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LIETUVOJE RENGIAMŲ TĘSTINIŲ PRIORITETINIŲ MĖGĖJŲ MENO 

 2018–2020 METŲ  RENGINIŲ SĄRAŠAS 

 

  

 

Eil. 

Nr. 

  Projekto vykdytojas Renginio pavadinimas Metai 

1. Širvintų rajono savivaldybės 

kultūros centras  

Respublikinis vyresniųjų liaudiškų šokių 

grupių ir ansamblių konkursas –  

sambūris „Iš aplinkui“ 

2018 

2020 

2. Klaipėdos miesto chorinė 

bendrija „Aukuras“ 

Stasio Šimkaus tarptautinis chorų 

konkursas 

2018 

2020 

3. Klaipėdos miesto savivaldybės  

etnokultūros centras 

Tarptautinis folkloro festivalis „Parbėg 

laivelis“ 

2018 

2020 

 

4. Vilniaus etninės kultūros centras  Tarptautinis folkloro festivalis „Skamba 

skamba kankliai“ 

2018 

2019 

2020 

5. Lietuvos chorų sąjunga Berniukų chorų festivalis – akcija 

„Lietuvos berniukai prieš smurtą ir 

narkomaniją“ 

2018 

2020 

6. Kauno klubas „Cantate Domino“ Tarptautinis sakralinės muzikos festivalis 

„Cantate Domino“ 

2018 

2019 

2020 

7. Plungės rajono savivaldybės 

kultūros centras 

Tarptautinis vaikų ir jaunimo teatrų 

festivalis kūrybinė laboratorija  „Mažoji 

Melpomenė“ 

2018 

2020 

 

8. Kupiškio rajono savivaldybės 

kultūros centro Skapiškio 

padalinys 

Tarptautinė vaikų, jaunimo kūrybinė 

stovykla „Pienių medus“ 

 

2019 

9. Telšių r. savivaldybės kultūros 

centras 

Tarptautinis vaikų ir jaunimo  folkloro 

festivalis ,Aš pasiejau veina popą“ 

2018 

2020 

 

10. Zarasų kultūros centras Jaunimo folkloro festivalis „Zalvynė“ 2018 

2020 

11. Kupiškio savivaldybės kultūros 

centras 

Biržų kultūros centras 

Pasvalio kultūros centras 

Zarasų kultūros centras 

Aukštaitijos regiono sutartinių šventė  

„Sutarjela“ 

2018 

2019 

2020 

12. Asociacija „Baltų centras“ Tarptautinis folkloro konkursas-festivalis 

„Saulės žiedas“ 

2019 

 

13. Šiaulių miesto kultūros centras Respublikinės moksleivių folklorinių 

šokių varžytuvės „Patrepsynė“ 

2018 

2020 
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14. Tautinės muzikos asociacija 

„Trimitatis“ 

Žemaitijos ir Klaipėdos krašto tautinių 

instrumentų ansamblių ir orkestrų 

festivalis „Trimitatis“ 

2018 

2020 

 

15. 

 

Asociacija “Ant rubežiaus” 

 

XX Lietuvos, Latvijos ir Estijos kaimo 

muzikantų ir kapelijų festivalis „ Ant 

rubežiaus“ 

2018 

2020 

16.  Lietuvos varinių pučiamųjų  

instrumentų orkestrų asociacija 

Lietuvos pučiamųjų instrumentų orkestrų 

čempionatas 

2018 

2019 

2020 

17. Palangos miesto savivaldybės 

viešoji įstaiga „Palangos 

orkestras“ 

Pučiamųjų muzikos festivalis „Amber 

Wind“ 

2018 

2020 

18. Šiaulių rajono savivaldybės 

kultūros centras 

Lietuvos Šiaurės krašto suaugusiųjų 

liaudiškų šokių kolektyvų konkursinis 

festivalis „Suk, suk ratelį“ 

2019 

19. Gargždų kultūros centras  

 

Respublikinis vaikų ir moksleivių 

liaudiškų šokių grupių ir studijų 

konkursas – festivalis „Tek saulele, tek“ 

2019 

20. Klaipėdos miesto chorinė 

bendrija „Aukuras“ 

Vaikų ir jaunimo festivalis – konkursas 

„Mes Lietuvos vaikai“ 

2019 

21. Dainos mylėtojų klubas 

„Suvalkija“, kamerinis choras 

„Suvalkija“ 

Sakralinės muzikos festivalis 

„Džiūgaukim... Aleliuja“ 

 

2019 

22. Ukmergės kultūros centras Kamerinių ir vokalinių ansamblių 

konkursinė šventė „Šventosios gaida“ 

2019 

23. Jonavos rajono savivaldybės 

teatras 

Tarptautinis teatrų forumas „Aidas“ 2019 

24. Lietuvos mėgėjų teatro sąjunga Šiaurės Europos šalių mėgėjų teatro 

aljanso NEATA festivalis „Baltijos 

skrydis“ 

2018 

 

25. Lietuvos mėgėjų teatro sąjunga Baltijos šalių mėgėjų teatrų festivalis 

„Baltijos rampa“ 

 

2019 

26. Rokiškio kultūros centras Tarptautinis teatrų festivalis „Interrampa“ 2019 

27. Kauno etninės veiklos klubas Tarptautinis tradicinio ir šiuolaikinio 

folkloro festivalis „Suklegos“ 

2019 

28. Plungės rajono savivaldybės  

kultūros centras 

Pučiamųjų instrumentų orkestrų festivalis 2019 

29. Lietuvos varinių pučiamųjų 

instrumentų orkestrų asociacija 

Pučiamųjų instrumentų orkestrų festivalis 

„Dūdų vasara“ 

2019 

 

30. Mažeikių rajono savivaldybės  

kultūros centras 

Tarptautinis pučiamųjų instrumentų 

orkestrų festivalis „Žemaičių dūdų 

šventė“ 

2020 

31. Lietuvos nacionalinis kultūros 

centras 

Tarptautinis folkloro festivalis „Baltica“  2020 

 

32.   Lietuvos vaikų ir moksleivių – lietuvių 

liaudies kūrybos atlikėjų –  konkursas 

„Tramtatulis“ 

2019 

33.        Lietuvos aukštųjų mokyklų chorų 2018 
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festivalis 2019 

2020 

34.    Lietuvos suaugusiųjų mėgėjų teatrų 

apžiūra-šventė „Atspindžiai“ 

2018 

2020 

35.   Lietuvos lėlių teatrų konkursinė šventė 

„Molinuko teatras“ 

2018 

2020 

36.   Tarptautinis instrumentinio folkloro 

festivalis „Griežynė“ 

2018 

2020 

37.   Respublikinis liaudiškų šokių ansamblių 

konkursas  „Kadagys“ 

2019 

38.    Lietuvos vaikų ir moksleivių liaudiškų 

šokių grupių, ansamblių ir šokių studijų 

konkursinis festivalis „Aguonėlė“ 

 

2019 

39.   Lietuvos vaikų ir jaunimo teatrų apžiūra-

šventė „Šimtakojis“ 

2019 

40.   Studentų liaudiškos muzikos festivalis 

„Linksminkimos“ 

2019 

41.   Respublikinis suaugusiųjų liaudiškų 

šokių kolektyvų konkursinis festivalis 

„Pora už poros“ 

2020 

42.   Solistų ir vokalinių ansamblių konkursas 

„Sidabriniai balsai“ 

2020 
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