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                                                                                                         Etninės kultūros globos tarybos  

                                                                                                                   2022 m. gruodžio 13 d.  
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DZŪKIJOS (DAINAVOS) METŲ MINĖJIMO 2023 METAIS VEIKSMŲ PLANAS 
 

Eil. Nr. Priemonės pavadinimas Priemonės vykdytojai 
Vykdymo 

terminas 

1. Viešinimo darbai 

1.1. Dzūkijos (Dainavos) metų ženklo 

sukūrimas 

Etninės kultūros globos taryba 

(toliau – EKGT) ir EKGT padalinys 

Dzūkijos (Dainavos) regioninė 

etninės kultūros globos taryba 

(toliau – Dzūkijos regioninė taryba), 

Alytaus kraštotyros muziejus 

I ketvirtis  

1.2. Dzūkijos (Dainavos) metus 

anonsuojančio vaizdo klipo 

sukūrimas ir siūlymo teikimas dėl 

transliavimo  

EKGT (Dzūkijos regioninė taryba)  I ketvirtis  

1.3. Informacijos apie Dzūkijos 

(Dainavos) metų renginius teikimas 

LRT laidoms ir regioninei 

žiniasklaidai, reportažų rengimas 

EKGT (Dzūkijos regioninė taryba)  I–IV ketvirčiai 

1.4. Dzūkijos (Dainavos) metų renginių 

gido parengimas ir paskelbimas 

EKGT (Dzūkijos regioninė taryba) I-IV ketvirčiai 

1.5. Informacijos apie Dzūkijos 

(Dainavos) metus sklaida regiono 

įstaigų internetinėse svetainėse  

EKGT (Dzūkijos regioninė taryba),  

Dzūkijos (Dainavos) regiono 

savivaldybės 

I-IV ketvirčiai 

1.6. Filmų apie Dzūkijos krašto 

tautodailininkus pristatymas 

Kino teatras „Dainava“ II–III 

ketvirčiai 

2. Pagrindiniai Dzūkijos (Dainavos) metų renginiai ir kitos priemonės 

2.1 Dzūkijos (Dainavos) atmintinų metų 

atidarymo renginys „Dzūkija 

sujungia“, skirtas Dainavos vardo 

pirmojo paminėjimo 770 metų 

jubiliejui  

Alytaus m. savivaldybė,  

Alytaus r. savivaldybė,  

Alytaus kraštotyros muziejus, 

EKGT (Dzūkijos regioninė taryba)  

I ketvirtis 

(vasario 22 d.) 

2.2 Folkloro festivalis „Dzūkų godos“ 

Varėnoje 

Varėnos kultūros centras II ketvirtis 

2.3. 30-oji respublikinė Dainavos krašto 

folkloro šventė Druskininkuose, 

skirta Dzūkijos (Dainavos) metams 

paminėti 

Druskininkų kultūros centras II-III 

ketvirčiai 

2.4. Respublikinis liaudiško smuikavimo 

konkursas-varžytuvės „Griežkit, 

skripkos“  

Lazdijų kultūros centras II ketvirtis 

(balandžio 14 

d.) 

2.5 Dzūkų kultūros festivalis „Čiulba 

ulba“ Veisiejuose 

VšĮ „Samanukės“ III ketvirtis 
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Eil. Nr. Priemonės pavadinimas Priemonės vykdytojai 
Vykdymo 

terminas 

2.6 Respublikinis folkloro festivalis 

,,Subatėlės vakarėly...“ 

Dzūkijos nacionalinio parko ir 

Čepkelių valstybinio gamtinio 

rezervato direkcija 

III ketvirtis 

2.7 Dzūkijos (Dainavos) metų 

užbaigimo renginys „Dzūkija 

(Dainava) sujungia“ (koncertas, 

paroda, apdovanojimai) 

Alytaus m. savivaldybė,  

kitos Dzūkijos regiono savivaldybės,  

EKGT (Dzūkijos regioninė taryba) 

IV ketvirtis 

2.8 Įtraukianti, interaktyvi iniciatyva 

„Kalbantis Alytus (Alytaus šnekta)“ 

– tarmiški žodžiai netikėtose miesto 

vietose 

Alytaus kultūros centras Visi metai 

3. Šventės, koncertai, konkursai, viktorinos 

3.1. Alytaus miesto savivaldybė 

3.1.1. Baltų vienybės dienos renginys 

„Nuo Jotvos iki Dzūkijos“ (šiaudinių 

skulptūrų kūrimas įtraukiant 

švietimo bendruomenę, 

konferencija, skirta jotvingių 

palikimui ir dzūkiškai tapatybei)  

Alytaus kraštotyros muziejus III ketvirtis 

(jei bus gautas 

finansavimas 

iš RKT) 

3.1.2. Advento ir Kalėdų tautosakos 

konkursas „Leliumoj“ (dedikuotas 

Dzūkijos krašto liaudies kūrybai) 

Alytaus kultūros centras IV ketvirtis 

3.2. Alytaus rajono savivaldybė 

3.2.1. „Mes esam dzūkai...“ popietė – 

susitikimas su dzūkų tarmės 

puoselėtoja, literate Svetlana 

Žadeikiene 

Alytaus rajono savivaldybės viešoji 

biblioteka (ARSVB) Krokialaukio 

filialas 

II ketvirtis 

3.2.2. Kaimo muzikanto šventė Alytaus rajono savivaldybės  

kultūros centras Luksnėnų skyrius 

III ketvirtis 

3.2.3. Vakaronė „Dzūkų žodis ir daina – 

gyvi“ 

ARSVB Butrimonių filialas III ketvirtis 

 

3.2.4. Armonikierių subuvimas ,, 

Armoniką tik paėmiau...“ 

Alytaus rajono savivaldybės 

Kultūros centas Alovės skyrius 

III ketvirtis 

 

3.3. Varėnos rajono savivaldybė 

3.3.1. Patarlių konkursas Dzūkijos 

mokykloms 

Merkinės krašto muziejus,  

Vinco Krėvės-Mickevičiaus 

memorialinis muziejus 

II ketvirtis 

3.3.2. Projekto ,,Drevinė bitininkystė iš 

kartos į kartą“ pristatymas ir 

Medkopio pabaigos šventė drevinės 

bitininkystės bityne Musteikoje 

Dzūkijos nacionalinio parko ir 

Čepkelių valstybinio gamtinio 

rezervato direkcija 

III ketvirtis 

3.3.3. Liepos 6-oji ant Merkinės 

piliakalnio – Dainavos kunigaikščio 

Šarūno sosto pristatymas 

Merkinės krašto muziejus III ketvirtis 

3.3.4. Polkos festivalis Varėnoje Varėnos kultūros centras IV ketvirtis 
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Eil. Nr. Priemonės pavadinimas Priemonės vykdytojai 
Vykdymo 

terminas 

3.3.5. Konferencija, piešinių konkurso 

laureatų apdovanojimas ir II-osios 

Dainavos krašto V. Krėvės-

Mickevičiaus literatūrinės premijos 

įteikimas V. Krėvės-Mickevičiaus 

memorialiniame muziejuje 

Merkinės krašto muziejus IV ketvirtis 

3.3.6. Baigiamasis projekto „Marcinkonys 

– mažoji Lietuvos kultūros sostinė“ 

renginys (konferencija, knygos 

„Marcinkonys – šilinių dzūkų 

kultūros lopšys“ pristatymas) 

Varėnos kultūros centras IV ketvirtis 

3.4. Lazdijų rajono savivaldybė 

3.4.1. Dzūkijos regiono vaikų ir jaunimo 

folkloro bei amatų šventė 

„Piemenėlių Sekminės“  

Etnografinė Prano Dzūko sodyba II ketvirtis 

(gegužės 25 

d.) 

3.4.2. Etnokultros varžytuvės „Ritas Rėdos 

Ratas“ 

VšĮ Lazdijų švietimo centras IV ketvirtis 

3.5. Druskininkų savivaldybė 

3.5.1. Viktorina vaikams  „Kelionė po 

Dzūkijos kraštą“ 

Druskininkų sav. viešoji biblioteka I ketvirtis 

3.5.2. Koncertas ,,Ant tėvulio dvaro", 

skirtas Dzūkijos (Dainavos) metams 

paminėti 

LPS "Bočiai" Druskininkų m. 

bendrija 

II ketvirtis 

3.5.3.  Lietuvos pasakotojų konkursas 

„Žodzis žodzį gena“ 

 

Druskininkų kultūros centras, 

Lietuvos nacionalinis kultūros 

centras  

II-IV 

ketvirčiai 

3.5.4. Folkloro ansamblio „Serbenta“ 

koncertas „Senovinės dzūkų krašto 

krikštynos“, skirtas Dzūkijos 

(Dainavos) metams paminėti 

Druskininkų kultūros centro 

Leipalingio laisvalaikio salė 

 

2023 m. III 

ketvirtis 

4. Kiti renginiai bendruomenėms 

4.1. Alytaus miesto savivaldybė 

4.1.1. Vieši V. Krėvės padavimų garsiniai 

skaitymai Vidzgiryje 

Alytaus Jurgio Kunčino viešoji 

biblioteka 

II ketvirtis 

4.2. Alytaus rajono savivaldybė 

4.2.1. Dzūkiškos šnektos ir pasakojimų 

vakaras 

Alytaus rajono savivaldybės kultūros 

centras  

II ketvirtis 

4.2.2. Poezijos skaitymai „Dzūkijos 

literatų kūryba“, skirti Dzūkijos 

(Dainavos) metams 

 Alytaus rajono savivaldybės viešoji 

biblioteka (ARSVB) Ūdrijos filialas 

I ketvirtis 

 

4.2.3 Popietė ,,Mano kraštas“, skirta 

Dzūkijos (Dainavos ) metams 

paminėti 

ARSVB Nemunaičio filialas I ketvirtis 

4.2.4. Dokumentinio filmo „Dzūkija“ 

peržiūra su komentarais (VšĮ „TV 

Europa“ produkcija, režisierė Asta 

ARSVB Kančėnų filialas I ketvirtis 
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Eil. Nr. Priemonės pavadinimas Priemonės vykdytojai 
Vykdymo 

terminas 

Giraitytė) 

4.2.5. Popietė - garsiniai  skaitymai iš 

knygų dzūkų tarme. 

ARSVB Kumečių filialas I, II, III 

ketvirčiai 

4.2.6. Rinktinių juostų audimo 

sertifikuotos meistrės Renatos 

Žiūkienės darbų paroda „Dzūkiškų 

juostų virsmas“ 

ARSVB Punios filialas I ketvirtis  

4.2.7. Popietė ,,Dzūkijos papročių 

išsaugojimas, tęstinumas bei krašto 

gamtos savitumo puoselėjimas“ 

ARSVB Vankiškių filialas II ketvirtis 

4.2.8. Literatūrinis kryžiažodis „Dainavos 

krašto dainiai“  

  

ARSVB Ūdrijos filialas II ketvirtis 

4.2.9. Edukacija – rašymas žąsies plunksna 

„Lietuvišką žodį kol turim“ 

ARSVB Santaikos filialas II ketvirtis 

4.2.10. Popietė „Kokia graži, tu mano 

Dzūkija“ 

ARSVB Miklusėnų filialas II ketvirtis 

 

4.2.11. Viktorina ,,Ką žinau apie Dainavos 

šalį‘‘ 

ARSVB Ryliškių filialas II ketvirtis 

4.2.12. Popietė „Kuo turtinga manoji 

Dzūkija“ – filmo „Dzūkija“ peržiūra 

ir viktorina „77 klausimai apie 

Dzūkiją“ 

ARSVB Punios filialas II ketvirtis 

 

4.2.13. Viktorina „Ką žinai apie Daugus ir 

Dzūkiją“ 

ARSVB Daugų filialas III ketvirtis 

 

4.2.14. Popietė ,,Dainavos krašto 

padavimai“ 

ARSVB Venciūnų filialas III ketvirtis 

 

4.2.15. V. Krėvės  kūrinio ,,Dainavos  šalies 

senų žmonių padavimai” garsinis 

skaitymas   

ARSVB Makniūnų filialas 

 

III ketvirtis 

 

4.3. Varėnos rajono savivaldybė 

4.3.1. Teatro „Labas“ spektaklis „Kas 

apsakys Dzūkų linksmybes?“ (gavus 

finansavimą) 

Rūdiškių kultūros centras, 

Varėnos rajono savivaldybės viešoji 

biblioteka 

I ketvirtis, 

II ketvirtis  

4.3.2. Pėsčiųjų žygis „Partizanų takais“, 

skirtas Dzūkijos (Dainavos) metams 

paminėti. 

Varėnos kultūros centras I ketvirtis 

4.3.3. Onos Drobelienės knygos 

„Molinukų sakmės“ ir nuotraukų 

parodos „Skarelės“ pristatymas 

Marcinkonių biblioteka I ketvirtis 

4.3.4. Juozo Averkos skvero Marcinkonyse 

atitarymas ir Laimos Purlienės 

knygos „Mūsų dėdė Averka“ 

pristatymas 

Marcinkonių biblioteka II ketvirtis 

4.3.5. Dainavos apygardos partizanų 

pagerbimo renginys 

Merkinės krašto muziejus III ketvirtis 
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Eil. Nr. Priemonės pavadinimas Priemonės vykdytojai 
Vykdymo 

terminas 

4.3.6. Dzūkiški pasidainavimai su Roku 

Kašėta, Eglės Kašėtienės parengta 

dzūkiškų divonų paroda 

Varėnos rajono savivaldybės viešoji 

biblioteka 

IV ketvirtis 

4.3.7. Vinco Krėvės tekstų skaitymas 

(aktorius Giedrius Arbačiauskas) 

Varėnos rajono savivaldybės viešoji 

biblioteka 

IV ketvirtis 

4.4. Lazdijų rajono savivaldybė 

4.4.1. Susitikimas-popietė ,,Dzūkas Tau 

širdį atiduos...“, skirta Dzūkijos 

(Dainavos) metams  paminėti  

Lazdijų r. sav. viešosios bibliotekos 

Teizų padalinys 

I ketvirtis 

4.4.2. Kulinarinio paveldo ir folkloro 

šventė „Mes esam dzūkai“ 

Kučiūnuose, skirta  Dzūkijos 

(Dainavos) metams paminėti  

Lazdijų kultūros centras (Kučiūnų 

laisvalaikio salė) 

II-III 

ketvirčiai  

4.4.3. Literatūriniai pašnekesiai dzūkiškai 

– Dainavos krašto kūrėjų 

literatūriniai skaitymai,  skirti 

Dainavos vardo paminėjimo 770-

mečiui  

Lazdijų viešoji biblioteka II ketvirtis 

(birželio 2 d.)  

4.4.4. Skaitymų valanda ,,Dainava- mano 

gimtinė“ senelių namuose  

Lazdijų r. sav. viešosios bibliotekos 

Kapčiamiesčio padalinys 

II ketvirtis 

4.4.5. Poezijos pavasario šventė „ Po 

Dzūkijos skėčiu“ 

Lazdijų viešoji biblioteka II ketvirtis 

4.5. Druskininkų savivaldybė 

4.5.1. ,,Dzūkijos lakštingalos" lietuvių 

liaudies dainų atlikėjos Birutės 

Zalanskaitės 12 mirties metinių 

minėjimas 

LPS „Bočiai“ Druskininkų miesto 

bendrija 

 

I ketvirtis 

4.5.2. Literatūrinis rytmetis vaikams 

„Dzūkiškas žodis“ Leipalingyje 

Druskininkų sav. viešosios 

bibliotekos Leipalingio padalinys  

I ketvirtis 

4.5.3. Garsiniai skaitymai ,,Molinukų 

sakmės - dzūkiškai'' 

Druskininkų sav. viešosios 

bibliotekos Viečiūnų padalinys  

I ketvirtis 

4.5.6. Velykinė popietė dzūkiškai LPS "Bočiai" Druskininkų m. 

bendrija 

II ketvirtis 

4.5.7. Literatūrinė popietė ,,Po Dzūkijos 

dangum“ 

Druskininkų sav. viešoji biblioteka II ketvirtis 

4.6. Trakų rajono savivaldybė 

4.6.1. Dzūkiškų pasakojimų popietė 

,,Bainu baikely priek senos pirkelės" 

Dusmenyse 

Trakų kultūros rūmai (Dusmenų 

padalinys) 

I ketvirtis 

4.6.2. Susitikimų ciklas su Dzūkijos krašto 

kūrėjais „Pasivaikščiojimai po 

Dzūkijos kraštą“ 

Trakų rajono savivaldybės viešoji 

biblioteka 

I ketvirtis 

4.6.3. Renginys „Sekminės. Piemenėlių 

puota“ Onuškyje 

Trakų kultūros rūmų Onuškio 

padalinys, 

Onuškio bendruomenė 

II ketvirtis 

 



6 

 

 

Eil. Nr. Priemonės pavadinimas Priemonės vykdytojai 
Vykdymo 

terminas 

4.6.4. Knygos „Iš Dzūkijos praeities: 

Seirijų kraštas. Kalba ir istorija“ 

pristatymas (susitikimas su Vilija 

Ragaišiene) 

Trakų rajono savivaldybės viešoji 

biblioteka 

II ketvirtis 

4.6.5. Dzūkiškos Joninės Grendavėje Trakų kultūros rūmų Grendavės 

padalinys 

II ketvirtis 

 

4.6.6. Vakaronė „Dzūkų kraitė“ (dzūkų 

krašto papročiai, amatai, tautinis 

kostiumas, šokiai) 

Lentvario kultūros rūmai. II ketvirtis 

4.6.7. Projektas „at`RASK! Arba kas 

krašto kultūros kloduose paslėpta?“ 

Rūdiškių kultūros centras (Gavus 

finansavimą iš 

LTKT) 

4.6.8. Liaudiška vakaronė „Padzūkuokim“ 

 

Trakų kultūros rūmai 

Varėnos kultūros centras 

III ketvirtis 

4.6.9. Oninių šventė ,,Oi, tu Ona, duonos 

ponia, šok per tvorų, nešk smetonų" 

Trakų kultūros rūmų Dusmenų 

padalinys 

III ketvirtis 

4.6.10. „Žolinės Trakuose. Kopūstinės 

kermošius“ 

Trakų krašto kultūros ir amatų 

asociacija 

rugpjūčio 12-

15 d. 

4.6.11. Matuizų kultūros centro teatro 

„Giraitė“ spektaklis „Dzūkų 

gyvascis“ (pagal O.Drobelienės 

porinimus) 

Trakų kultūros rūmai, 

Matuizų kultūros centras 

 

IV ketvirtis 

4.6.12. Dokumentinio  filmo „Dzūkija"  

peržiūra (režisierė Asta Giraitytė, 

2017) 

Trakų kultūros rūmų Onuškio 

padalinys 

IV ketvirtis 

4.6.13. Knygos "Pasivaikščiojimas po senąjį 

dzūkų kaimą Tiltų krašte" 

pristatymas 

Trakų rajono savivaldybės viešoji 

biblioteka (Tiltų filialas) 

IV ketvirtis 

5. Renginiai švietimo įstaigose 

5.1. Piešinių konkursas meno 

mokykloms pagal Krėvės kūrinį 

„Antanuko rytas“ 

Merkinės krašto muziejus,  

Vinco Krėvės-Mickevičiaus 

memorialinis muziejus 

III ketvirtis 

5.2. Alytaus miesto savivaldybė 

5.2.1. Folkloro grupės ,,Sidabras“ 

koncertas 

Alytaus Šv. Benedikto gimnazija I ketvirtis 

5.2.2. Dzūkiškų dainų ir šokių vakaronė su 

„Kukumbaliu“ 

Alytaus Šv. Benedikto gimnazija I ketvirtis 

5.2.3. Popietė su Svetlana Žadeikiene 

„Dzūkai mokosi šnekėt dzūkiškai“ 

Alytaus „Volungės“ progimnazija I ketvirtis 

5.2.4. Etnokultūros popietė „Iš senolių 

skrynelės“ 

Alytaus Adolfo Ramanausko-

Vanago gimnazija 

I ketvirtis 

5.2.5. Spektaklis „Kas apsakys tas dzūkų 

linksmybes“ 

Alytaus „Volungės“  progimnazija I ketvirtis 

5.2.6. Integruota lietuvių kalbos ir muzikos 

pamoka septintokams „Dzūkų 

Alytaus Panemunės gimnazija I ketvirtis 

https://www.trakukrastas.lt/
https://www.trakukrastas.lt/
https://www.youtube.com/watch?v=FhKXGy5oTY8
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Eil. Nr. Priemonės pavadinimas Priemonės vykdytojai 
Vykdymo 

terminas 

dainos“ 

5.2.7. Konferencija mokiniams ir 

mokytojams „Pakalbėkim apie 

kalbą“ 

Alytaus Dainavos progimnazija I ketvirtis 

5.2.8. Renginių ciklas „Rėdos metų ratu“ Alytaus „Sakalėlio“ pradinė 

mokykla 

Visi metai 

5.2.9. Paskaita-koncertas „Dzūkų godų 

aidai“, skirtas Juozui Karpavičiui 

atminti 

Alytaus muzikos mokykla I ketvirtis 

5.2.10. Etnografinė popietė „Mes esam 

Dzūkai“ 

Alytaus Dainavos progimnazija II ketvirtis 

5.2.11. Dzūkijos kulinarinio paveldo 

puoselėjimas – išvyka į Pivašiūnų 

amatų centrą 

Alytaus Adolfo Ramanausko-

Vanago gimnazija 

II ketvirtis 

5.2.12. Mažoji Dzūkų krašto šokių šventė Alytaus Šaltinių progimnazija II ketvirtis 

5.2.13. 5–8 klasių mokinių kūrybinių darbų 

konkursas „Tau, Dzūkija“ 

Alytaus Šaltinių progimnazija 

 

II ketvirtis  

5.2.14. Viktorina apie Dzūkiją šeštokams Alytaus Panemunės gimnazija III ketvirtis 

5.2.15. Etnokultūros popietė ,,O karalienė – 

Dzūkija“ 

Alytaus Adolfo Ramanausko-

Vanago gimnazija 

IV ketvirtis 

5.2.16. Advento popietė „Kai vakarai ilgi...“ Alytaus Adolfo Ramanausko-

Vanago gimnazija 

IV ketvirtis 

5.2.17. Dzūkiška vakaronė „Gardziai kvepia 

duonelė“ 

Alytaus muzikos mokykla IV ketvirtis 

5.2.18. Advento vakaronė „Sodai sodai, 

leliumoj“ 

 

Alytaus muzikos mokykla IV ketvirtis 

5.3. Alytaus rajono savivaldybė 

5.3.1. Žemėlapio ,,Dainavos krašto 

lankytinos vietos“ paroda  

Alytaus rajono Krokialaukio Tomo 

Noraus-Naruševičiaus gimnazija 

Visus metus 

5.3.2. Ilgalaikis projektas ,,Mano kraštas-

Dzūkija“ 

Alytaus rajono Krokialaukio Tomo 

Noraus-Naruševičiaus gimnazija 

Per metus 

5.3.3. Konkursas - viktorina „Lietuvos 

etnografiniai regionai“ 

Alytaus rajono Miroslavo gimnazija I ketvirtis 

5.3.4. Žygis ,,Dzūkijos partizanų takais“. 

Spaudinių paroda ,,Dzūkijos 

partizanai“ 

Alytaus rajono Pivašiūnų gimnazija I ketvirtis 

5.3.5. Dzūkų tarmės vakaras ,, Kap seniau 

buvo...‘‘ 

Alytaus rajono Simno specialioji 

mokykla 

I ketvirtis 

5.3.6. Dzūkijos krašto Dainų pynė ,,Mes 

esam dzūkai, girių karaliai“ 

Alytaus r. meno ir sporto mokykla I ketvirtis 

5.3.7. Etnokultūros popietė „Skrynelę 

pravėrus“ 

Alytaus r. meno ir sporto mokykla II ketvirtis 

5.3.8. Koncertas, skirtas Dzūkijos 

(Dainavos) metams „Supinsiu 

Alytaus r. meno ir sporto mokykla II ketvirtis 



8 

 

 

Eil. Nr. Priemonės pavadinimas Priemonės vykdytojai 
Vykdymo 

terminas 

dzūkišką pynę“ 

5.3.9. Futbolo 5*5 turnyras skirtas 

Dzūkijos (Dainavos) metams 

paminėti 

Alytaus r. meno ir sporto mokykla II ketvirtis 

5.3.10. Edukacinė pažintinė ekskursija 

,,Geriau vieną kartą pamatyti nei 

dešimt kartų išgirsti“ (maršrutas: 

Marcinkonys - Zervynos - šaltinis 

„Ūlos akis“- Marcinkonys) 

Alytaus rajono Krokialaukio Tomo 

Noraus-Naruševičiaus gimnazija 

II ketvirtis 

5.3.11. „O aš moku kalbėti tarmiškai“ 

(susitikimai su mokančiais tarmiškai 

kalbėti žmonėmis, / savo aplinkos 

tarmės žodžių, tekstų klausymas, 

mokymasis) 

Alytaus rajono Miroslavo gimnazija II ketvirtis 

5.3.12. Išvyka į Alytaus kraštotyros 

muziejų, etnografinės ekspozicijos 

,,Sodzius Dzūkijon“ lankymas 

Alytaus rajono Pivašiūnų gimnazija II ketvirtis 

5.3.13. Protmūšis ,,Iš Dzūkijos kraitės“ Alytaus rajono Simno gimnazija II ketvirtis 

5.3.14. Adventinė popietė „Papročiai ir 

dainos iš Dainavos...“ 

Alytaus rajono Krokialaukio Tomo 

Noraus-Naruševičiaus gimnazija 

IV ketvirtis 

5.3.15. Amatų ir menų diena ,,Dzūkiško 

kostiumo spalvos“ 

Alytaus rajono Pivašiūnų gimnazija IV ketvirtis 

5.3.16. Renginys ,,Dzūkiškos dainos, 

žaidimai ir šokiai“ 

Alytaus rajono Simno gimnazija IV ketvirtis 

5.3.17. Dzūkijos regiono vaikų ir 

moksleivių liaudies kūrybos atlikėjų 

konkursas-seminaras ,,Šalcinėlis 

2023“, skirtas Dzūkijos (Dainavos) 

metams paminėti 

Alytaus r. meno ir sporto mokykla IV ketvirtis 

5.4. Lazdijų rajono savivaldybė 

5.4.1. Tradicinė pradinių klasių mokinių 

konferencija „Senolių skrynią 

pravėrus“ 

 

Lazdijų mokykla-darželis 

„Vyturėlis“ 

III-IV 

ketvirčiai 

6. Parodos ir plenerai 

6.1. Alytaus miesto savivaldybė 

6.1.1. Virtuali paroda iš Alytaus 

kraštotyros muziejaus fotografijos 

rinkinio, skirta Dzūkijos (Dainavos) 

metams 

Alytaus kraštotyros muziejus Sausio – 

vasario mėn.  

6.1.2. Keliaujanti paroda „Pavadinimas 

DZŪKIJA muziejaus eksponatuose“. 

Alytaus kraštotyros muziejus Visus metus 

6.1.3. Parodų ciklas, pristatantis Dzūkijos 

regiono dailininkus, liaudies meno 

kūrėjus, amatininkus ir kt. 

Alytaus kultūros centras Visi metai 

6.1.4. Kauno taikomosios dailės mokyklos 

Alytaus filialo paroda „Tautiniai 

Užubalių k. biblioteka I ketvirtis 
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Eil. Nr. Priemonės pavadinimas Priemonės vykdytojai 
Vykdymo 

terminas 

audiniai“  

6.1.5. 

 

 

Kauno taikomosios dailės mokyklos 

Alytaus filialo mokytojos Renatos 

Žiūkienės dzūkiškų juostų paroda 

„Ženklo virsmas“ 

Alytaus viešosios bibliotekos Punios 

filialas 

I ketvirtis 

6.1.6. 

 

Kauno taikomosios dailės mokyklos 

Alytaus filialo keramikos mokinių 

„Senolių takais“ 

Alytaus kraštotyros muziejus  I ketvirtis 

6.1.7. Audimo savaitė „Dzūkijos dzyvai“ Lietuvos tautodailininkų sąjunga, 

Dzūkijos skyrius 

III ketvirtis 

6.1.8. Tradicinė „Aukso vainiko“ paroda Lietuvos tautodailininkų sąjunga, 

Dzūkijos skyrius 

IV ketvirtis 

6.1.9. Spaudinių ar/ir meno kūrinių apie 

Dzūkiją paroda „Reveransas 

Dzūkijai“ 

Alytaus Jurgio Kunčino viešoji 

biblioteka 

 

IV ketvirtis 

6.2. Alytaus rajono savivaldybė 

6.2.1. Fotografijų paroda „Mano Dzūkija“ Alytaus rajono savivaldybės viešoji 

biblioteka (ARSVB) Ryliškių filialas 

I ketvirtis 

6.2.2. Spaudinių paroda „Dzūkijos poetai 

ir rašytojai“ 

ARSVB Pivašiūnų filialas I ketvirtis  

 

6.2.3. Spaudinių paroda „Dainavos 

kraštas“, skirta Dzūkijos (Dainavos) 

770 m. paminėjimui 

ARSVB Parėčėnų filialas I ketvirtis 

6.2.4. Spaudinių paroda „Iš kraičio 

skrynios“ 

ARSVB Užupių filialas II ketvirtis 

6.2.5. Spaudinių paroda „Dainavos 

kraštas“, skirta Dzūkijos (Dainavos) 

metams  

ARSVB Radžiūnų filialas II ketvirtis 

6.2.6. Spaudinių paroda „Pasivaikščiokime 

po Dzūkijos kraštą“ 

ARSVB Eičiūnų filialas III ketvirtis  

 

6.2.7. Spaudinių paroda „Dzūko širdį davei 

dovanų – ir su ja aš per žemę einu“ 

ARSVB Venciūnų filialas III ketvirtis 

 

6.2.8. Fotografijų paroda „Tas mažas 

miestelis Dzūkijoje“ 

ARSVB Simno filialas III ketvirtis 

6.2.9. Spaudinių paroda „Dzūkijos literatų 

kūryba“ 

ARSVB Genių filialas III ketvirtis 

 

6.2.10. Knygų ir nuotraukų paroda  „Mano 

Dzūkija“ 

ARSVB Luksnėnų filialas III ketvirtis 

 

6.2.11. Paroda „Punia senose fotografijose“, 

skirta Dzūkijos (Dainavos) metams, 

Magdeburgo teisių Puniai suteikimo 

520-osioms ir Punios mokyklos 510-

osioms metinėms 

ARSVB Punios filialas III ketvirtis 

 

6.3. Varėnos rajono savivaldybė 

6.3.1. Nuotraukų paroda „Marcinkonių Varėnos rajono savivaldybės viešoji I ketvirtis 
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Eil. Nr. Priemonės pavadinimas Priemonės vykdytojai 
Vykdymo 

terminas 

etnografinis ansamblis“ biblioteka 

6.3.2. Virginijos  Pugačiauskienės 

šiaudinių sodų paroda, susitikimas 

su etnologe Marija Liugiene 

Marcinkonių biblioteka II ketvirtis 

6.3.3. Spaudinių paroda „Dzūkija Varėnos 

literatų kūryboje 

Varėnos rajono savivaldybės viešoji 

biblioteka 

III ketvirtis 

6.3.4. Spaudinių paroda „Romas 

Sadauskas Dzūkiškai“ 

Varėnos rajono savivaldybės viešoji 

biblioteka 

IV ketvirtis 

6.4. Lazdijų rajono savivaldybė 

6.4.1. Dzūkijos (Dainavos)  krašto meno 

kūrėjų darbų paroda  „Dainavai 770“  

Lazdijų krašto muziejus II-III 

ketvirčiai 

6.4.2. Jaunųjų Lazdijų krašto 

tautodailininkų autorinių darbų 

paroda 

Lazdijų viešoji biblioteka II-III 

ketvirčiai 

6.5. Druskininkų savivaldybė 

6.5.1. Spaudinių paroda ,,Čia Dzūkija – čia 

mūsų kraštas“ 

Druskininkų sav. viešoji biblioteka II ketvirtis 

6.5.2. Spaudinių paroda ,,Kuriantys 

kraštiečiai“ 

Druskininkų sav. viešoji biblioteka II ketvirtis 

6.5.3. Tarptautinis kalvystės pleneras 

„Plieninė plaštakė“  

Druskininkų kultūros centro amatų 

centras "Menų kalvė" 

III ketvirtis 

6.5.4. Lino ir medžio raižinių paroda Druskininkų kultūros centro amatų 

centras "Menų kalvė" 

IV ketvirtis 

6.6. Trakų rajono savivaldybė 

6.6.1. Kraštotyros paroda „Dzūkijos metai“ Trakų rajono savivaldybės viešoji 

biblioteka. Suaugusių vartotojų 

skyrius. 

II-III 

ketvirčiai 

6.6.2. Paroda ,,Dzūkijos (Dainavos) 

kraštas“ Rykantuose 

Trakų rajono savivaldybės viešoji 

biblioteka 

III ketvirtis 

7. Parodos švietimo įstaigose 

7.1. Alytaus miesto savivaldybė 

7.1.1. Mokinių ir mokytojų verbų paroda  

„Verbelę rišau“ 

Alytaus muzikos mokykla I ketvirtis 

7.1.2. Kauno taikomosios dailės mokyklos 

Alytaus filialo paroda „Tautinės 

juostos“ 

Vidzgirio progimnazija I ketvirtis 

7.1.3. Alytaus muzikos mokyklos mokinių 

darbų paroda „Dzūkų balsas“ 

Alytaus muzikos mokykla II ketvirtis 

7.1.4. Dailės darbų paroda „Dzūkijos 

nacionalinio parko etiudai“ 

Alytaus Adolfo Ramanausko-

Vanago gimnazija 

II ketvirtis 

7.1.4. Integruotas projektas-paroda 

„Dzūkijos tautinis kostiumas“ 

Alytaus Vidzgirio progimnazija IV ketvirtis 

7.1.5. Fotografijų paroda „Iš dzūkų 

lobyno“ 

Alytaus Šaltinių progimnazija IV ketvirtis 
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Eil. Nr. Priemonės pavadinimas Priemonės vykdytojai 
Vykdymo 

terminas 

7.2. Lazdijų rajono savivaldybė 

7.2.1. Mokinių velykinių margučių paroda 

„Margi dzūkų raštai“ 

Lazdijų Motiejaus Gustaičio 

gimnazija 

II ketvirtis 

8. Edukaciniai renginiai 

8.1. Alytaus miesto savivaldybė 

8.1.2. Edukacinių popiečių šeimoms ciklas 

„Kaip dvylika mėnesių šventes 

šventė“ (jei bus gautas 

finansavimas) 

Alytaus kraštotyros muziejus Visus metus 

8.1.2. Edukacijų ciklas (Dzūkijos krašto 

amatai, šnekta, kita veikla) 

Alytaus kultūros centras Visi metai 

8.1.3. Kūrybinės dirbtuvės „Dzūkijos upės 

ir upeliai“  

Alytaus Jurgio Kunčino viešoji 

biblioteka 

II–III ketvirtis 

8.1.4. Integruota lietuvių kalbos ir 

geografijos pamoka septintokams 

„Apie Dzūkiją“ 

Alytaus Panemunės gimnazija II ketvirtis 

8.1.5. Žaidimas edukacija penktokams apie 

Dzūkiją 

Alytaus Panemunės gimnazija II ketvirtis 

8.1.6. Dzūkijos pažinimas pamokose 

„Dzūkijos kraštas visaip“ 

Alytaus „Volungės“  progimnazija II ketvirtis 

8.1.7. Edukacija keturnyčio dimo audimas 

staklėmis 

Kauno taikomosios dailės mokyklos 

Alytaus filialas 

II ketvirtis 

8.1.8. Neformalaus suaugusiųjų švietimo 

kursai Alytaus miesto bendruomenei 

„Senųjų amatų reikšmė šiandienos 

ugdymo procese“ 

Kauno taikomosios dailės mokyklos 

Alytaus filialas 

II ketvirtis 

8.1.9. Edukacinės išvykos į dzūkišką 

tapatybę puoselėjančius objektus 

Alytaus Šv. Benedikto gimnazija, 

Alytaus Adolfo Ramanausko-

Vanago gimnazija, 

Alytaus „Volungės“  progimnazija, 

Alytaus Šaltinių progimnazija 

Visi metai 

8.1.10. Edukacijos ciklas „Tėviškės kelias. 

Dzūkija“ 

Alytaus muzikos mokykla IV ketvirtis 

8.2. Varėnos rajono savivaldybė 

8.2.1. Dzūkijos regiono tradicinio 

muzikavimo kursai 

Varėnos kultūros centras II ketvirtis 

8.2.2. Etnomuzikologės Loretos 

Sungailienės paskaita „Folkloro 

raiška: nuo gyvenimo iki 

profesionalios scenos“ (Dzūkijoje) 

Varėnos rajono savivaldybės viešoji 

biblioteka 

II ketvirtis 

8.3. Lazdijų rajono savivaldybė 

8.3.1. Dzūkų smuikavimo edukacinės 

dirbtuvės 

Lazdijų kultūros centras II ketvirtis 

8.3.2. Margučių marginimo edukacijų 

ciklas „Dzūkų raštai“ 

Lazdijų rajono savivaldybės 

švietimo ir kultūros įstaigose 

II ketvirtis 
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Eil. Nr. Priemonės pavadinimas Priemonės vykdytojai 
Vykdymo 

terminas 

8.3.3. Etnokultūrinė vaikų ir jaunimo 

stovykla (tema „Tapatybė – dzūkas“) 

Lazdijų rajono savivaldybės 

administracija Etnografinė Prano 

Dzūko sodyba 

III ketvirtis 

8.4. Druskininkų savivaldybė 

8.4.1. Velykinės verbų rišimo ir margučių 

marginimo edukacijos 

Druskininkų kultūros centro amatų 

centras „Menų kalvė“ 

2023 m. II 

ketvirtis 

8.4.2. Tautodailininkės Violetos 

Jasinevičienės vilnos 

gaminių paroda ir vilnos vėlimo 

edukacija 

Druskininkų kultūros centro amatų 

centras „Menų kalvė“ 

2023 m. II 

ketvirtis 

8.5. Trakų rajono savivaldybė 

8.5.1. Edukacinės dirbtuvės ir skaitymo 

rytmetis ,,Tuoj ir rytoj“, skirtas 

Anzelmo Matučio 100 – čiui 

Trakų rajono savivaldybės viešoji 

biblioteka (Rūdiškių filialas) 

I ketvirtis 

8.5.2. Edukacinių dirbtuvių ciklas 

„Dzūkiški raštai“ 

Trakų kultūros rūmai, 

Trakų krašto amatų centras 

I–II ketvirčiai 

9. Leidyba ir kt. leidiniai 

9.1. Alytaus miesto savivaldybė 

9.1.1. Leidinio „Šiaudas, medis, molis, 

geležis dzūkų kasdienybėje“ (iš 

Alytaus kraštotyros muziejaus 

Etnografijos rinkinio) rengimas 

Alytaus kraštotyros muziejus Visus metus 

(jei bus gautas 

finansavimas 

iš RKT) 

9.1.2. Leidinio „Dzūkų aprėdai: 

medžiagos, modeliai, puošyba“ 

rengimas 

Alytaus kraštotyros muziejus Visus metus 

(jei bus gautas 

finansavimas 

iš LMT) 

9.2.Trakų rajono savivaldybė 

9.2.1. 2024 metų Dzūkų kalendoriaus 

leidyba ir  pristatymas 

Trakų rajono savivaldybės viešoji 

biblioteka 

IV ketvirtis 

10. Dzūkijos (Dainavos) heraldikos sukūrimas 

10.1. Dzūkijos etnografinio regiono 

heraldikos simbolių įteisinimo 

inicijavimas 

Alytaus regiono plėtros taryba, 

EKGT (Dzūkijos regioninė taryba) 

I-IV ketvirčiai 

 

___________________ 


