – Prienų
Prienų kultūros ir
kultūros ir laisvalaikio centro
laisvalaikio centras
mėgėjų meno kolektyvų
koncertas visuomenei
_______________

2018 m.
lapkričio mėn.

Skriaudžių
pagrindinė
mokykla

2018 m.
lapkričio mėn.

Jiezno kultūros ir
laisvalaikio
centras

2018 m.
lapkričio mėn.

Balbieriškio
kultūros ir
laisvalaikio
centras

2018 m.
lapkričio mėn.

Veiverių Tomo
Žilinsko
gimnazija
Jieznas

2018 m.

2018 m.
gruodžio mėn.

Prienų kultūros
ir laisvalaikio
centras

2018 m.
Prienų kultūros ir
gruodžio mėn. laisvalaikio
centras

