
Lietuvių kalbos dienos 

VASARIO 16 – KOVO 11 D. 

RENGINIAI 

Pagrindiniai renginiai 

 

Renginio pavadinimas Data Rengėjas 

Spaudos konferencija Lietuvos 

Respublikos Seime 

Vasario 14 d. Lietuvos Respublikos Seimo 

Švietimo ir mokslo komitetas, 

Valstybinė lietuvių kalbos 

komisija 

Apskritojo stalo pokalbis „Kalba 

kultūroje: gniaužiama ar 

kuriama?“ 

Vasario 20 d. Valstybinė lietuvių kalbos 

komisija, Lietuvos nacionalinė 

Martyno Mažvydo biblioteka, 

Kultūros ministerija 

Jaunųjų mokslininkų, doktorantų 

ir studentų taisyklingiausių 

mokslo darbų atranka 

Vasario 20 – kovo 10 

d. 

Valstybinė lietuvių kalbos 

komisija, Lietuvos mokslų 

akademija  

Gražiausių įmonių pavadinimų 

konkurso nugalėtojų 

apdovanojimas Kultūros 

ministerijoje  

Vasario 21 d. Valstybinė kalbos inspekcija, 

Kultūros ministerija 

Taisyklingiausia kalba išleistų 

knygų konkurso nugalėtojų 

apdovanojimas Vilniaus knygų 

mugėje 

Vasario 23 d. Valstybinė kalbos inspekcija, 

Kultūros ministerija 

Nacionalinis Vinco Kudirkos 

dailyraščio konkursas „Rašom 

2017“ 

Vasario mėn. Lietuvių kalbos institutas, UAB 

„Biuro pasaulis“ 

Kilnojamosios parodos „Paliesk 

lietuvių kalbą rankomis“ 

eksponavimas mokyklose  

Vasario – kovo mėn. Lietuvių kalbos institutas 

Paroda „Lietuvių partijos ir 

organizacijos Rusijoje 1917–1918 

metais“ 

Vasario – kovo mėn. Lietuvos mokslų akademijos 

Vrublevskių biblioteka, 

Baltarusijos nacionalinės mokslų 

akademijos Centrinė mokslinė 

Jakubo Kolaso biblioteka 

Nacionalinio diktanto konkursas Vasario – kovo mėn. VšĮ Pilietinės minties institutas, 

Valstybinė lietuvių kalbos 

komisija, AB Lietuvos paštas, 

Švietimo ir mokslo ministerija, 

Užsienio reikalų ministerija, 

Lietuvos nacionalinė Martyno 

Mažvydo biblioteka 

Susitikimai su mokymo įstaigų 

bendruomenėmis, šviečiamosios 

paskaitos 

Vasario – kovo mėn. Lietuvių kalbos institutas 

Apdovanojimų už lietuvių kalbos Kovo 2 d. Valstybinė lietuvių kalbos 



 

Renginiai užsienyje 

 

Renginio pavadinimas Data Rengėjas 

 Airija  

Skaitovų konkurso „Kalba – 

sparnai“ finalas 

Kovo 11 d. Trimo lituanistinė mokykla 

„Šaltinėlis“ 

 Kazachstanas  

Protų mūšis „Margas žodžių 

pasaulis“ 

Vasario 17 d. Lietuvos Respublikos 

Generalinis konsulatas 

Almatoje ir Almatos lietuvių 

bendruomenė 

 Austrija  

Austrijos lietuvių 

bendruomenės narių protų 

mūšiai lietuvių kalbos, jos 

sklaidos, kalbą puoselėjusių 

istorinių asmenybių tema 

Vasario 16 – kovo 11 d. Lietuvos Respublikos 

ambasada Austrijoje 

 Baltarusija  

Renginys „Karalių pasakos“ Kovo 4 d. Lietuvių bendruomenės 

Baltarusijoje vaikai kartu su 

Lietuvos Respublikos 

ambasados darbuotojais 

 Danija  

Atviras renginys lietuvių 

kalbos išsaugojimo 

emigracijoje tema 

Kovo 11 d. Danijos lietuvių bendrija  

puoselėjimą įteikimas komisija, Lietuvos mokslų 

akademija, Lietuvos akademinių 

leidyklų asociacija 

Diskusija „Kaip atsirado ir dingo 

šliūptarnis? Nesustabdomas 

lietuvių kalbos kitimas“ 

Kovo 2 d. Vilniaus universiteto biblioteka, 

VU Filologijos fakulteto studentų 

mokslinė draugija „Filomatai“ 

Tradicinė tautinių bendrijų 

Duonos šventė „Ne vien duona 

žmogus gyvas...“ 

Kovo 3 d. VšĮ Tautinių bendrijų namai 

Lietuvių kalbos dienų baigiamasis 

renginys Lietuvos mokslų 

akademijos Vrublevskių 

bibliotekoje 

Kovo 13 d. Lietuvos Respublikos Seimo 

Švietimo ir mokslo komitetas, 

Valstybinė lietuvių kalbos 

komisija, Lietuvos mokslų 

akademijos Vrublevskių 

biblioteka, Kultūros ministerija 

Muzikinė-literatūrinė popietė 

„Moki žodį, žinai kelią...“ 

Kovo 22 d. VšĮ Tautinių bendrijų namai 

Konkursas „Švari kalba – švari 

galva“ (I etapas) 

Kovo mėn. UAB „Tilde IT“, Švietimo ir 

mokslo ministerija, Valstybinė 

lietuvių kalbos komisija, Švietimo 

inovacijų ir technologijų asociacija 

„Švita“ ir Strateginių 

komunikacijų centras 



 Didžioji Britanija  

Vasario 16-osios minėjimas  Vasario 18–19 d. Halo ir Skantorpo lituanistinės 

mokyklos 

Jaunimo protmūšis Vasario 18–19 d. Halo ir Skantorpo lituanistinės 

mokyklos 

Pokalbis su Loreta Vilkyte apie 

lietuviškumo puoselėjimą 

dvikalbėse šeimose  

Vasario 25–26 d. Halo ir Skantorpo lituanistinės 

mokyklos 

Diktantas tėveliams „Kaip 

gerai prisimeni kalbą?“ 

Kovo 4–5 d. Halo ir Skantorpo lituanistinės 

mokyklos 

Istorinių įvykių seminaras visai 

šeimai  

Kovo 11–12 d. Halo ir Skantorpo lituanistinės 

mokyklos 

Paroda „Lietuvių kalba 

piešiniuose“ 

Kovo 11–12 d. Halo ir Skantorpo lituanistinės 

mokyklos 

 Rusija  

„Lietuvių kalba visiems“ – 

lietuvių kalbos pamoka 

Irkutsko srities Molčanovo-

Sibirskij bibliotekoje 

Vasario 25 d. Irkutsko srities lietuvių tautinės 

kultūros centras „Švyturys“ 

Lietuvių poezijos vakaras Kovo 4 d. Irkutsko srities lietuvių tautinės 

kultūros centras „Švyturys“ 

Lietuvių kalba kino filmuose 

„Lietuviško kino filmo diena“ 

Kovo 11 d. Irkutsko srities lietuvių tautinės 

kultūros centras „Švyturys“ 

 Ukraina  

Renginys Lietuvių kalbos 

dienai paminėti 

Kovo 12 d. Kijevo Maironio lietuvių 

kultūros draugija 

 Nyderlandai  

Nacionalinio diktanto rašymas Vasario 24 d. Olandijos lietuvių 

bendruomenė 

Lietuvių kalbos ir literatūros 

pažinimo dirbtuvės „Paprastai, 

bet ne prastai“ 

Vasario 24 d. Olandijos lietuvių 

bendruomenė 

 Suomija  

Lietuvių kalbos diena 

Suomijoje 

Kovo 11 d. Lietuvos Respublikos 

ambasada Suomijoje, 

Suomijos lietuvių bendruomenė 

Piešinių paroda ir popietė Vasario – kovo mėn. Lietuvos Respublikos 

ambasada Suomijoje, 

Suomijos lietuvių bendruomenė 

 

Aukštųjų mokyklų renginiai 

 

Renginio pavadinimas Data Rengėjas 

Virtualus lietuviškų terminų 

konkursas „Terminatorių kovos“ 

Sausio 21 – vasario 21 d. Kauno technologijos 

universiteto Socialinių, 

humanitarinių mokslų ir menų 

fakulteto Šiuolaikinių kalbų ir 

tarpkultūrinės komunikacijos 

katedra 



Paroda „Karinė lietuvių kalba 

tarpukario Lietuvos spaudoje“ 

Vasario16 – kovo 11 d. Generolo Jono Žemaičio 

Lietuvos karo akademija  

Paroda „Lietuvių kalba 

nelietuviams“ 

Vasario 20 – kovo 10 d. Lietuvos edukologijos 

universiteto biblioteka  

Paroda „Kalboje visų namai“ Vasario 20 – kovo 10 d. Lietuvos edukologijos 

universiteto II rūmų biblioteka  

Poezijos popietė-susitikimas „Po 

lietuvių kultūros ir poezijos 

sparnu“  

Vasario 21 d. Lietuvos sveikatos mokslų 

universiteto Kalbų ir 

edukacijos katedra 

Gimtosios kalbos pamoka Vytauto 

Didžiojo universitete 

Vasario 21 d. Vytauto Didžiojo universiteto 

Lituanistikos katedra 

Paskaita-diskusija „Lietuviška 

teisės terminija“ (svečias – 

dr. Alvydas Umbrasas) 

Vasario 22 d. Mykolo Romerio universiteto 

Humanitarinių mokslų 

institutas 

Šeimų vakaras „Lietuviški 

elementoriai – iš kartos į kartą“ 

Vasario 22 d. Šiaulių universiteto Lietuvių 

kalbotyros, literatūros ir 

komunikacijos katedra, 

Šiaulių apskrities Povilo 

Višinskio viešosios 

bibliotekos Vaikų literatūros 

skyrius 

Dr. Silvijos Papaurėlytės-

Klovienės paskaita studentams 

„Svetimvardžių vartojimas 

moksliniame tekste“ 

Vasario 22 d. Šiaulių valstybinė kolegija 

Eglės Dumšienės paskaita 

technologijos mokslų studijų 

srities dėstytojams „Viešoji 

technologijos mokslų specialistų 

kalba: tarties ir kirčiavimo 

normos“ 

Vasario 22 d. Šiaulių valstybinė kolegija 

Socialinė akcija „Žodis žvirbliu 

išskrenda, jaučiu sugrįžta“ 

Vasario 23 d. Šiaulių valstybinė kolegija 

Studentų ir dėstytojų protų mūšis, 

skirtas Lietuvių kalbos dienoms 

paminėti 

Vasario 23 d. Šiaulių valstybinė kolegija 

Prof. Skirmanto Valento paskaita 

akademinei bendruomenei 

„Lingvistinė kultūros 

rekonstrukcija“ 

Vasario 24 d. Šiaulių valstybinė kolegija 

Lietuvos nacionalinio diktanto 

rašymas Aleksandro Stulginskio 

universitete 

Vasario 24 d. Aleksandro Stulginskio 

universiteto Studijų skyrius 

Paskaita „Ar tikrai moki lietuvių 

kalbą?“ 

Vasario 28 d. Generolo Jono Žemaičio 

Lietuvos karo akademija 

Kalbininkės doc. Jolantos 

Vaskelienės vieša paskaita 

„Baigiamųjų darbų kalbos 

(ne)taisyklingumas“ 

Vasario 28 d. Šiaulių universiteto Lietuvių 

kalbotyros, literatūros ir 

komunikacijos katedra 

Paskaita „Lietuvių kalba Vasario – kovo mėn. Vilniaus dailės akademijos 



dailėtyroje“ Dailėtyros institutas, Dailės 

istorijos ir teorijos katedros 

Paroda „Pirmųjų lietuviškų knygų 

menas“ 

Vasario – kovo mėn. Vilniaus dailės akademijos 

Grafikos katedra, 

Dailėtyros institutas, Dailės 

istorijos ir teorijos katedra 

Doc. Artūro Judženčio pranešimas 

„Lietuvių dailės terminų kilmė“ 

Vasario – kovo mėn. Vilniaus dailės akademija 

Doc. Rūtos Kazlauskaitės vieša 

paskaita „Reklamos 

informatyvumas ir paveikumas“ 

Vasario – kovo mėn. Šiaulių universiteto Lietuvių 

kalbotyros, literatūros ir 

komunikacijos katedra ir 

Šiaulių miesto savivaldybės 

viešosios bibliotekos „Aido“ 

filialas 

Paskaita-diskusija „Teismo 

lingvistinės ekspertizės“ (viešnia – 

dr. Gintarė Herasimenkienė) 

Kovo 2 d. Mykolo Romerio universiteto 

Humanitarinių mokslų 

institutas 

Vieša paskaita „Kalbinis 

identitetas: nuo archyvinių 

dokumentų iki socialinės atskirties 

grupių“ 

Kovo 2 d. Aleksandro Stulginskio 

universiteto Studijų skyrius ir 

kalbų katedra 

„Tekstų skaitymų“ seminaras, 

skirtas Šiaulių miesto garbės 

piliečio, Šiaulių universiteto 

profesoriaus kalbininko 

Kazimiero Župerkos 80-mečiui 

Kovo 3 d. Šiaulių universiteto Lietuvių 

kalbotyros, literatūros ir 

komunikacijos katedra, 

Šiaulių apskrities Povilo 

Višinskio viešoji biblioteka 

Kalbinio raštingumo savaitė Kovo 6 – 10 d. Lietuvos sveikatos mokslų 

universiteto Medicinos 

fakulteto dekanatas, Kalbų ir 

edukacijos katedra 

Šatrijos Raganos 140-osioms 

gimimo metinėms skirto 

moksleivių ir studentų kūrybinių 

darbų konkurso baigiamasis 

renginys, laureatų apdovanojimai 

Kovo 8 d. Šiaulių universiteto Lietuvių 

kalbotyros, literatūros ir 

komunikacijos katedra, Menų 

katedra 

Algirdo Juliaus Greimo 

auditorijos atidarymas Šiaulių 

universiteto Socialinių, 

humanitarinių mokslų ir menų 

fakultete 

Kovo 9 d. Šiaulių universiteto 

Socialinių, humanitarinių 

mokslų ir menų fakultetas, 

Lietuvių kalbotyros, 

literatūros ir komunikacijos 

katedra 

Respublikinis moksleivių skaitovų 

konkursas poetės Juditos 

Vaičiūnaitės 80-osioms gimimo 

metinėms paminėti 

Kovo 9 d. Vytauto Didžiojo universiteto 

Lituanistikos katedra 

Knygnešio dienos minėjimas, 

kuriame bus pristatyti Šiaulių 

universiteto Socialinių, 

humanitarinių mokslų ir menų 

fakulteto humanitariniai leidiniai, 

Kovo 16 d. Šiaulių universiteto Lietuvių 

kalbotyros, literatūros ir 

komunikacijos katedra 



išleisti nuo praėjusių metų 

Knygnešio dienos 

Vilniaus universiteto bibliotekos 

Česlavo Milošo skaitykloje 

organizuojama diskusija, skirta 

Lietuvių kalbos dienoms paminėti  

Kovo mėn. Vilniaus universiteto 

biblioteka 

 

Muziejų renginiai 

 

Renginio pavadinimas Data Rengėjas 

Meninio skaitymo konkursas 

(rajono turas 5–12 kl. mokiniams) 

Vasario 7 d. Skuodo muziejus, Skuodo 

rajono savivaldybės 

administracijos Švietimo 

skyrius 

Kultūrinė, pažintinė, sportinė, 

mokslinė diena ,,Pažinkim savo 

istoriją“ (1–8 kl. mokiniams) 

Vasario 10 d. Kauno Vytauto Didžiojo 

istorijos ir karo muziejus, 

Neveronių gimnazija 

Paroda „Mažosios Lietuvos 

spausdinto žodžio raida. Senosios 

Šilutės spaustuvės“ 

Vasario 15 d. Šilutės Hugo Šojaus muziejus 

Rankraščių paroda „Iš Žemaičių 

muziejaus „Alka“ rinkinių: 

poezija ir proza“ 

Vasario 15 d. 

 

Žemaičių muziejus „Alka“ 

 

Dailės mokyklos mokinių 

performansas „Šulinys“ 

Vasario 16 d. Mažeikių muziejus 

Nidos Gaidauskienės ir Roko 

Zubovo paskaita-koncertas 

„Aukščiausia tautos pilis“: Sofijos 

ir Mikalojaus Konstantino 

Čiurlionių apmąstymai apie 

lietuvių kalbą ir liaudies dainas 

Vasario 16 d. Mikalojaus Konstantino 

Čiurlionio namai 

Iliustracijų Adomo Mickevičiaus 

kūrybos motyvais konkursas 

Vasario 16 – kovo 11 d. 

 

Lietuvos dailės muziejaus 

Meno pažinimo centras 

Paroda „Tarpukario Lietuvos 

mokyklų vadovėliai“  

Vasario 16 – kovo 11 d. Rokiškio krašto muziejus 

 

Paroda, edukacinis užsiėmimas 

„Lietuvos istorijos ir kultūros 

atbalsiai „Lietuvių laikraštyje“ 

Vasario 16 – kovo 11 d. Raseinių krašto istorijos 

muziejus 

Virtuali paroda „Literatūrinė 

Lietuva“ Maironio lietuvių 

literatūros muziejaus svetainėje 

Vasario 16 – kovo 11 d. Maironio lietuvių literatūros 

muziejus 

Paroda „Gimtoji kalba: išlaikyti, 

gražinti, skleisti...“ (eksponatai iš 

M. Daukšos, K. Sirvydo, D. 

Kleino, K. G. Milkaus, S. 

Daukanto, Maironio, J. 

Jablonskio, K. Būgos ir kitų 

autorių rinkinių) 

Vasario 17 – kovo 2 d. Maironio lietuvių literatūros 

muziejus 

 

Kilnojamoji paroda „...palieku 

visą mano judomąjį turtą“ – 

Vasario 17 – kovo 10 d. Prienų krašto muziejus 



iškiliausio XIX a. pabaigos – XX 

a. pradžios poeto, žymaus teologo 

Jono Mačiulio-Maironio 

gyvenimo ir kūrybos apžvalga 

Edukacinės pamokos „Kalbos 

stebuklai“ 

Vasario 20 – kovo 10 d. Vilkijos gimnazija, Antano ir 

Jono Juškų etninės kultūros 

muziejus 

Edukacinės pamokos „Vaikų 

dainos, žaidimai, rateliai ir 

smulkioji tautosaka“ 

Vasario 20 – kovo 10 d. Vilkijos gimnazija, Antano ir 

Jono Juškų etninės kultūros 

muziejus 

Edukacinės programos apie 

Antaną Baranauską, kalbininką, 

pirmosios lietuvių tarmių 

klasifikacijos kūrėją, „Burna gi 

visa gyva“ (A. Baranauskas)“ 

įvadinis pristatymas Lietuvos 

mokytojams lituanistams 

Vasario 21 d. Antano Vienuolio-Žukausko 

memorialinis namas-muziejus 

Edukacinė programa apie Antaną 

Baranauską, kalbininką, pirmosios 

lietuvių tarmių klasifikacijos 

kūrėją, „Burna gi visa gyva“ 

(A. Baranauskas)“, skirta pradinių 

klasių, pagrindinio ugdymo 5–8 

klasių ir gimnazijos klasių 

mokiniams 

Vasario 22 d. Antano Vienuolio-Žukausko 

memorialinis namas-muziejus 

Prof. Giedrės Čepaitienės paskaita 

„Kalbininko Jono Jablonskio 

veikla Mintaujoje ir Šiauliuose“ 

parodoje „Nepriklausomų 

valstybių – Lietuvos ir Latvijos – 

kūrėjai Mintaujos gimnazijoje“  

Vasario 22 d. Šiaulių „Aušros“ muziejaus 

padalinys Chaimo Frenkelio 

vila 

 

Atminimo vakaras, skirtas lietuvių 

kalbos puoselėtojui, Kauno garbės 

piliečiui Bernardui Brazdžioniui 

Vasario 23 d. Kauno miesto muziejus 

Paroda ir paskaita „Gimtosios 

kalbos gyva versmė“ 

Vasario 23 d. 

 

Zarasų krašto muziejus 

Utenos miesto progimnazijų 

moksleivių komandų varžytuvės 

„Žodis – kaip tas deimantas 

pasakų raštuos...“ (A. Miškinis) 

Vasario 24 d. Utenos kraštotyros muziejaus 

padalinys A. ir M. Miškinių 

literatūrinė-etnografinė 

sodyba  

Tarptautinė konferencija „Imkit 

mane ir skaitykit...“ 

Vasario 24 d. Elektrėnų savivaldybės 

literatūros ir meno muziejus 

Nuotolinė viktorina „Antano 

Baranausko „žodžūgio“ 

pėdsakais...“ apie A. Baranauską – 

kalbininką, pirmosios lietuvių 

tarmių klasifikacijos kūrėją 

Vasario 28 d. Antano Vienuolio-Žukausko 

memorialinis namas-muziejus 

Edukaciniai užsiėmimai „Istorijos 

pamoka slaptojoje mokykloje“ 

Vasario – kovo mėn. Žemaičių muziejus „Alka“ 

 

Edukaciniai užsiėmimai Vasario – kovo mėn. Šilalės Vlado Statkevičiaus 



„Paslaptingoji gadynė“ muziejus 

Kalbininko Chackelio Lemcheno 

sūnėno Rodo Freedmano 

dokumentinio filmo ,,Dėdė 

Chackelis“ peržiūra 

Kovo 1 d. Valstybinio Vilniaus Gaono 

žydų muziejus 

Renginys „Prano Genio kūrybos 

skaitymai...“ 

Kovo 1 d. Žemaičių muziejus „Alka“ 

 

Virtuali paroda „Pranas Genys – 

muziejininkas, poetas“ 

Kovo 1 d. Žemaičių muziejus „Alka“ 

Paskaita „Pažiegės laukais vaikšto 

lietuviškas žodis“ 

Kovo 2 d. Zarasų krašto muziejaus 

padalinys Kazimiero Būgos 

memorialinis muziejus 

Konferencija-susitikimas „Tai nuo 

Jūsų čia taip šviesu, nuo žodžio 

kitaip pasakyto, nuo pagalvojimo 

balsu...“ (Just. Marcinkevičius) 

Kovo 3 d. Kupiškio etnografijos 

muziejus, Kupiškio rajono 

savivaldybės viešoji 

biblioteka 

Mokslinė konferencija 

„Lietuviškas ateities garantas – 

sugebėjimas bet kokiomis 

sąlygomis išsaugoti valstybę“, 

skirta semiotiko Algirdo Juliaus 

Greimo 100 metų jubiliejui 

paminėti 

Kovo 3 d. Kupiškio etnografijos 

muziejus 

 

Popietė „O parodyt širdies 

negaliu...“ (P. Širvys) 

Kovo 4 d. Kaišiadorių muziejaus Jono 

Aisčio ekspozicija 

Paroda „Nuo basakojės 

mokyklėlės“ (apie lietuviškas 

prieškario mokyklas). 

Paskaita apie lietuviškas 

prieškario mokyklas 

Druskininkuose ir apylinkėse. 

Lietuvių liaudies instrumentų 

koncertas 

Kovo 6 d. Druskininkų miesto muziejus 

Muziejininkės, filologės, 

literatūros jidiš kalba tyrinėtojos 

Ilonos Murauskaitės paskaita 

,,Chackelio Lemcheno asmenybė, 

leksikografijos darbai ir indėlis 

puoselėjant lietuvių kalbą“ 

Kovo 7 d. Valstybinio Vilniaus Gaono 

žydų muziejus 

Konferencija „Pasvalio krašto 

žmonės – lietuvių kalbos 

puoselėtojai“ (prisimenant prof. 

Petrą Avižonį, jo indėlį rengiant 

pirmąją lietuvišką gramatiką, taip 

pat kraštietį kalbininką Petrą 

Būtėną, jo archyvą ir nuveiktus 

darbus) 

Kovo 8 d. Pasvalio krašto muziejus 

 

Renginys „Pasiilgau romantiškų 

tekstų...“ 

Kovo 8 d. Vilniaus memorialinių 

muziejų direkcijos padalinys 

Vinco Krėvės-Mickevičiaus 



memorialinis butas-muziejus 

Edukaciniai užsiėmimai Emilijos 

Pliaterytės muziejuje ,,V. Kazokas 

– lietuvybės puoselėtojas“ (5–10 

kl. mokiniams) 

Kovo 8–9 d. Emilijos Pliaterytės muziejus, 

Kapčiamiesčio Emilijos 

Pliaterytės mokykla 

Konferencija „Daukšos. Tėvas ir 

sūnus – lietuvių kalbos ir 

literatūros istorijoje“ 

Kovo 10 d. Biržų krašto muziejus „Sėla“ 

 

Respublikinė lituanistinė 

konferencija „Moters dalis ir 

dalia“ 

Kovo 10 d. Elektrėnų savivaldybės 

literatūros ir meno muziejus 

Švietimo istorijos muziejaus 

paroda „Istorijų įvairovė 

plakatuose“ 

Kovo 10 d. Elektrėnų literatūros ir meno 

muziejus 

Knygnešių dienos minėjimas ir 

knygnešių J. Dženkaičio, 

A. Karužos, J. Stepšio, 

J. Pautieniaus ir kt. pagerbimas 

Kovo 17 d. Vilkaviškio rajono Suvalkijos 

(Sūduvos) kultūros centras-

muziejus 

Paskaita apie lietuviškas 

prieškario mokyklas 

Druskininkuose ir apylinkėse 

Kovo mėn. Druskininkų miesto muziejus 

 

Savivaldybių renginiai 

Renginio pavadinimas Data Rengėjas 

 Akmenės rajono 

savivaldybė 

 

Gražiausių dailyraščio konkurso darbų 

paroda 

Vasario 3–17 d. Naujosios Akmenės Ramučių 

gimnazija 

Dailyraščio konkursas Vasario 8–12 d. Papilės Simono Daukanto 

gimnazija 

Rašinys „Kam reikalinga knyga“ (3 

kl.) 

Vasario 9 d. Naujosios Akmenės Ramučių 

gimnazija 

Kalbos viktorina „Lietuviškas žodis“ Vasario 12 d. Papilės Simono Daukanto 

gimnazija 

Jungtinė atviroji istorijos ir muzikos 

pamoka „Tau, Lietuva!“ 

Vasario 14 d. Dabikinės specialioji 

mokykla 

Rytmetys „Nepriklausomybės dienai 

paminėti“ 

Vasario 15 d. Naujosios Akmenės vaikų 

lopšelis-darželis „Buratinas“ 

Šventinis rytmetys „Mes – Lietuvos 

vaikai“ ir skaitovų konkursas „Mano 

gimtinė“ 

Vasario 15 d. Naujosios Akmenės vaikų 

lopšelis-darželis 

„Žvaigždutė“ 

Mokinių knygos „Žodžiai savo 

mokyklai“ rengimas ir pristatymas (5–

8 kl.) 

Vasario 16 – kovo 1  d. Naujosios Akmenės 

„Saulėtekio“ progimnazija 

Inovatyvus projektas „Kalbą kuriu 

AŠ!“ 

Vasario 16 – kovo 11 d. Naujosios Akmenės 

„Saulėtekio“ progimnazija 

Renginys „Pasirokoukėm žemaitiška“ Vasario 17–24 d. Naujosios Akmenės vaikų 

lopšelis-darželis „Buratinas“ 

Projektas „Gražiausias lietuviškas Vasario 17 – kovo 6 d. Naujosios Akmenės 



žodis“ (5–8 kl.) „Saulėtekio“ progimnazija 

Dailyraščio konkursas (5–12 kl.) Vasario 18 d. Akmenės gimnazija 

Teminė knygų paroda ir informaciniai 

stendai 

Vasario 20 – kovo 10 d. Akmenės r. jaunimo ir 

suaugusiųjų švietimo centras 

Kalbos penkiaminutės „Žodis ne 

žvirblis“ 

Vasario 20 – kovo 10 d. Akmenės r. jaunimo ir 

suaugusiųjų švietimo centras 

Dailyraštis „Rašom 2017“ Vasario 21 d. Akmenės r. jaunimo ir 

suaugusiųjų švietimo centras 

Dailyraščio konkursas (1–12 kl.) Vasario 21 d. Ventos gimnazija 

Tarptautinei gimtosios kalbos dienai ir 

Lietuvių kalbos kultūros metams 

skirta literatūrinė popietė „Gimtosios 

kalbos grožis lietuvių autorių 

kūryboje“ 

Vasario 21 d. Akmenės r. savivaldybės 

viešosios bibliotekos 

Pakalniškių kaimo filialas 

Tarptautinei gimtosios kalbos dienai ir 

Lietuvių kalbos kultūros metams 

skirtas disputas „Švari gimtosios 

kalbos upė“ 

Vasario 21 d. Akmenės r. savivaldybės 

viešosios bibliotekos Kivylių 

kaimo filialas 

Konkursas-varžytuvės, skirtos 

Lietuvių kalbos kultūros metams 

Vasario 21 d. Akmenės r. savivaldybės 

viešosios bibliotekos 

Kairiškių kaimo filialas, 

kaimo bendruomenė 

Lietuvių kalbos kultūros metams 

skirta etnokultūrinė popietė 

„Tautosaka – mūsų gimtosios kalbos 

perlas“ 

Vasario 21 d. Akmenės r. savivaldybės 

viešosios bibliotekos Jučių 

kaimo filialas 

Lietuvių kalbos kultūros metams ir 

Tarptautinei gimtosios kalbos dienai 

skirtas disputas „Ar mylime savo 

kalbą“ 

Vasario 21 d. Akmenės r. savivaldybės 

viešosios bibliotekos 

Agluonų kaimo filialas 

Lietuvių kalbos kultūros metams ir 

Tarptautinei gimtosios kalbos dienai 

skirtas žaidimas-viktorina „Kalba – 

įvairių įvairiausių žinių aruodas“ 

Vasario 22 d. Akmenės r. savivaldybės 

viešoji biblioteka 

Lietuvių kalbos kultūros metams ir 

Tarptautinei gimtosios kalbos dienai 

skirta spaudinių paroda „Kalba – 

sielos veidrodis“ 

Vasario 22 d. Akmenės r. savivaldybės 

viešoji biblioteka 

Meninio skaitymo pamoka-konkursas 

„Išmok mylėti žodžius“ 

Vasario 22 d. Dabikinės specialioji 

mokykla 

Diktanto konkursas Vasario 22–26 d. Papilės Simono Daukanto 

gimnazija 

Lietuvių kalbos mokytojų edukacinė 

išvyka į Vilnių „Lietuviški ženklai 

pasaulyje“ 

Vasario 23 d. Naujosios Akmenės 

„Saulėtekio“ progimnazija 

Perskaitytų knygų pristatymas lietuvių 

kalbos pamokose (1, 2 kl.) 

Vasario 23–24 d. Naujosios Akmenės Ramučių 

gimnazija 

Popietė „Seku seku pasaką“ (5–7 kl.) Vasario 24 d. Kruopių pagrindinė mokykla 

Raštingiausio mokinio konkursas (5–

12 kl.) 

Vasario 25 d. Akmenės gimnazija 



Raštingiausio mokinio konkursas  

1–12 klasių mokiniams 

Vasario 28 d. Ventos gimnazija 

Rašinio „Aš esu Lietuvos pilietis“ 

konkursas 

Vasario 28 – kovo 4 d. Papilės Simono Daukanto 

gimnazija 

Integruotasis projektas „Tarpukario 

Lietuva“ (5–12 kl.) 

Vasario – kovo mėn. Ventos gimnazija 

Mokinių tiriamieji darbai „Lietuvių 

rašytojai Lietuvos istorijoje 

(tarpukario laikotarpiu)“ (9–12 kl.) 

Vasario – kovo mėn. Ventos gimnazija 

Parodos „Prisimename lietuvių 

rašytojus“ bibliotekoje 

 

Vasario – kovo mėn. Naujosios Akmenės Ramučių 

gimnazija 

Pirmosios lietuviškos knygos 

„Katekizmo“ 470-mečiui skirta 

paroda „Martynas Mažvydas išmokė 

mus skaityti“ 

Vasario – kovo mėn. Naujosios Akmenės Ramučių 

gimnazija 

Stendas „Kalboje visų namai“ Kovo 1–10 d. Naujosios Akmenės Ramučių 

gimnazija 

Lietuvių kalbos kultūros metams 

skirta spaudinių paroda „Po lietuvių 

kalbos ir kultūros skėčiu“ 

Kovo 1–30 d. Akmenės r. savivaldybės 

viešosios bibliotekos Ventos 

miesto filialas 

Popietė „Seku seku pasaką“ (1–2 kl.) Kovo 2 d. Kruopių pagrindinė mokykla 

Protų mūšis „Be kalbos nėra tautos (J. 

Pikčilingis)“ (9–12 kl.) 

Kovo 2 d. Akmenės gimnazija 

Viktorina „Kas moka žodį, randa kelią 

visur ir visada“ 

Kovo 2 d. Naujosios Akmenės vaikų 

lopšelis-darželis „Atžalynas“ 

Rajoninis vaikų ir moksleivių lietuvių 

liaudies kūrybos atlikėjų festivalis-

konkursas „Tramtatulis“, skirtas 

Tautinio kostiumo metams ir Lietuvių 

kalbos dienoms paminėti 

Kovo 3 d. Akmenės r. savivaldybės 

kultūros centras 

Protų mūšis „Moki žodį – žinai kelią“ 

(5–8 kl.) 

Kovo 3 d. Ventos gimnazija 

Knygų „ligoninė“ Kovo 6–10 d. Dabikinės specialioji 

mokykla 

Konkursas „Lietuvių kalbos žinovas“ 

(2 kl.) 

Kovo 7 d. Naujosios Akmenės Ramučių 

gimnazija 

Literatūrinė popietė „Prie arbatos 

puodelio“ (9–12 kl.) 

Kovo 7 d. Ventos gimnazija 

Skaitytojo diena bibliotekoje Kovo 7 d. Naujosios Akmenės 

„Saulėtekio“ progimnazija 

Šventinis rytmetys „Žvėreliai ir 

paukšteliai lietuvių tautosakoje“ 

Kovo 8 d. Naujosios Akmenės vaikų 

lopšelis-darželis „Atžalynas“ 

Dailyraščio konkursas (1–10 kl.) Kovo 9 d. Kruopių pagrindinė mokykla 

Renginys „Lietuviškos knygos kelias“ Kovo 9 d. Dabikinės specialioji 

mokykla 

Viktorina gimnazijos bibliotekoje 

„Moki žodį – žinai kelią“ 

Kovo 9 d. Naujosios Akmenės Ramučių 

gimnazija 

Eilėraščių apie Lietuvą konkursas  Kovo 10 d. Kruopių pagrindinė mokykla 



(1–2 kl.) 

Eilėraščių konkursas „Aš deklamuoju 

Lietuvai“ 

Kovo 10 d. Naujosios Akmenės vaikų 

lopšelis-darželis „Buratinas“ 

Viktorina „Ką aš žinau apie Lietuvą?“ 

(8–10 kl.) 

Kovo 10 d. Kruopių pagrindinė mokykla 

Iškilmingas koncertas Lietuvių kalbos 

dienoms paminėti 

Kovo 11 d. Akmenės r. savivaldybės 

kultūros centras 

3–4 klasių mokinių savos kūrybos 

eilėraščių konkursas 

Kovo 13 d. Kruopių pagrindinė mokykla 

 Alytaus miesto 

savivaldybė 

 

„Nemunas neteka per Vilnių“. Poetės, 

literatūros kritikės Erikos Drungytės 

kūrybos vakaras, atsinaujinusio 

kultūros ir meno žurnalo „Nemunas“ 

pristatymas 

Kovo 9 d. Alytaus Jurgio Kunčino 

viešoji biblioteka 

 Alytaus rajono 

savivaldybė 

 

Akcija „Laiškai gimtajai kalbai“ Vasario 21 d. Alytaus r. Butrimonių 

gimnazija 

Raštingumo konkursas „Kalboje visų 

namai“ 

Vasario 21 d. Alytaus r. Alovės pagrindinė 

mokykla 

Viktorina „Ta įdomioji lietuvių kalba“ Vasario 21 d. Alytaus r. Simno gimnazija 

Bernardo Brazdžionio 110-ųjų 

gimimo metinių minėjimas 

Vasario 22 d. Alytaus r. Krokialaukio 

Tomo Noraus-Naruševičiaus 

gimnazija 

Vyresniųjų klasių mokinių diktanto 

konkursas 

Vasario 24 d. Alytaus r. Krokialaukio 

Tomo Noraus-Naruševičiaus 

gimnazija 

Renginys „Lietuviškas žodis Justino 

Marcinkevičiaus ir Bernardo 

Brazdžionio poezijoje“ 

Kovo 6 d. Alytaus r. Simno gimnazija 

Kalbos kultūros savaitė mokytojams ir 

1–2 gimn. klasių mokiniams 

Kovo 6–15 d. Alytaus r. Miroslavo 

gimnazija 

Viktorina „Ką žinai apie lietuvių 

kalbą“ 

Kovo 7 d. Alytaus r. Makniūnų 

mokykla-daugiafunkcis 

centras 

Protmūšis „Knygos kelias“ Kovo 16 d. Alytaus r. Pivašiūnų 

gimnazija 

 Anykščių rajono 

savivaldybė 

 

Meninio skaitymo konkursas „Mūs 

šventas lietuviškas žodis“ 

Vasario 9 d. Kavarsko pagrindinė 

mokykla-daugiafunkcis 

centras  

Viktorina „Imkit mane ir skaitykit...“ Vasario 21 d. Kavarsko pagrindinė 

mokykla-daugiafunkcis 

centras  

Anykščių r. savivaldybės raštingiausio 

tarnautojo konkursas 

Vasario 24 d. Anykščių r. savivaldybė 



Literatūrinė popietė „Kas moka žodį – 

randa kelią visur ir visada“ 

Kovo 10 d. Kavarsko pagrindinė 

mokykla-daugiafunkcis 

centras 

Knygnešio dienos minėjimas Kovo 16 d. Kavarsko pagrindinė 

mokykla-daugiafunkcis 

centras 

 Birštono savivaldybė  

Renginys „Atspėk žodį“ Vasario 23 d. Birštono viešoji biblioteka 

Paroda „Tyrinėję ir branginę lietuvių 

kalbą“ 

Vasario 15 – kovo 11 d. Birštono viešoji biblioteka 

Renginys „Pabaik patarlę...“ Kovo 1 d. Birštono viešoji biblioteka 

Literatūrinė popietė, skirta Justino 

Marcinkevičiaus kūrybai „Meilė 

gimtajai kalbai“ 

Kovo 2 d. Birštono viešosios 

bibliotekos Siponių filialas 

Renginys „Iliustruojame patarles“ Kovo 8 d. Birštono viešoji biblioteka 

Protmūšis bendruomenei lietuvių 

kalbos, literatūros ir kultūros tema 

„Gimtojo žodžio skraistėn įsisupus“ 

Kovo 7 d. Birštono viešoji biblioteka 

Literatūrinė popietė profesorių Joną 

Kazlauską prisimenant „Kad sklistų 

lietuviškas žodis“ 

Kovo 9 d. Birštono viešosios 

bibliotekos Birštono 

vienkiemio filialas 

 Biržų rajono savivaldybė  

Lietuvių kalbos dienos Vasario 16 – kovo 11 d. Biržų r. savivaldybės 

bendrojo ugdymo mokyklos 

Filmo „Biržų krašto rašytojai“ 

pristatymas ir aptarimas  

Vasario 16 – kovo 11 d. Biržų r. pagalbos mokiniui, 

mokytojui ir mokyklai 

centras, Biržų r. savivaldybės 

viešoji Jurgio Bielinio 

biblioteka 

Susitikimas su Biržų krašto žurnalistu, 

tautodailininku, literatu, 

kraštotyrininku Algirdu Vladislovu 

Butkevičiumi  

Vasario 16 – kovo 11 d. Biržų r. pagalbos mokiniui, 

mokytojui ir mokyklai 

centras 

Susitikimas su kalbininku  

Antanu Smetona 

Vasario 21 – kovo 10 d. Biržų r. savivaldybės viešoji 

Jurgio Bielinio biblioteka 

Mokymai švietimo ir kultūros įstaigų 

darbuotojams „Taisyklingai renkime 

įstaigų dokumentus“ 

Kovo 2 d. Biržų r. savivaldybės 

administracija 

Popietė „Gimtųjų žodžių apkabintas, 

aš gyvas kalboje“ 

Kovo 10 d. Kirdonių universalus 

daugiafunkcis centras 

 Druskininkų savivaldybė  

Piešinių netaisyklingo kalbos 

vartojimo tema paroda 

Vasario 13–15 d. Druskininkų „Atgimimo“ 

mokykla 

Spaudos paroda „Gimtoji kalba – 

tautos dvasios stiprybė, vienybė“ 

Vasario 13 – kovo 1 d. Druskininkų savivaldybės 

viešoji biblioteka 

Spaudos paroda „Kalbos gimtosios 

laisvas skambesys“ 

Vasario 13 – kovo 1 d. Druskininkų savivaldybės 

viešosios bibliotekos 

Leipalingio padalinys 

Spaudos paroda „Kalba gimtoji – Vasario 13 – kovo 1 d. Druskininkų savivaldybės 



kasdieninė“ viešosios bibliotekos 

Viečiūnų padalinys 

Vasario 16-osios minėjimas „Vienas 

žodis – Lietuva“   

Vasario 15 d. Viečiūnų pagrindinė mokykla 

Vertimo į gimtąją kalbą konkursas Vasario 20–21 d. Druskininkų „Atgimimo“ 

mokykla 

Raštingiausio moksleivio konkursas Vasario 21–22 d. Druskininkų „Atgimimo“ 

mokykla 

Literatūrinė popietė „Kokia mūsų 

kalba, tokie esame mes“ 

Vasario 22 d. Druskininkų savivaldybės 

viešosios bibliotekos 

Viečiūnų padalinys 

Kūrybinė valandėlė „Koks skambus 

lietuviškas žodis“ 

Vasario 22 d. Druskininkų savivaldybės 

viešosios bibliotekos 

Leipalingio padalinys 

Literatūrinė popietė „O, mūs šventas 

lietuviškas žodi...“ 

Vasario 23 d. Druskininkų savivaldybės 

viešoji biblioteka 

Lietuvių liaudies pasakų skaitymas 

„Rytmečiai“ 

Vasario 27 – kovo 9 d. Viečiūnų pagrindinė mokykla 

Vakaronė „Tautosaka devintokų 

akimis“ 

Vasario mėn. Druskininkų „Ryto“ 

gimnazija 

Bernardo Brazdžionio 110-ųjų 

gimimo metinių minėjimas 

Vasario mėn. Druskininkų „Saulės“ 

pagrindinė mokykla 

Proto mūšis „Moki žodį – žinai kelią“ Kovo 1–3 d. Druskininkų „Atgimimo“ 

mokykla 

Popietė su „Ryto“ gimnazijos 

ansambliu „Racilukai“ 

Kovo 6 d. Druskininkų „Atgimimo“ 

mokykla 

Raštingiausio moksleivio konkursas Kovo 9–10 d. Druskininkų „Ryto“ 

gimnazija 

Viktorina „Kalboje visų namai“ Kovo 10 d. Viečiūnų pagrindinė mokykla 

Savos kūrybos eilėraščių apie žiemą 

pristatymas 

Kovo 10 d. Viečiūnų pagrindinė mokykla 

Tradicinis raštingiausio 5–8 kl. 

mokinio konkursas, skirtas Knygnešio 

dienai 

Kovo 10 d. Druskininkų „Saulės“ 

pagrindinė mokykla 

Renginys gimtosios kalbos ir 

knygnešio dienai paminėti – viktorina 

„Moki žodį – žinai kelią“ (5–8 kl.) 

Kovo 13 d. Leipalingio pagrindinė 

mokykla 

Respublikinis miniatiūrų konkursas 

gamtosaugos tema „Ką pasakoja 

Stelmužės ąžuolas“ 

Kovo mėn. Druskininkų „Saulės“ 

pagrindinė mokykla 

 Elektrėnų savivaldybė  

Šventinis koncertas „Ir visus mus 

Lietuva augina“ 

Vasario 10 d. Elektrėnų lopšelis-darželis 

„Drugelis“ 

Atvirasis renginys „Kalba – mano 

valstybė“ 

Vasario 15 d. Elektrėnų sanatorinė 

mokykla 

Popietė „Linkėjimas Lietuvai“  Vasario 15 d. Kietaviškių pagrindinė 

mokykla 

Projektas „Gintaro laše – mano 

Lietuva“ 

Vasario 15 d. Elektrėnų pradinė mokykla 



Renginys „Kalba – gimtųjų žodžių 

apkabinta“ 

Vasario 15 d. Elektrėnų lopšelis-darželis 

„Drugelis“ 

Gimtosios kalbos savaitė: 

eilėraščių konkursas (5–6 kl.), 

viktorina apie gimtąją kalbą (5–6 ir 7–

8 kl.), 

mokyklos radijo laida, savivaldybės 

lietuvių kalbos mokytojų konferencija 

„Raštingumo ir skaitymo įgūdžių 

ugdymas pagrindinėje mokykloje 

pagal naująją programą. Lūkesčiai, 

realybė, iššūkiai. Sėkmės ir 

nesėkmės“ 

Vasario 20–23 d. Elektrėnų „Ąžuolyno“ 

progimnazija 

Rašinių savaitė „Kalba gimtoji – 

kasdieninė“ 

Vasario 20–24 d. Elektrėnų sanatorinė 

mokykla 

Gimtosios kalbos diena Vasario 21 d. Vievio gimnazija 

Viktorina apie gimtąją kalbą (5–6 kl., 

7–8 kl.) 

Vasario 21–22 d. Elektrėnų „Ąžuolyno“ 

progimnazija 

Forumas „Kodėl svarbu saugoti ir 

puoselėti gimtąją kalbą?“ 

Vasario 24 d. Elektrėnų „Versmės“ 

gimnazija 

Poezijos skaitymo konkursas „Mes 

vieno lizdo vaikai“ 

Vasario 27 d. Elektrėnų sanatorinė 

mokykla 

Renginys „O buvo taip...“, skirtas 

Ievos Simonaitytės 120-osioms 

gimimo metinėms paminėti 

Vasario 28 d. Semeliškių gimnazija 

Viktorina „Kalba gimtoji lūposna 

įdėta“ 

 

Vasario 28 d. Elektrėnų pradinė mokykla 

Projektas „Augu kartu su knyga“ Vasario–kovo mėn. Elektrėnų lopšelis-darželis 

„Drugelis“ 

Projektas „Skaitau – rašau – kuriu 

Lietuvai“ 

Vasario–kovo mėn. Vievio pradinė mokykla 

 

Rašinio „Aš didžiuojuosi savo 

valstybe ir kalba“ konkursas  

(5–10 kl.) 

Vasario–kovo mėn. Kietaviškių pagrindinė 

mokykla 

Lietuvos nacionalinio dramos teatro 

muzikinis poezijos spektaklis 

„Kelionė“ pagal Juditos Vaičiūnaitės 

eiles 

Kovo 1 d. Vievio gimnazija 

Atvirasis renginys, skirtas Lietuvių 

kalbos dienai „Gimtoji kalba – 

žmogaus garbė“ 

Kovo 2 d. Elektrėnų sanatorinė 

mokykla 

Viktorina „Šimtas kalbos ir literatūros 

mįslių“ (5–12 kl.) 

Kovo 3 d. Semeliškių gimnazija 

Projektas „Visų lietuvaičių mama – 

Lietuva“ 

Kovo 6–10 d. Vievio lopšelis-darželis 

„Eglutė“ 

Garsinio skaitymo popietė vaikams, 

tėvams ir seneliams „Skaitau aš – 

skaityk ir tu“  

Kovo 7 d. Kietaviškių pagrindinė 

mokykla 

Integruotoji lietuvių kalbos ir Kovo 8 d. Elektrėnų sanatorinė 



pilietinio ugdymo pamoka 

netradicinėje aplinkoje „Tautosakos ir 

mitologijos įvaizdžiai liaudies 

kūryboje“ 

mokykla 

Ikimokyklinio ugdymo įstaigų 

konferencija „Komunikacija per 

pasakas“ 

Kovo 10 d. Elektrėnų lopšelis-darželis 

„Pasaka“ 

Integruotoji informacinių technologijų 

ir lietuvių kalbos pamoka „Iškilieji 

lietuvių kalbos „gelbėtojai“ (mokinių 

parengti pristatymai apie žymiausius 

kalbininkus) 

Kovo 10 d. Elektrėnų sanatorinė 

mokykla 

Literatūrinė popietė „Dainuojame ir 

deklamuojame lietuviškai“  

Kovo 10 d. Kietaviškių pagrindinė 

mokykla 

Renginys „Lietuviškus žodžius į širdį 

susidėsiu“ 

Kovo 10 d. Semeliškių gimnazija 

Viktorina „Mano gimtinė Lietuva“ Kovo 10 d. Elektrėnų lopšelis-darželis 

„Drugelis“ 

 Ignalinos rajono 

savivaldybė 

 

Literatūrinė popietė, skirta Bernardo 

Brazdžionio 110-osioms gimimo 

metinėms paminėti 

Vasario 10 d. Ignalinos r. Vidiškių 

gimnazija  

Renginys „Lietuviškos knygos kelias“ Vasario 15 d. Ignalinos r. Didžiasalio 

„Ryto“ gimnazija 

Renginys „Rašome diktantą“ Vasario 15 d. Ignalinos r. savivaldybės 

viešoji biblioteka, Ignalinos 

r. savivaldybės administracija 

Informacinių stendų, skirtų garsioms 

asmenybėms, puoselėjusioms lietuvių 

kalbą, įrengimas lietuvių kalbos 

kabinetuose 

Vasario 16–17 d. Ignalinos Česlovo Kudabos 

progimnazija 

Seniausių knygų paroda „Mielas 

lietuviškas žodis“ 

Vasario 16 – kovo 11 d. Ignalinos r. savivaldybės 

viešosios bibliotekos Gilūtų 

filialas 

Viktorina vaikams „Kas moka žodį – 

randa kelią“ 

Vasario 19 d. Ignalinos r. savivaldybės 

viešoji biblioteka 

Dailyraščio konkursas (3–8 kl.) Vasario 20–24 d. Ignalinos r. Vidiškių 

gimnazija 

Literatūrinė popietė-viktorina vaikams 

„Gimtoji kalba – žmogaus garbė“ 

Vasario 21 d. Ignalinos r. savivaldybės 

viešosios bibliotekos 

Kazitiškio filialas 

Popietė „Gimtųjų žodžių apkabintas, 

aš gyvas kalboje (Just. 

Marcinkevičius)“ 

Vasario 21 d. Ignalinos r. savivaldybės 

viešosios bibliotekos Rimšės 

filialas 

Tarptautinei gimtosios kalbos dienai 

skirta literatūrinė popietė „Gimtoji 

kalba – tai žmogaus garbė“ 

Vasario 21 d. Ignalinos r. savivaldybės 

viešosios bibliotekos Šiūlėnų 

filialas 

Konkursas „Kalba gimtoji lūposna 

įdėta“ 

Vasario 22 d. Ignalinos Česlovo Kudabos 

progimnazija 



Lietuvių kalbos dienai skirta 

literatūrinė popietė „Per Daukanto 

žalias girias, per Vaižganto rasotas 

pievas...“  

Vasario 22 d. Ignalinos r. savivaldybės 

viešosios bibliotekos Naujojo 

Daugėliškio filialas, Naujojo 

Daugėliškio mokykla-

daugiafunkcis centras 

Raštingiausių mokinių konkursas  

(5–10 kl. ir 3–4 gimn. kl.) 

Vasario 22 d. Naujojo Daugėliškio 

mokykla-daugiafunkcis 

centras 

Renginys „Skaitome ir iliustruojame 

pasaką“ (5–8 kl.) 

Vasario 23 d. Naujojo Daugėliškio 

mokykla-daugiafunkcis 

centras 

Vieša paskaita „Lietuvių kalbos 

tarmės: praeitis, dabartis, ateitis“ 

(paskaitą skaitys Lietuvių kalbos 

instituto Geolingvistikos centro 

jaunesnioji mokslo darbuotoja Daiva 

Kardelytė-Grinevičienė) 

Vasario 23 d. Ignalinos r. savivaldybės 

viešosios bibliotekos 

Linkmenų filialas 

Pamoka-viktorina mažiems ir 

dideliems „Maža garbė svetimom 

kalbom kalbėti, didi gėda savo gerai 

nemokėti“ 

Vasario 24 d. Ignalinos r. savivaldybės 

viešosios bibliotekos 

Mielagėnų filialas 

Lietuvių kalbos dienai skirta viktorina 

„Ar nepamiršai savo krašto tarmės“ 

Vasario 24 d. Ignalinos r. savivaldybės 

viešosios bibliotekos 

Ceikinių filialas 

Viktorina „Iš gimtosios kalbos 

lobynų“ 

Vasario 25 d. Ignalinos r. savivaldybės 

viešosios bibliotekos 

Grybėnų filialas 

Laiškas Tėviškei (5–10 kl. ir 3–4 

gimn. kl.) 

Vasario 27 – kovo 3 d. Naujojo Daugėliškio 

mokykla-daugiafunkcis 

centras 

Dainuojamosios poezijos popietė Vasario mėn. Ignalinos gimnazija  

Viktorina vaikams „Menu mįslę 

keturgyslę“  

Kovo 4 d. Ignalinos r. savivaldybės 

viešosios bibliotekos Gilūtų 

filialas 

Tarptautinei gimtosios kalbos dienai 

skirta virtuali viktorina  

Kovo 9 d. Ignalinos r. savivaldybės 

viešoji biblioteka, Ignalinos 

r. savivaldybės administracija 

Protų mūšis, skirtas Lietuvos istorijai, 

kalbai ir kultūrai  

Kovo 10 d. Ignalinos r. Vidiškių 

gimnazija 

Renginys, skirtas Kovo 11-ajai 

paminėti 

Kovo 10 d. Naujojo Daugėliškio 

mokykla-daugiafunkcis 

centras 

 Jonavos rajono 

savivaldybė 

 

Raštingiausių 1–2 gimnazijos klasių 

mokinių konkursas 

Vasario 7–10 d. Jonavos Senamiesčio 

gimnazija 

Dailyraščio konkursas (1–4 kl.) 

 

Vasario 9 d. 

 

Jonavos r. Šveicarijos 

pagrindinė mokykla 

Projektas „Draugystė su tekstu“  

(5–6 kl.) 

Vasario 12 d. Jonavos r. Ruklos Jono 

Stanislausko mokykla-



daugiafunkcis centras 

Literatūrinė popietė vaikams 

„Stebuklingasis raidynas“  

Vasario 15 d. Jonavos viešosios bibliotekos 

Panoterių filialas 

Perskaitytų knygų pristatymas 

„Skaičiau aš – skaityk ir tu“ (4 kl. 

mokiniai – kitų klasių mokiniams) 

Vasario 15 d. 

 

 

Jonavos pradinė mokykla 

Kūrybos konkursas „Skiriu Lietuvai“ Vasario 16 – kovo 11 d. Jonavos Senamiesčio 

gimnazija 

Literatūrinė popietė „Dainuojame ir 

deklamuojame lietuviškai“ 

Vasario 17 d. Jonavos viešosios bibliotekos 

Kulvos filialas 

Skaitymo maratonas „Diena su 

knyga“ 

Vasario 17 d. Jonavos pradinė mokykla 

Projektas „Gimtoji kalba kaip oras, 

kuriuo kvėpuojame“: 

tradicinis lietuvių kalbos konkursas 

„Rašome diktantą 2017“; 

kalbinis žaidimas „Su gimtąja kalba 

aplink Lietuvą“; 

lietuvių liaudies dainų inscenizavimo 

šventė „Aš padainuosiu dainų 

dainelę“; 

akcija „Mes – mažieji knygnešiai“ 

Vasario 17 – kovo 16 d. Jonavos r. Panoterių Petro 

Vaičiūno pagrindinė mokykla 

Viktorina „Kalboje – tautos gyvybės 

stiprumas“ 

Vasario 18 d. Jonavos viešosios bibliotekos 

Juškonių filialas 

Tarptautinei kalbos dienai paminėti –

svečiuose poetas, vaikų rašytojas 

Vytautas V. Landsbergis 

Vasario 20 d. Jonavos Panerio pradinė 

mokykla 

Viktorina „Kalba gimtoji lūposna 

įdėta“  

Vasario 20 d. Jonavos viešosios bibliotekos 

Kuigalių filialas 

Viktorina „Tark žodį lietuvišką“ Vasario 21 d. Jonavos viešoji biblioteka 

Edukacinis užsiėmimas moksleiviams 

„Knygos kelias“ 

Vasario 21 d. Jonavos viešoji biblioteka 

Mokomųjų filmų apie literatūros 

kūrinių autorius peržiūra (9–10 kl.) 

Vasario 21 d. Jonavos „Lietavos“ 

pagrindinė mokykla 

Tarptautinė gimtosios kalbos diena 

(netradicinio ugdymo diena) 

Vasario 21 d. Jonavos Justino Vareikio 

progimnazija 

Edukacinis užsiėmimas „Skaitmeninė 

lietuvių kalba“ (lietuvių kalbos 

mokymosi priemonės internete) 

Vasario 22 d. Jonavos viešoji biblioteka 

Lietuvių kalbos žinovo konkursas  

(5–10 kl.) 

Vasario 22 d. Jonavos r. Kulvos Abraomo 

Kulviečio mokykla 

Seminaras r. lietuvių kalbos 

mokytojams „Lietuvių kalba kitaip“ 

Vasario 22 d. Jonavos Jeronimo Ralio 

gimnazija 

Viktorina „Kalba gimtoji lūposna 

įdėta“ 

Vasario 22 d. Jonavos „Lietavos“ 

pagrindinė mokykla 

Žaidimas-viktorina apie smulkiąją 

tautosaką „Ką išmoksi, ant pečių 

nenešiosi“ 

Vasario 22 d. Jonavos viešosios bibliotekos 

Šilų filialas 

Popietė mokyklos bendruomenei Vasario 23 d. Jonavos r. Šveicarijos 



„Skaitome kraštiečių kūrybą“  pagrindinė mokykla 

Lietuviškų pasakų sekimo varžytuvės Vasario 24 d. Jonavos viešosios bibliotekos 

Išorų filialas 

Literatūrinė popietė „Kalba atveria 

duris“ 

 

Vasario 24 d. Jonavos viešosios bibliotekos 

Šveicarijos filialas 

Diskusija apie lietuvių kalbos etiketą 

„Sveikas, dėkui, kam to reikia“ 

Vasario 24 d. Jonavos viešosios bibliotekos 

Ruklos filialas 

Ekskursija „Literatūrinė Jonava“ Vasario 24 d. Jonavos viešoji biblioteka 

Mokinių ir jų šeimos narių dailyraščio 

konkursas „Dailiosios raidelės“  

(1–3 kl.) 

Vasario 27 – kovo 3 d. Jonavos pradinė mokykla 

Raiškiojo skaitymo konkursas 

„Skaitau Lietuvai“ 

Vasario 28 d. Jonavos Panerio pradinė 

mokykla 

Stendas „Užrašyk gražiausią 

lietuvišką žodį“ 

Vasario – kovo mėn. Jonavos viešoji biblioteka 

Renginys „Laiškas lietuviškam 

žodžiui“ (5–10 kl.) 

Kovo 1 d. Jonavos r. Kulvos Abraomo 

Kulviečio mokykla 

Respublikinis 4 klasių mokinių 

lietuvių kalbos diktanto konkursas 

„Rašau diktantą 2017“ 

Kovo 2 d. 

 

Jonavos pradinė mokykla 

Žaidimų popietė „Lietuviškos raidės 

keliauja pas vaikus“ 

Kovo 2 d. Jonavos viešosios bibliotekos 

Žeimių filialas 

Piešinių ir iliustracijų paroda „Mes iš 

sakmių ir pasakų atėjom…“ (1–10 kl.) 

Kovo 3 d. 

 

 

Jonavos r. Šveicarijos 

pagrindinė mokykla 

 

Protų mūšis „Keliaujame knygų ir 

kalbos labirintais“ (7–10 kl.) 

Kovo 3 d. Jonavos r. Ruklos Jono 

Stanislausko mokykla-

daugiafunkcis centras 

Vaikų, tėvų piešinių, kūrybinių 

darbelių paroda „Gražiausi lietuviški 

žodžiai“ 

Kovo 6–17 d. 

 

Jonavos vaikų lopšelis- 

darželis „Saulutė“ 

Edukacinė popietė „Rūta žalioji“ Kovo 7 d. Jonavos viešoji biblioteka 

Respublikinis mažųjų skaitovų 

konkursas „Spalvingoje eilėraščių 

pievelėje 2017“ 

Kovo 9 d. 

 

Jonavos vaikų lopšelis- 

darželis „Dobilas“ 

Perskaitytų knygų pristatymas 

„Skaitau ir augu“ (4 kl. mokiniai –

ikimokyklinių įstaigų ugdytiniams) 

Kovo 10 d. 

 

Jonavos pradinė mokykla 

Filmo „Knygnešys“ peržiūra ir 

diskusija (jaunimui) 

Kovo 10 d. Jonavos viešoji biblioteka 

Projektinis darbas „Lietuvos 

knygnešiai“ (5–10 kl.) 

Kovo 10 d. 

 

Jonavos r. Šveicarijos 

pagrindinė mokykla 

Vaikų spektaklis „Zuikių mokyklėlė“ Kovo 10 d. 

 

Jonavos vaikų lopšelis- 

darželis „Saulutė" 

Vaidiname pasaką Kovo 10 d. Jonavos „Lietavos“ 

pagrindinė mokykla 

Gimnazistų vedamos netradicinės 

lietuvių kalbos pamokos Jonavos r. 

Kovo mėn. Jonavos Senamiesčio 

gimnazija 



pagrindinių mokyklų ir progimnazijų 

5–8 klasių mokiniams 

Jonavos r. raštingiausio penktoko 

konkursas  

Kovo mėn. Jonavos Justino Vareikio 

progimnazija 

Pradinių klasių mokinių dailyraščio 

paroda 

Kovo mėn. Jonavos viešoji biblioteka 

 Joniškio rajono 

savivaldybė 

 

Renginys, skirtas Bernardo 

Brazdžionio 110-osioms gimimo 

metinėms ir Lietuvos valstybės 

atkūrimo dienai paminėti „Aš čia – 

gyva“ 

Vasario 13 d. Joniškio „Saulės“ pagrindinė 

mokykla 

Dailyraščio konkursas „Gražiausias 

lietuviškas žodis“  

Vasario 21 d. Joniškio jaunimo ir 

suaugusiųjų mokykla 

Kalbos viktorinos „Kad mūsų žodis 

neverktų“ 

Vasario 16 – kovo 11 d. Joniškio „Aušros“ gimnazija 

Kūrybinis konkursas „Kuriame 

pasaką“  

Vasario 16 – kovo 11 d. Joniškio „Aušros“ gimnazija 

Raštingiausio mokinio ir mokytojo 

konkursas 

Vasario 16 – kovo 11 d. Joniškio „Aušros“ gimnazija 

Kalbos viktorina 5–8 klasių 

mokiniams „Kalbą gerbk gimtinę, nes 

jos nemokėti gėda paskutinė“ 

Vasario mėn. Joniškio Mato Slančiausko 

progimnazija 

Akcija „Žodis. Kalba. Knyga“ Kovo 1 d. Joniškio r. Plikiškių 

mokykla-daugiafunkcis 

centras 

Etnokultūrinė konferencija „Atgimki, 

baltiška dvasia“ (baltų pasaulėjautos 

atspindžiai kultūroje) 

Kovo 3 d. Joniškio „Aušros“ gimnazija 

„Lietuviškos knygos kelias į laisvę“  Kovo 10 d. Joniškio jaunimo ir 

suaugusiųjų mokykla 

 Jurbarko rajono 

savivaldybė 

 

Konkursas „Raštingiausias mokinys“ 

(5–7 kl.) 

 

Vasario 15 d. Jurbarko r. Skirsnemunės 

Jurgio Baltrušaičio 

pagrindinė mokykla 

Švenčiame su svečiais. Naujosios 

Akmenės Ramučių gimnazijos 

mokinių spektaklis-miuziklas „Prašau, 

mylėkit mano Lietuvą ir kalbą“ 

Vasario 16 d. Smalininkų technologijų ir 

verslo mokykla 

Paroda „Gražių žodžių traukinys“ Vasario 16 – kovo 11 d. Jurbarko r. Jurbarkų darželis-

mokykla 

Dailyraščio konkursas (5–7 kl.) Vasario 17 d. Jurbarko r. Skirsnemunės 

Jurgio Baltrušaičio 

pagrindinė mokykla 

Lietuvių kalbos dienos mokykloje 

„Myliu savo gimtąją kalbą“: poezijos 

rytmetys 

Vasario 17 d. Jurbarko r. Jurbarkų darželis-

mokykla 



Popietė „Kokia tarme kalbėjo mano 

seneliai ir proseneliai“ 

Vasario 17 d. Jurbarko r. Vadžgirio 

pagrindinė mokykla 

Dailyraščio konkursas  

 

Vasario 20 d. Jurbarko r. Jurbarkų darželis-

mokykla 

Diktantas mokiniams ir mokytojams Vasario 20 d. Jurbarko r. Raudonės 

pagrindinė mokykla 

Renginys „Renkame raštingiausią 

mokinį“ 

Vasario 20 d. Jurbarko r. Viešvilės 

pagrindinė mokykla 

Tautosakos diena „Paslaptingas 

sakmių pasaulis“  

Vasario 20 d. Jurbarko r. Viešvilės 

pagrindinė mokykla 

Tvarkingiausio sąsiuvinio rinkimai  

 

Vasario 20 d. Jurbarko r. Šimkaičių Jono 

Žemaičio pagrindinė 

mokykla 

Paroda „Kalbos klaidos“  

 

Vasario 20–24 d. Jurbarko r. Raudonės 

pagrindinė mokykla 

Stendas, skirtas Lietuvių kalbos 

savaitei  

Vasario 20–24 d. Jurbarko r. Šimkaičių Jono 

Žemaičio pagrindinė 

mokykla 

Dailyraščio konkursas  Vasario 20–27 d. Jurbarko r. Klausučių Stasio 

Santvaro pagrindinė mokykla 

Lietuvių kalbos savaitė. Projektas 

„Kalba užaugina sparnus“: 

dailyraščio konkursas „Rašom“; 

paroda mokyklos skaitykloje „Skaityti 

vėl madinga“; 

kūrybos skaitymai „Vakaras su 

knyga“; 

kūrybinė paroda „Gražiausių 

lietuviškų žodžių medis“ (1–10 kl.); 

popietė „Jei išliks kalba – išliks ir 

Lietuva“ 

Vasario 20 – kovo 2 d. Jurbarko r. Juodaičių 

pagrindinė mokykla 

Dailyraščio konkursas, skirtas 

Tarptautinei gimtosios kalbos dienai 

paminėti (5–8 kl.) 

Vasario 21 d. Jurbarko r. Veliuonos Antano 

ir Jono Juškų gimnazija 

Edukacinis renginys „Tarptautinė 

gimtosios kalbos diena, lietuvių 

tautiniu kostiumu papuošta“  

Vasario 21 d. Jurbarko „Ąžuoliuko“ 

mokykla 

Popietė „Išmintis slypi tautosakoje“ Vasario 21 d. Jurbarko r. Raudonės 

pagrindinė mokykla 

Projektas „Vasario 21-oji – 

Tarptautinė gimtosios kalbos diena“ 

Vasario 21 d. Jurbarko r. Veliuonos Antano 

ir Jono Juškų gimnazija 

Raštingiausiųjų konkursas „Kas 

skaito, rašo...“ 

Vasario 21 d. Jurbarko r. savivaldybė 

Raštingiausio mokinio konkursas Vasario 21 d. Jurbarko r. Eržvilko 

gimnazija 

Tarptautinė gimtosios kalbos diena 

Jurbarko savivaldybėje 

Vasario 21 d. Jurbarko r. savivaldybė 

Tvarkingiausio sąsiuvinio rinkimai Vasario 22 d. Jurbarko r. Eržvilko 

gimnazija 

Raštingiausio mokinio konkursas Vasario 22 d. Jurbarko r. Šimkaičių Jono 



 Žemaičio pagrindinė 

mokykla 

Plakatų konkursas „Apie kalbos 

kultūrą linksmai“ 

Vasario 22 – kovo 10 d. Jurbarko r. Eržvilko 

gimnazija 

Dailyraščio konkursas Vasario 23 d. Jurbarko r. Raudonės 

pagrindinė mokykla 

Viktorina „Neieškok žodžio kišenėje“  Vasario 23 d. Jurbarko r. Šimkaičių Jono 

Žemaičio pagrindinė 

mokykla 

Viktorina „Moki žodį – žinai kelią“ 

(5–7 ir 8–10 kl.) 

Vasario 23 d. Jurbarko r. Seredžiaus Stasio 

Šimkaus mokykla-

daugiafunkcis centras 

Literatūrinė popietė „Žodis mano 

širdyje“  

Vasario 24 d. Jurbarko r. Eržvilko 

gimnazija 

Protų mūšis „Moki žodį – žinai kelią“ Vasario 24 d. Jurbarko r. Raudonės 

pagrindinė mokykla 

R. mokyklų lietuvių kalbos olimpiada 

(7–8 k.) 

Vasario 24 d. Jurbarko Vytauto Didžiojo 

pagrindinė mokykla 

Viktorina „Kokia kalba – tokia galva“ 

(5–10 kl.) 

Vasario 24 d. Jurbarko r. Vadžgirio 

pagrindinė mokykla 

„Dailyraštis – 2017“  Vasario 26 d. Jurbarko r. Viešvilės 

pagrindinė mokykla 

Konkursas „Menu mįslę keturgyslę“ Vasario 27 d. Jurbarko r. Vadžgirio 

pagrindinė mokykla 

Patarlių apie kalbą varžytuvės  

(5–6 kl.) 

Vasario 28 d. Jurbarko r. Vadžgirio 

pagrindinė mokykla 

Teatro vakaras „Paminklas kalbai“. 

Teatro pokalbiai apie kalbininkės 

Elenos Grinaveckienės ir išeivijos 

lietuvės Karilės Baltrušaitis indėlį į 

lietuvių kalbos puoselėjimą ir meilę 

lietuvių kalbai 

Vasario 28 d. Jurbarko savivaldybės viešoji 

biblioteka, Konstantino 

Glinskio teatras 

Integruotoji pamoka-projektas „Tai 

gražiai mane augino...“ 

Kovo 1 d. Smalininkų technologijų ir 

verslo mokykla 

Gražiausio lietuvių kalbos žodžio 

rinkimai 

Kovo 1–8 d. Jurbarko Naujamiesčio 

pagrindinė mokykla 

Pasakotojų konkursas  Kovo 2 d. Jurbarko r. Vadžgirio 

pagrindinė mokykla 

Diktanto konkursas (5–10 kl.) Kovo 6 d. Jurbarko r. Skirsnemunės 

Jurgio Baltrušaičio 

pagrindinė mokykla 

Inscenizuotos pasakos diena 

(ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

ugdymo grupėse) „Svečiuose pas 

pasaką“ 

Kovo 6 d. Jurbarko r. Klausučių Stasio 

Santvaro pagrindinė mokykla 

Lietuvių kalbos olimpiada (7–8 kl.) Kovo 6 d. Jurbarko Naujamiesčio 

pagrindinė mokykla 

Laisvalaikio užimtumo renginiai 

„Vakaro skaitiniai“  

Kovo 6–8 d. Smalininkų technologijų ir 

verslo mokykla 



Akcija „Renkame gražiausius 

lietuviškus žodžius“ 

Kovo 6–10 d. Jurbarko r. Seredžiaus Stasio 

Šimkaus mokykla-

daugiafunkcis centras 

Lietuvių kalbos savaitė:  

gimtosios kalbos viktorina (5–9 kl.); 

lietuvių kalbos olimpiada (5–9 kl.); 

skaitome pasakas ir iliustruojame; 

„Gražiausias lietuviškų žodžių 

medis“;  

paroda „Skaityti vėl madinga...“; 

skaitytų knygų pristatymai 

Kovo 6–10 d. Jurbarko r. Viešvilės 

pagrindinė mokykla 

Netradicinė pamoka Jurbarko r. 

lietuvių kalbos mokytojams „Laiko 

ratas“  

Kovo 8 d. Jurbarko Naujamiesčio 

pagrindinė mokykla 

Poetinė kompozicija „Gerųjų žodžių 

kryptimi (Just. Marcinkevičius)“ 

Kovo 9 d. Smalininkų technologijų ir 

verslo mokykla 

Pramoginis rytmetys „Pasakų ir 

lopšinių skrynelė“  

Kovo 9 d. Jurbarko r. Jurbarkų darželis-

mokykla 

Susitikimas su kalbininku Kovo 9 d. Jurbarko r. Raudonės 

pagrindinė mokykla 

 Kaišiadorių rajono 

savivaldybė 

 

Susitikimas su rašytoju Edmundu 

Malūku. Knygos „Vytauto žemė“ 

pristatymas   

Vasario 4 d. Švietimo ir kultūros paslaugų 

centras 

Dailyraščio konkursas bendruomenei 

„Rašom“ 

Vasario 6–10 d. Paparčių mokykla-

daugiafunkcis centras 

Lietuvių kalbos rytmetys vaikams su 

teatriuku „Smagumėlis“  

Vasario 7 d.  Antakalnio biblioteka 

Jurgos Baltrukonytės knygos 

„Filmukai“ pristatymas 

Vasario 10 d. Žiežmarių biblioteka 

Lietuvių kalbos viktorina Vasario 14 d. Paliemenės pagrindinė 

mokykla 

Skilties „Kalbos kertelė“ mokyklos 

laikraštyje „Riebaluoti pirštai“ 

rengimas 

Vasario 16 – kovo 11 d. Algirdo Brazausko gimnazija 

Kalbos pamokėlės per mokyklos 

radiją  

Vasario 16 – kovo 11 d. Algirdo Brazausko gimnazija 

Gražiausios 2016-ųjų metų knygos 

rinkimai 

Vasario 13 d. Rumšiškių biblioteka 

Popietė „Renkame Metų knygą“ Vasario 16 d. Varkalių biblioteka 

Viktorina „Gražiausias žodžių medis“ Vasario 20 d. Kaišiadorių šv. Faustinos 

mokykla 

Dailyraščio konkursas „Tautiška 

giesmė“ 

Vasario 20–24 d. Žaslių pagrindinė mokykla 

Spaudinių paroda „Kalba gimtoji – 

kasdieninė“ 

Vasario 20 – kovo 10 d. Kaišiadorių šv. Faustinos 

mokykla 

 

Edukacinis renginys „Lietuvių kalbos Vasario 21 d.  Kaišiadorių kultūros centras 



skambesys dainose, eilėse ir 

papročiuose“  

Ernesto Kuckailio knygos „Žingsniai 

per samanas“ pristatymas  

Vasario 21 d. Algirdo Brazausko gimnazija 

Renginys bendruomenei „Iš 

tautosakos lobyno“ 

Vasario 21 d. Zūbiškių biblioteka 

Vandens tema lietuvių liaudies 

tautosakoje (mįslės, sakmės, 

padavimai, dainos, pasakos ir kt.) 

Vasario 21 – kovo 10 d. Kaišiadorių r. Žiežmarių 

mokykla-darželis „Vaikystės 

dvaras“ 

Literatūrinė popietė „Skaitau – 

daugiau žinau“ 

Vasario 22 d. Kruonio biblioteka 

Popietė „Linksmai žaidžiu – gražiai 

kalbu“ 

Vasario 22 d. Paliemenės biblioteka 

Popietė „Skaitome kartu“. Žinių 

viktorina „Kalba kalbelė prakilni“ 

Vasario 22 d. Vilūnų biblioteka, Kruonio 

kultūros centro padalinys 

Popietė „Iš pravieniškiečių kūrybos 

skrynelės“ 

Vasario 23 d. Rumšiškių kultūros centro 

Pravieniškių padalinys 

Popietė „Skaitome lietuviškas 

pasakas“ 

Vasario 23 d. Žaslių biblioteka 

Dailyraščio konkursas „Tautiška 

giesmė“ 

Vasario 24 d. Žaslių pagrindinė mokykla 

Garsiniai poezijos skaitymai Vasario 24 d. Žaslių kultūros centras 

Raiškiojo skaitymo konkursas Vasario 24 d. Stasiūnų mokykla-darželis 

„Nykštukas“ 

Atviroji pamoka „Paliemenės 

apylinkių vietovardžiai“  

Vasario mėn. Paliemenės pagrindinė 

mokykla 

Dailyraščio konkursas Vasario mėn. Kruonio gimnazija 

Diktantas „Kalba iš žodelių sudėta“ Vasario mėn. Žiežmarių gimnazija 

Žodžių mūšis „Kalboje visų namai“ Vasario mėn. Tauckūnų biblioteka 

 

Dailyraščio konkursas (1–4 kl.) Kovo 1–8 d. Vaclovo Giržado 

progimnazija 

Seminaras savivaldybės kultūros 

darbuotojams „Kalbos kultūra ir 

dalykinė komunikacija“ 

Kovo 2 d. Kaišiadorių r. savivaldybės 

viešoji biblioteka 

Lietuvių liaudies pasakų popietė Kovo 3 d. Žaslių lopšelis-darželis 

„Žaliasis klevelis“ 

Poezijos ir tautosakos popietė, skirta 

Lietuvių kalbos dienoms 

Kovo 4 d. Kruonio kultūros centras 

Dailyraščio konkursas Kovo 6 d. Kaišiadorių šv. Faustinos 

mokykla 

Dailyraščio konkursas „Rašom“  

(5–8 kl.) 

Kovo 6–10 d. Vaclovo Giržado 

progimnazija 

Gražiausi gimtosios kalbos žodžiai 

(įvairios veiklos 1–6 kl.) 

Kovo 6–10 d. Kaišiadorių r. Rumšiškių 

Antano Baranausko 

gimnazija 

Piešinių konkursas „Gražiausias 

lietuviškas žodis“ 

Kovo 6–10 d. Paparčių mokykla-

daugiafunkcis centras 

Viktorina „Gimtoji kalba lūposna Kovo 6–10 d. Kaišiadorių r. Rumšiškių 



įdėta“ (7–10 kl.) Antano Baranausko 

gimnazija 

Popietė „Iš tautosakos lobyno“  Kovo 7 d. Vaclovo Giržado 

progimnazija 

Susitikimas su Algirdo Brazausko 

gimnazijos laikraščio „Rašaluoti 

pirštai“ komanda 

Kovo 8 d. Žaslių pagrindinė mokykla 

 

Laisvalaikio žaidimas „Margas knygų 

pasaulis“ 

Kovo 9 d. Pravieniškių biblioteka 

Kalbos viktorina „Žodis žodį veja“  Kovo 10 d. Stasiūnų biblioteka 

Koncertas „Dainuoju Lietuvai“ Kovo 10 d. Vaclovo Giržado 

progimnazija 

Lietuvių liaudies dainų popietė Kovo 10 d. Žaslių lopšelis-darželis 

„Žaliasis klevelis“ 

Literatūrinių-muzikinių kompozicijų 

ir pilietinės dainos konkursas „Daina 

ir žodis Lietuvai“ 

Kovo 10 d. Žiežmarių gimnazija 

Partizanų dainų vakaras Kovo 10 d. Algirdo Brazausko gimnazija 

Renginys „Taip kalbėjo mūsų 

senoliai“ 

Kovo 10 d. Darsūniškio biblioteka 

Rytmetys „Kalba gimtoji lūposna 

įdėta“ 

Kovo 10 d. Rumšiškių kultūros centro 

Dovainonių padalinys 

Žodžių mūšis „Lietuvos istorijos 

vingiuose“ 

Kovo 10 d. Tauckūnų biblioteka 

Skaitymo diena. Viktorina (iš 

perskaitytų knygų) 

Kovo 13 d. Pravieniškių Stasio 

Tijūnaičio pagrindinė 

mokykla 

Baigiamasis Lietuvių kalbos dienų 

renginys „Žydintis žodis po tėviškės 

dangumi“ 

Kovo 14 d. Kaišiadorių kultūros centras 

Susitikimas su kalbininku Antanu 

Smetona 

Kovo mėn. Žiežmarių kultūros centras 

 Kalvarijos savivaldybė  

Dailyraščio konkursas „Rašom“  

(1–4 kl.) 

Vasario 15 d. Kalvarijos gimnazija 

Edukacinės pamokos gimnazijos 

muziejuje tema „Spaudos draudimo 

laikotarpis“ 

Vasario 20–24 d. Kalvarijos gimnazija 

Gražiausio lietuviško žodžio rinkimai 

Kalvarijos gimnazijoje 

Vasario 20–24 d. Kalvarijos gimnazija 

Aktorės Donatos Kielaitės autorinis 

muzikinis poezijos spektaklis 

„Kelionė“ pagal Juditos Vaičiūnaitės 

eiles (I–IV kl.) 

Vasario 21 d. Kalvarijos gimnazija 

Literatūrinė popietė „Kalba gimtoji 

lūposna įdėta“ 

Vasario mėn. Kalvarijos sav. Akmenynų 

pagrindinė mokykla 

Rašinio konkursas „Ką reiškia žmogui 

Tėvynė?“ (7–10 kl.) 

Vasario mėn. Kalvarijos sav. Jungėnų 

pagrindinė mokykla 

Rašysenos konkursas Vasario mėn. Kalvarijos sav. Liubavo 



Juozo Montvilos pagrindinė 

mokykla 

Paroda „Gražiausios pasakų 

iliustracijos“ 

Vasario – kovo mėn. Kalvarijos sav. Liubavo 

Juozo Montvilos pagrindinė 

mokykla 

Paroda „Gražiausių lietuviškų žodžių 

medis“ 

 

Vasario – kovo mėn. Kalvarijos sav. Liubavo 

Juozo Montvilos pagrindinė 

mokykla 

Raštingiausio gimnazijos mokinio 

konkursas 

Kovo 1–3 d. Kalvarijos sav. Sangrūdos 

gimnazija 

Meninio skaitymo konkursas 

„Paukštis į dangų, žodis į širdį“  

(1–6 kl.) 

Kovo 8 d. Kalvarijos sav. Jungėnų 

pagrindinė mokykla 

Renginys „Tėvynė – tai kalba“ Kovo 8 d. Kalvarijos sav. Nemunaičių 

pagrindinė mokykla 

Viktorina „Aš keliauju po knygų 

pasaulį“ (5–8 kl.) 

Kovo 8 d. Kalvarijos gimnazija 

Viktorina „Spaudos draudimo 

laikotarpis“ 

Kovo 9 d. Kalvarijos gimnazija 

Viktorina „Lenkiuosi lietuvių tautai ir 

gimtajai kalbai“ 

Kovo 10 d. Kalvarijos sav. Sangrūdos 

gimnazija 

Jono Trukano trumpametražio filmo 

„Knygnešys“ peržiūra ir aptarimas 

Kovo mėn. Kalvarijos sav. Liubavo 

Juozo Montvilos pagrindinė 

mokykla 

Popietė „Skaitome kraštiečių kūrybą“ Kovo mėn. Kalvarijos sav. Liubavo 

Juozo Montvilos pagrindinė 

mokykla 

 Kauno miesto 

savivaldybė 

 

Lietuvių kalbos olimpiada tautinių 

mažumų mokyklų mokiniams 

Vasario 10 d. 

 

Kauno Aleksandro Puškino 

gimnazija 

Skaitymo skatinimo konferencija 

„Knyga mūsų pasaulyje“, skirta 

Tarptautinei gimtosios kalbos dienai 

Vasario 21 d. Kauno Martyno Mažvydo 

pagrindinė mokykla  

 

Kūrybinių darbų popietė „Man 

patinka kalbėti apie Tėvynę 

(Popiežius Pranciškus)“ (5–12 kl.) 

Vasario 22 d. Kauno „Vyturio“ gimnazija  

Literatūrinė-muzikinė kompozicija 

„Skatinęs tautinę savigarbą“ poetui 

Justinui Marcinkevičiui atminti 

Vasario 23 d. Kauno šv. Kazimiero 

progimnazija   

 

Lietuvių poezijos skaitymo konkursas 

(baigiamasis turas) 

Vasario mėn. Viešoji įstaiga „Girstučio“ 

kultūros ir sporto centras, 

Kauno miesto savivaldybės 

Vinco Kudirkos viešoji 

biblioteka 

Meninio skaitymo konkursas 

 

Kovo 1–2, 7 d. Kauno Pilėnų pagrindinė 

mokykla  

Protmūšis „Auginu žalią Lietuvą“  

(1–4 kl.) 

Kovo 2 d. Prezidento Valdo Adamkaus 

gimnazija  



„Ne veltui bočiai tave taip gynė“: 

viktorina „Juozas Urbšys ir lietuvių 

kalba“, 

žygio, skirto Lietuvos 

nepriklausomybės šventėms, įspūdžių 

vakaras; 

literatūrinė popietė „Poezija ir 

istorija“; 

tradicinis lietuvių kalbos diktantas 

mokiniams, mokytojams, tėvams 

Kovo 6–10 d. Kauno Juozo Urbšio 

pagrindinė mokykla 

 

Projekto „Reklamos kalba“ aptarimas. 

Susitikimas su kalbos specialiste Dalia 

Kėvaliene  

Kovo 9 d. Kauno Maironio 

universitetinė gimnazija  

Renginys „Užkoduotas Tėvynės 

meilės ir ilgesio genas“ 

Kovo 9 d. Generolo Povilo 

Plechavičiaus kadetų licėjus 

Konkursas „Dainuoju Lietuvai“ 

Generolo Jono Žemaičio-Vytauto 

gimimo metinėms paminėti 

Kovo 15 d. Jono Žemaičio-Vytauto 

mokykla-daugiafunkcis 

centras 

 Kauno rajono 

savivaldybė 

 

Kultūrinė, pažintinė, sportinė, 

mokslinė diena „Pažinkim savo 

istoriją“ (5–8, 1–4 gimn. kl.) 

Vasario 10 d. Neveronių gimnazija, Kauno 

Vytauto Didžiojo istorijos ir 

karo muziejus 

Stendas „Gimtoji kalba – tautos 

pamatas“ 

Vasario 15 – kovo 11 d. Šlienavos pagrindinė 

mokykla 

Dokumentų paroda „Gimtoji kalba – 

tautos dvasios stiprybė ir vienybė“  

(Vasario 21-oji – Tarptautinė 

gimtosios kalbos diena)  

Vasario 16 – kovo 11 d. Kauno r. savivaldybės viešoji 

biblioteka 

Dokumentų paroda „Lietuvių kalbos 

likimas – mūsų pačių rankose“ 

Vasario 16 – kovo 11 d. Kauno r. savivaldybės viešoji 

biblioteka 

Dokumentų paroda „Žodi, pakelk 

mūsų dvasią (Just. Marcinkevičius)“ 
Vasario 16 – kovo 11 d. Kauno r. savivaldybės viešoji 

biblioteka 

Integruotos muzikos ir lietuvių kalbos 

pamokos Povilo Stulgos lietuvių 

liaudies instrumentų muziejuje 

Vasario 16 – kovo 11 d. Garliavos Jonučių 

progimnazija 

Literatūrinė paroda „2017-ieji – 

Lietuvių kalbos kultūros metai“ 

Vasario 16 – kovo 11 d. Lapių pagrindinė mokykla 

Literatūrinė paroda „Bernardui 

Brazdžioniui – 110“ 

Vasario 16 – kovo 11 d. Lapių pagrindinė mokykla 

Viktorina vaikams ir paaugliams 

„Kalba – valstybingumo simbolis“ 

Vasario 17 d. Kauno r. savivaldybės viešoji 

biblioteka 

Konkursas „Gražiausiai 

padeklamuotas eilėraštis“  

(1–2, 5–8 kl.) 

Vasario 20 d. Piliuonos gimnazija 

Protų mūšis lietuvių kalbos ir kalbos 

istorijos klausimais (5–6 kl.) 

Vasario 20 d. Ežerėlio pagrindinė mokykla 

B. Maziliauskaitė „Kūrybinės 

dirbtuvės“ (6 kl.) 

Vasario 20–24 d. Garliavos Jonučių 

progimnazija 



Paroda „Seniausia knyga mano 

namuose“ 

Vasario 20–27 d. Vilkijos gimnazija 

Literatūrinių personažų lėlių paroda 

„Mane pagamino vaikai“ 

Vasario 20 – kovo 10 d. Vilkijos gimnazija 

Viktorina „Moki žodį – žinai kelią“ Vasario 20 – kovo 10 d. Vilkijos gimnazija 

Lietuvių kalbos ir literatūros 

viktorina, skirta gimtosios kalbos 

dienai (2–3 kl.) 

Vasario 21 d. Karmėlavos Balio Buračo 

gimnazija 

Literatūrinė popietė „Kalba gimtoji 

lūposna įdėta“. Skaitome, 

deklamuojame ir dainuojame 

lietuviškai 

Vasario 21 d. Kauno r. savivaldybės viešoji 

biblioteka 

Minime Tarptautinės gimtosios kalbos 

dieną. Susitikimas su Alvydu Butkumi 

„Mes baltai“ 

Vasario 21 d. Garliavos Jonučių gimnazija 

Pasakų skaitymas (1–4 kl.) Vasario 21 d. Piliuonos gimnazija 

Pasakų klausymas ir inscenizavimas 

(priešmokyklinė grupė)  

Vasario 21 d. Piliuonos gimnazija 

Protų mūšis „Gimtoji kalba“ Vasario 21 d. Lapių pagrindinė mokykla 

Skaitymai „Kalba gimtoji lūposna 

įdėta“ 

Vasario 21 d. Raudondvario gimnazija 

Skaitymai „Valanda su gimtąja kalba“  Vasario 21 d. Šlienavos pagrindinė 

mokykla 

3–4 klasių mokinių pamokėlės 

mažesniesiems „Žmonės, kurie 

puoselėjo lietuvių kalbą“ 

Vasario 22 d. Šlienavos pagrindinė 

mokykla 

Lietuvių kalbos olimpiada (5–10 kl.) Vasario 22 d. Šlienavos pagrindinė 

mokykla 

Viktorina vaikams ir paaugliams 

„Menu mįslę keturgyslę“  

Vasario 22 d. Kauno r. savivaldybės viešoji 

biblioteka 

Kūrybinės dirbtuvėlės „Gražiausių 

lietuviškų žodžių medis“ 

Vasario 23 d. Kauno r. savivaldybės viešoji 

bibliotekos Ežerėlio filialas 

Raštingumo konkursas (5–10 kl.) Vasario 23 d. Zapyškio pagrindinė 

mokykla 

Netradicinė pamoka „Lietuviški 

ženklai pasaulyje“. Išvyka į Vilniaus 

knygų mugę 

Vasario 23–24 d. Piliuonos gimnazija 

Kultūrinė pažintinė diena „Diena su 

knyga“. Išvyka į Vilniaus Knygų 

mugę 

Vasario 24 d. Šlienavos pagrindinė 

mokykla 

Susitikimas su rašytoja Raminta 

Baltrušyte (5 kl.) 

Vasario 24 d. Karmėlavos Balio Buračo 

gimnazija 

Viktorina „Ką žinome apie ryškiausias 

lietuvių kalbą puoselėjusias 

asmenybes?“ 

Vasario 24 d. Kauno r. savivaldybės viešoji 

biblioteka 

Gražiausio lietuviško žodžio rinkimai 

(1–4, 5–8 kl.) 

Vasario 27 d. Piliuonos gimnazija 

„Gražiausių lietuviškų žodžių medis“ Vasario 27 d. Kulautuvos pagrindinė 



mokykla 

Protų mūšis lietuvių kalbos ir kalbos 

istorijos klausimais (7–8 kl.) 

Vasario 27 d. Ežerėlio pagrindinė mokykla 

Lietuvių kalbos savaitės atidarymas. 

Žodžių medis su linksmiausiais ir 

gražiausiais žodžiais 

Vasario 27 d. Čekiškės Prano Dovydaičio 

gimnazija 

Mokinių ir mokytojų rašysenos 

konkursas „Dailyraščio karalius“ 

Vasario 27 d. 

 

Kulautuvos pagrindinė 

mokykla 

Protų mūšis „Žodis – ne žvirblis“ Vasario 27 d. Garliavos Juozo Lukšos 

gimnazija 

Tautosakos konkursas Vasario 27 d. Akademijos Ugnės Karvelis 

gimnazija 

Raštingiausio mokinio konkursas 

(diktantas) (4–10 kl.) 

Vasario 27 – kovo 3 d. Garliavos Adomo Mitkaus 

pagrindinė mokykla 

Raštingiausio mokinio konkursas  

(5–10 kl.) 

Vasario 27 – kovo 3 d. Šlienavos pagrindinė 

mokykla 

Skaitovų konkursas 

 

Vasario 27 – kovo 3 d. Garliavos Adomo Mitkaus 

pagrindinė mokykla 

Kūrybiniai mokinių darbai „Sukurk 

reklamą knygai“ 

Vasario 27 – kovo 10 d. Vilkijos gimnazija 

Plakatų, skatinančių taisyklingai 

kalbėti, rengimas ir paroda 

Vasario 27 – kovo 10 d. Vilkijos gimnazija 

Knygų mainų mugė Vasario 28 d. Čekiškės Prano Dovydaičio 

gimnazija 

Ievai Simonaitytei atminti skirta 

popietė „Pati mačiau, pati girdėjau, 

pati buvau jų tarpe“ 

Vasario 28 d. Raudondvario gimnazija 

Projektas „Lietuvos gėlės trioletuose“ Vasario 28 d. Akademijos Ugnės Karvelis 

gimnazija 

Skaitymai apie lietuvių kalbos 

išsaugojimo svarbą 

Vasario 28 d. Babtų gimnazija 

Dailyraščio konkursas „Rašom 2017“ Vasario mėn. Garliavos Jonučių gimnazija 

Juozo Grušo kūrybos skaitymai Vasario mėn. Raudondvario gimnazija 

Lietuvių kalbos olimpiada Vasario mėn. Neveronių gimnazija 

Lietuvių kalbos (gimtosios) 

konferencija „Kalba – vienybės 

motina“ 

Vasario mėn. Garliavos Jonučių gimnazija 

Plakato „Gimtoji kalba“ konkursas Vasario mėn. Šlienavos pagrindinė 

mokykla 

Viktorina „Lietuvių kalba – mano 

brangiausia kalba“  

Vasario mėn. Kauno r. savivaldybės viešoji 

biblioteka 

Filmo „Knygnešys“ peržiūra Vasario – kovo mėn. Kulautuvos pagrindinė 

mokykla 

Integruotasis lietuvių kalbos ir dailės 

konkursas „Piešiu pasaką“ 

Vasario – kovo mėn. Kulautuvos pagrindinė 

mokykla 

Konkursas „Raštingiausias 

gimnazistas“ 

Vasario – kovo mėn. Domeikavos gimnazija 

Projektas „Naujažodžiai Vasario – kovo mėn. Domeikavos gimnazija 



kasdienybėje“ 

Projektas „Taisyklinga kalba“ Vasario – kovo mėn. Domeikavos gimnazija 

Viktorina „Kalbos žinovas“ Vasario – kovo mėn. Domeikavos gimnazija 

Respublikinis prozos kūrinių 

konkursas, skirtas Vladui Dautartui 

Vasario – kovo mėn. Raudondvario gimnazija 

Dailyraščio konkursas (2–5 kl.) Kovo l d. Čekiškės Prano Dovydaičio 

gimnazija 

Dailyraščio konkursas ir dailiausio 

rašto darbelių paroda (1–10 kl.) 

Kovo l d. Zapyškio pagrindinė 

mokykla 

Pasakų lietuvių liaudies motyvais 

kūrimas (1–2, 5–8 kl.) 

Kovo l–2 d. Piliuonos gimnazija 

Mokyklinė lietuvių kalbos olimpiada 

(5–8 kl.) 

Kovo 1–3 d. Raudondvario gimnazija 

Karikatūrų paroda „Kalbos kultūra 

linksmai“ 

Kovo 1–10 d. Garliavos Juozo Lukšos 

gimnazija 

Kūrybinių darbų „Tėvynei ir Laisvei“ 

paroda 

Kovo 1–11 d. Šlienavos pagrindinė 

mokykla 

Paroda, skirta Vladui Dautartui Kovo 1–14 d. Raudondvario gimnazija 

Dailyraščio konkursas (5–6 kl.) Kovo 2 d. Babtų gimnazija 

Lietuviško žodžio žaismė. Viktorina-

konkursas (5–6 kl.) 

Kovo 2 d. Kulautuvos pagrindinė 

mokykla 

Paskaita „Mūsų kalbos etiketas“ Kovo 2 d. Lapių pagrindinė mokykla 

Raiškiojo žodžio konkursas 

„Skaitome padavimus ir legendas“ 

Kovo 2 d. Kauno r. savivaldybės 

viešosios bibliotekos Ežerėlio 

filialas 

Raštingiausio gimnazisto rinkimai Kovo 2 d. Čekiškės Prano Dovydaičio 

gimnazija 

Renginys „Iš tautosakos lobyno“  

(5–8 kl.) 

Kovo 2 d. Čekiškės Prano Dovydaičio 

gimnazija 

Viktorina vaikams ir paaugliams 

„Kalba – didžiausias žmogaus turtas“ 

Kovo 2 d. Kauno r. savivaldybės viešoji 

biblioteka 

Dainuojamosios poezijos popietė Kovo 3 d. Akademijos Ugnės Karvelis 

gimnazija 

Gražiausio lietuviško žodžio rinkimai Kovo 3 d. Šlienavos pagrindinė 

mokykla 

Pranešimų „Mano gimtosios kalbos 

istorija“ rengimas 

Kovo 3 d. Šlienavos pagrindinė 

mokykla 

Popietė „Kelionė mįslių ir galvosūkių 

labirintais“ 

Kovo 3 d. Kauno r. savivaldybės viešoji 

biblioteka 

Linksmiausių lietuviškų žodžių medis Kovo 3–10 d. Vilkijos gimnazija 

Laiškas kalbai (5–6 kl.) Kovo 6 d. Vandžiogalos gimnazija 

Lietuviškų pasakų popietė „Seku seku 

pasaką“ (1–4 kl.) 

Kovo 6 d. Vandžiogalos gimnazija 

Protų mūšis lietuvių kalbos ir kalbos 

istorijos klausimais (9–10 kl.) 

Kovo 6 d. Ežerėlio pagrindinė mokykla 

Kūrybinių darbų paroda „Vaikams 

gražiausi lietuviški žodžiai“ 

Kovo 7 d. Šlienavos pagrindinė 

mokykla 

Literatūrinė popietė „Žodžio sparnai Kovo 7 d. Kauno r. savivaldybės viešoji 



tavo sielai“. Lietuvių kalbos išteklių 

informacinės sistemos (LKIIS) 

pristatymas 

biblioteka 

Protų mūšis „Kalba gimtoji lūposna 

įdėta“ (lietuvių kalbos istorija, 

tautosaka, literatūra, kalbos kultūra) 

(5–8 kl.) 

Kovo 7 d. Zapyškio pagrindinė 

mokykla 

Raštingiausio moksleivio konkursas Kovo 7 d. Vandžiogalos gimnazija 

Užklasinis skaitymas „Skaityti 

nenuobodu“ (5–8 kl.) 

Kovo 7 d. Babtų gimnazija 

Protų mūšis „Etnografiniai regionai“  

(7–8 kl.) 

Kovo 8 d. Vandžiogalos gimnazija 

Viktorina „Ar žinai?“ (1–2 gimn. kl.) Kovo 8 d. Vandžiogalos gimnazija 

Baigiamoji konferencija „Gimtoji 

kalba“ 

Kovo 9 d. Šlienavos pagrindinė 

mokykla 

Filmo „Knygnešys“ peržiūra (3–4 

gimn. kl.) 

Kovo 9 d. Vandžiogalos gimnazija 

Filmo „Vėtrose nepaklydęs. Poeto 

Bernardo Brazdžionio sugrįžimai“ 

peržiūra 

Kovo 9 d. Lapių pagrindinė mokykla 

Literatūrinė popietė (5–10 kl.) Kovo 9 d. Zapyškio pagrindinė 

mokykla 

Popietė „Tai iš jos, iš kalbos, liaudies 

godos atgyja...“ (Č. Jakštytė) 

Kovo 9 d. Kauno r. savivaldybės viešoji 

biblioteka 

Viktorina „Lietuviais esame mes 

gimę...“ 

Kovo 9 d. Ežerėlio pagrindinė mokykla 

Viktorina vaikams ir paaugliams 

„Graži kalba žmogų puošia“ 

Kovo 9 d. Kauno r. savivaldybės viešoji 

biblioteka 

Akcija „Gražiausias lietuviškas žodis“ 

(5–8, 1 gimn. kl.) 

Kovo 10 d. Karmėlavos Balio Buračo 

gimnazija 

Baigiamasis Lietuvių kalbos dienų 

renginys 

Kovo 10 d. Vilkijos gimnazija 

Edukacinė išvyka į Lietuvių kalbos 

instituto Kalbos muziejų 

„Lituanistikos židinys“ 

Kovo 10 d. Šlienavos pagrindinė 

mokykla 

Knygų penketuko rinkimai  Kovo 10 d. Vandžiogalos gimnazija 

Lietuvių kalbos dienų baigiamasis 

renginys „Kalba gimtoji lūposna 

įdėta“ 

Kovo 10 d. Babtų gimnazija 

Minikonferencija-tiriamųjų darbų 

pristatymas „Mūsų vartojamos kalbos 

ypatybės“ 

Kovo 10 d. Garliavos Adomo Mitkaus 

pagrindinė mokykla 

Atpasakojimo konkursas „Geriausias 

pasakotojas“ 

Kovo mėn. Garliavos Jonučių 

progimnazija 

Borutaičių renginys „Mes borutaičiai“ Kovo mėn. Garliavos Jonučių gimnazija 

Ekskursijos į muziejus (Lietuvių 

literatūros muziejų ir kt.) 

Kovo mėn. Garliavos Jonučių gimnazija 



Etnokultūros konkursas „Iš tautos 

skrynios“ (5 kl.) 

Kovo mėn. Garliavos Jonučių 

progimnazija 

Konferencija Kauno r. mokytojams 

„Kalbinis ir literatūrinis ugdymas 5–8 

klasėse“ 

Kovo mėn. Garliavos Jonučių 

progimnazija 

Viktorina „Ką žinau apie Kazį 

Borutą?“ (5–8 kl.) 

Kovo mėn. Garliavos Jonučių 

progimnazija 

Viktorina „Pažink Šatrijos Raganą“ 

(6–8 kl.) 

Kovo mėn. Neveronių gimnazija 

Dailyraščio konkursas Kovo mėn. Akademijos Ugnės Karvelis 

gimnazija 

Lietuvių kalbos konferencija „Kalba 

gimtoji lūposna įdėta (J. Degutytė)“ 

(5–8, 1–4 gimn. kl.) 

Kovo mėn. Neveronių gimnazija 

Vienos raidės istorijos konkursas Kovo mėn. Akademijos Ugnės Karvelis 

gimnazija 

Viktorina „Knygnešių šventa gadynė“ Kovo mėn. 

 

Kauno r. savivaldybės 

viešosios bibliotekos 

Ringaudų filialas 

 Kėdainių rajono 

savivaldybė 

 

Literatūros skaitymai „Žodžio sparnai 

tavo sielai“ 

Vasario 10 d. Kėdainių r. savivaldybės 

Mikalojaus Daukšos 

viešosios bibliotekos 

Paaluonio filialas 

Popietė „Knygų karalystė“ Vasario 10 d. Krakių Mikalojaus Katkaus 

gimnazija 

Gimtosios kalbos dienai skirta popietė 

„...sunaikinsi kalbą – užtemdysi saulę 

danguje, sumaišysi pasaulio tvarką, 

atimsi gyvybę ir garbę“  

Vasario 10 d. Kėdainių r. savivaldybės 

Mikalojaus Daukšos 

viešosios bibliotekos 

Kalnaberžės filialas 

Atmintinė „Stebėk savo kalbą ir venk 

klaidų“ 

Vasario 13 d. Kėdainių r. savivaldybės 

Mikalojaus Daukšos 

viešosios bibliotekos 

Pajieslio filialas 

Spaudinių paroda „Gimtųjų žodžių 

apkabintas, aš gyvas kalboje“ 

Vasario 13 – kovo 13 d. Krakių Mikalojaus Katkaus 

gimnazija 

Vasario 16-osios minėjimas „Laisvė 

poetų, rašytojų kūryboje“ 

Vasario 13–17 d. Krakių Mikalojaus Katkaus 

gimnazija 

Chorų karai „Dainos lietuvių poetų 

tekstais“ 

Vasario 15 d. Josvainių gimnazija 

Netradicinio ugdymo diena „Aš tikrai 

myliu Lietuvą“ 

Vasario 15 d. Kėdainių specialioji mokykla 

Paroda „Maža tauta su dideliu 

žodynu“ 

Vasario 15 d. Kėdainių r. savivaldybės 

Mikalojaus Daukšos 

viešosios bibliotekos 

Paaluonio filialas 

Paroda „Skambėk, lietuviškas žodi“ 

(5–12 kl.) 

Vasario 15 d. Kėdainių r. savivaldybės 

Mikalojaus Daukšos viešoji 



biblioteka 

Paroda „Žaidžiu žodžiu“ (1–4 kl.) Vasario 15 d. Kėdainių r. savivaldybės 

Mikalojaus Daukšos viešoji 

biblioteka 

Skaitovų šventė  Vasario 15 d. Labūnavos pagrindinės 

mokyklos Nociūnų skyrius 

Akcija „Jono Basanavičiaus 

skaitymai“ 

Vasario 16 d. Kėdainių kultūros centras, 

Kėdainių kultūros centro 

vaikų ir jaunimo teatro 

studija „Polėkis“ 

Akcija „Linkiu aš Lietuvai...“ Vasario 16 – kovo 11 d. Kėdainių r. savivaldybės 

Mikalojaus Daukšos viešoji 

biblioteka 

Paroda „Lietuviškos knygos kelias“ Vasario 16 – kovo 11 d. Truskavos pagrindinė 

mokykla 

Piešinių konkursas-paroda 

„Gražiausias lietuviškas žodis“  

(1–4 kl.) 

Vasario 16 – kovo 11 d. Akademijos gimnazija 

Tautiniais ornamentais dekoruotų 

knygos skirtukų paroda 

Vasario 16 – kovo 11 d. Truskavos pagrindinė 

mokykla 

Paroda „Iš duonos kvapo ir miškų 

giesmės kalba gimtoji lūposna įdėta“ 

Vasario 17 d. Kėdainių r. savivaldybės 

Mikalojaus Daukšos 

viešosios bibliotekos Šėtos 

filialas 

Renginys „Gražiausių lietuviškų 

žodžių medis“ 

Vasario 17 d. Šėtos kultūros centras 

Renginys „Auginkime gražiausių 

lietuviškų žodžių medį“ 

Vasario 17 d. Kėdainių r. savivaldybės 

Mikalojaus Daukšos 

viešosios bibliotekos Šėtos 

filialas 

Literatūros skaitymai „Žodžio sparnai 

tavo sielai...“ 

Vasario 18 d. Kėdainių r. savivaldybės 

Mikalojaus Daukšos 

viešosios bibliotekos 

Lančiūnavos filialas 

Lankstukas „Stebėk savo kalbą ir 

venk klaidų“ 

Vasario 20 d. Krakių Mikalojaus Katkaus 

gimnazijos Pajieslio skyrius-

daugiafunkcis centras 

Renginių ciklas, skirtas Tarptautinei 

gimtosios kalbos dienai 

Vasario 20–28 d. Krakių Mikalojaus Katkaus 

gimnazija 

Akcija „Papuoškime Kalbos medį 

lietuvių poetų posmais apie kalbą“ 

Vasario 21 d. Kėdainių „Ryto“ 

progimnazija 

El. akcija „Gimtosios kalbos diena“ Vasario 21 d. Miegėnų pagrindinė mokykla 

Kūrybinė užduotis „Mano gražiausias 

lietuviškas žodis“ 

Vasario 21 d. Krakių Mikalojaus Katkaus 

gimnazijos Pajieslio skyrius-

daugiafunkcis centras 

Popietė „Gimtoji kalba – žmogaus 

garbė“, skirta Tarptautinei gimtosios 

kalbos dienai 

Vasario 21 d. Kėdainių r. savivaldybės 

Mikalojaus Daukšos 

viešosios bibliotekos 

Mantviliškio filialas 

Literatūrinė popietė „Kalbą girdim čia Vasario 21 d. Kėdainių r. savivaldybės 



gražiausią, tarp gyvų kalbų seniausią“ Mikalojaus Daukšos 

viešosios bibliotekos 

Šlapaberžės filialas 

Popietė „Gimtųjų žodžių apkabintas, 

aš gyvas kalboje“, skirta Tarptautinei 

gimtosios kalbos dienai 

Vasario 21 d. Kėdainių r. savivaldybės 

Mikalojaus Daukšos 

viešosios bibliotekos filialas 

„Liepa“ 

Renginys „Graži kalba atveria duris“ Vasario 21 d. Kėdainių r. savivaldybės 

Mikalojaus Daukšos 

viešosios bibliotekos 

Aristavos filialas 

Renginys „Mikalojus Daukša – meilės 

tėvų kalbai puoselėtojas“ 

Vasario 21 d. Kėdainių r. savivaldybės 

Mikalojaus Daukšos 

viešosios bibliotekos Tiskūnų 

filialas 

Tarptautinei gimtosios kalbos dienai. 

Protmūšis 

Vasario 21 d. Šėtos kultūros centras 

Teatralizuotas skaitymas „Trumpos 

šmaikščios lietuvių pasakos“ 

Vasario 21 d. Kėdainių r. savivaldybės 

Mikalojaus Daukšos 

viešosios bibliotekos Vainikų 

filialas 

Raštingiausio mokinio konkursas Vasario 22 d. LSU Kėdainių „Aušros“ 

progimnazija 

Dailyraščio konkursas (1 gimn. kl.) Vasario 23 d. Kėdainių „Atžalyno“ 

gimnazija 

Literatūrinė-muzikinė kompozicija 

„Dainuoju ir deklamuoju Lietuvai“ 

Vasario 23 d. Kėdainių r. savivaldybės 

Mikalojaus Daukšos 

viešosios bibliotekos 

Nociūnų filialas  

Praktinis seminaras kultūros 

darbuotojams „Kalbos stilius ir 

raštvedybos pagrindai oficialiuose 

dokumentuose ir kvietimuose“ 

Vasario 23 d. Kėdainių kultūros centras 

Meninio skaitymo popietė „Tas 

skambus lietuviškas žodis“ 

Vasario 24 d. Kėdainių r. savivaldybės 

Mikalojaus Daukšos 

viešosios bibliotekos 

Miegėnų filialas 

Seminaras Kėdainių r. savivaldybės, 

seniūnijų, savivaldybės įstaigų, 

įmonių darbuotojams „Viešojo 

administravimo institucijos ir įstaigos 

vidaus dokumentų rengimas ir 

kanceliarinės kalbos vartojimo 

ypatumai“ 

Vasario 24 d. Kėdainių r. savivaldybė 

Popietė „Gimtųjų žodžių apkabintas, 

aš gyvas kalboje“ 

Vasario 25 d. Kėdainių r. savivaldybės 

Mikalojaus Daukšos 

viešosios bibliotekos 

Skaistgirio filialas 

Popietė „Kas lietuviškam žody 

sudėta“ 

Vasario 25 d. Kėdainių r. savivaldybės 

Mikalojaus Daukšos 



viešosios bibliotekos 

Langakių filialas 

Popietė „Oi sukas, sukas mįslių 

ratelis“ (1–4 kl.)  

Vasario 25 d. Kėdainių r. savivaldybės 

Mikalojaus Daukšos 

viešosios bibliotekos Krakių 

filialas 

Viktorina „Smagiai žaidžiu – gražiai 

kalbu“ 

Vasario 25 d. Kėdainių r. savivaldybės 

Mikalojaus Daukšos 

viešosios bibliotekos 

Keleriškių filialas 

Viktorina „Moki žodį – žinai kelią“  

(5 kl.) 

Vasario 27 d. Kėdainių „Ryto“ 

progimnazija 

Konkursas „Rašysena 2017“ (5–6 kl.) Vasario 27 – kovo 3 d. Akademijos gimnazija 

Konkursas „Rašau diktantą“ (7–8 kl.) Vasario 27 – kovo 3 d. Akademijos gimnazija 

Kūrybiniai bandymai „Akrostichas 

Lietuvai“ (5–8, 1–4 gimn. kl.) 

Vasario 27 – kovo 3 d. Akademijos gimnazija 

Skaitymai „Žodis kaip žiedas...“ (5–8, 

1–4 gimn. kl.) 

Vasario 27 – kovo 3 d. Akademijos gimnazija 

Renginys „Imkit mane ir skaitykit“, 

skirtas pirmosios lietuviškos knygos 

470-osioms metinėms (7 kl.) 

Vasario 28 d. Kėdainių „Ryto“ 

progimnazija 

Akcija „Gražiausi lietuviški žodžiai“ 

 

Vasario mėn. Krakių Mikalojaus Katkaus 

gimnazija 

Akcija „Kalbėkime taisyklingai“ 

 

Vasario mėn. Kėdainių Juozo Paukštelio 

progimnazija 

Dailyraščio konkursas „Rašom“  

(1–4 kl.) 

Vasario mėn. Akademijos gimnazijos 

„Kaštono“ skyrius 

Dailyraščio konkursas „Rašom“ 

 

 

 

Vasario mėn. Labūnavos pagrindinė 

mokykla, Pelėdnagių 

„Dobiliuko“ ir Nociūnų 

skyriai 

Dailyraščio konkursas „Rašom“ Vasario mėn. Kėdainių mokykla-darželis 

„Vaikystė“ 

Dailyraščio konkursas (1–4 kl.) 

 

Vasario mėn. Krakių Mikalojaus Katkaus 

gimnazija 

Dailyraščio konkursas (5–6 kl.) Vasario mėn. LSU Kėdainių „Aušros“ 

progimnazija 

Dailyraščio konkursas vaikams ir 

tėvams 

Vasario mėn. Krakių Mikalojaus Katkaus 

gimnazija 

Dailyraščio konkursas 

 

Vasario mėn. Miegėnų pagrindinė mokykla  

Dailyraščio konkursas Vasario mėn. Šėtos gimnazija  

Dailyraščio konkursas 

 

Vasario mėn. Truskavos pagrindinė 

mokykla 

Grafikos darbų paroda „Martyno 

Mažvydo „Katekizmui“ – 470“ 

Vasario mėn. Šėtos gimnazija 

Dailės olimpiada „Piliakalniai: 

praeities retrospektyva, dabarties 

realijos, ateities vizijos“ 

Vasario mėn. Kėdainių suaugusiųjų ir 

jaunimo mokymo centras 



Diktantas „Kalboje tauta pasisako, kas 

esanti“ 

Vasario mėn. Kėdainių šviesioji gimnazija 

Ievos Simonaitytės kūrybos skaitymai 

žvakių šviesoje 

Vasario mėn. Kėdainių suaugusiųjų ir 

jaunimo mokymo centras 

Konkursas „Skaitau lietuvišką 

pasaką“ 

Vasario mėn. Labūnavos pagrindinė 

mokykla 

Konkursas „Žodžiai Lietuvai“ 

 

Vasario mėn. Labūnavos pagrindinė 

mokykla 

Literatūros skaitymai: visa gimnazija 

vienu metu skaito Ievos Simonaitytės 

tekstus 

Vasario mėn. Josvainių gimnazija 

Literatūros skaitymai „Skaitau 

draugui lietuvių liaudies pasakas“ 

Vasario mėn. Vilainių mokykla-darželis 

„Obelėlė“ 

Meninio skaitymo šventė darželio 

vaikams 

Vasario mėn. Kėdainių mokykla-darželis 

„Puriena“ 

Paroda „Gražiausių lietuviškų žodžių 

medis“ 

Vasario mėn. Labūnavos pagrindinės 

mokyklos Nociūnų skyrius 

Paroda „Martyno Mažvydo 

„Katekizmui“ – 470“ 

Vasario mėn. Labūnavos pagrindinė 

mokykla 

Paroda, skirta Jonui Basanavičiui 

prisiminti 

Vasario mėn. Kėdainių šviesioji gimnazija 

Pasakų, legendų, eilėraščių kūrimo 

konkursas „Mano Lietuva“ 

Vasario mėn. Šėtos gimnazija 

Popietė „Adomo Jakšto kūrybos 

skaitiniai“ 

Vasario mėn. Pagirių Adomo Jakšto 

skyrius-daugiafunkcis centras 

Popietė „Aš myliu Lietuvą“ 

 

Vasario mėn. Labūnavos pagrindinės 

mokyklos Nociūnų skyrius 

Popietė darbuotojams „Maža garbė 

svetimom kalbom kalbėti, didi gėda 

savos gerai nemokėti (J. Jablonskis)“ 

Vasario mėn. Kėdainių lopšelis-darželis 

„Vyturėlis“ 

Popietė „Kuriu eilėraštį Lietuvai“ 

 

 

Vasario mėn. Labūnavos pagrindinės 

mokyklos Pelėdnagių 

„Dobiliuko“ skyrius 

Popietė „Lietuvių kalbos savaitės 

refleksija“ 

Vasario mėn. Josvainių gimnazija 

Popietė „Meilė Tėvynės laisvei, žemei 

ir savo kalbai“, skirta Jono 

Basanavičiaus mirties 90-mečiui ir 

Valstybės atkūrimo dienai paminėti 

Vasario mėn. Kėdainių suaugusiųjų ir 

jaunimo mokymo centras 

Popietė „Miklūs piršteliai – graži 

kalba“ 

Vasario mėn. Labūnavos pagrindinės 

mokyklos „Ąžuoliuko“ 

skyrius 

Popietė „Mokiniams knygą skaito 

tėvai“ 

Vasario mėn. Truskavos pagrindinė 

mokykla 

Popietė „Mūsų kalba pati gražiausia“ Vasario mėn. Labūnavos pagrindinės 

mokyklos „Ąžuoliuko“ 

skyrius 

Popietė „Skaitau Tau knygą“ Vasario mėn. Miegėnų pagrindinė mokykla 

Popietė „Stebuklingas knygų medis“ Vasario mėn. Labūnavos pagrindinė 



(2 kl.) mokykla 

Projektas „Po pasakos sparnu“ 

 

Vasario mėn. Kėdainių mokykla-darželis 

„Vaikystė“ 

Raštingiausio pradinuko konkursas 

„Rašau diktantą 2017“ (2–4 kl.) 

Vasario mėn. Kėdainių „Ryto“ 

progimnazija 

Raštingiausio mokinio konkursas Vasario mėn. Šėtos gimnazija 

Skaitinių popietė „Pasakų karalystėje“ Vasario mėn. Vilainių mokykla-darželis 

„Obelėlė“ 

Stendas „Lietuvių kalbos istorija. 

Žymiausi kalbininkai“ 

Vasario mėn. Šėtos gimnazija 

Stendas „Nevartotini žodžiai“ Vasario mėn. Šėtos gimnazija 

Tradicinė gimnazijos bendruomenės 

išvyka į Knygų mugę 

Vasario mėn. Josvainių gimnazija 

Tvarkingiausio sąsiuvinio paroda  

(5–6 kl.) 

Vasario mėn. Kėdainių „Ryto“ 

progimnazija 

Edukacinė teatralizuota pamoka 

 

Vasario – kovo mėn. Truskavos pagrindinė 

mokykla 

Fotografijų paroda „Skaitau aš, 

skaityk ir tu“ 

Vasario – kovo mėn. Kėdainių Juozo Paukštelio 

progimnazija 

Interaktyvi viktorina 5–6 metų 

vaikams „Kaip surasti Lietuvą 2017?“ 

Vasario – kovo mėn. Akademijos gimnazijos 

„Kaštono“ skyrius 

Konkursas „Nupiešk gražiausią 

lietuvišką žodį“ 

Vasario – kovo mėn. Labūnavos pagrindinė 

mokykla 

Konkursas „Raštingiausias 

pradinukas“ 

 

 

Vasario – kovo mėn. Labūnavos pagrindinė 

mokykla, Pelėdnagių 

„Dobiliuko“ ir Nociūnų 

skyriai 

Lietuvių kalbos diktanto konkursas 

„Raštingiausias pradinukas“ (2–4 kl.) 

Vasario – kovo mėn. Akademijos gimnazijos 

„Kaštono“ skyrius 

Paroda „M. Mažvydo „Katekizmui“ – 

470“ 

Vasario – kovo mėn. Kėdainių „Ryto“ 

progimnazija 

Paroda, skirta knygnešiui Jurgiui 

Bieliniui 

Vasario – kovo mėn. Kėdainių „Ryto“ 

progimnazija 

Projektas „Graži esi, kalba gimtoji“ 

 

 

Vasario – kovo mėn. Krakių Mikalojaus Katkaus 

gimnazijos Meironiškių 

skyrius 

Projektas „Kuriu pasaką su šeima“ 

 

 

Vasario – kovo mėn. Labūnavos pagrindinės 

mokyklos Pelėdnagių 

„Dobiliuko“ skyrius 

Stendas „Gražiausių lietuviškų žodžių 

medis“ 

Vasario – kovo mėn. Šėtos gimnazija 

Stendas „Ievos Simonaitytės kūryba“ Vasario – kovo mėn. Šėtos gimnazija 

Stendas, skirtas lietuvių kalbininkams Vasario – kovo mėn. Kėdainių „Atžalyno“ 

gimnazija 

Stendas, skirtas lietuvių kalbininkams Vasario – kovo mėn. Kėdainių kalbų mokykla 

Susitikimas su Krašto muziejaus 

archeologu A. Juknevičiumi 

„Piliakalniai – praeitį menantys 

protėvių ženklai“ 

Vasario – kovo mėn. Kėdainių suaugusiųjų ir 

jaunimo mokymo centras 



Šventė „Abėcėlė“ (1 kl.) Kovo 1 d. Krakių Mikalojaus Katkaus 

gimnazija 

Dailyraščio konkursas (5–6 kl.) Kovo 1–3 d. Labūnavos pagrindinė 

mokykla 

Renkame metų skaitytoją. Popietė 

„Imkit mane ir skaitykit...“ 

Kovo 2 d. LSU Kėdainių „Aušros“ 

progimnazija 

Skaitymai „Romualdo Granausko 

„Žodžio paglostymas“ 

Kovo 2 d. Kėdainių r. savivaldybės 

Mikalojaus Daukšos 

viešosios bibliotekos Šėtos 

filialas 

Kaziuko mugė „Tautosakos skrynias 

pravėrus“ 

Kovo 3 d. Akademijos gimnazija 

Paroda „Išlaisvink žmogų ir jis pradės 

kurti (A. de Sent Egziuperi)“, skirta 

Tarptautinei rašytojų dienai 

Kovo 3 d. Kėdainių r. savivaldybės 

Mikalojaus Daukšos 

viešosios bibliotekos 

Mantviliškio filialas 

Rajoninis raiškiojo skaitymo 

konkursas 

Kovo 3 d. Krakių Mikalojaus Katkaus 

gimnazijos „Bitutės“ skyrius 

Reikalų raštai ir kalbos etiketas. 

Seminaras Kėdainių rajono 

savivaldybės kultūros įstaigų 

darbuotojams 

Kovo 3 d. Kėdainių r. savivaldybė 

Viktorina „Iš tautos lobių skrynios“ Kovo 3 d. Kėdainių r. savivaldybės 

Mikalojaus Daukšos 

viešosios bibliotekos 

Pelėdnagių filialas 

Viktorina „Moki žodį – žinai kelią“  

(6 kl.) 

Kovo 3 d. Kėdainių „Ryto“ 

progimnazija 

Dailyraščio konkursas (5–6 kl.) Kovo 4 d. Dotnuvos pagrindinė 

mokykla 

Popietė „Dėkojam jiems – lietuviško 

žodžio skleidėjams“ 

Kovo 4 d. Kėdainių r. savivaldybės 

Mikalojaus Daukšos 

viešosios bibliotekos 

Kunionių filialas 

Skaitymai „O, spalvotoji knygele“ Kovo 5 d. Truskavos pagrindinė 

mokykla 

Renginių ciklas, skirtas Knygnešio 

dienai 

Kovo 6–16 d. Krakių Mikalojaus Katkaus 

gimnazija 

Paroda „Tautinio kostiumo piešimas“ Kovo 7 d. Krakių Mikalojaus Katkaus 

gimnazijos Pajieslio skyrius-

daugiafunkcis centras 

Protų mūšis „Iš lietuvių kalbos 

lobyno“ 

Kovo 7 d. LSU Kėdainių „Aušros“ 

progimnazija 

Renginys „Imkit mane ir skaitykit“, 

skirtas pirmosios lietuviškos knygos 

470-osioms metinėms (8 kl.) 

Kovo 7 d. Kėdainių „Ryto“ 

progimnazija 

Popietė-viktorina „Neieškok žodžio 

kišenėje“ 

Kovo 9 d. Krakių Mikalojaus Katkaus 

gimnazijos Pajieslio skyrius-

daugiafunkcis centras, 

Kėdainių r. savivaldybės 



Mikalojaus Daukšos 

viešosios bibliotekos 

Pajieslio filialas 

Konkursas „Gimta kalba dabina 

kiekvieną“   

Kovo 10 d. Kėdainių r. savivaldybės 

Mikalojaus Daukšos 

viešosios bibliotekos 

Akademijos filialas 

Popietė „Išvalykime savo kalbą“  

(2 kl.) 

Kovo 10 d. Krakių Mikalojaus Katkaus 

gimnazija 

Protmūšis Kovo 10 d. Šėtos kultūros centro Pagirių 

skyrius 

Kūrybinė užduotis „Gražiausia 

abėcėlės raidė“ 

Kovo 10 d. Krakių Mikalojaus Katkaus 

gimnazijos Pajieslio skyrius-

daugiafunkcis centras 

Pranešimų „Lietuvių tautos papročiai“ 

rengimas ir pristatymas Lietuvos 

nepriklausomybės atkūrimo ir 

gimtosios kalbos šventėje 

Kovo 10 d. LSU Kėdainių „Aušros“ 

progimnazija 

Renginys „Imkit mane ir skaitykit“, 

skirtas pirmosios lietuviškos knygos 

470-osioms metinėms 

Kovo 10 d. Labūnavos pagrindinė 

mokykla 

Viktorina „Moki žodį – žinai kelią“ Kovo 10 d. Kėdainių r. savivaldybės 

Mikalojaus Daukšos 

viešosios bibliotekos Pagirių 

filialas 

Paroda „Gimtoji šalis karpiniuose: lai 

už mane kalba mano darbai...“. 

Josvainietės tautodailininkės Albinos 

Mackevičienės minčių „malūnai“ 

Kovo 11 d. Kėdainių r. savivaldybės 

Mikalojaus Daukšos 

viešosios bibliotekos 

Lančiūnavos filialas 

Kalbos savaitė – lietuviškų pasakų 

skaitymas, eilėraščių deklamavimas, 

pasakų kūrimas 

Kovo 13–17 d. Krakių Mikalojaus Katkaus 

gimnazijos „Bitutės“ skyrius 

Paroda „Lietuvių kalbos sargyboje – 

kraštiečiai, gyvenimą paskyrę lietuvių 

kalbai“ 

Kovo 14 d. Kėdainių r. savivaldybės 

Mikalojaus Daukšos viešoji 

biblioteka 

Paroda „Kalba – tautos namai“ Kovo 14 d. Kėdainių r. savivaldybės 

Mikalojaus Daukšos 

viešosios bibliotekos 

Dotnuvos filialas 

Literatūrinė popietė „Skaitau, mąstau, 

tobulėju“, skirta Knygnešio dienai 

paminėti (5–10 kl.) 

Kovo 16 d. Dotnuvos pagrindinė 

mokykla 

Akcija „Tapk knygnešiu“ Kovo mėn. Kėdainių šviesioji gimnazija 

Dailyraščio konkursas „Rašau“  

(5–6 kl.) 

Kovo mėn. Kėdainių Juozo Paukštelio 

progimnazija 

Dailės darbų paroda „Kelias vardan 

lietuviško žodžio. Knygnešys Matas 

Keliauskas“ 

Kovo mėn. Šėtos gimnazija 

Diktanto konkursas (1–4 kl.) 

 

Kovo mėn. Akademijos gimnazijos 

„Kaštono“ skyrius 



Diktanto konkursas (1–4 kl.) 

 

Kovo mėn. Krakių Mikalojaus Katkaus 

gimnazija 

Diktanto konkursas (5–6 kl.) 

 

Kovo mėn. Kėdainių Juozo Paukštelio 

progimnazija 

Diktanto konkursas „Raštingiausias 

pradinukas“ 

Kovo mėn. Kėdainių mokykla-darželis 

„Vaikystė“ 

Gimnazijos radijo laidų ciklas 

„Laidelė po klaidelę“  

Kovo mėn. Josvainių gimnazija 

Konkursas „Gražiausia rašysena“ Kovo mėn. Kėdainių specialioji mokykla 

Knygnešio dienos renginys „Nešame 

knygą vaikams“ 

Kovo mėn. Kėdainių suaugusiųjų ir 

jaunimo mokymo centras 

Meninio skaitymo konkursas (1–4 kl.) Kovo mėn. Krakių Mikalojaus Katkaus 

gimnazija 

Meninio skaitymo konkursas (4 kl.) 

 

Kovo mėn. Kėdainių mokykla-darželis 

„Puriena“ 

Netradicinės pamokos, skirtos 

pirmosios lietuviškos knygos 470-

osioms metinėms 

Kovo mėn. Kėdainių Juozo Paukštelio 

progimnazija 

Pamoka, skirta Mažvydo „Katekizmo“ 

470-mečiui paminėti 

Kovo mėn. Kėdainių šviesioji gimnazija 

Paroda „Kitoks žvilgsnis į 

frazeologizmus“ 

Kovo mėn. Kėdainių Juozo Paukštelio 

progimnazija 

Paroda „Knygnešių takais“ 

 

Kovo mėn. Labūnavos pagrindinė 

mokykla 

Parodėlė „Kuriame pasakų 

iliustracijas“ 

Kovo mėn. Pagirių Adomo Jakšto 

skyrius-daugiafunkcis centras 

Poezijos skaitymo vakaras „Man 

sniegas kvepia hiacintais“ 

Kovo mėn. Kėdainių šviesioji gimnazija 

Poetų eilėraščių skaitiniai „Tėviškėle, 

tu graži“ 

Kovo mėn. Pagirių Adomo Jakšto 

skyrius-daugiafunkcis centras 

Popietė „Juozo Paukštelio vaikystės 

pėdomis“, skirta rašytojo gimimo 

metinėms 

Kovo mėn. Kėdainių Juozo Paukštelio 

progimnazija 

Popietė „Gražiausias lietuviškas 

žodis“ 

Kovo mėn. Akademijos gimnazijos 

„Kaštono“ skyrius 

Popietė „Tautinis kostiumas ir 

prigimtinė kalba – mūsų 

pasididžiavimas“, skirta Tautinio 

kostiumo ir Lietuvių kalbos kultūros 

metams 

Kovo mėn. Kėdainių suaugusiųjų ir 

jaunimo mokymo centras 

Projektas „Skaito visa mokykla“ Kovo mėn. Kėdainių specialioji mokykla 

Projektas „Žmogaus ir gyvūnų 

savybių palyginimas lietuvių 

tautosakoje“ 

Kovo mėn. Kėdainių Juozo Paukštelio 

progimnazija 

Protmūšis „Lietuviais esame mes 

gimę“ 

Kovo mėn. Šėtos gimnazija 

Rajoninė mažųjų skaitovų poezijos 

šventė „Poezijos pavasarėlis“ 

Kovo mėn. Kėdainių lopšelis-darželis 

„Vyturėlis“ 

Renginys „Skaityti vėl madinga“. Kovo mėn. Šėtos gimnazija 



Perskaityta knyga ir iliustracija 

Renginys „Jie nešė lietuvišką žodį“ Kovo mėn. Šėtos gimnazija 

Renginys „Nepatikėsite: kalba gali 

išgelbėti pasaulį“ 

Kovo mėn. Kėdainių r. savivaldybė, 

Lietuvių kalbos institutas, 

Kėdainių švietimo pagalbos 

tarnyba, Kėdainių krašto 

muziejaus Daugiakultūris 

centras 

Rytmetys „Kelionė į pasakų 

karalystę“ (3 kl.) 

Kovo mėn. Labūnavos pagrindinė 

mokykla 

Susitikimas su poete Zita Gaižauskaite Kovo mėn. Vilainių mokykla-darželis 

„Obelėlė“ 

Susitikimas „Svečiuose pas 

bibliotekininkę“ 

Kovo mėn. Vilainių mokyklos-darželio 

„Obelėlė“Aristavos skyrius 

Viktorina „Kalba – didis dalykas“ Kovo mėn. Vilainių mokykla-darželis 

„Obelėlė“ 

Viktorina „Moki žodį – žinai kelią“ Kovo mėn. Labūnavos pagrindinės 

mokyklos Pelėdnagių 

„Dobiliuko“ skyrius 

Viktorina „Moki žodį – žinai kelią“ Kovo mėn. Kėdainių mokykla-darželis 

„Vaikystė“ 

 Kelmės rajono 

savivaldybė 

 

Lietuvių kalbos patarimų lankstinukų 

platinimo akcija 

Vasario 16 – kovo 11 d. Kelmės r. savivaldybės 

administracija 

Lietuvių kalbos dienų renginiai 

„Kalboje visų namai“ visose Kelmės 

r. mokyklose  

Vasario 16 – kovo 11 d. Kelmės r. savivaldybės 

administracijos Švietimo, 

kultūros ir sporto skyrius, 

rajono mokyklos 

Dailyraščio konkursas (5–10 kl.) Vasario 20 d. Kelmės r. Vaiguvos Vlado 

Šimkaus pagrindinė mokykla 

Spaudinių paroda „Gimtoji kalba – 

didelis tautos turtas“ 

Vasario 20 d. Tytuvėnų biblioteka 

Spaudinių paroda „Žymiausi lietuvių 

kalbininkai“ 

Vasario 20 d. Pagryžuvio biblioteka 

Lietuvių kalbos draugijos Kelmės 

skyriaus įkūrimas: 

Gimtosios kalbos dienos minėjimas; 

renginys „Žymūs Kelmės žmonės. 

Jurgis Talmantas: asmenybė, darbai“ 

Vasario 21 d. Lietuvių kalbos draugijos 

Kelmės skyrius 

Popietė „Lietuviško žodžio šviesa“ Vasario 21 d. Liolių biblioteka 

Skaitymo varžybos (1–4 kl.); prozos 

kūrinių skaitymo konkursas (5–10 kl.) 

Vasario 21 d. Kelmės r. Vaiguvos Vlado 

Šimkaus pagrindinė mokykla 

Vaikų kūrybinio teksto rašymo 

konkursas „Raidžių dailumas“ 

Vasario 21 d. Tytuvėnų biblioteka 

Renginių vaikams ciklas „Gimtoji 

kalba – švyturys, parodantis kelią į 

savo namus“: 

žaidimas-akcija „Greitakalbės. 

Vasario 21–28 d. Kelmės r. savivaldybės 

Žemaitės viešoji biblioteka 

http://www.centras.kedainiai.lm.lt/
http://www.centras.kedainiai.lm.lt/


Pasakos be galo ir kt.“; 

viktorina „Žodžių versmė“; 

trumpametražių filmų „Žemaitukais 

paskui Dubysą“, „Pergalė, be kurios 

nebūtų Lietuvos“ peržiūra; 

kūrybiniai užsiėmimai „Papuošiu 

raidyną...“; 

įdomiausio lietuviško žodžio 

rinkimas; 

spaudinių paroda „Kalboje visų 

namai...“, 

kūrybos darbų paroda „Mano raidės“ 

Akcija „Užrašyk gražiausią lietuvišką 

žodį“ 

Vasario 22 d. Kelmės kultūros centro 

Maironių skyrius 

Vaikų rytmetys „Kalboje visų namai“ Vasario 22 d. Kelmės r. savivaldybės 

Žemaitės viešoji biblioteka 

Tiriamieji darbai „Teksto paslaptys“ 

(5–6 kl.); lietuvių kalbos testai ir 

galvosūkiai (7–10 kl.) 

Vasario 23 d. Kelmės r. Vaiguvos Vlado 

Šimkaus pagrindinė mokykla 

Lietuvių kalbos žaidimai (5–10 kl.) Vasario 24 d. Kelmės r. Vaiguvos Vlado 

Šimkaus pagrindinė mokykla 

Rytmetys vaikams „Kad mūsų žodis 

neverktų“ 

Vasario 24 d. Karklėnų biblioteka 

Viktorina vaikams „Gimtosios kalbos 

dėžutėje“ 

Vasario 28 d. Pagryžuvio biblioteka 

Kalbos viktorina „Žodis žodį veja“ 

(5–10 kl.)  

Kovo 2 d. Kelmės r. savivaldybės 

administracijos Švietimo, 

kultūros ir sporto skyrius, 

rajono mokyklos 

Žinių varžytuvės „Žodžių mįslės“  

(3 kl.) 

Kovo 6 d. Tytuvėnų biblioteka 

Kelmės r. vaikų ir moksleivių – 

lietuvių liaudies kūrybos atlikėjų – 

konkursas „Tramtatulis“ 

Kovo 8 d. Kelmės r. savivaldybė, 

Kelmės kultūros centras 

Šatrijos Raganos diena Užventyje  Kovo 8 d. Užvenčio Šatrijos Raganos 

gimnazija 

Protų mūšis „Gimtoji kalba“ (5–8 kl.)  Kovo 9 d. Kelmės r. savivaldybės 

administracijos Švietimo, 

kultūros ir sporto skyrius, 

rajono mokyklos 

Renginiai, skirti Knygnešio dienai 

paminėti (konkursai, paskaitos, 

parodos ir kt.) 

Kovo 16 d. Kelmės r. savivaldybės 

administracijos Švietimo, 

kultūros ir sporto skyrius, 

rajono mokyklos 

 Klaipėdos miesto 

savivaldybė 

 

Renginys „Lietuvių kalba – tiltas 

tautinėms mažumoms sėkmingai 

integracijai į visuomenę“ 

Vasario 9 d. Klaipėdos miesto 

savivaldybės Tautinių kultūrų 

centras 

Po mokyklas keliaujanti spaudinių Vasario 20–24 d. Klaipėdos miesto 



paroda „Lietuvių kalbos mokomės iš 

knygų“ 

savivaldybės viešoji 

biblioteka 

Kalbos kultūros patarimų lankstinuko 

„Gimtojo žodžio šauksmas“ 

parengimas ir sklaida 

Vasario 21 d. Klaipėdos Baltijos gimnazija, 

Lietuvių kalbos mokytojų 

metodinis būrelis 

Klaipėdos miesto tautinių mažumų 

mokyklų mokytojų ir mokinių 

projektas „Literatūriniai skaitymai 

netradicinėse erdvėse“ 

Vasario 21 d. Lietuvių kalbos (valstybinės) 

mokytojų metodinis būrelis 

Protų mūšis „Lietuvos kalbininkai“ 

(gimnazijų moksleiviams) 

Vasario 22 d. Klaipėdos miesto 

savivaldybės viešoji 

biblioteka 

Atviroji pamoka „Klaipėdos 

„Versmės“ progimnazijos vardai“ 

Vasario 23 d. Klaipėdos „Versmės“ 

progimnazija, Lietuvių 

kalbos mokytojų metodinis 

būrelis 

Renginys su Klaipėdos Regos ugdymo 

centro ugdytiniais „Kuriame pasaką“ 

Vasario 23 d. Lietuvos aklųjų bibliotekos 

Klaipėdos filialas 

Respublikinė konferencija „Gimtosios 

kalbos upės ir upeliai“ 

Vasario 24 d. Klaipėdos „Varpo“ 

gimnazija, Klaipėdos 

universitetas 

Edukacinis žaidimas „Pasislėpusios 

raidės“ (priešmokyklinio ugdymo 

grupėms) 

Kovo 3 d. Klaipėdos miesto 

savivaldybės viešoji 

biblioteka 

Forumas „Klaipėdos krašto 

literatūrinis gyvenimas“ 

Kovo 3 d. Klaipėdos „Versmės“ 

progimnazija, Klaipėdos 

miesto lietuvių kalbos 

mokytojų metodinis būrelis 

Lietuvių kalbos pamoka 3–4 

gimnazijos klasių mokiniams 

„Kalba – mano valstybė, kurioje aš 

gyvenu“ netradicinėje erdvėje – 

Klaipėdos universiteto Humanitarinių 

ir ugdymo mokslų fakultete 

Kovo 3 d. Klaipėdos Baltijos gimnazija, 

Klaipėdos universiteto Baltų 

filologijos katedra 

Diktantas „Užaugau Lietuvoj“ 

(pradinių klasių moksleiviams) 

Kovo 9 d. Klaipėdos miesto 

savivaldybės viešoji 

biblioteka 

Diktantas, skirtas Kovo 11-ajai, 

„Kalba gimtoji, lūposna įdėta 

(J. Degutytė)“ 

Kovo 10 d. Klaipėdos „Versmės“ 

progimnazija, Klaipėdos 

miesto lietuvių kalbos 

mokytojų metodinis būrelis 

Visuotinė akcija „Knygnešių dieną 

pasitinkant“ 

Kovo 16 d. Klaipėdos miesto mokyklos, 

Klaipėdos miesto 

bibliotekininkų metodinis 

būrelis  

Jaunųjų oratorių šventė Kovo mėn. Klaipėdos „Verdenės“ 

progimnazija 

Lietuvių kalbos dienos „Klaipėdos 

versmės: pažink savo gimtąjį miestą“ 

Kovo mėn. Klaipėdos miesto lietuvių 

kalbos mokytojų metodinis 

būrelis 



 Klaipėdos rajono 

savivaldybė 

 

Dailyraščio konkursas „Rašyk 

dailiai!“ (5–12 kl.) 

Vasario 21 d. Klaipėdos r. mokyklos 

Viktorina „Tarmėmokslis“ ir stalo 

žaidimas mokiniams 

Vasario 21 d. Klaipėdos r. mokyklos 

Palangos, Kretingos ir Klaipėdos r. 

savivaldybių proto mūšis „100 kalbos 

klaustukų“  

Vasario 24 d. Palangos, Kretingos ir 

Klaipėdos rajonų 

savivaldybių administracijos 

 Kretingos rajono 

savivaldybė 

 

Protų mūšis „Šimtas kalbos mįslių“ 6–

7 klasių mokiniams 

Vasario 14 d. Kretingos r. savivaldybės 

Motiejaus Valančiaus 

viešosios bibliotekos 

Darbėnų filialas 

Edukacinė pamokėlė vaikams 

„Gimtųjų žodžių apkabintas, aš gyvas 

kalboje“ 

Vasario 15 d. Kretingos r. savivaldybės 

Motiejaus Valančiaus 

viešosios bibliotekos 

Kartenos filialas 

Literatūrinė popietė „Gyvas eilėse“, 

skirta 6-osioms Justino 

Marcinkevičiaus mirties metinėms  

Vasario 17 d. Kretingos r. kultūros centro 

Grūšlaukės skyrius 

Koncertas „Aš ir mano Lietuva“, 

skirtas Vasario 16-ajai, Lietuvos 

valstybės atkūrimo dienai, paminėti 

Vasario 18 d. Kretingos r. Darbėnų 

gimnazijos Piliakalnio 

pagrindinio ugdymo skyrius 

Lietuvių kalbos viktorina „Teisingas 

žodis – šviesi mintis“ 

Vasario 20 d. Kretingos Marijono Daujoto 

pagrindinė mokykla 

Pranciškonų gimnazijos 1 klasės 

mokinių proto mūšis „Gerbi žodį – 

gerbi save“ 

Vasario 20 d. Viešoji įstaiga Pranciškonų 

gimnazija 

Viktorina  „Moki žodį – žinai kelią“ Vasario 20 d. Kretingos r. Darbėnų 

gimnazija 

Dainuojamosios poezijos šventė 

„Žodis iš mūsų lūpų“ 

Vasario 21 d. Salantų kultūros centro 

Juodupėnų skyrius, Kretingos 

r. savivaldybės Motiejaus 

Valančiaus viešosios 

bibliotekos Juodupėnų 

filialas 

Edukacinis užsiėmimas pradinių 

klasių mokiniams „Geri žodžiai 

paukšteliais skraido“ 

Vasario 21 d. Kretingos r. savivaldybės 

Motiejaus Valančiaus 

viešosios bibliotekos 

Vydmantų filialas 

Edukacinis užsiėmimas vaikams 

„Kaip vaikelis rašto mokėsi“ 

Vasario 21 d. Kretingos r. savivaldybės 

Motiejaus Valančiaus 

viešosios bibliotekos Laivių 

filialas 

Literatūrinė paroda „Kalbuos per 

vandenį, per duoną...“ 

Vasario 21 d. Kretingos r. Baublių 

mokykla-daugiafunkcis 

centras 

Literatūrinė popietė „Gražūs žodžiai Vasario 21 d. Kretingos r. savivaldybės 



siekti gėrio kviečia“ Motiejaus Valančiaus 

viešosios bibliotekos Šukės 

filialas 

Popietė „Pirmosios lietuviškos knygos 

istorija“ 

Vasario 21 d. Kretingos r. savivaldybės 

Motiejaus Valančiaus 

viešosios bibliotekos Erlėnų 

filialas 

Popietė vaikams „Ar moki žodį? Ar 

žinai kelią?“ 

Vasario 21 d. Kretingos r. savivaldybės 

Motiejaus Valančiaus 

viešosios bibliotekos Baublių 

filialas 

Popietė „Tautos vertybė – jos kalba“ Vasario 21 d. Salantų kultūros centras 

Popietė „Žodžių lietus“ Vasario 21 d. Kretingos r. savivaldybės 

Motiejaus Valančiaus 

viešosios bibliotekos Laivių 

filialas 

Proto mūšis „Ar gerai pažįsti gimtąją 

kalbą“ 

Vasario 21 d. Kretingos r. švietimo centras 

Viktorina vaikams „Neieškok žodžio 

kišenėje“ 

Vasario 21 d. Kretingos r. savivaldybės 

Motiejaus Valančiaus 

viešosios bibliotekos 

Jokūbavo filialas 

Dailyraščio konkursas Vasario 22 d. Kretingos r. Grūšlaukės 

mokykla-daugiafunkcis 

centras 

Integruotoji lietuvių kalbos ir istorijos 

pamoka „Laisvės gynimas poezijoje, 

dainose, baladėse“ 

Vasario 22 d. Viešoji įstaiga Pranciškonų 

gimnazija 

Projektinis darbas 5 klasių mokiniams 

„Pakėliau raibą gegulės plunksną – 

beržynas užkukavo“ (Justinas 

Marcinkevičius) 

Vasario 22 d. Viešoji įstaiga Pranciškonų 

gimnazija 

Dailyraščio konkursas „Gimtųjų 

žodžių skambesys“. Projektas 

„Asmenybės, garsinusios Lietuvą“ 

Vasario 23 d. Kretingos r. Kūlupėnų 

Motiejaus Valančiaus 

pagrindinė mokykla 

Literatūrinė popietė „Šaukiu aš tautą“, 

skirta 110-osioms Bernardo 

Brazdžionio gimimo metinėms 

Vasario 24 d. Kretingos r. Darbėnų 

gimnazija 

Palangos, Kretingos ir Klaipėdos 

rajonų savivaldybių proto mūšis „100 

kalbos klaustukų“  

Vasario 24 d. Palangos, Kretingos ir 

Klaipėdos rajonų 

savivaldybių administracijos 

Popietė „Širdys pilnos lietuviškų 

žodžių“ 

Vasario 24 d. Kretingos r. kultūros centro 

Laukžemės skyrius 

Skaitovų konkursas-šventė „Kalba 

gimtoji lūposna įdėta“ 

Vasario 24 d. Kretingos r. kultūros centras 

Edukacinė pamokėlė „Linksmažodžiai 

išdykauja“ 

Vasario 24 d., kovo 3 d. Kretingos r. savivaldybės 

Motiejaus Valančiaus viešoji 

biblioteka 

Radijo laida „Lietuvybės saugotojai ir 

puoselėtojai“ 

Vasario 27 d. Kretingos r. Jokūbavo 

Aleksandro Stulginskio 



mokykla-daugiafunkcis 

centras 

Dailyraščio konkursas (mokiniams ir 

suaugusiesiems) 

Vasario 28 d. Kretingos r. Jokūbavo 

Aleksandro Stulginskio 

mokykla-daugiafunkcis 

centras 

Spaudinių paroda „Mūsų kraštietis 

kalbininkas Pranas Kniūkšta“ 

Vasario mėn. Kretingos r. savivaldybės 

Motiejaus Valančiaus 

viešosios bibliotekos Salantų 

m. filialas 

Dailyraščio konkursas Kovo 1 d. Kretingos r. Darbėnų 

gimnazija 

Kretingos r. mokyklų dailyraščio 

konkursų darbų paroda „Mano 

dailusis raštas Lietuvai“ 

Kovo 1–3 d. Kretingos rajono švietimo 

centras 

Rašytojos Šatrijos Raganos 

jubiliejinių (140) metų minėjimas:  

vaikams skirtų kūrinių ištraukų 

skaitymai; 

virtuali ekskursija po rašytojos 

gyventas vietas; 

muzikinė-literatūrinė kompozicija 

„Baltųjų rožių valanda“ 

Kovo 1–8 d. Kretingos r. Vydmantų 

gimnazija 

Konferencija „Jie kūrė ir augino 

Lietuvą“ 
Kovo 2 d. 

Kretingos rajono švietimo 

centras 

Popietė „Kalba gimtoji lūposna įdėta 

(J. Degutytė)“ 

Kovo 3 d. Kretingos r. Salantų 

gimnazija 

Edukacinis užsiėmimas „Žaidžiu 

lietuvišku žodžiu“ 

Kovo 6 d. Kretingos r. savivaldybės 

Motiejaus Valančiaus 

viešosios bibliotekos Erlėnų 

filialas 

Popietė-viktorina vaikams „Aš ir 

mano gimtoji kalba“ 

Kovo 6 d. Kretingos r. savivaldybės 

Motiejaus Valančiaus 

viešosios bibliotekos 

Kalniškių filialas 

Popietė pirmokams „Įdomus knygų 

pasaulis“ 

Kovo 6 d. Kretingos mokykla-darželis 

„Žibutė“ 

Gražiausio lietuviško žodžio rinkimai 

„Rašau žodį patį gražiausią“ 

Kovo 7 d. Kretingos r. savivaldybės 

Motiejaus Valančiaus 

viešosios bibliotekos Laivių 

filialas 

Literatūrinė popietė „Kalba gimtoji – 

kasdieninė“ 

Kovo 7 d. Kretingos r. savivaldybės 

Motiejaus Valančiaus 

viešosios bibliotekos 

Jokūbavo filialas 

Literatūrinė popietė „Žodžiai atgyja“ Kovo 7 d. Kretingos r. savivaldybės 

Motiejaus Valančiaus 

viešosios bibliotekos 

Juodupėnų filialas 

Popietė „Kurkime gimtosios kalbos Kovo 7 d. Kretingos r. savivaldybės 



medį“ Motiejaus Valančiaus 

viešosios bibliotekos 

Kurmaičių filialas 

Rajoninė kūrybinių, tiriamųjų darbų 

pristatymo konferencija „Mano 

gimtasis kraštas ir jo žmonės. Žodžio 

meistrai“ 

Kovo 7 d. Kretingos Marijono Daujoto 

pagrindinė mokykla 

Popietė „Žodžių taku – į gimtąją 

kalbą“, skirta kalbininkui Jonui 

Jablonskiui 

Kovo 8 d. Kretingos r. savivaldybės 

Motiejaus Valančiaus 

viešosios bibliotekos 

Vydmantų filialas 

Protmūšis „Lietuvių kalbos 

labirintuose“ 

Kovo 8 d. Kretingos r. Jokūbavo 

Aleksandro Stulginskio 

mokykla-daugiafunkcis 

centras 

Skaitymo konkursas vaikams „Kalbu 

aš motinos kalba“ 

Kovo 8 d. Kretingos r. savivaldybės 

Motiejaus Valančiaus 

viešosios bibliotekos 

Darbėnų filialas 

Literatūrinė popietė „Marijai 

Pečkauskaitei – 140“ 

Kovo 9 d. Kretingos r. savivaldybės 

Motiejaus Valančiaus 

viešosios bibliotekos 

Grūšlaukės filialas 

Orientacinės varžybos mokiniams 

„XIX a. knygnešiai“ 
Kovo 9 d. 

Kretingos r. savivaldybės 

Motiejaus Valančiaus viešoji 

biblioteka 

Regioninis mokinių kūrybos 

konkursas žemaičių tarme „Koram 

Žemaitėška“ 

Kovo 9 d. Kretingos Jurgio Pabrėžos 

universitetinė gimnazija 

Lietuvių kalbos ir literatūros viktorina 

„Praeitis gyva mano širdyje“ 

Kovo 10 d. Kretingos r. Kartenos 

mokykla-daugiafunkcis 

centras 

Literatūrinė-muzikinė popietė 

„Pavasarį dainuoju tau“ 

Kovo 10 d. Kretingos r. kultūros centro 

Vydmantų skyrius 

Literatūros skaitymai „Ir skamba 

žodis – Lietuva“ 

Kovo 10 d. Kretingos r. kultūros centro 

Kalniškių skyrius 

Orientacinis žygis „Gimtinės 

takeliais“, skirtas Kovo 11-ajai 

paminėti 

Kovo 10 d. Kretingos r. Darbėnų 

gimnazijos Piliakalnio 

pagrindinio ugdymo skyrius 

Popietė „Gimtųjų žodžių apkabintas, 

aš gyvas kalboje“ 
Kovo 10 d. 

Salantų kultūros centro 

Žvainių skyrius 

Raštingiausio mokinio, mokytojo 

konkursas-diktantas „Rašau Lietuvai“ 
Kovo 10 d. 

Kretingos r. Vydmantų 

gimnazija 

Simono Daukanto tautosakos 

skaitymai „Ieškokim pirmo 

pražydusio žodžio baltumo, kurs mūsų 

širdyse tūno“ (J. Kulnys) 

Kovo 10 d. Kretingos Simono Daukanto 

progimnazija 

Popietė „Žodžio ir muzikos apsupti“ Kovo 11 d. Kretingos r. kultūros centro 

Kartenos skyrius 

 Kupiškio rajono  



savivaldybė 

Konferencija-susitikimas „Tai nuo 

Jūsų čia taip šviesu, nuo žodžio kitaip 

pasakyto, nuo pagalvojimo balsu...“ 

(Just. Marcinkevičius). 

Renginys skirtas poetės Jadvygos 

Gabriūnaitės 80-mečiui paminėti 

Kovo 3 d.  

 

Kupiškio etnografijos 

muziejus, Kupiškio r. 

savivaldybės viešoji 

biblioteka 

 Lazdijų rajono 

savivaldybė 

 

Dailyraščio konkursas „Auksinė 

plunksna“ (1–4 kl.) 

Vasario 15 d. Lazdijų mokykla-darželis 

„Kregždutė“ 

Senovinių leidinių paroda Lazdijų 

Motiejaus Gustaičio skaitykloje 

Vasario 16 – kovo 11 d. Lazdijų Motiejaus Gustaičio 

gimnazija 

Piešinių paroda, skirta lietuvių kalbos 

dienai paminėti (5 kl.) 

Vasario 16 – kovo 11 d. Lazdijų Motiejaus Gustaičio 

gimnazija 

Lietuvių išeivijos atstovės Danutės 

Bobėnaitės-Staškevičienės gimnazijai 

dovanotų knygų paroda bibliotekoje ir 

skaitykloje „Atverskime išeivijoje 

leistų knygų lapus“ 

Vasario 16 – kovo 11 d. Lazdijų Motiejaus Gustaičio 

gimnazija 

Renginys „Ar Mikalojaus Daukšos 

mintys apie kalbą aktualios ir 

šiandien?“ 

Vasario 20 d. Lazdijų Motiejaus Gustaičio 

gimnazija 

Filmo „Lietuvių kalbos istorija“ 

peržiūra ir aptarimas 

Vasario 20 d. Stebulių mokykla 

Senų spaudinių paroda mokyklos 

bibliotekos skaitykloje 

Vasario 20–24 d. Šeštokų mokykla 

Piešinių konkursas „Menu mįslę 

keturgyslę“ 

Vasario 21 d. Stebulių mokykla 

Edukacinis užsiėmimas – filmo 

„Knygnešys“ (rež. J. Trukanas) 

peržiūra   

Vasario 21 d. Šeštokų mokykla 

Kraštotyrinės medžiagos „Šeštokų 

krašto knygnešiai“ skaitymas 

Vasario 21 d. Šeštokų mokykla 

Viktorina-diskusija, remiantis filmu 

„Knygnešys“ ir kraštotyrine medžiaga 

„Šeštokų krašto knygnešiai“ (1–10 

kl.) 

Vasario 21 d. Šeštokų mokykla 

Aktyviausių skaitytojų apdovanojimas 

(1–10 kl.) 

Vasario 21 d. Šeštokų mokykla 

Dailyraščio konkursas Vasario 22 d. Stebulių mokykla 

Dainuojame lietuvių liaudies dainas Vasario 23 d. Stebulių mokykla 

Protų mūšis tautosakos tema Vasario 24 d. Stebulių mokykla 

Pranešimas per Lazdijų Motiejaus 

Gustaičio gimnazijos radiją 

gimnazijos bendruomenei „Renesanso 

epochos asmenybių kova už gimtosios 

kalbos teises“ 

Vasario 22 d. Lazdijų Motiejaus Gustaičio 

gimnazija 

Diskusija „Ar tikrai lietuvių literatūra Vasario 22 d. Seirijų Antano 



neįdomi šiandieniniams paaugliams?“ 

(7–10 kl.) 

Žmuidzinavičiaus gimnazija 

Šventinis rytmetys „Linksmai žaidžiu 

– gražiai kalbu“ 

Vasario 22 d. Lazdijų mokykla-darželis 

„Vyturėlis“ 

Netradicinė pamoka Laisvės kovų 

muziejuje „Lietuvių tremtinių kūryba 

– siekis išsaugoti savo tautinę 

tapatybę“ (8 kl.) 

Vasario 23 d. Lazdijų Motiejaus Gustaičio 

gimnazija 

Mokinių „Plačiausio žodyno“ 

konkursas 

Vasario 24 d. Seirijų Antano 

Žmuidzinavičiaus gimnazija 

Interaktyvioji viktorina „Lietuviškas 

žodis“ 

Vasario 24 d. Šventežerio mokykla 

Miniatiūrų konkursas „Žodis žeidžia, 

žodis gydo“ 

Vasario 28 d. Seirijų Antano 

Žmuidzinavičiaus gimnazija 

Pradinių klasių mokinių mokyklinis 

dailyraščio konkursas „Tau, Lietuva“ 

Vasario mėn. Kapčiamiesčio Emilijos 

Pliaterytės mokykla 

Sigito Gedos dienos gimnazijoje Vasario mėn. Veisiejų Sigito Gedos 

gimnazija 

Dailyraščio konkursas Vasario mėn. Aštriosios Kirsnos mokykla 

Viktorina „Tautos balsas“ (skirta 

Vasario 16-ajai paminėti) 

Vasario mėn. Aštriosios Kirsnos mokykla 

Viktorina „Kaip surasti Lietuvą?“ Vasario mėn. Lazdijų mokykla-darželis 

„Kregždutė“ 

Kalbos viktorina Vasario mėn. Lazdijų mokykla-darželis 

„Kregždutė“ 

Susitikimas su lietuvių kalbos 

vadovėlio „Kalbos namai“ autorėmis 

Joana Vaikšnoraite ir Birute 

Vanagiene 

Kovo 2 d. Lazdijų Motiejaus Gustaičio 

gimnazija 

Popietė-viktorina „Knygų pelėda“ Kovo 3 d. Veisiejų Sigito Gedos 

gimnazija 

Lietuviškų žaidimų popietė Kovo 3 d. Lazdijų mokykla-darželis 

„Vyturėlis“ 

Respublikinis raiškiojo žodžio 

konkursas „Vaikystės spalvos“ 

Kovo 4 d. Lazdijų mokykla-darželis 

„Kregždutė“ 

Viktorina „Lietuviško žodžio kelias“ Kovo 6 d. Lazdijų Motiejaus Gustaičio 

gimnazija 

Viktorina „Menu mįslę keturgyslę“ Kovo 6 d. Lazdijų mokykla-darželis 

„Vyturėlis“ 

Viktorina „Mokėk žodį – tieskis kelią 

į ateitį“ 

Kovo 7 d. Seirijų Antano 

Žmuidzinavičiaus gimnazija 

Eilėraščio-akrosticho lietuvių kalbai 

kūrimas 

Kovo 7 d. Seirijų Antano 

Žmuidzinavičiaus gimnazija 

Dailyraščio konkursas (1–4 kl.) Kovo 8 d. Lazdijų mokykla-darželis 

„Vyturėlis“ 

Edukaciniai užsiėmimai Emilijos 

Pliaterytės muziejuje tema „Vincas 

Kazokas – lietuvybės  

puoselėtojas“ (5–10 kl.) 

Kovo 8 ir 9 d. Kapčiamiesčio Emilijos 

Pliaterytės mokykla, Emilijos 

Pliaterytės muziejus 



Popietė su folklorinio ansamblio 

„Voverėlė“ mokiniais „Šiandien 

klauskim save, ar renkame žodžius 

kaip gintaro karolius?“ 

Kovo 9 d. Lazdijų Motiejaus Gustaičio 

gimnazija 

Popietė „Dainuojame ir 

deklamuojame lietuviškai“ 

Kovo 10 d. Lazdijų mokykla-darželis 

„Vyturėlis“ 

Vaikiškos knygos diena Kovo mėn. Aštriosios Kirsnos mokykla 

Lietuvių kalbos savaitė Kovo mėn. Lazdijų mokykla-darželis 

„Kregždutė“ 

Viktorina „Lietuviško žodžio 

šviesoje“ 

Kovo mėn. Krosnos mokykla 

Išvyka į Jono Basanavičiaus sodybą 

Ožkabaliuose 

Kovo mėn. Krosnos mokykla 

Literatūrinė popietė „Gimtoji kalba 

poezijoje“ 

Kovo mėn. Veisiejų Sigito Gedos 

gimnazija 

Raštingiausio gimnazisto konkursas Kovo mėn. Veisiejų Sigito Gedos 

gimnazija 

 Marijampolės 

savivaldybė 

 

Edukaciniai užsiėmimai „Jono 

Jablonskio gyvenimas ir veikla“ 

Vasario 16 – kovo 11 d. Rygiškių Jono gimnazijos 

muziejus 

Kūrybinių darbų (plakatų) paroda 

„Gimtosios kalbos spalvos“ 

Vasario 16 – kovo 11 d. Marijonų gimnazija 

Tarpmokyklinė viktorina „Moki žodį 

– žinai kelią“ 

Vasario 22 d. Padovinio pagrindinė 

mokykla 

Protų kovos „Maža garbė svetimom 

kalbom kalbėti, didi gėda savos gerai 

nemokėti“ 

Vasario 23 d. Rygiškių Jono gimnazija 

Konkursas „Raštingiausias 

marijampolietis“ 

Vasario 24 d. Marijampolės savivaldybės 

administracija 

Ekskursija į Lietuvių kalbos institutą 

Marijampolės mokyklų vyresniųjų 

klasių mokiniams ir abiturientams 

(paskaita ir praktinė veikla) 

Vasario mėn. Marijampolės kolegija 

Tradicinis regioninis konkursas 

„Raštingiausias profesinio mokymo 

įstaigos mokinys ir darbuotojas“ 

Kovo mėn. Marijampolės profesinio 

rengimo centras 

Konferencija „Kalba gimtoji lūposna 

įdėta (J. Degutytė)“ 

Kovo 9 d. Sūduvos gimnazija 

Susitikimas su gimnazijos auklėtinio, 

kalbininko, mitologo, eseisto, 

semiotiko Algirdo Juliaus Greimo 

gyvenimo tyrėju prof. Karoliu 

Rimtautu Kašponiu 

Kovo 9 d. Rygiškių Jono gimnazija 

Renginys vaikams ir jaunimui 

„Laisvos eilės“ 

Kovo 9 d. Vaikų edukacijos ir 

laisvalaikio centras 

Poezijos popietė „Iš duonos kvapo ir 

miškų giesmės kalba gimtoji lūposna 

įdėta (J. Degutytė)“ 

Kovo 9 d. Marijampolės suaugusiųjų 

mokymo centras 



Meninė literatūrinė kompozicija 

„Pirmajai lietuviškai knygai – 470“ 

Kovo 10 d. Rimanto Stankevičiaus 

pagrindinė mokykla 

 Mažeikių rajono 

savivaldybė 

 

Kazio Bradūno 100-ųjų gimimo 

metinių minėjimas 

Vasario 15 d. Mažeikių Gabijos gimnazija 

Diskusija „Kalbėk taip, kad su tavimi 

patiktų kalbėti“ 

Vasario 21 d. Mažeikių r. Viekšnių 

lopšelis-darželis „Liepaitė“ 

Viktorina „Švari kalba – graži kalba“ Vasario 22–24 d. Mažeikių r. Ruzgų 

pagrindinė mokykla 

Dailyraščio ir meninio skaitymo 

konkursas (1–8 kl.) 

Vasario 27 d. Mažeikių r. Ukrinų 

pagrindinė mokykla 

Šventinis rytmetys, skirtas Vasario 

16-ajai paminėti 

Vasario mėn. Lopšelis-darželis „Žilvitis“ 

Viktorina „Kalbos skrynelę pravėrus“ Vasario mėn. Lopšelis-darželis „Žilvitis“ 

Pramoga „Vaikiška knygelė kviečia“ Vasario mėn. Mažeikių lopšelis-darželis 

„Eglutė“ 

Šatrijos Raganos 140-ųjų gimimo 

metinių minėjimas 

Kovo 2 d. Mažeikių Gabijos gimnazija 

Literatūrinis protmūšis pradinukams 

„Iki pasimatymo knygose“ 

Kovo 6–11 d. Mažeikių „Žiburėlio“ pradinė 

mokykla 

Susitikimas su „Misija Sibiras“ 

dalyviu, buvusiu mokyklos mokiniu 

Manfredu Radziu „Lietuvių kalbos ir 

lietuvybės išsaugojimas Sibiro 

platybėse“ 

Kovo 6–11 d. Mažeikių „Žiburėlio“ pradinė 

mokykla 

Popietė „Šalis ta Lietuva vadinas 

(P. Vaičaitis)“ 

Kovo 7 d. Mažeikių r. Ruzgų 

pagrindinė mokykla 

Žemaitiški skaitymai „Sava muotinu 

kalba“ (renginys skirtas Alekso 

Girdenio 80-osioms gimimo metinėms 

paminėti) 

Kovo 7 d. Mažeikių „Jievaro“ 

pagrindinė mokykla 

Integruotos lietuvių kalbos, pasaulio 

pažinimo ir dailės-technologijų 

pamokos „Kalba – tautos veidrodis“ 

Kovo 9 d. Mažeikių r. Renavo 

pagrindinė mokykla 

Konkursas „Augame kartu su 

eilėraščiu“ 

Kovo mėn. Mažeikių lopšelis-darželis 

„Eglutė“ 

Piešinių paroda „Aš mokausi mylėti 

Tave, Lietuva“ 

Kovo mėn. Lopšelis-darželis „Žilvitis“ 

Ekskursija į miesto biblioteką Kovo mėn.  Lopšelis-darželis „Žilvitis“ 

Šventinis rytmetys „Kalba, kalbelė 

prakilni, žodelių muzika švelni“ 

Kovo mėn.  Lopšelis-darželis „Žilvitis“ 

 Molėtų rajono 

savivaldybė 

 

Literatūrinė-istorinė popietė 

„Prisimename Juozapą Lideikį“ 

Vasario 14–15 d. Molėtų r. Suginčių 

pagrindinė mokykla 

Literatūrinė popietė „Prisimenant 

Aldoną Urbonienę (lietuvių kalbos 

mokytojai, literatei – 90)“ 

Vasario 15 d. Molėtų r. viešoji biblioteka 



Fotografijų paroda „Literatūriniai 

Molėtų tiltai“ 

Vasario 15 – kovo 11 d. Molėtų r. viešoji biblioteka 

Literatūrinė-muzikinė kompozicija 

„Su Lietuva širdy“ Inturkės 

bažnyčioje 

Vasario 16 d. Molėtų r. Inturkės biblioteka 

Spaudinių paroda „Laisvė Lietuvai – 

meilė kalbai“ 

Vasario 16 – kovo 11 d. Molėtų r. viešoji biblioteka 

Popietė-viktorina „Lietuviškas žodis“ Vasario 17 d. Molėtų r. Arnionių biblioteka 

Konkursas „Bibliotekos lankytojai 

spendžia kryžiažodį „Lietuvių kalbos 

margumynai“ 

Vasario 17 – kovo 10 d. Molėtų r. Videniškių 

biblioteka 

Gimnazistų dailyraščio konkursas  Vasario 17 – kovo 15 d. Molėtų r. Giedraičių 

biblioteka 

Popietė „Gražiausias lietuviškas 

žodis“ 

Vasario 18 d. Molėtų r. Balninkų biblioteka 

Paroda-žodžių rinkimai „Gražiausių 

lietuvių kalbos žodžių medžio 

auginimas“ 

Vasario 20 – kovo 1 d. Molėtų r. Giedraičių Antano 

Jaroševičiaus gimnazija 

Lietuvių liaudies pasakų savaitė 

vaikams 

Vasario 20 – kovo 3 d. Molėtų r. Videniškių 

biblioteka 

Paroda „Didžiųjų lietuvių kalbos 

klaidų vizualizacija“ 

Vasario 20 – kovo 10 d. Molėtų r. Giedraičių Antano 

Jaroševičiaus gimnazija 

Popietė-viktorina „Moki žodį – žinai 

kelią“ 

Vasario 21 d. Molėtų r. Alantos biblioteka  

Taisyklingos kalbos diena Vasario 21 d. VšĮ Alantos technologijos ir 

verslo mokykla 

Mažoji lietuvių kalbos konferencija 

„Kalba lyg žibintas“ 

Vasario 22 d. Molėtų progimnazija 

Protų mūšis „Kalbos garsų upelis“ Vasario 23 d. Molėtų r. viešoji biblioteka 

Literatūrinė viktorina „Moki žodį – 

žinai kelią“ 

Vasario 28 d. Molėtų r. Giedraičių 

biblioteka 

Renginys „Piešiame kalbą“ (1–12 kl.) Vasario 28 d. Molėtų r. Alantos gimnazija 

Literatūrinis žaidimas „Augu 

skaitydamas“ 

Vasario – kovo mėn. Molėtų pradinė mokykla 

Popietė „Prie kavos puodelio. Šatrijos 

Raganos asmenybė ir kūryba“ 

Kovo 1 d. Molėtų r. viešoji biblioteka 

Popietė „Paklausykim kai kada – ar 

vingri kalbos gaida?“ 

Kovo 2 d. Molėtų r. viešoji biblioteka 

Viktorina „Kalbėkime taisyklingai“ Kovo 6 d. Molėtų r. Videniškių 

biblioteka 

Meninės instaliacijos, skirtos lietuvių 

kalbą ir kultūrą puoselėjusioms 

asmenybėms – Konstantinui Sirvydui, 

Antanui Baranauskui, Kazimierui 

Būgai, Jonui Jablonskiui – pristatyti 

Kovo 6–10 d. Molėtų gimnazija 

Popietė „Menu mįslę keturgyslę“ Kovo 9 d. Molėtų r. Giedraičių 

biblioteka 

Renginys „Lietuvių liaudies dainų 

pynė“ 

Kovo 10 d. Molėtų r. Inturkės pagrindinė 

mokykla 



Viktorina „Lietuvių kalba – 

brangiausias pasaulio deimantas, kurį 

mes turime“  

Kovo 10 d. Molėtų r. Bijutiškio 

biblioteka 

Molėtų rajono Kazio Umbraso 

literatūrinės premijos konkurso 

dalyvių vertinimo popietė 

Kovo 11 d. 

 

Molėtų r. savivaldybės 

viešoji biblioteka 

Knygnešio dienos minėjimas Kovo 16 d. Molėtų r. Joniškio mokykla-

daugiafunkcis centras 

 Neringos savivaldybė  

Dokumentų parodos „Kalba gimtoji 

lūposna įdėta (J. Degutytė)“ 

Vasario 15 – kovo 8 d. Neringos savivaldybės 

Viktoro Miliūno viešoji 

biblioteka, Juodkrantės ir 

Preilos filialai 

Renginys „Lietuvių kalbos tarmės“ Vasario 22 d. Neringos savivaldybės 

Viktoro Miliūno viešoji 

biblioteka, Neringos 

gimnazijos biblioteka 

Dailyraščio konkursas „Rašom 2017!“ Vasario 23 d. Neringos gimnazija 

Mokomųjų kabinetų durų papuošimas 

iliustruotais frazeologizmais ir 

mįslėmis 

Vasario 20 – kovo 10 d. Neringos gimnazija 

Pamokų ciklas „Skaitau, rašau, piešiu, 

inscenizuoju“: 

gražiausių lietuvių kalbos žodžių 

medžio paruošimas; 

įdomiosios užduotėlės bibliotekoje 

(kryžiažodžių, minklių, šaradų 

sprendimas); 

kalbos kultūros plakatai; 

raiškusis populiariausių pasakų 

„Ropė“, „Apie žveją ir žuvelę“ 

skaitymas, inscenizavimas ir 

iliustravimas; 

skaitymo valandėlė bibliotekoje 

„Vandens telkiniai“ (lietuvių rašytojų 

kūrinių apie upes, ežerus, jūrą, marias 

skaitymas) 

Vasario 20 – kovo 10 d. Neringos gimnazija 

Renginys „Seku seku pasaką“  Kovo 3 d. Liudviko Rėzos kultūros 

centras 

Filosofinis etiudas „Žmogus“ Kovo 6 d. Neringos gimnazija 

Stendas „Knygomis gynę Tėvynę“, 

skirtas Knygnešio dienai paminėti 

Kovo 6–17 d. Neringos gimnazijos 

biblioteka 

Protų mūšis „Moki žodį – žinai kelią“ Kovo 9 d. Neringos gimnazija 

 Pagėgių savivaldybė  

Šventė „Dainuoju Lietuvą kaip 

džiaugsmą“ 

Vasario 15 d. Piktupėnų pagrindinė 

mokykla 

Gimtosios kalbos savaitė „Būk 

kūrybiškas“ 

Vasario 20–24 d. Pagėgių Algimanto Mackaus 

gimnazija 

Viktorina „Taisyk žodžiui kelią“ Vasario 28 d. Piktupėnų pagrindinė 

mokykla 



Integruotoji dailės ir lietuvių kalbos 

pamoka „Piešiame gražiausią 

lietuvišką žodį“ 

Vasario mėn. Stoniškių pagrindinė 

mokykla 

Kūrybinių darbų konkursas 

„Gražiausias lietuviškas žodis“ 

Vasario mėn. Pagėgių pradinė mokykla 

Poezijos šventė „Tau, Lietuva“ Vasario mėn. Pagėgių pradinė mokykla 

Popietė „Iš senolių skrynios“ Vasario mėn. Pagėgių pradinė mokykla 

Pranešimų apie kalbą pristatymas: 

„Gimtoji kalba – žmogaus garbė“, 

„Žvilgsnis po 20 metų: ar dar 

rašysime lietuviškai?“, „Ar gimtoji 

kalba šiandien vertybė?“ 

Vasario mėn. Stoniškių pagrindinė 

mokykla 

Raštingiausio mokinio konkursas. 

Diktanto rašymas 

Vasario mėn. Stoniškių pagrindinė 

mokykla 

Vieno kūrinio konkursas „Labas“ Vasario mėn. Stoniškių pagrindinė 

mokykla 

Renginys „Dalijamės perskaitytomis 

knygomis“ 

Vasario – kovo mėn. Stoniškių pagrindinė 

mokykla 

Dailyraščio konkursas (1–4 kl.) Kovo 6 d. Natkiškių Zosės Petraitienės 

pagrindinė mokykla 

Projektinė savaitė „Mes mažieji 

šnekučiai“ 

Kovo 6–10 d. Pagėgių vaikų lopšelis-

darželis 

Gramatikos konkursas (5–10 kl.) Kovo 7 d. Natkiškių Zosės Petraitienės 

pagrindinė mokykla 

Spektaklis „Kitą sekmadienį“, 

susitikimas su aktoriais 

Kovo 8 d. Natkiškių Zosės Petraitienės 

pagrindinė mokykla 

Literatūros skaitymai „Gimtųjų žodžių 

apkabintas“ 

Kovo 9 d. Natkiškių Zosės Petraitienės 

pagrindinė mokykla 

Kultūrinė-pažintinė diena „Kartu su 

Lietuva“ 

Kovo 10 d. Natkiškių Zosės Petraitienės 

pagrindinė mokykla 

Viktorina „Mano vytis ir trispalvė“ Kovo 10 d. Piktupėnų pagrindinė 

mokykla 

Lietuvių kalbos savaitė Kovo 13–17 d. Vilkyškių Johaneso 

Bobrovskio gimnazija 

Diktantų savaitė. Raštingiausio 

mokyklos mokinio rinkimai 

Kovo mėn. Pagėgių pradinė mokykla 

Lietuviškos knygelės kūrimas. 

Edukacinė pamoka Pagėgių 

savivaldybės Martyno Jankaus 

muziejuje 

Kovo mėn. Pagėgių pradinė mokykla 

Edukacinis renginys su Pagėgių krašto 

rašytoja Stase Valužiene 

Kovo mėn. Stoniškių pagrindinė 

mokykla 

Išvažiuojamoji lietuvių kalbos ir 

bibliotekininkų būrelio pamoka 

Martyno Jankaus muziejuje, 

edukacinis užsiėmimas „Knyga – kaip 

duona“ (9–10 kl.) 

Kovo mėn. Stoniškių pagrindinė 

mokykla 

Proto mūšis dėl lietuvių kalbos 

išminčių vardo 

Kovo mėn. Stoniškių pagrindinė 

mokykla 



 Palangos miesto 

savivaldybė 

 

Pradinių klasių mokinių meninio 

skaitymo konkursas 

Vasario 3–10 d. Palangos pradinė mokykla 

Popietė „Jie dirbo tautos labui“ Vasario 13 d. Palangos Vlado Jurgučio 

pagrindinė mokykla 

Renginys „Dedikacija Vincui 

Kudirkai“ su aktore Virginija 

Kochanskyte 

Vasario 14–15 d. Palangos Stasio Vainiūno 

meno mokykla 

Projekto „Etninis kostiumas – tautos 

pasaulėjautos, jos kalbos atspindys“ 

pristatymas gimnazijos bendruomenei 

Vasario 15 d. Palangos senoji gimnazija 

Renginys „Skambėk, gimtoji kalba“ Vasario 15 d. Palangos lopšelis-darželis 

„Pasaka“ 

Vakaronė su senoliais „Vieno medžio 

šakos“  

Vasario 15 d. Palangos lopšelis-darželis 

„Nykštukas“ ir etnoklubas 

„Mėguva“ 

Vasario 16-osios minėjimas „Tėvynė 

– tai kalba“ 

Vasario 15 d. Palangos „Baltijos“ 

pagrindinė mokykla 

Viktorina apie etninį kostiumą, kaip 

tautos pasaulėjautos, jo kalbos 

atspindį 

Vasario 15 d. Palangos senoji gimnazija 

Akcija „Gražiausias lietuviškas žodis“ Vasario 16 – kovo 11 d. Palangos Vlado Jurgučio 

pagrindinė mokykla 

Palangos senosios gimnazijos 

bendruomenės akcija „Žodis – ne 

žvirblis“ 

Vasario 20 d. Palangos senoji gimnazija 

Dailyraščio konkursas „Rašome 

Martyno Mažvydo tekstus“ 

Vasario 20–22 d. Palangos „Baltijos“ 

pagrindinė mokykla 

Mokinių kūrybiškumui ir saviraiškai 

skirtos atvirosios veiklos „Gimtųjų 

žodžių apkabintas“ 

Vasario 20–24 d. Palangos pradinė mokykla 

Diktantų, atpasakojimų, rašinių 

rašymas, vaizdo medžiagos kalbos 

istorijos temomis peržiūra gimtosios 

kalbos pamokose 

Vasario 20–25 d. Palangos Šventosios 

pagrindinė mokykla 

Mokinių kūrybos konkursas 

„Prakalbinsiu tave, lietuviškas Žodi!“ 

Vasario 20–28 d. Palangos „Baltijos“ 

pagrindinė mokykla 

Piešinių konkursas „Pats gražiausias 

žodis“ 

Vasario 20–28 d. Palangos „Baltijos“ 

pagrindinė mokykla 

Palangos senosios gimnazijos kartu su 

Lietuvių kalbos institutu 

organizuojama metodinė diena 

Palangos miesto ir Žemaitijos regiono 

lituanistams „Per kalbą – pilietinio 

sąmoningumo link“ 

Vasario 21 d. Palangos senoji gimnazija 

Renginys „Tas gyvas gimtasis žodis“ Vasario 21 d. Palangos Vlado Jurgučio 

pagrindinė mokykla 

Mokinių surinktų citatų gimtosios 

kalbos tema eksponavimas mokyklos 

Vasario 21 d. Palangos Šventosios 

pagrindinė mokykla 



erdvėse 

Vaikų eilėraščių deklamavimo 

konkursas „Liejas žodžiai iš širdelės 

Lietuvos šalelėj“ 

Vasario 22 d. Palangos lopšelis-darželis 

„Žilvinas“ 

Viktorina Palangos miesto 8–9 klasių 

mokiniams „Lietuvių kalbos turtai“ 

Vasario 23 d. Palangos senoji gimnazija 

Palangos, Kretingos ir Klaipėdos 

rajonų savivaldybių proto mūšis „100 

kalbos klaustukų“  

Vasario 24 d. Palangos, Kretingos ir 

Klaipėdos rajonų 

savivaldybių administracijos 

Raštingiausio mokinio konkursas Vasario 27 – kovo 1 d. Palangos pradinė mokykla 

Gražiausių patarlių, priežodžių, 

minčių apie knygą, skaitymą rinkimai 

Vasario mėn. Palangos Vlado Jurgučio 

pagrindinė mokykla 

Paroda mokyklos bibliotekoje  

„...Gimtųjų žodžių apkabintas, 

aš gyvas kalboje...“. Literatūrinė-

bibliografinė knygų, straipsnių, skirtų 

lietuvių kalbai garsinti, apžvalga  

Vasario mėn. Palangos Vlado Jurgučio 

pagrindinė mokykla 

2016 metų vaikų knygos rinkimai Vasario mėn. Palangos pradinė mokykla 

Dailyraščio konkursas Vasario – kovo mėn. Palangos Šventosios 

pagrindinė mokykla 

Projektas „Gražiausi lietuviški 

žodžiai“. II dalis „Po sinonimų 

lobynus“ (1–10 kl.) 

Vasario – kovo mėn. Palangos Šventosios 

pagrindinė mokykla 

Raštingiausio mokinio konkursas Vasario – kovo mėn. Palangos Šventosios 

pagrindinė mokykla 

Tiriamųjų darbų pristatymai: 

„Sudurtiniai žodžiai paukščių 

varduose“ (7 kl.); „Paukščių vardų 

sąsajos su jų giesmėmis“ (8 kl.); 

„Patarlės, kurias moka mano kalbinti 

žmonės“ (9 kl.) 

Vasario – kovo mėn. Palangos Šventosios 

pagrindinė mokykla 

Gražiausios rašysenos konkursas  Kovo 1 d. Palangos Vlado Jurgučio 

pagrindinė mokykla 

Viktorina „Aš didžiuojuosi savo 

kalba“ (3–4 kl.) 

Kovo 1 d. Palangos miesto savivaldybės 

viešoji biblioteka 

Senų lietuvių kalbos vadovėlių paroda Kovo 1–10 d. Palangos „Baltijos“ 

pagrindinė mokykla 

Dailaus rašto darbai „Laiškai 

Lietuvai“ 

Kovo 2 d. Palangos pradinė mokykla 

Tarmių popietė „A mon saka“ Kovo 2 d. Palangos lopšelis-darželis 

„Nykštukas“ 

Vaikų kūrybos paroda „Lietuvos 

vėliava plevėsuoja“ 

Kovo 6 d. Palangos ikimokyklinio 

ugdymo įstaigos 

Atviroji pamoka „Mažvydas ir Mažoji 

Lietuva“ 

Kovo 7 d. Palangos „Baltijos“ 

pagrindinė mokykla 

Edukacinis užsiėmimas „Kalba – 

mūsų pasididžiavimas“ 

Kovo 8 d. Palangos lopšelis-darželis 

„Nykštukas“ 

Meninio poezijos ir prozos skaitymo 

popietė „Tegu skamba lietuviškas 

Kovo 9 d. Palangos Vlado Jurgučio 

pagrindinė mokykla 



žodis“ 

Dalyvavimas Lietuvos gimnazijų ir 

bendrojo ugdymo vidurinių mokyklų 

jaunųjų kalbininkų esė kalbos 

temomis ir kalbos tiriamųjų darbų 

konkurse „Tikrai yra kalba, kur žodis 

pasitinka ir palydi...“, skirtame 

kalbininkams Jonui Kazlauskui ir 

Antanui Lyberiui atminti 

Kovo 10 d. Palangos senoji gimnazija 

Muzikinė-literatūrinė popietė „Mes 

labai mylim Lietuvą“ 

Kovo 10 d. Palangos lopšelis-darželis 

„Gintarėlis“ 

 Panevėžio miesto 

savivaldybė 

 

Dailyraščio konkursas „Gražiausi 

žodžiai Lietuvai“ 

Vasario 10 d. Panevėžio Kazimiero 

Paltaroko gimnazija 

Integruotasis projektas „Lietuvininkų 

kalba ir istorija Ievos Simonaitytės 

kūryboje“ 

Vasario 10 d. Panevėžio Vytauto 

Žemkalnio gimnazija 

Renginys „Mažvydo „Katekizmas“, 

skirtas Reformacijos metams paminėti 

Vasario 13 d. Panevėžio suaugusiųjų ir 

jaunimo mokymo centras 

Akcija „Rašome diktantą apie 

Panevėžio kraštą“. Raštingiausio 

gimnazijos moksleivio konkursas 

Vasario 15 d. Panevėžio Vytauto 

Žemkalnio gimnazija 

Dailyraščio konkursas „Nutilusi 

giesmė vėl į padangę kyla...“, skirtas 

Bernardo Brazdžionio 110 gimimo 

metinėms 

Vasario 15 d. Panevėžio Senvagės 

progimnazija 

Gražiausios lietuviškos patarlės 

rinkimai 

Vasario 16 – kovo 7 d. Panevėžio Kazimiero 

Paltaroko gimnazija 

Ekspozicija „Lietuvių kalbininkai“ Vasario 16 – kovo 11 d. Panevėžio Raimundo 

Sargūno sporto gimnazija 

Netradicinės lietuvių kalbos pamokos Vasario 16 – kovo 11 d. Panevėžio apskrities 

Gabrielės Petkevičaitės-Bitės 

viešoji biblioteka 

Senųjų elementorių ir vadovėlių 

paroda „Iš ko mokėsi mūsų senoliai“ 

Vasario 16 – kovo 11 d. Panevėžio Kazimiero 

Paltaroko gimnazija 

Integruotoji lietuvių kalbos ir 

geografijos pamoka „Panevėžio krašto 

piliakalniai lietuvių literatūroje“ 

Vasario 20 d. Panevėžio Vytauto 

Žemkalnio gimnazija 

Literatūrinės kūrybos konkursas 

„Pažvelk į Lietuvą ir į pasaulį“ 

Vasario 20 d. Panevėžio Juozo Miltinio 

gimnazija 

Dailyraščio konkursas „Rašom“ Vasario 20–24 d. Panevėžio Alfonso Lipniūno 

progimnazija 

Dailyraščio pamoka „Kalba gimtoji 

lūposna įdėta“ 

Vasario 20–24 d. Panevėžio Raimundo 

Sargūno sporto gimnazija 

Projektas „Apie lietuvių kalbą 

linksmai“ 

Vasario 20–27 d. Panevėžio „Šaltinio“ 

progimnazija 

Paroda „Panevėžys literatūroje“  Vasario 20 – kovo 3 d. Panevėžio „Šaltinio“ 

progimnazija 



Paroda, skirta Tarptautinei gimtosios 

kalbos dienai paminėti 

Vasario 21 d. Panevėžio suaugusiųjų ir 

jaunimo mokymo centras 

Protų mūšis „Apie kalbą, istoriją ir 

Tėvynę“ 

Vvasario 21–22 d. Panevėžio „Šaltinio“ 

progimnazija 

Renginių ciklas „Mes apie kalbą – 

kalba apie mus“ 

Vasario 21–24 d. Panevėžio „Minties“ 

gimnazija 

Literatūriniai renginiai, skirti Ievos 

Simonaitytės gyvenimui ir kūrybai 

Vasario 22 d. Panevėžio Vytauto 

Žemkalnio gimnazija 

Viktorina „Ką sukrausim kraičio 

skrynion...“ 

Vasario 22 d. Panevėžio Senvagės 

progimnazija 

Literatūrinė pamoka „Vadinkite mane 

mokytoja. Bitės kelias nuo Joniškėlio 

iki Panevėžio“ 

Vasario 23 d. 

 

Panevėžio apskrities 

Gabrielės Petkevičaitės-Bitės 

viešoji biblioteka 

Gimtosios kalbos ir literatūros 

kryžiažodžių popietė  

Vasario 23 d. Panevėžio Kazimiero 

Paltaroko gimnazija 

Mokinių kūrybos projekto „Tau ačiū, 

Tėvyne, už kalbą“ pristatymas 

Vasario 23 d. Panevėžio Vytauto 

Mikalausko menų gimnazija 

Viktorina „Gimtųjų žodžių 

apkabintas, aš gyvas kalboje (Just. 

Marcinkevičius)“ 

Vasario 23 d. Panevėžio „Vilties“ 

progimnazija 

Viktorina „Žodis žodį veja“ Vasario 23 d. Panevėžio Alfonso Lipniūno 

progimnazija 

Diktantas-konkursas „Žmogus. Kalba. 

Tėvynė“ 

Vasario 23 – kovo 1 d. Panevėžio Kazimiero 

Paltaroko gimnazija 

Lietuvių liaudies pasakų popietė 

„Gražiausia lietuviška pasaka“ 

Vasario 24 d. Panevėžio Alfonso Lipniūno 

progimnazija 

Renkame gimnazijos „Poezijos 

pavasario“ laureatą. Poetų pristatymas 

ir rinkimai 

Vasario 25 d. Panevėžio Vytauto 

Žemkalnio gimnazija 

Diktanto konkursas  Vasario 27 d. Panevėžio „Aušros“ 

progimnazija 

Lietuvių kalbos projektas „Kristijono 

Donelaičio žodžio grožis ir prasmė“ 

Vasario 27 d. Panevėžio Vytauto 

Žemkalnio gimnazija 

Viktorina „Moki žodį – žinai kelią“ Vasario 27 d. Panevėžio Alfonso Lipniūno 

progimnazija 

Apskritojo stalo diskusija „Lietuvių 

kalba be koučingo ir klasterių“ 

Vasario 28 d. 

 

Panevėžio apskrities 

Gabrielės Petkevičaitės-Bitės 

viešoji biblioteka 

Protų mūšis (1–4 kl.) Vasario 28 d. Panevėžio 5-oji gimnazija 

Raštingiausio mokinio rinkimai Vasario 28 d. Panevėžio „Šaltinio“ 

progimnazija 

Mažoji konferencija „Ar lietuvių 

kalbai gresia išnykimas?“  

Kovo 1 d. Panevėžio Kazimiero 

Paltaroko gimnazija 

 

Protų mūšis „Aš, kalba ir istorija“ Kovo 1 d. Panevėžio Senvagės 

progimnazija 

Poetinių ketureilių kūrybos konkursas 

„Vienintelė žemė“  

Kovo 1–8 d. Panevėžio Kazimiero 

Paltaroko gimnazija 

Akrostichas Lietuvai Kovo 1–10 d. Panevėžio Alfonso Lipniūno 



progimnazija 

Gimtosios kalbos viktorina „Moki 

žodį – žinai kelią“ 

Kovo 2 d. Panevėžio Kazimiero 

Paltaroko gimnazija 

Rašau laišką draugui Kovo 2 d. Panevėžio Alfonso Lipniūno 

progimnazija 

Edukacinės pamokos „Svečiuose...“  Kovo 2–3 d. Panevėžio „Šaltinio“ 

progimnazija 

Atminties pamoka, skirta Juozui 

Balčikoniui (kalbininko kapo 

lankymas Ėriškiuose) 

Kovo 6 d. Panevėžio Juozo Balčikonio 

gimnazija 

Popietė „Skaitau lietuvišką knygelę 

garsiai“ 

Kovo 6–10 d. Panevėžio Alfonso Lipniūno 

progimnazija 

Dailyraščio konkursas  

 

Kovo 7 d. Panevėžio Kazimiero 

Paltaroko gimnazija 

Netradicinė pamoka – aktorius 

Raimondas Lukšas skaito Justino 

Marcinkevičiaus „Mažvydą“ 

Kovo 7 d. Panevėžio Juozo Balčikonio 

gimnazija 

Dailyraščio konkursas mokyklos 

bendruomenei 

Kovo 8 d. Panevėžio „Aušros“ 

progimnazija 

Netradicinis diktantas gimnazijos 

bendruomenei 

Kovo 8 d. Panevėžio 5-oji gimnazija 

Popietė Knygų klube „Kalba 

poezijoje, poezija kalboje“ 

Kovo 8 d. Panevėžio Juozo Balčikonio 

gimnazija 

Raštingiausio mokinio konkursas 

„Pažinęs šviesą, negyvensi tamsoje...“ 

Kovo 8 d. Panevėžio Senvagės 

progimnazija 

Edukacinė ekskursija „Gimtosios 

kalbos ir kultūros puoselėtojų takais 

Panevėžyje“ 

Kovo 9 d. Panevėžio apskrities 

Gabrielės Petkevičaitės-Bitės 

viešoji biblioteka 

Jaunųjų kalbininkų varžytuvės 

 

Kovo 9 d. Panevėžio Juozo Balčikonio 

gimnazija 

Meninio žodžio šventė „Ant lūpų 

žydėdamas supasi žodis (Just. 

Marcinkevičius)“ 

Kovo 9 d.  

 

Panevėžio Kazimiero 

Paltaroko gimnazija 

 

Viktorina „Mano Tėvynė Lietuva“ Kovo 9 d. Panevėžio Kazimiero 

Paltaroko gimnazija 

Kalbos kultūros diena – plakatų 

paroda, lankstinukų dalybos 

 

Kovo 10 d. Panevėžio Juozo Balčikonio 

gimnazija 

Paroda Knygnešio dienai paminėti Kovo 16 d. Panevėžio suaugusiųjų ir 

jaunimo mokymo centras 

 Panevėžio rajono 

savivaldybė 

 

Literatūrinė viktorina, skirta 120-

osioms Ievos Simonaitytės gimimo 

metinėms 

Vasario 4 d. Panevėžio r. Paįstrio Juozo 

Zikaro gimnazijos Skaistgirių 

skyrius 

Eilėraščių konkursas „Šalis ta Lietuva 

vadinas“ 

Vasario 15 d. Panevėžio r. Pažagienių 

mokykla-darželis 

Popietė „Lietuviško žodžio skambesys 

dainoje“ 

Vasario 15 d. Panevėžio r. Raguvos 

kultūros centras 



Pamokos gimnazijos muziejuje 

„Kalbininkas Juozas Balčikonis“ 

Vasario 16 – kovo 11 d. Panevėžio r. Ramygalos 

gimnazija 

Gražiausios lietuviškos raidės 

rinkimas 

Vasario 17–24 d. Panevėžio r. Linkaučių 

pagrindinė mokykla 

Raštingiausio mokinio konkursas Vasario 20–23 d. Panevėžio r. Ramygalos 

gimnazija 

Gimtosios kalbos savaitė Vasario 20–24 d. Panevėžio r. Smilgių 

gimnazija 

Rytiniai skaitymai (1–10 kl.) Vasario 20–24 d. Panevėžio r. Linkaučių 

pagrindinė mokykla 

Klasių komandinis darbas „Kuriame 

knygą kartu“ 

Vasario 20 – kovo 3 d. Panevėžio r. Linkaučių 

pagrindinė mokykla 

Dailyraščio konkursas bendruomenei Vasario 21 d. Panevėžio r. Ramygalos 

gimnazija 

Pasakų popietė darželinukams Vasario 23–24 d. Panevėžio r. Linkaučių 

pagrindinė mokykla 

Dailyraščio konkursas (1–8 kl.)  Vasario mėn. Panevėžio r. Geležių 

pagrindinė mokykla 

Dailyraščio konkursas Vasario mėn. Panevėžio r. Raguvos 

gimnazija 

Dailyraščio konkursas Vasario mėn. Panevėžio r. Krekenavos 

Mykolo Antanaičio 

gimnazija 

Dailyraščio konkursas Vasario mėn. Panevėžio r. Paliūniškio 

pagrindinė mokykla 

Dailyraščio konkursas Vasario mėn. Panevėžio r. Vadoklių 

pagrindinė mokykla 

Gimnazistų forumas „Ar aš tikrai 

myliu Lietuvą?“, skirtas Vasario 16-

ajai paminėti 

Vasario mėn. Panevėžio r. Velžio 

gimnazija 

Integruotoji lietuvių kalbos ir dailės 

pamoka „Seku seku pasaką“ (5–6 kl.) 

Vasario mėn. Panevėžio r. Linkaučių 

pagrindinė mokykla 

Linksmiausios knygos rinkimai Vasario mėn. Panevėžio r. Vadoklių 

pagrindinė mokykla 

„Myliu Lietuvą ir Tave“. Pono 

Eilėraščio diena (1–8 kl.) 

Vasario mėn. Panevėžio r. Geležių 

pagrindinė mokykla 

7–8 kl. mokinių projektas, skirtas 

kalbos kultūrai  

Vasario mėn. Panevėžio r. Paįstrio Juozo 

Zikaro gimnazija 

Raštingiausio mokinio konkursas Vasario mėn. Panevėžio r. Berčiūnų 

pagrindinė mokykla 

Renginys „Dainuok, širdie, 

gyvenimą“ ir lietuvių kalbos savaitė 

pradinių klasių mokiniams 

(dailyraščio, meninio skaitymo 

konkursas ir kt. renginiai) 

Vasario mėn. Panevėžio r. Žibartonių 

pagrindinė mokykla 

Renginys „Puoškime tėvynę švaria 

kalba“ 2–4 kl. mokiniams ir jų tėvams 

Vasario mėn. Panevėžio r. Paįstrio Juozo 

Zikaro gimnazijos Skaistgirių 

skyrius 

5–8 klasių mokinių protmūšis Vasario mėn. Panevėžio r. Velžio 



„Lietuviais esame mes gimę“, skirtas 

Vasario 16-ajai paminėti 

gimnazija 

Skaitovų konkursas, skirtas 75-osioms 

Algimanto Zurbos gimimo metinėms 

(5–12 kl.)  

Vasario mėn. Panevėžio r. Paįstrio Juozo 

Zikaro gimnazija 

Susitikimas su knygos „Lietuvių 

kalbos metmenys“ autoriumi Henriku 

Kulvinsku 

Vasario mėn. Panevėžio r. Raguvos 

gimnazija 

Lietuvos edukologijos universiteto 

dėstytojų paskaita savivaldybės 

administracijos darbuotojams 

Vasario–kovo mėn. Panevėžio r. savivaldybės 

administracija 

Lietuvos edukologijos universiteto 

studentų paskaitos ir kiti renginiai 

mokyklose 

Vasario–kovo mėn. Panevėžio r. savivaldybės 

mokyklos 

Lietuvių kalbos ir literatūros 

olimpiada (I etapas) 

Vasario–kovo mėn. Panevėžio r. Krekenavos 

Mykolo Antanaičio 

gimnazija 

Kūrybinės valandėlės Panevėžio 

rajono bibliotekose „Rašome 

Maironio eiles dailyraščiu“  

Vasario–kovo mėn. Panevėžio r. savivaldybės 

viešoji biblioteka 

Savaitė „Aš myliu savo kalbą“:  

protų mūšis „Moki žodį – žinai kelią“; 

dainų rytmetys „Iš močiutės 

skrynios“; 

plakato, skirto lietuvių kalbai, 

konkursas; 

dailyraščio konkursas; raštingiausio 

mokinio konkursas 

Vasario–kovo mėn. Panevėžio r. Karsakiškio 

Strazdelio pagrindinė 

mokykla 

Mokyklos bendruomenės dailyraščio 

konkursas 

Kovo 1–3 d. Panevėžio r. Linkaučių 

pagrindinė mokykla 

Edukaciniai užsiėmimai vaikams 

„Mylėkime knygą“  

Kovo 2–9 d. Panevėžio r. savivaldybės 

viešoji biblioteka 

Šventė „Išgirskim skambesį kalbos“ 

1–3 kl. 

Kovo 3 d. Panevėžio r. Paįstrio Juozo 

Zikaro gimnazijos Skaistgirių 

skyrius 

Lietuvių kalbos savaitė:  

dailyraščio konkursas;  

susitikimas su poete Solveiga Ska;  

stendas „Mintys apie kalbą“;  

popietė „Mano vaikystės knyga“ 

Kovo 6–10 d. Panevėžio r. Miežiškių 

pagrindinė mokykla 

Netradicinio ugdymo savaitė 1–4 

klasių mokiniams „Aš tikrai myliu 

Lietuvą“ (dailyraščio parodėlės, 

viktorinos, rytmečiai) 

Kovo 6–10 d. Panevėžio r. Ramygalos 

gimnazija 

„Skaitytojo užrašų“ paroda (5–10 kl.) Kovo 6–10 d. Panevėžio r. Linkaučių 

pagrindinė mokykla 

Netradicinio ugdymo diena „Geltona. 

Žalia. Raudona“ 

Kovo 10 d. Panevėžio r. Ramygalos 

gimnazija 

Renginys „Lietuviais esame mes 

gimę...“ 

Kovo 10 d. Panevėžio r. Krekenavos 

kultūros centras 



Rytmetys vaikams „Abėcėlės šalyje“ Kovo 10 d. Panevėžio r. Raguvos 

kultūros centro padalinys 

Šilų universalus 

daugiafunkcis centras 

Viktorina apie Lietuvos istoriją, 

geografiją, žymius žmones ir įvykius 

„Laivės paukščiai“ 

Kovo 10 d. Panevėžio r. Tiltagalių 

kultūros centras 

Gimtosios kalbos viktorina „Žodis 

žodį veja“ 

Kovo mėn. Panevėžio r. Berčiūnų 

pagrindinė mokykla 

Išvyka į Ustronės knygnešių muziejų 

(6–8 kl.) 

Kovo mėn. Panevėžio r. Vadoklių 

pagrindinė mokykla 

Kūrybinė laboratorija „Lietuviško 

žodžio kalvė“ (5–12 kl.) 

Kovo mėn. Panevėžio r. Velžio 

gimnazija 

Perskaitytų knygų iliustracijų kūrimas 

ir parodos „Jie iš mano perskaitytų 

knygų“ organizavimas (5–6 kl.) 

Kovo mėn. Panevėžio r. Velžio 

gimnazija 

Poezijos ir dailyraščio dienos Kovo mėn. Panevėžio r. Dembavos 

progimnazija 

Raštingiausio mokinio konkursas  

(5–8 kl., 1–4 gimn. kl.) 

Kovo mėn. Panevėžio r. Paįstrio Juozo 

Zikaro gimnazija 

Renginys „Tas skambus lietuviškas 

žodis“, skirtas Kovo 11-ajai ir 

Tarptautinei gimtosios kalbos dienai 

paminėti (5–8 kl., 1–4 gimn. kl.)  

Kovo mėn. Panevėžio r. Paįstrio Juozo 

Zikaro gimnazija 

Senų knygų paroda, skirta Knygnešio 

dienai (1–8 kl.)  

Kovo mėn. Panevėžio r. Geležių 

pagrindinė mokykla 

Tvarkingiausių lietuvių kalbos 

sąsiuvinių paroda 

Kovo mėn. Panevėžio r. Vadoklių 

pagrindinė mokykla 

Viktorina Knygnešio dienai paminėti Kovo mėn. Panevėžio r. Krekenavos 

Mykolo Antanaičio 

gimnazija 

Viktorina „Be lietuvių kalbos 

neišgyvensi nė dienos“ 

Kovo mėn. Panevėžio r. Paliūniškio 

pagrindinė mokykla 

 Plungės rajono 

savivaldybė 

 

Pažintinė kūrybinė lietuvių kalbos 

konferencija „Kalba gimtoji lūposna 

įdėta“ 

Vasario 20 d. Plungės „Saulės“ gimnazija 

Mokinių kūrybos savaitė „Lietuviška 

kalba – graži, skambi, gyva“ (5–8 kl.)  

Vasario 20–24 d. Plungės akademiko Adolfo 

Jucio pagrindinė mokykla 

 

Dailyraščio konkursas (1–4 kl.,  

5–10 kl.)  

Vasario 20–25 d. Plungės „Ryto“ pagrindinė 

mokykla 

Knygų skirtukų su sentencijomis 

gamyba (1–4 kl.) 

Vasario 20–25 d. Plungės „Ryto“ pagrindinė 

mokykla 

Literatūros pamoka „Prakalbinti 

aforizmai'“ 

Vasario 22 d. Plungės „Saulės“ gimnazija 

Popietė „Paslaptingas lietuviškų 

pasakų pasaulis“ (1–4 kl.) 

Vasario 22 d. Plungės „Ryto“ pagrindinė 

mokykla 



Proto mūšis „Pažink savo gimtąją 

kalbą“ (7–8 kl.) 

Vasario 24 d. Plungės „Ryto“ pagrindinė 

mokykla 

Raštingiausių mokinių konkursas  

(5–10 kl.) 

Vasario 24 d. Plungės Senamiesčio 

mokykla 

Baigiamasis mokinių kūrybos savaitės 

renginys „Kūrybos skaitymai“ 

Vasario 27 d. Plungės akademiko Adolfo 

Jucio pagrindinė mokykla 

Lietuvių kalbos olimpiada (5–8 kl.) Vasario 27 – kovo 1 d. Plungės „Babrungo“ 

pagrindinė mokykla 

Gimnazijos tradicinis Vinco Kudirkos 

dailyraščio konkursas 

Vasario mėn. Plungės r. Platelių gimnazija 

Literatūrinė popietė „Kalba gimtoji 

lūposna įdėta“ 

Kovo 1 d. Plungės r. Alsėdžių 

gimnazija 

Paroda „Smulkioji tautosaka mokinių 

dailės darbeliuose“ 

Kovo 1–11 d. Plungės Senamiesčio 

mokykla 

Literatūrinė mokinių ir mokytojų 

išvyka į Varnius  

Kovo 2 d. 

 

Plungės suaugusiųjų švietimo 

centras 

Lopšelio-darželio „Nykštukas“ 

bendruomenės renginys „Nieko 

dvasingesnio už kalbą tauta neturi“ 

Kovo 7 d. 

 

Plungės lopšelis-darželis 

„Nykštukas“ 

Konferencija „Kalba – tautos turtas“ Kovo 9 d. Plungės r. Žemaičių 

Kalvarijos Motiejaus 

Valančiaus gimnazija 

Popietė vyresniųjų klasių mokiniams 

ir mokytojams „Lietuvos kultūros 

datos 2017“ 

Kovo 9 d. Plungės Senamiesčio 

mokykla 

 Prienų rajono 

savivaldybė 

 

Dailyraščio konkursas Vasario 21–24 d. Pakuonio pagrindinė 

mokykla 

Literatūrinės pamokėlės „Žodžio 

grūdeli, kas tave sėjo?“ 

Vasario 21 – kovo 10 d. Prienų „Ąžuolo“ 

progimnazija 

Raštingiausio mokinio konkursas  Vasario 23 d. Stakliškių gimnazija 

Reklaminio plakato „Siūlau 

paskaityti“ konkursas 

Vasario 27 – kovo 3 d. Stakliškių gimnazija 

Dailyraščio konkursas Vasario mėn. Skriaudžių pagrindinė 

mokykla 

Dailyraščio konkursas gimnazijos 

bendruomenei 

Vasario mėn. Stakliškių gimnazija 

Išvyka į knygų mugę Vasario mėn. Veiverių Tomo Žilinsko 

gimnazija 

Kūrybinės dirbtuvės „Gelbėkime 

žodį“ 

Vasario mėn. Išlaužo pagrindinė mokykla 

Literatūrinė kalbos viktorina „Žodis 

žodį veja“ 

Vasario mėn. Naujosios Ūtos pagrindinė 

mokykla 

Viktorina „Atidarykim gimtosios 

kalbos skrynią“ (5–7 kl.) 

Vasario mėn. Prienų „Revuonos“ 

pagrindinė mokykla 

Eilėraščių konkursas Vasario–kovo mėn. Šilavoto pagrindinė mokykla 

Knygų ir leidinių paroda „Gimtųjų 

žodžių apkabintas“ (pagal Just. 

Vasario–kovo mėn. Prienų „Ąžuolo“ 

progimnazija 



Marcinkevičių) progimnazijos 

bibliotekoje  

Rajoninė viktorina 8 klasių 

mokiniams 

Vasario–kovo mėn. Prienų „Žiburio“ gimnazija 

Renginių ciklas „Žodis – stiprybės 

tiltas“ 

 

Vasario–kovo mėn. Stakliškių kultūros ir 

laisvalaikio centras, 

Stakliškių gimnazija 

Skaitymų popietės mokyklos 

muziejuje 

Vasario–kovo mėn. Pakuonio pagrindinė 

mokykla 

Apklausa „Knyga, palikusi didžiausią 

įspūdį“ 

Kovo 3 d. Pakuonio pagrindinė 

mokykla 

Dienos projektas „Kaziuko mugė“ Kovo 3 d. Šilavoto pagrindinė mokykla 

Pradinių klasių viktorina „Moki žodį – 

žinai kelią“ 

Kovo 3 d. Stakliškių gimnazija 

Tarpmokyklinė etnografinė vakaronė 

„Tu mums viena“ 

Kovo 3 d. Prienų „Ąžuolo“ 

progimnazija 

Lietuvių kalbos gramatikos žinovo 

konkursas  

Kovo 3–10 d. Balbieriškio pagrindinė 

mokykla 

Mokinių kūrybinių darbų paroda 

„Vieno eilėraščio knyga“ 

Kovo 3–10 d. Balbieriškio pagrindinė 

mokykla 

Netradicinio ugdymo diena „Kalbos ir 

kūrybos diena“ 

Kovo 3–10 d. Balbieriškio pagrindinė 

mokykla 

Renginys „Margų žodžių pynę nešu aš 

krūtinėj“ 

Kovo 3–10 d. Balbieriškio pagrindinė 

mokykla 

Raštingiausio mokinio konkursas Kovo 6–9 d. Prienų „Ąžuolo“ 

progimnazija 

Gimtosios kalbos dienos Kovo 6–10 d. Jiezno gimnazija 

Lietuvių kalbos rytmetys Kovo 10 d. Išlaužo pagrindinė mokykla 

Raiškiojo skaitymo konkursas Kovo 10 d. Skriaudžių pagrindinė 

mokykla 

Renginys, skirtas Lietuvai ir gimtajai 

kalbai 

Kovo 10 d. Šilavoto pagrindinė mokykla 

Renginys „Tautosaka – gimtosios 

kalbos gyvybės versmė“ 

Kovo 10 d. Stakliškių gimnazija 

Dainuojamosios poezijos atlikėjų 

vakaras „Pasitik mane iš tolo, 

pavadink gimta kalba“ 

Kovo mėn. Jiezno kultūros ir laisvalaikio 

centras 

Kalbos viktorina „Kalbu, rašau, 

skaitau lietuviškai“ 

Kovo mėn. Veiverių kultūros ir 

laisvalaikio centras 

Kalbos viktorina „Moki žodį – žinai 

kelią“ 

Kovo mėn. Veiverių Tomo Žilinsko 

gimnazija 

Minėjimas „Justinui Marcinkevičiui – 

87“ 

 

Kovo mėn. Prienų Justino 

Marcinkevičiaus viešoji 

biblioteka 

Lietuvos mokyklų mokinių kalbinių 

darbų konkursas, skirtas kalbininkams 

Jonui Kazlauskui ir Antanui Lyberiui 

atminti 

Kovo mėn. Prienų „Žiburio“ gimnazija 

Suaugusiųjų meninio skaitymo Kovo mėn. Prienų Justino 



konkursas Marcinkevičiaus viešoji 

biblioteka 

 Radviliškio rajono 

savivaldybė 

 

Popietė, skirta poeto Bernardo 

Brazdžionio 110-osioms metinėms 

paminėti 

Vasario 14 d. Radviliškio Gražinos 

pagrindinės mokyklos 

biblioteka 

Integruotasis lietuvių kalbos ir 

istorijos projektas „Geltona, žalia, 

raudona – tu mūsų vanduo ir duona“. 

Dailyraščio konkursas „Laiškas 

Lietuvai“  

Vasario 15 d. Baisogalos gimnazija 

Lietuvos valstybės atkūrimo dienos 

minėjimas, skirtas Lietuvos 

nepriklausomybės akto signataro, 

lietuvių kalbos puoselėtojo Jono 

Basanavičiaus 90-osioms mirties 

metinėms. Radviliškio rajono 

tautodailės parodos atidarymas 

Vasario 16 d. Radviliškio miesto kultūros 

centras 

Protmūšis „Aš myliu Lietuvą“ Vasario 15 d. Grinkiškio Jono Poderio 

gimnazija 

Regioninė liaudiškos dainos ir šokio 

šventė „Iš lietuviškos skrynios“ 

Vasario 16 d. Alksniupių kultūros namai 

Jaunimo rašinio, eiliuoto kūrinio, 

repo, dainos konkursas „Kalbu. 

Rašau. Dainuoju“ 

Vasario 16–25 d. Raudondvario kultūros namai 

Pasakotojo konkursas Vasario 17 d. Lopšelis-darželis „Eglutė“ 

Lietuvių kalbos dienos (integruotos 

pamokos, paroda, perskaitytų 

šiuolaikinių autorių kūrinių 

pristatymas skaitykloje ir kt.) 

Vasario 20–24 d. Radviliškio Vaižganto 

gimnazija 

Lietuvių kalbos savaitė Vasario 20–24 d. Radviliškio Vinco Kudirkos 

pagrindinė mokykla 

Spaudinių paroda „Kalboje – tautos 

širdies plakimas“ 

Vasario 20 – kovo 10 d. Sidabravo gimnazijos 

biblioteka 

Projektas „Geltona, žalia, raudona – tu 

mūsų vanduo ir duona“. Raštingumo 

ir kalbos kultūros konkursas 

gimnazijos bendruomenei 

Vasario 21 d. Baisogalos gimnazija 

Popietė „Kalba gimtoji lūposna įdėta“ Vasario 21 d. Skėmių pramogų ir šokių salė 

Meninio skaitymo konkursas „Kalba 

gimtoji lūposna įdėta...“ 

Vasario 24 d. Sidabravo gimnazija 

Renginys, skirtas Knygnešio dienai 

paminėti 

Vasario 24 d. Baisogalos kultūros namai 

Viktorina „Moki žodį – žinai kelią“ Vasario 24 d. Šeduvos gimnazija 

Viktorina „Morfologijos karalystėje“ 

(5–6 kl.) 

Vasario 24 d. Radviliškio r. Pašušvio 

pagrindinė mokykla 

Skaitymo konkursas „Tu man viena“ Vasario 27 d. Radviliškio jaunimo mokykla 

Baigiamasis jaunimo rašinio, eiliuoto Vasario 28 d. Raudondvario kultūros namai 



kūrinio, repo, dainos konkurso 

„Kalbu. Rašau. Dainuoju“ renginys 

Dailyraščio konkursas Vasario mėn. Grinkiškio Jono Poderio 

gimnazija 

Raštingiausio pradinuko konkursas Vasario mėn. Radviliškio Vinco Kudirkos 

pagrindinė mokykla 

Kūrybiniai darbai „Mano gimtasis 

Radviliškis“ (3–4 kl.) 

Vasario mėn. Radviliškio Vinco Kudirkos 

pagrindinė mokykla 

Stendas „Lietuviško žodžio kelias“ Vasario–kovo mėn. Grinkiškio Jono Poderio 

gimnazija 

Užsiėmimų ciklas „Kalba gimtoji – 

kasdieninė. Tu duona mums esi“ 

Vasario–kovo mėn. Radviliškio r. savivaldybės 

biblioteka 

Raštingiausio pradinuko konkursas 

„Tėviške, Tėvyne... Noriu aš pramokti 

margo tavo rašto“ (3–4 kl.) 

Kovo 1 d. Sidabravo gimnazija 

Popietė „Gimtajame žody – dienų 

skambesys“ 

Kovo 2 d. Pociūnėlių pagrindinė 

mokykla 

Radviliškio rajono skaitovų konkursas 

„Skaitome Šeduvos poetų kūrybą“ 

Kovo 2 d. Šeduvos kultūros ir amatų 

centras 

Gražios rašysenos konkursas 

„Raštas – vidinio pasaulio atspindys“ 

Kovo 3 d. Sidabravo gimnazija 

Konferencija, skirta Lietuvių kalbos 

dienoms, susitikimas su kalbininku 

Juozu Pabrėža 

Kovo 3 d. Radviliškio r. savivaldybės 

biblioteka 

Viktorina „Šimtas kalbos ir literatūros 

mįslių“ (7–8 kl.) 

Kovo 3 d. Radviliškio r. Pašušvio 

pagrindinė mokykla 

Meninio skaitymo konkursas 

„Gimtinės spalvos“ (ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo grupės,  

1–4 kl.) 

Kovo 7 d. Sidabravo gimnazija 

Renginys „Gražiausia pasaulyje kalba 

apie gražiausią jausmą...“ 

Kovo 7 d. Pakalniškių kaimo 

bendruomenė, Pakalniškių 

pagrindinės mokyklos 

Literatūrinė popietė „Ateik, kur 

šnibžda šimtas paslapčių“ 

Kovo 9 d. Sidabravo gimnazijos 

biblioteka 

Respublikinis patriotinio eilėraščio 

deklamavimo konkursas „Aš Lietuvą 

nešuosi širdyje“ 

Kovo 9 d. Lopšelis-darželis 

„Žvaigždutė“ 

Akcija „Skambus lietuviškas žodis“ Kovo 10 d. Baisogalos kultūros namai 

Popietė-viktorina „Žodis kaip žiedas 

skleidžiasi“ 

Kovo 10 d. Daugėlaičių pramogų ir šokių 

salė 

Popietė „Poezijos pavasarėlis“. 

Grinkiškio seniūnijos gyventojai 

skaitys lietuvių poetų eiles 

Kovo 10 d. Pašušvio kultūros namai 

Viktorina „Kalba yra žibintas pasaulio 

tamsoje“ (9–10 kl.) 

Kovo 10 d. Radviliškio r. Pašušvio 

pagrindinė mokykla 

Konkursas „Lietuvos istorijos 

žinovas“ 

Kovo mėn. Šeduvos gimnazija 

Kūrybiškumo pamokos (1–4 kl.) Kovo mėn. Šeduvos gimnazija 



Mokslinė-praktinė moksleivių lietuvių 

kalbos ir literatūros konferencija 

Kovo mėn. Radviliškio Lizdeikos 

gimnazija 

 Raseinių rajono 

savivaldybė 

 

Literatūrinė paroda „Lietuvių kalbos 

atodangos“ 

Vasario 6–28 d. Raseinių Marcelijaus 

Martinaičio viešoji biblioteka 

Viktorina „Aš žinau geriau“ Vasario 10 d. Raseinių Marcelijaus 

Martinaičio viešosios 

bibliotekos Verėduvos 

filialas 

Mokinių kūrybinių rašto darbų „Aš – 

Lietuvai“ konkursas 

Vasario 13 – kovo 10 d. Raseinių r. Gylių mokykla-

daugiafunkcis centras 

Gimtosios kalbos savaitė „Gimtoji 

kalba“ 

Vasario 14–21 d. Raseinių Marcelijaus 

Martinaičio viešosios 

bibliotekos Gruzdiškės 

filialas 

Protų mūšis „Kalbos gyvastis“ Vasario 15 d. Raseinių r. Gylių mokykla-

daugiafunkcis centras 

Šventinis renginys „Aš tikrai myliu 

Lietuvą“ 

Vasario 15 d. Raseinių r. Ariogalos 

gimnazija 

Protmūšis „Graži tu, mano brangi 

tėvyne“, skirtas Vasario 16-ajai 

paminėti 

Vasario 15 d. Prezidento Jono Žemaičio 

gimnazija 

Vasario 16-osios minėjimas „Mano 

kraštas – laukai ir beržynai, ir kalvos“ 

Vasario 15 d. Raseinių r. Šiluvos gimnazija 

Kūrybinis darbas „Išminties sodas“ 

(5–8 kl.)  

Vasario 16 – kovo 11 d. Raseinių Šaltinio 

progimnazija 

Viktorina „Linksmai žaidžiu – gražiai 

kalbu“ (5–6 kl.) 

Vasario 16 – kovo 11 d. Raseinių Šaltinio 

progimnazija 

Kūrybinių darbų paroda „Žodžio 

spalvos“ (5–8 kl.)  

Vasario 16 – kovo 11 d. Raseinių Šaltinio 

progimnazija 

Raštingiausio moksleivio konkursas 

„Šaltinio“ diktantas (5–8 kl.) 

Vasario 16 – kovo 11 d. Raseinių Šaltinio 

progimnazija 

Literatūrinė popietė „Kas moka žodį – 

randa kelią visur ir visada“ 

Vasario 17 d. Raseinių Marcelijaus 

Martinaičio viešosios 

bibliotekos Užkalnių filialas 

Garsiniai skaitymai „Paskaityk man, 

mama“ 

Vasario 20 d. Raseinių Marcelijaus 

Martinaičio viešosios 

bibliotekos Žaiginio filialas 

Literatūrinė paroda „Kalba gimtoji 

lūposna įdėta“ 

Vasario 20 d. Raseinių Marcelijaus 

Martinaičio viešosios 

bibliotekos Viduklės filialas 

Dailyraščio konkursas „Mylėkime 

raidę, žodį, sakinį“ (2–6 kl.) 

Vasario 20 d. Raseinių r. Šiluvos gimnazija 

Tęstinis projektas „Lietuva – tėvyne 

mano“ 

Vasario 20–23 d. Raseinių specialioji mokykla 

Dailyraščio konkursas „Kas parašyta – 

išlieka“ 

Vasario 20–23 d. Raseinių specialioji mokykla 

Literatūrinė paroda „Esu Lietuvis“ Vasario 20 – kovo 10 d. Raseinių Marcelijaus 



Martinaičio viešosios 

bibliotekos Pramedžiavos 

filialas 

Garsinis skaitymas „Ganau, ganau 

aveles po spalvotas knygeles“ 

Vasario 21 d. Raseinių Marcelijaus 

Martinaičio viešosios 

bibliotekos Paupio filialas 

Raiškiojo skaitymo konkursas „Žodis 

glaudžiasi prie žodžio“ 

Vasario 21 d. Raseinių Marcelijaus 

Martinaičio viešosios 

bibliotekos Ilgižių filialas 

Gimtosios kalbos šventė „Neieškok 

žodžio kišenėje“ 

Vasario 22 d. Raseinių r. Šiluvos gimnazija 

Nacionalinis diktantas Vasario 23 d. Raseinių r. Ariogalos 

gimnazija 

Lietuvių kalbos ir literatūros 

miniviktorina mokyklos 

bendruomenei 

Vasario 23 d. Raseinių r. Betygalos 

Maironio gimnazija 

Raiškiojo skaitymo popietė „Žiema – 

eilėse, posmai – dainose...“ 

Vasario 23 d. Raseinių specialioji mokykla 

Viktorina vaikams „Aš – lietuvis, 

kalbu, skaitau ir rašau – lietuviškai“ 

Vasario 24 d. Raseinių Marcelijaus 

Martinaičio viešosios 

bibliotekos Pašaltuonio 

filialas 

Rašinys „Ką man reiškia gimtoji 

kalba“ (1–4 kl.) 

Vasario 24 d. Raseinių r. Šiluvos gimnazija 

Ansamblių šventė „Dainuoju 

Lietuvai“ 

Vasario 26 d. Raseinių r. kultūros centras 

Ariogaloje 

Ievos Simonaitytės 120-ųjų gimimo 

metinių minėjimas – raiškiojo 

skaitymo konkursas, skirtas Lietuvių 

kalbos kultūros metams 

Vasario 27 d. Raseinių r. kultūros centras 

Šiluvoje 

Praktikumas kolegoms „Tark žodį 

taisyklingai“ 

Vasario 28 d. Raseinių r. Girkalnio 

pagrindinė mokykla 

Informacinė paroda „Kas moka žodį – 

randa kelią visur ir visada“ 

Vasario mėn. Raseinių Viktoro Petkaus 

pagrindinė mokykla 

Gražiausio lietuviško žodžio rinkimai Vasario mėn. Raseinių Viktoro Petkaus 

pagrindinė mokykla 

Kalbinis protų mūšis „Kalba gimtoji 

lūposna įdėta“ 

Vasario mėn. Raseinių Viktoro Petkaus 

pagrindinė mokykla 

Poezijos skaitymai „Posmai apie 

Tėvynę“ 

Vasario mėn. Raseinių r. Nemakščių 

Martyno Mažvydo gimnazija 

Viktorina „Ką žinai apie lietuvių 

kalbą“ 

Vasario mėn. Raseinių r. Nemakščių 

Martyno Mažvydo gimnazija 

Stendo „Mano gimtoji kalba“ 

išleidimas 

Vasario–kovo mėn. Raseinių Viktoro Petkaus 

pagrindinė mokykla 

Skaitymo valandėlės „Skaitau – 

mąstau – mokausi“ (1–6 kl.) 

Kovo mėn. Raseinių r. Nemakščių 

Martyno Mažvydo gimnazija 

Eilėraščių kūrybos konkursas „Gamta 

– visų namai“ 

Kovo mėn. Raseinių r. Nemakščių 

Martyno Mažvydo gimnazija 

Visuotinio gimnazistų lietuvių kalbos Kovo mėn. Prezidento Jono Žemaičio 



raštingumo konkursas  gimnazija 

Dailyraščio konkursas (1–7 kl.) Kovo 1 d. Raseinių r. Viduklės Simono 

Stanevičiaus gimnazija 

Skaitymo valanda „Mokomės 

prisijaukinti knygą“ 

Kovo 1 d. Raseinių r. Girkalnio 

pagrindinė mokykla 

Ketvirtokų pasakos mažiesiems 

(priešmokyklinio ugdymo grupės 

vaikams ir 1 kl.) 

Kovo 1–3 d. Raseinių r. Viduklės Simono 

Stanevičiaus gimnazija 

Patriotinis įgarsintas diktantas (5–8, 

1–4 gimn. kl.) 

Kovo 2 d. Raseinių r. Betygalos 

Maironio gimnazija 

Sunkiausių lietuviškų žodžių rinkimas 

(8 kl. ir 1–4 gimn. kl.) 

Kovo 2 d. Raseinių r. Viduklės Simono 

Stanevičiaus gimnazija 

Bernardo Brazdžionio 110-osioms 

gimimo metinėms skirta literatūrinė-

muzikinė kompozicija „Lietuviškas 

žodi, skambėk stebuklingas ir didis“ 

Kovo 3 d. Raseinių r. Šiluvos gimnazija 

Naktiniai skaitymai Kovo 3 d. Raseinių r. Viduklės Simono 

Stanevičiaus gimnazija 

Viktorina 5–10 kl. mokiniams „Kalba 

turi daug rankų – priglausti, atleisti, 

paguosti, apglėbti, sutaikinti, 

sujungti... (Just. Marcinkevičius)“ 

Kovo 3 d. Raseinių r. Girkalnio 

pagrindinė mokykla 

Kalbos kultūros konkursas „Žodis ne 

žvirblis“ 

Kovo 9 d. Raseinių r. Ariogalos 

gimnazija 

Literatūros kūrinių ištraukų skaitymas 

(5–8 kl., 1–4 gimn. kl.) 

Kovo 9 d. Raseinių r. Betygalos 

Maironio gimnazija 

Viktorina „O, lietuviškas žodi!“ Kovo 9 d. Raseinių r. Ilgižių mokykla-

daugiafunkcis centras 

Literatūros skaitymai „Lietuva, kur tu 

eini?“ 

Kovo 9 d. Raseinių Marcelijaus 

Martinaičio viešosios 

bibliotekos Kaulakių filialas 

Dokumentinio filmo „Didysis prasmės 

ieškotojas – Algirdas Julius Greimas“ 

peržiūra ir aptarimas 

Kovo 10 d. Raseinių Marcelijaus 

Martinaičio viešosios 

bibliotekos Pašaltuonio 

filialas 

Renginys „Mokyklos garbė“ Kovo 10 d. Raseinių r. Ilgižių mokykla-

daugiafunkcis centras 

Literatūrinė-muzikinė popietė „Iš 

tautosakos skrynios“ (Prezidento Jono 

Žemaičio gimnazijos mokinių 

viešnagė) 

Kovo 10 d. Raseinių specialioji mokykla 

Kovo 11-osios minėjimas „Lietuviais 

esame mes gimę“ 

Kovo 10 d. Raseinių r. Šiluvos gimnazija 

Meninė kompozicija – geriausių rašto 

kūrybinių darbų pristatymas „Kartu 

mes – Lietuva“ 

Kovo 10 d. Raseinių r. Gylių mokykla-

daugiafunkcis centras 

Diktanto rašymo konkursas, skirtas 

Knygnešio dienai (5–8 kl.) 

Kovo 16 d. Raseinių r. Šiluvos gimnazija 

Literatūrinė popietė „Sunki knygnešio Kovo 16 d. Raseinių Marcelijaus 



dalia“ Martinaičio viešosios 

bibliotekos Pryšmančių 

filialas 

Interviu „Pasidalink patirtimi“ su 

klasių atstovais apie knygą, kalbą ir 

gimnazijos radiją 

Kovo mėn. Raseinių r. Nemakščių 

Martyno Mažvydo gimnazija 

 Rietavo savivaldybė  

Akcija „Gražiausi žodžiai Rietavui“ Vasario 13–17 d. Rietavo lopšelis-darželis 

Raštingiausio mokinio rinkimai 

„Gimtosios kalbos dieną minint“ 

Vasario 21 d. Tverų gimnazija 

Renginys „Tarptautinė gimtosios 

kalbos diena (mįslių ir patarlių diena)“ 

Vasario 21 d. Žadvainų pagrindinė 

mokykla 

Projektas „Žodžiai, gražieji žodžiai“ 

(A. Landsbergis) 

Vasario 20 – kovo 13 d. Rietavo Lauryno Ivinskio 

gimnazija 

Lietuvių kalbos olimpiada, skirta 

kalbininko Andriaus Ašmonto 

atminimui 

Vasario 24 d. Rietavo Lauryno Ivinskio 

gimnazija 

Lietuvių kalbos pamoka-viktorina  

(2 gimn. kl.) 

Kovo 3 d. Rietavo Lauryno Ivinskio 

gimnazija 

 Rokiškio rajono 

savivaldybė 

 

Literatūrinė-muzikinė kompozicija 

„Teisingo žodžio malda“  

Vasario 15 d. Rokiškio r. savivaldybės 

viešoji biblioteka 

Dailyraščio konkursas (5–10 kl.) Vasario 15 d. Rokiškio pagrindinė mokykla 

Kūrybinių darbų „Gimtinės obuolys“ 

parodos atidarymas (projekto 

„Svajokliai“ veikla) 

Vasario 15 d. Rokiškio r. Obelių lopšelis-

darželis ir Obelių vaikų 

globos namai 

Protų mūšis „Trumpoji, ilgoji ar 

nosinė“ 

Vasario 15 d. VšĮ Rokiškio jaunimo centro 

Vaikų dienos centras 

Renginys „Gražiausio lietuviško 

žodžio piešimas“ (pradinių 

lavinamųjų ir specialiųjų klasių 

mokiniai) 

Vasario 15 d. Rokiškio pagrindinė mokykla 

Renginys „Gražiausio lietuviško 

žodžio rinkimai“ (5–10 kl.) 

Vasario 15 d. Rokiškio pagrindinė mokykla 

Šventinė popietė Obelių muziejuje, 

skirta Lietuvos valstybės atkūrimo 

dienai 

Vasario 15 d. Rokiškio r. Obelių gimnazija 

Gimnazijos bendruomenės akcija 

„Kitų kalbų aš mokausi ne tam, kad 

savąją pamirščiau... (J. G. Herderis)“ 

Vasario 20 – kovo 10 d. Rokiškio Juozo Tumo-

Vaižganto gimnazijos 

„Romuvos“ padalinys 

Literatūros skaitymai poeto, 

prozininko, literatūros kritiko 

Bernardo Brazdžionio 110-mečiui 

paminėti 

Vasario 20 – kovo 10 d. Rokiškio Juozo Tumo-

Vaižganto gimnazijos 

„Romuvos“ padalinys 

Spaudinių paroda „Iš Amerikos 

lietuvių kultūros archyvo dovanotų 

leidinių kolekcijos“ 

Spaudinių paroda „Patys brangiausi 

Vasario 20 – kovo 10 d. Rokiškio Juozo Tumo-

Vaižganto gimnazijos 

„Romuvos“ padalinys 



įrašai...“ 

Tradicinė literatūros ir muzikos 

popietė „Didelis iki žvaigždžių 

išaugęs lietuviškas žodis“, skirta 

Tarptautiniai gimtosios kalbos dienai, 

Lietuvių kalbos kultūros metams 

paminėti 

Vasario 21 d. Rokiškio r. savivaldybės 

viešoji biblioteka 

Raštingiausio mokinio rinkimai Vasario 21–22 d. Rokiškio suaugusiųjų ir 

jaunimo mokymo centras 

Valandėlė „Mano autografas...“ 

(projekto „Kalbame Strazdelio kalba“ 

apibendrinimas) 

Vasario 22 d. 

 

Rokiškio Juozo Tumo-

Vaižganto gimnazijos 

„Romuvos“ padalinys 

Dailyraščio konkursas. 

Praktiniai dailyraščio mokymai 

Vasario mėn. Pandėlio gimnazija 

Gražiausio lietuviško žodžio rinkimai  Vasario mėn. Pandėlio gimnazija 

Lietuvių kalbos olimpiada Vasario mėn. Pandėlio gimnazija 

Ketureilio apie Lietuvą iliustracijų 

kūrimas 

Vasario mėn. Rokiškio r. Obelių gimnazija 

Meninio skaitymo konkursas Vasario mėn. Pandėlio gimnazija 

Netradicinės skaitymo erdvės 

įkūrimas gimnazijoje  

Vasario mėn. Pandėlio gimnazija 

Raštingiausio gimnazijos mokinio ir 

bendruomenės nario konkursas 

Vasario mėn. Pandėlio gimnazija 

Netradicinės lietuvių kalbos pamokos 

gimnazijos bibliotekoje (1–4 kl.) 

Vasario mėn. Rokiškio r. Obelių gimnazija 

Senųjų leidinių paroda gimnazijos 

muziejuje 

Vasario mėn. Pandėlio gimnazija 

Tautosakos vakaronė  Vasario mėn. Pandėlio gimnazija 

Įdomiausių perskaitytų knygų 

pristatymas, naudojant IKT 

Vasario – kovo mėn. Pandėlio gimnazija 

Projektas „Gražiausių lietuviškų 

žodžių medis“ 

Kovo 1–3 d. Rokiškio suaugusiųjų ir 

jaunimo mokymo centras 

Varžytuvės „Moki žodį – žinai kelią“ 

(5–8 kl.) 

Kovo 3 d. Rokiškio r. Juodupės 

gimnazija 

Dokumentinio filmo „Rokiškio 

kultūros darbuotojų kelionė į 

Karaliaučių, pas mokytoją Vandą 

Vasiliauskienę 1991 m.“ aptarimas 

Kovo 6–10 d. 

 

Rokiškio Juozo Tumo-

Vaižganto gimnazijos 

„Romuvos“ padalinys 

Lietuvių kalbos savaitė Kovo 6–10 d. Kriaunų pagrindinė mokykla 

Lietuvių kalbos savaitė: 

„Knygų ligoninė“; 

išvyka prie paminklo knygai; 

senųjų spaudinių paroda „Lietuviška 

knygelė – kaip neregiui lazda (Just. 

Marcinkevičius)“; 

dailyraščio konkursas; 

eilių ir dainų popietė „Aš atnešiu tau 

Lietuvą savo širdy...“ 

Kovo 6–10 d. 

 

Rokiškio suaugusiųjų ir 

jaunimo mokymo centras 

Literatūrinė-muzikinė kompozicija Kovo 9 d. Rokiškio r. savivaldybės 



„Duoklė lietuviškam raidynui“ viešoji biblioteka 

Popietė „Nešęs šviesą Lietuvai“, 

skirta knygnešio, meno saviveiklos 

organizatoriaus, vargonininko Juozo 

Zaukos 155-osioms gimimo metinėms  

Kovo 9 d. 

 

Lietuvos kaimo rašytojų 

sąjungos (LKRS) Rokiškio 

skyrius, Rokiškio Juozo 

Tumo-Vaižganto gimnazijos 

„Romuvos“ padalinys  

Rytmetys „Mano kelias į gražią 

kalbą“ 

Kovo 9 d. Rokiškio r. savivaldybės 

viešoji biblioteka 

Mokinių piešinių paroda „Gražiausias 

lietuviškas žodis“ 

Kovo 10 d. Rokiškio pagrindinė mokykla 

Pilietinė akcija, skirta Lietuvos 

nepriklausomybės atkūrimo dienai 

Kovo 10 d. Rokiškio r. Obelių gimnazija 

Šventinis renginys, skirtas Knygnešio 

dienai 

Kovo 16 d. Rokiškio r. Obelių gimnazija 

Aktyviausio bibliotekos skaitytojo 

rinkimai 

Kovo mėn. Pandėlio gimnazija 

Geriausių Pandėlio gimnazijos 

lietuvių kalbos mokovų edukacinė 

išvyka į Kauno Maironio literatūros 

muziejų 

Kovo mėn. Pandėlio gimnazija 

Knygnešio dienai skirtas renginys Kovo mėn. Pandėlio gimnazija 

Knygų TOP 10 rinkimai Kovo mėn. Pandėlio gimnazija 

Kūrybinis-edukacinis užsiėmimas 

„Kuriame pasakų knygą“ 

Kovo mėn. Pandėlio gimnazija 

Protų mūšio žaidimas lietuvių kalbos 

tema 

Kovo mėn. Pandėlio gimnazija 

Skaitymo dienoraščių paroda Kovo mėn. Pandėlio gimnazija 

 Skuodo rajono 

savivaldybė 

 

Meninio skaitymo konkursas, rajono 

turas (5–12 kl.) 

Vasario 7 d. Skuodo r. savivaldybės 

administracijos švietimo 

skyrius, Skuodo muziejus 

Raštingiausio rajono mokinio 

konkursas 

 

Vasario 13–15 d.,  

kovo 9 d. 

Skuodo r. bendrojo ugdymo 

mokyklos, Skuodo r. 

savivaldybės administracijos 

švietimo skyrius 

Kūrybinių darbų paroda „Graži 

Tėvynė Lietuva“ 

Vasario 16 – kovo 11d.  Skuodo kaimo verslų, amatų 

ir paslaugų mokykla 

Plakatų, skatinančių taisyklingai 

vartoti dalykinius terminus, rengimas 

ir pakabinimas kabinetuose 

Vasario 20 – kovo 10 d. Mosėdžio gimnazija 

Rajoninis žemaičių kalbos diktantas 

„Vyturėlis gieda gražiai, o cīrulielis 

gėid dar gražiau“, skirtas Tarptautinei 

gimtosios kalbos dienai 

Vasario 21 d. Skuodo r. savivaldybės 

Romualdo Granausko viešoji 

biblioteka; Skuodo žemaičių 

draugija 

Stalo žaidimas „Visa Lietuva“ Vasario 22 d. Skuodo kaimo verslų, amatų 

ir paslaugų mokykla  

Protų mūšis „Lietuvių kalbos 

išminčius“ 

Vasario 26 d. Lenkimų Simono Daukanto 

mokykla-daugiafunkcis 



centras 

Lietuviškos poezijos skaitymai 

„Iliustruoju eiliuotą žodį“ 

Vasario mėn. Aleksandrijos pagrindinė 

mokykla 

Popietė pradinukams „Menu mįslę 

keturgyslę“ 

Vasario mėn. Aleksandrijos pagrindinės 

mokyklos biblioteka 

Stendas „Neliks duonos su druska – 

liks Tėvynė“ 

Vasario mėn. Aleksandrijos pagrindinė 

mokykla 

Literatūrinis rytmetys vaikams 

„Močiutės skrynią atvėrus“ 

Kovo 1 d. Lenkimų Simono Daukanto 

mokykla-daugiafunkcis 

centras 

Kalbos kultūros diena „Švari kalba – 

švari kalba“ 

Kovo 4 d. 

 

Lenkimų Simono Daukanto 

mokykla-daugiafunkcis 

centras 

Viktorina Martyno Mažvydo 

„Katekizmo“ 470-osioms leidimo 

metinėms pažymėti 

Kovo 6–7 d. 

 

Mosėdžio gimnazija 

Gimtosios kalbos savaitė: 

skaitymo savaitė „Kas dienelę po 

knygelę“ (1–4 kl.); 

Renginys „Žinai žodį – kelią rasi visur 

ir visada“ (5–8 kl.); 

Renginys „Lietuviško žodžio 

paunksnėje“ (9–12 kl.) 

Kovo 6–10 d. Ylakių gimnazija 

Poezijos skaitymo popietė „Į 

susitikimą su vaikų poetais“ 

Kovo 9 d. Lenkimų Simono Daukanto 

mokykla-daugiafunkcis 

centras 

Renginys „Kalba užaugina sparnus“  Kovo mėn. Aleksandrijos pagrindinė 

mokykla 

Lietuviškų žaidimų popietė Kovo mėn. Aleksandrijos pagrindinė 

mokykla 

 Šakių rajono savivaldybė  

Viktorina „Lietuva – tai aš, Lietuva – 

tai mes“, skirta Lietuvių kalbos 

kultūros metams ir Vasario 16-ajai 

paminėti 

Vasario 7 d. Šakių „Varpo“ mokykla 

Rajoninis moksleivių meninio 

skaitymo konkursas (5–12 kl.) 

Vasario 8 d. Šakių r. savivaldybės 

administracija 

Protmūšis Vasario 14 d. Trečiojo amžiaus 

universitetas 

Gimtosios kalbos savaitė  Vasario 20–24 d. Šakių „Varpo“ mokykla 

Gimtosios kalbos diena „Kartoja ją 

tėviškę mylintys žmonės“ 

Vasario 27 d. Šakių r. savivaldybės viešoji 

biblioteka 

Rajoninė lietuvių kalbos olimpiada 

(5–8 kl.) 

Kovo 7 d. Šakių r. savivaldybės 

administracija 

 Šalčininkų rajono 

savivaldybė 

 

Lietuvių kalbos diktantas „Stengiuosi 

rašyti be klaidų“ (1–12 kl.) 

Vasario 6–10 d. Eišiškių gimnazija 

Viktorina žaidimas „Kalba atveria Vasario 7 d. Jašiūnų „Aušros“ gimnazija 



duris“ 

Paroda „Skaityti vėl madinga“ bei 

knygų mugė 

Vasario 8 d. Jašiūnų „Aušros“ gimnazija 

Raštingiausio mokytojo ir mokinio 

rinkimai 

Vasario 9 d. Jašiūnų „Aušros“ gimnazija 

Projektas „Mes – Lietuvai“ Vasario 13 d. Šalčininkų specialioji 

mokykla 

Meninio skaitymo konkursas 

„Lietuva, aš tave tariu...“ 

Vasario 15 d. Dainavos pagrindinė 

mokykla 

Vasario 16-osios minėjimas Vasario 15 d. Jašiūnų Mykolo Balinskio 

gimnazija 

Žodžių medis „Jų daugiau 

nebevartosiu“ 

Vasario 15 d. Pabarės pagrindinė mokykla 

Renginys „Kalba – tautos paminklas“. 

Susipažįstame su Jonu Jablonskiu 

Vasario 17 d. Eišiškių Stanislovo 

Rapolionio gimnazija 

Vasario 16-osios minėjimas „Lietuva, 

kai aš tave tariu...“  

Vasario 17 d. Čiužakampio pagrindinė 

mokykla 

Raiškiojo skaitymo popietė Vasario 20 d. Kalesninkų Liudviko 

Narbuto gimnazija 

Dramos diena 

 

Vasario 21 d. Kalesninkų Liudviko 

Narbuto gimnazija 

Raiškiojo skaitymo diena Vasario 22 d. Pabarės pagrindinė mokykla 

Raštingiausio pradinuko konkursas Vasario 23 d. Kalesninkų Liudviko 

Narbuto gimnazija 

Lietuvių kalbos viktorina Vasario 23 d. Pabarės pagrindinė mokykla 

Lietuviškų knygų mugė Vasario 24 d. Pabarės pagrindinė mokykla 

Renginys Poškonių kaimo 

bendruomenei „Lietuviškas žodis – 

turtas, kurį mes puoselėjame“ 

Vasario 24 d. Poškonių pagrindinė 

mokykla 

Viktorina „Dėk žodį prie žodžio“  

(5–8 kl.) 

Vasario 24 d. Eišiškių Stanislovo 

Rapolionio gimnazija 

Viktorina „Lietuvių kalbos sūkuryje“ 

 

Vasario 24 d. Kalesninkų Liudviko 

Narbuto gimnazija 

Lietuvių kalbos viktorina „Moki 

žodį – žinai kelią“ (5–10 kl.) 

Vasario 24–29 d. Dieveniškių Adomo 

Mickevičiaus gimnazija 

Lietuviškų pasakų iliustravimas, 

pasakų kūrimas, inscenizavimas 

Vasario 28 d.  Čiužakampio pagrindinė 

mokykla 

Rašinių konkursas „Meilė tėvynei 

prasideda nuo meilės gimnazijai“ 

Vasario 28 – kovo 3 d. 

 

Baltosios Vokės „Šilo“ 

gimnazija 

Raštingiausio gimnazijos moksleivio 

rinkimai 

Vasario 28 – kovo 3 d. 

 

Baltosios Vokės „Šilo“ 

gimnazija 

Dailyraščio konkursas „Ak, žodžiai, 

lietuviški žodžiai“ 

Vasario mėn. Šalčininkų Jano Sniadeckio 

gimnazija 

Literatūrinė-muzikinė kompozicija 

„Skrisk, laisve, per Lietuvą“ 

Vasario mėn. Butrimonių Anos Krepštul 

gimnazija 

Mokinių poezijos konkursas „Neištarti 

žodžiai Anai Krepštul“ 

 

Vasario mėn. Butrimonių Anos Krepštul 

gimnazija 

Knygos „Kova už Šalčininkų kraštą ir Kovo 1–10 d. Butrimonių Anos Krepštul 



lietuvybės išsaugojimą“ skyrių apie 

Butrimonių seniūniją pristatymas 

gimnazija 

Viešas perskaitytų knygų pristatymas. 

Aktyviausio skaitytojo rinkimai 

Kovo 2 d. Baltosios Vokės „Šilo“ 

gimnazija 

Lietuvių kalbos renginys „Kalbu, 

rašau, skaitau lietuviškai“ 

Kovo 3 d. Čiužakampio pagrindinė 

mokykla 

Netradicinė pamoka „Lietuviško 

žodžio grožis poezijoje“ 

Kovo 3 d. Baltosios Vokės „Šilo“ 

gimnazija 

Patarlių, priežodžių, posakių apie 

kalbą inscenizavimas ir pristatymas 

Kovo 6 d. Dieveniškių „Ryto“ 

gimnazija 

Stendų, skirtų lietuvių kalbą ir kultūrą 

puoselėjusioms asmenybėms 

pristatyti, paroda 

Kovo 6–11 d. Baltosios Vokės Elizos 

Ožeškovos gimnazija 

Interaktyvus žaidimas „Žodžių lizdas“ 

su kūrybine teksto kūrimo užduotimi 

Kovo 7 d. Dieveniškių „Ryto“ 

gimnazija 

Kūrybinė diena. Lietuvių kalbos 

rašybos taisyklių eiliavimo pamokos 

Kovo 8 d. Dieveniškių „Ryto“ 

gimnazija 

Kryžiažodžių ir galvosūkių „Kalbos 

namai“ diena 

Kovo 9 d. Dieveniškių „Ryto“ 

gimnazija 

Seniausių lietuviškų knygų ir 

vadovėlių paroda 

Kovo 9–10 d. Eišiškių Stanislovo 

Rapolionio gimnazija 

Akcija „Lietuva – tai aš, Lietuva – tai 

mes“ 

Kovo 10 d. Šalčininkų Jano Sniadeckio 

gimnazija 

Kovo 11-osios minėjimas „Esu ir 

būsiu čia“ 

Kovo 10 d. Turgelių Povilo Ksavero 

Bžostovskio gimnazija 

Kovo 11-osios minėjimas Kovo 10 d. Jašiūnų Mykolo Balinskio 

gimnazija 

Kūrybinis darbas „Pagalvosi – 

sužinosi“ 

Kovo 10 d. Šalčininkų specialioji 

mokykla 

Konkursas „Kai norime kalbėti apie 

Tėvynę“ (5–8 kl.) 

Kovo 17 d. Jašiūnų Mykolo Balinskio 

gimnazija 

Konkursas „Šalis ta Lietuva vadinas“  Kovo 17 d. Jašiūnų Mykolo Balinskio 

gimnazija 

Edukacinės pamokos „Istorijos 

vingiai“. Valdovų rūmai ir Signatarų 

namai 

Kovo mėn. Turgelių Povilo Ksavero 

Bžostovskio gimnazija 

Lietuvių kalbos savaitės renginiai: 

atvirosios pamokos; 

gražiausio lietuviško žodžio rinkimai; 

dailyraščio konkursas 

Kovo mėn. Butrimonių Anos Krepštul 

gimnazija 

Piešinių ir nuotraukų konkursas „100 

svarbiausių šių dienų akimirkų“ 

Kovo mėn. Turgelių Povilo Ksavero 

Bžostovskio gimnazija 

 Šiaulių miesto 

savivaldybė 

 

Gimtosios kalbos savaitė pradinių 

klasių mokiniams 

Vasario 16–20 d. Šiaulių Salduvės 

progimnazija 

XX a. I pusės lietuvių kalbos 

vadovėlių paroda 

Vasario 16 – kovo 11 d. Šiaulių apskrities Povilo 

Višinskio viešoji biblioteka 

Gražiausio lietuviško žodžio rinkimai Vasario 16 – kovo 11 d. Šiaulių apskrities Povilo 



bibliotekoje Višinskio viešoji biblioteka 

Dailyraščio konkursas Vasario 16 – kovo 11 d. Šiaulių apskrities Povilo 

Višinskio viešoji biblioteka 

Spaudinių parodos: „Lietuvių kalbos 

istorinis kelias“, „Ką skaitė ir iš ko 

mokėsi mūsų seneliai“ 

Vasario 16 – kovo 11 d. Šiaulių Juliaus Janonio 

gimnazija 

470 metų Martyno Mažvydo 

„Katekizmui“. „Katekizmo“ ištraukų 

kaligrafinio rašymo darbų paroda. 

Katekizmų paroda 

Vasario 16 – kovo 11 d. Šiaulių Juliaus Janonio 

gimnazija 

Parengtos ir gimnazijos TV 

demonstruojamos skaidrės „Lietuvių 

kalbos ugdytojai“  

Vasario 16 – kovo 11 d. Šiaulių Juliaus Janonio 

gimnazija 

Patarlės ir priežodžiai Šventajame 

Rašte ir lietuvių tautosakoje 

(integruotosios pamokos) 

Vasario 16 – kovo 11 d. Šiaulių Juliaus Janonio 

gimnazija 

Lietuvių kalbos instituto interneto 

svetainėje paskelbto žaidimo „Barbora 

Radvilaitė. Kalbos turtai“, skirto 

lietuvių kalbos mokymuisi, žaidimas 

Vasario 16 – kovo 11 d. Šiaulių Juliaus Janonio 

gimnazija 

Akcija-viktorina „Mano telefonas – 

nešveplas“ 

Vasario 17 d. Šiaulių „Sandoros“ 

progimnazija 

Edukacinė programa su 

detektyvinėmis užduotimis 

„Miglovara ir Šiauliai“  

Vasario 17 – kovo 10 d. Šiaulių apskrities Povilo 

Višinskio viešoji biblioteka 

Viktorina „Auginkime žodį“ (5–6 kl.) Vasario 20 d. Šiaulių Dainų progimnazija 

Kalbos viktorina  Vasario 20 d. Šiaulių Rėkyvos 

progimnazija 

Popietė „Kalba gimtoji lūposna įdėta“ Vasario 21 d. Šiaulių miesto savivaldybės 

viešosios bibliotekos Vaikų 

literatūros skyrius  

Raštingumo konkursas (1–4 kl.)  Vasario 21 d. Šiaulių „Romuvos“ 

gimnazija 

Diktanto konkursas Vasario 21 d. Šiaulių Gegužių 

progimnazija 

Šeimų vakaras „Lietuviški 

elementoriai iš kartos į kartą“  

Vasario 22 d. 

 

Šiaulių apskrities Povilo 

Višinskio viešosios 

bibliotekos Vaikų literatūros 

skyrius, Šiaulių universiteto 

Lietuvių kalbotyros, 

literatūros ir komunikacijos 

katedra 

Šiaulių m. mokyklų literatų konkurso 

„Rudens godos“ laureatų kūrybos 

vakaras „Jaunųjų kūrėjų balsai“ 

Vasario 22 d. Lietuvos aklųjų bibliotekos 

Šiaulių filialas 

Viktorina „Kalbos riešutėliai“  

(1–2 kl.) 

Vasario 22 d. Šiaulių universiteto 

gimnazija 

Diktantas tėvams ir vaikams Vasario 23 d. Šiaulių Vinco Kudirkos 

progimnazija 

Protų kovos, skirtos Algirdui Juliui Vasario 22 d., kovo 1 d., Šiaulių Juliaus Janonio 



Greimui ir lietuvių kalbai, jos kultūrai 

paminėti 

kovo 8 d. gimnazija 

Susitikimas su kalbininku dr. Antanu 

Smetona 

Vasario – kovo mėn. Šiaulių miesto savivaldybės 

viešosios bibliotekos 

Bibliografijos-informacijos 

skyrius 

Parodų, skirtų kalbininkų jubiliejams 

paminėti, ciklas  

Vasario–kovo mėn. Šiaulių miesto savivaldybės 

viešosios bibliotekos 

„Varsos“ filialas 

Algirdo Juliaus Greimo metams 

paminėti skirtas poezijos skaitinių 

konkursas   

Vasario–kovo mėn. Šiaulių mokytojų pensininkų 

klubas „Šviesa“ 

Diktantas „Prisiminkime taisyklingą 

lietuvišką raštą“ 

Vasario–kovo mėn. Šiaulių mokytojų pensininkų 

klubas „Šviesa“ 

Kalbos kultūros testas 5–6 klasių 

mokiniams 

Kovo 1 d. Šiaulių Vinco Kudirkos 

progimnazija 

Rašinio konkursas Šiaulių miesto 

bendrojo lavinimo mokyklų 5–8 

klasių mokiniams 

Kovo 1 d. Šiaulių Jovaro progimnazija 

Popietė „Žymūs janoniečiai, lietuvių 

kalbos puoselėtojai“  

Kovo 2 d. Šiaulių Juliaus Janonio 

gimnazija 

Konkursas „Žaidžiu žodžiu“ Kovo 2 d. Šiaulių „Saulės“ pradinė 

mokykla 

„Tekstų skaitymų“ seminaras, skirtas 

Šiaulių miesto garbės piliečio, Šiaulių 

universiteto profesoriaus kalbininko 

Kazimiero Župerkos 80-mečiui 

Kovo 3 d. Šiaulių apskrities Povilo 

Višinskio viešoji biblioteka, 

Šiaulių universiteto Lietuvių 

kalbotyros, literatūros ir 

komunikacijos katedra 

Popietė moksleiviams „Renkame 

gražiausią lietuvišką žodį“ 

Kovo 5 d. Šiaulių miesto savivaldybės 

viešosios bibliotekos 

„Saulės“ filialas 

Diktanto konkursas  Kovo 6 d. Šiaulių Rėkyvos 

progimnazija 

Pokalbis-susitikimas „Sakiau ir 

sakysiu: kalboje gyvena tautos dvasia 

(R. Granauskas)“ 

Kovo 7 d. Šiaulių universiteto 

gimnazija 

Dailyraščio konkursas (1–4 kl.) Kovo 7 d. Šiaulių „Romuvos“ 

gimnazija 

Popietė „Iš gimtosios kalbos versmės“ Kovo 9 d. Šiaulių miesto savivaldybės 

viešosios bibliotekos 

„Varsos“ filialas ir Šiaulių 

profesinio rengimo centro 

lituanistai 

Susitikimas su Šiaulių universiteto 

kalbos tvarkytoju Algirdu Malakausku  

Kovo 9 d. Šiaulių Juliaus Janonio 

gimnazija 

IX Šiaulių krašto mokinių vieno žanro 

kūrybos konkursas „Kuriame 

humoreską“ (gimnazijos projekto 

„Z. Gėlės tradicija“ renginys) 

Kovo 9 d. Šiaulių „Romuvos“ 

gimnazija 

Literatūrinė viktorina „Knyga – Kovo 9 d. Šiaulių „Romuvos“ 



žmogaus sielos šviesa“ (1 kl.), skirta 

Knygnešio dienai paminėti 

gimnazija 

Integruotosios pamokos „Algirdas 

Julius Greimas – vienas geriausių 

semiotikų“ 

Kovo 9 d. Šiaulių Simono Daukanto 

gimnazija 

Liaudies dainų varžytuvės Kovo 10 d. Šiaulių Juliaus Janonio 

gimnazija 

Festivalio „Verbum musicale“ 

renginys „Viešpatie, nejaugi 

neprašvis“ 

Kovo 11 d. Šiaulių miesto kultūros 

centras „Laiptų galerija“ 

Viktorina „Myliu gimtąją kalbą“  

(5–8 kl.) 

Kovo mėn. Šiaulių miesto savivaldybės 

viešosios bibliotekos 

„Spindulio“ filialas  

Knygų paroda „Gimtųjų žodžių 

apkabintas, aš gyvas kalboje“ 

Kovo mėn. Šiaulių miesto savivaldybės 

viešosios bibliotekos 

„Spindulio“ filialas 

Susitikimas su dr. Rūta Kazlauskaite 

ir paskaita „Reklamos kaip 

informaciniai ir paveikieji 

pranešimai“ 

Kovo mėn. Šiaulių miesto savivaldybės 

viešosios bibliotekos 

Skaitytojų aptarnavimo 

skyrius 

Projektas „Knygos kelias: skaitymo 

skatinimas ugdant kūrybiškumą“ 

Kovo mėn. Šiaulių miesto savivaldybės 

viešosios bibliotekos 

„Šaltinėlio“ filialas 

 Šiaulių rajono 

savivaldybė 

 

Viešojo kalbėjimo įgūdžių 

tobulinimas 

Vasario 8 d. Šiaulių r. Meškuičių 

gimnazija 

Popietė „Gimtųjų žodžių apžavėtas“, 

skirta kuršėniškiui kalbininkui 

Vytautui Vitkauskui atminti 

Vasario 15 d. Kuršėnų Vytauto Vitkausko 

biblioteka 

Renginys „Gimtųjų žodžių apkabintas, 

aš gyvas kalboje“ 

Vasario 21 d. Šiaulių r. Kuršėnų Lauryno 

Ivinskio gimnazija 

Literatūrinė šventė „Augustinas 

Gricius – Gruzdžių žemės ąžuolas“. 

Respublikinės Augustino Griciaus 

premijos įteikimas už geriausią prozos 

debiutą 

Vasario 24 d. Kultūros centro Gruzdžių 

filialas 

Tradicinė šventė „Kalba ir kūryba – 

mūsų tautos savastis“ 

Vasario 24 d. Šiaulių r. savivaldybės 

kultūros centras 

Knygų skirtukų paroda „Širdys pilnos 

žodžių“ 

Kovo 16 d. Naisių biblioteka 

Edukaciniai užsiėmimai „Gražiausių 

lietuviškų žodžių medis“ 

Vasario–kovo mėn. Verbūnų biblioteka 

Renginių ciklas „Gimtoji kalba – kaip 

motina, kaip saulė“, skirta Lietuvių 

kalbos kultūros metams  

Vasario–kovo mėn. Šiaulių r. savivaldybės 

viešosios bibliotekos 

teritoriniai-struktūriniai 

padaliniai 

Spaudinių parodos „Lietuvių kalbos 

puoselėtojai“, skirtos lietuvių 

kalbininkams 

Vasario–kovo mėn. Šiaulių r. savivaldybės 

viešosios bibliotekos 

teritoriniai-struktūriniai 



padaliniai 

 Šilalės rajono 

savivaldybė 

 

Popietė „Pažinęs šviesą – negyvensi 

tamsoje“ 

Vasario 15 d. Šilalės r. savivaldybės viešoji 

biblioteka  

Vasario 16-ajai paminėti skirtas 

renginys „Laiškai tautos šaukliams“. 

Gražiausių lietuviškų žodžių medžio 

auginimas 

Vasario 15 d. Šilalės r. Pajūralio pagrindinė 

mokykla 

Lietuvių kalbos dienai skirtas renginys 

ir Lietuvos valstybės atkūrimo dienos 

minėjimas „Kalba mūsų lūpose įdėta“ 

Vasario 16 d. Šilalės r. savivaldybės 

kultūros centras, Laukuvos 

kultūros namai, Laukuvos 

biblioteka 

Piešinių konkursas „Nupiešk 

gražiausią žodį“ 

Vasario 16 – kovo 11 d. Obelyno pagrindinė mokykla 

 

Akcija „Gražiausias lietuviškas žodis“  

mokyklos bendruomenei 

Vasario 17 – kovo 10 d. Žadeikių pagrindinė mokykla 

Viktorina „Pabirusios raidės“ Vasario 19 d. Žadeikių biblioteka 

Konkursas, skirtas Lietuvių kalbos 

dienai paminėti (5–8 kl.) 

Vasario 20 d. Kaltinėnų Aleksandro 

Stulginskio gimnazija 

Rašinių konkursas „Taisyklinga 

gimtoji kalba – vertybė“ 

Vasario 20 d. Kaltinėnų Aleksandro 

Stulginskio gimnazija 

Projektas „Gimtojo žodžio kelias“ Vasario 20 – kovo 10 d. Obelyno pagrindinė mokykla 

Renginių ciklas „Gimtoji kalba 

lūposna įdėta“: 

skaitymų popietė bibliotekoje; 

protmūšis: leksika, kalbos vartosena, 

rašyba (mokyklos bendruomenei) 

Vasario 20 – kovo 9 d. Žadeikių pagrindinė mokykla 

 

Popietė „Žodis ne žvirblis“ Vasario 21 d. Tenenių biblioteka 

Renginys „Gimtųjų žodžių apkabintas, 

aš gyvas kalboje“ 

Vasario 21 d. Šilalės r. savivaldybės 

kultūros centras, Upynos 

kultūros namai, Upynos 

biblioteka 

Spaudinių paroda „Širdys pilnos 

lietuviškų žodžių“ 

Vasario 22 – kovo 9 d. Pajūrio biblioteka 

Edukacinė programa „Kaip vakarojo 

mūs senoliai“ 

Vasario 23 d. Šilalės r. savivaldybės 

kultūros centras, Kvėdarnos 

kultūros namai 

Viktorina „Žodis žodį veja“ Vasario 23 d. Obelyno pagrindinė mokykla 

Popietė „Gimtųjų žodžių apkabinti“ Vasario 24 d. Bijotų biblioteka 

Konferencija „Kalba gimtoji lūposna 

įdėta“ 

Vasario 27 d. Kaltinėnų Aleksandro 

Stulginskio gimnazija 

Popietė, skirta Lietuvių kalbos dienai 

paminėti 

Vasario 27 d. Kaltinėnų Aleksandro 

Stulginskio gimnazija 

Protmūšiai „Lietuviais esame mes 

gimę“ 

Vasario 27 d. Kaltinėnų Aleksandro 

Stulginskio gimnazija 

Viktorina „Ar supranti protėvių 

šneką?“ 

Vasario 28 d. Kaltinėnų biblioteka 

 

Popietė „Poezija – daugiau nei kalba, Kovo 1 d. Šilalės r. savivaldybės 



imk ir skaityk“ 

 

kultūros centras, Kvėdarnos 

kultūros namai, Pajūralio 

laisvalaikio salė, Pajūralio 

biblioteka 

Lietuvių kalbos kūrybinių laboratorijų 

diena 

Kovo 2 d. Šilalės Dariaus ir Girėno 

progimnazija 

Viktorina „Kalbos istorija“ (9–10 kl.) Kovo 2 d. Žadeikių pagrindinė mokykla 

Lietuvių kalbos ir literatūros 

atvirosios pamokos-viktorinos (5–6, 

7–8, 1–2 gimn. kl., 3–4 gimn. kl.) 

Kovo 6–10 d. Kvėdarnos Kazimiero 

Jauniaus gimnazija 

Kalbos viktorina, skirta Norbertui 

Vėliui paminėti  

Kovo 7 d. Šilalės r. Laukuvos Norberto 

Vėliaus gimnazija 

Viktorina „Skaitai knygas – kaupi 

žinias“ 

Kovo 7 d. Jucaičių biblioteka 

 

Popietė-viktorina „Lietuvių kalbos 

žadintojai“ 

Kovo 9 d. Pajūrio Stanislovo Biržiškio 

gimnazija 

Raiškiojo skaitymo konkursas 

„Skambėk, gimtasis žodi!“ 

Kovo 9 d. Obelyno pagrindinė mokykla 

Renginys, skirtas Kovo 11-ajai 

paminėti „Kalba gimtoji lūposna 

įdėta“. Dailyraščio konkursas 

„Rašom!“ (1–6 kl.) 

Kovo 9 d. Šilalės r. Pajūralio pagrindinė 

mokykla 

Lietuvių kalbos dienoms skirtas 

renginys „Žodis žodį palaisto“ ir 

Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 

dienos minėjimas 

Kovo 10 d. Šilalės r. savivaldybės 

kultūros centras, Kaltinėnų 

kultūros namai 

Dainuojamosios poezijos vakaras „Su 

lietuviška daina širdy“ 

 

Kovo 10 d. Šilalės r. savivaldybės 

kultūros centras, Kvėdarnos 

kultūros namai 

Knygnešiui Petrui Kavaliauskui 

atminti skirtas renginys „Neregio 

knygnešio kelias“ 

Kovo 16 d. Šilalės r. savivaldybės 

kultūros centras, Kvėdarnos 

kultūros namai 

 Šilutės rajono 

savivaldybė 

 

Susitikimas su tautodailininke, knygų 

autore Terese Lorenčiene 

Vasario 9 d. Šilutės Martyno Jankaus 

pagrindinė mokykla 

Piešinių paroda „Pasaulio medis“  

(1 gimn. kl.) 

Vasario 10 d. Šilutės pirmoji gimnazija 

Literatūros skaitymai „Žodžio sparnai 

tavo sielai“, skirti Justino 

Marcinkevičiaus 6-osioms mirties 

metinėms paminėti 

Vasario 15 d. Šilutės jaunimo ir 

suaugusiųjų mokymo centras 

Skaitymo diena su kultūriniais 

renginiais „Augu skaitydamas“ 

Vasario 15 d. Šilutės r. Saugų Jurgio Mikšo 

pagrindinė mokykla 

Viktorina „Moki žodį – žinai kelią“ Vasario 15 d. Žibų pradinė mokykla 

Mokinių dailyraščio darbai, skirti 

Valstybės atkūrimo ir Lietuvių kalbos 

dienai paminėti 

Vasario 15–21 d. Žemaičių Naumiesčio 

gimnazija 

Knygų paroda „...Kalba gimtoji – Vasario 16 – kovo 11 d. Šilutės pirmoji gimnazija 



kasdieninė Tu duona mums esi... 

(Just. Marcinkevičius)“ 

Kraštiečio Arnoldo Piročkino knygos 

„Lietuvių kalbos savitumas: lietuvių 

kalbos gretinimas su giminiškomis 

kalbomis“ pristatymas, susitikimas su 

autoriumi 

Vasario 17 d. Šilutės Fridricho Bajoraičio 

viešoji biblioteka 

Kūrybinių darbų paroda „Mano 

knygelė“ 

Vasario 17 d. Žemaičių Naumiesčio 

mokykla darželis 

Lietuvių liaudies žaidimų rytmetys Vasario 17 d. Žemaičių Naumiesčio 

mokykla darželis 

Literatūros ekspozicija „Arnoldas 

Piročkinas – bendrinės lietuvių kalbos 

puoselėtojas“ 

Vasario 17 d. Šilutės Fridricho Bajoraičio 

viešoji biblioteka 

Literatūros parodos „Gražiausiai 

skambančių lietuviškų žodžių medis“ 

pristatymas 

Vasario 17 d. Šilutės Fridricho Bajoraičio 

viešosios bibliotekos Rusnės 

filialas 

Poezijos skaitymai „Tėvyne, tavo 

pasaka man už visas pasauly...“, skirti 

poeto Bernardo Brazdžionio 110-

osioms gimimo metinėms 

Vasario 18 d. Šilutės Fridricho Bajoraičio 

viešosios bibliotekos 

Bikavėnų filialas 

Literatūros paroda ir stendas „Lietuvių 

kalbos istorija, kilmė, grožis ir įtaka 

kitoms kalboms“ 

Vasario 20–24 d. Šilutės Vydūno gimnazija 

Mokinių piešinių paroda „Kaligrafinės 

kompozicijos“ 

Vasario 20–24 d. Šilutės Vydūno gimnazija 

Paroda bibliotekoje „Taisyklingai 

kalbėkime“ 

Vasario 20 d., kovo 15 d. Šilutės Pamario pagrindinė 

mokykla 

Garsinio skaitymo valandėlė „Suoš 

tėvynės žali ąžuolai“ 

Vasario 21 d. Šilutės Fridricho Bajoraičio 

viešosios bibliotekos Usėnų 

filialas 

Integruotoji lietuvių kalbos pamoka 

„...O buvo taip“ 

Vasario 21 d. Šilutės Fridricho Bajoraičio 

viešosios bibliotekos 

Gardamo filialas 

Lietuvių kalbos tarmių popietė Vasario 21 d. Šilutės Vydūno gimnazija 

Lietuvių kalbos žaidimų popietė 

„Taškelio ir klaustuko kelionė“ 

Vasario 21 d. Šilutės Fridricho Bajoraičio 

viešosios bibliotekos Pašyšių 

filialas 

Literatūros ekspozicija „Kalba yra 

didis, tautos statytas paminklas 

(J. Jablonskis)“ 

Vasario 21 d. Šilutės Fridricho Bajoraičio 

viešoji biblioteka 

Smalsučių rytmetys „Išraiškingoj 

kalboj žodžiai pasenę ir nauji“ (pagal 

knygą „Lietuviais esame mes gimę“) 

Vasario 21 d. Šilutės Fridricho Bajoraičio 

viešosios bibliotekos Vainuto 

filialas 

Literatūros rytmetys „Tautos 

papročiai ir tradicijos kalboje“, 

dalyvaujant Vilkyčių pagrindinės 

mokyklos 5–10 klasių mokiniams ir 

kalbų mokytojams 

Vasario 21 d. Šilutės Fridricho Bajoraičio 

viešosios bibliotekos 

Vilkyčių filialas 

Mokinių ir mokytojų pasitikimas ir Vasario 21 d. Šilutės Vydūno gimnazija 



pasveikinimas tarmiškai su nauju rytu 

ir nauja darbo diena 

Netradicinė pamoka bibliotekoje Vasario 21 d. Žemaičių Naumiesčio 

mokykla darželis 

Skaitymo diena bibliotekoje „Skaitau 

ir pažįstu pasaulį“, dalyvaujant Saugų 

Jurgio Mikšo pagrindinės mokyklos 

1–4 klasių moksleiviams  

Vasario 21 d. Šilutės Fridricho Bajoraičio 

viešosios bibliotekos Saugų 

filialas 

Tarptautinė gimtosios kalbos diena 

Grabupių filiale:  

interaktyvioji lietuvių kalbos pamoka, 

dalyvaujant Šilutės Žibų pradinės 

mokyklos Grabupių skyriaus 1–4 

klasių mokiniams;  

kūrybiškumo pamoka – lietuvių 

kalbos abėcėlė ikimokyklinukams 

Vasario 21 d. Šilutės Fridricho Bajoraičio 

viešosios bibliotekos 

Grabupių filialas 

Viktorina „Maža garbė svetimom 

kalbom kalbėti, didi gėda savos gerai 

nemokėti (J. Jablonskis)“ 

Vasario 21 d. Šilutės Fridricho Bajoraičio 

viešosios bibliotekos 

Žemaičių Naumiesčio  

filialas, Žemaičių 

Naumiesčio gimnazija 

Viktorina vaikams „Tau ačiū, tėvyne, 

už kalbą“ 

Vasario 21 d. Šilutės Fridricho Bajoraičio 

viešosios bibliotekos 

Degučių filialas 

Filmukai apie lietuvių kalbą ir tarmes Vasario 22 d. Šilutės Vydūno gimnazija 

Gražiausios rašysenos konkursas Vasario 22 d. Žemaičių Naumiesčio 

mokykla darželis 

Viktorina apie lietuvių kalbą (1–4 kl.) Vasario 22 d. Šilutės Vydūno gimnazija 

Tautodailininkės, eiliuotojos Teresės 

Leciūtės-Lorenčienės kūrybos 

popietė: žemaičių tarme ir bendrine 

lietuvių kalba užrašytų pasakojimų bei 

padavimų knygelės „Iš kartos į kartą“ 

pristatymas, dalyvaujant autorei 

Vasario 23 d. Šilutės Fridricho Bajoraičio 

viešosios bibliotekos Katyčių 

filialas 

Viešo skaitymo popietė „Mes visi iš 

vaikystės“ 

Vasario 23 d. Šilutės pirmoji gimnazija 

Dariaus Rekio poezijos knygos 

„Pražydusios klumpės“ pristatymas, 

dalyvaujant autoriui. 

Muzikuoja Šilutės jaunimo muzikos 

grupė „Karčemėlė“ 

Vasario 24 d. Šilutės Fridricho Bajoraičio 

viešoji biblioteka 

Meninio skaitymo konkursas „Šalis ta 

Lietuva vadinas“ 

Vasario 24 d. Žemaičių Naumiesčio 

mokykla darželis 

Protų turnyras „Kalbos riteriai“ Vasario 24 d. Šilutės Fridricho Bajoraičio 

viešosios bibliotekos Kintų 

filialas, Kintų pagrindinė 

mokykla 

Išvažiuojamasis renginys. 

Bibliotekininkės Ignės Zarambaitės 

autorinių knygų pristatymas Vilniaus 

Vasario 25 d. Šilutės Fridricho Bajoraičio 

viešoji biblioteka 



knygų mugėje 

Parodos „Debesų kalbėjimai“ 

pristatymas ir kūrybos skaitymai, 

dalyvaujant kūrėjai ir fotomenininkei 

Violetai Astrauskienei (Švėkšna) 

Vasario 25 d. Šilutės Fridricho Bajoraičio 

viešosios bibliotekos Šylių 

filialas 

Interaktyvioji integruotoji pamoka 

„Lietuvių kalbos tarmės“; edukacinis 

užsiėmimas „Nupiešk gražiausią žodį“ 

Vasario 27 d. Šilutės Fridricho Bajoraičio 

viešoji biblioteka 

Integruotoji lietuvių, anglų, rusų kalbų 

pamoka „Iš užmaršties išgelbėk 

vaikystės knygą“. Dailyraščio 

konkursas 

Vasario 28 d. Šilutės jaunimo ir 

suaugusiųjų mokymo centras 

„Kaip visiems reikėjo gyventi ir 

sugyventi“ – svečiuose kraštietis, 

rašytojas Rokas Flick 

Vasario mėn. Šilutės Fridricho Bajoraičio 

viešosios bibliotekos 

Juknaičių filialas 

Diktantas (5–8 kl. ir 1–4 gimn. kl.) Vasario–kovo mėn. Šilutės r. Švėkšnos „Saulės“ 

gimnazija 

Meninio skaitymo konkursas 

„Gimtosios kalbos apkabinti...“ 

Vasario–kovo mėn. Šilutės Martyno Jankaus 

pagrindinė mokykla 

Mokytojų dailyraščio rašymas Vasario–kovo mėn. Šilutės r. Švėkšnos „Saulės“ 

gimnazija 

Debatai „Savanorystė – už ir prieš“ Kovo 2 d. Šilutės pirmoji gimnazija 

Geriausio 2016–2017 mokslo metų 

skaitytojo rinkimai 

Kovo 2 d. Šilutės pirmoji gimnazija 

Dailyraščio konkursas „Rašom“ Kovo 2–3 d. Šilutės Pamario pagrindinė 

mokykla 

Gražiausio lietuviško žodžio rinkimai. 

Piešinių paroda „Nupiešk gražiausią 

žodį“ 

Kovo 3 d. Šilutės jaunimo ir 

suaugusiųjų mokymo centras 

Paroda „Nupiešk gražiausią lietuvišką 

žodį“ 

Kovo 3 d. Žemaičių Naumiesčio 

mokykla darželis 

Viktorina vaikams „Smulkiosios 

tautosakos kraitę atvėrus“ 

Kovo 3 d. Šilutės Fridricho Bajoraičio 

viešosios bibliotekos Rusnės 

filialas 

Gimtosios kalbos olimpiada (5–10 kl.) Kovo 6 d. Šilutės Pamario pagrindinė 

mokykla 

Dailyraščio konkursas (1–4 kl.) Kovo 6–10 d. Šilutės r. Usėnų pagrindinė 

mokykla 

Laiškas Lietuvai (5–10 kl.) Kovo 6–10 d. Šilutės r. Usėnų pagrindinė 

mokykla 

Pasakų rytmetys (1–4 kl.) Kovo 6–10 d. Šilutės r. Usėnų pagrindinė 

mokykla 

Vakaras su pasaka (5–10 kl.) Kovo 6–10 d. Šilutės r. Usėnų pagrindinė 

mokykla 

Viktorina (5–10 kl.) Kovo 6–10 d. Šilutės r. Usėnų pagrindinė 

mokykla 

Literatūros paroda „Marija 

Pečkauskaitė-Šatrijos Ragana – 

rašytoja, vertėja, pedagogė“, skirta 

Kovo 7 d. Šilutės Fridricho Bajoraičio 

viešoji biblioteka 



Šatrijos Raganos 140-osioms gimimo 

metinėms 

Popietė vaikams „Mes kalbame 

lietuviškai“: skaitome Česlovo 

Navakausko knygelę „Linksmažodžiai 

išdykauja“; protų mūšis „Lietuvių 

kalbos išmintis byloja“ 

Kovo 7 d. Šilutės Fridricho Bajoraičio 

viešosios bibliotekos Inkaklių 

filialas 

Protų turnyras „Lietuvių kalba – 

naujoviškais drabužiais apsivilkusi 

senovė“ 

Kovo 7 d. Šilutės Fridricho Bajoraičio 

viešoji biblioteka 

Viktorina „Kalba gimtoji lūposna 

įdėta (J. Degutytė)“ 

Kovo 7 d. Vainuto gimnazija 

Proto mūšis „Moki žodi – žinai kelią“ 

(5–6 kl.) 

Kovo 8 d. Šilutės Pamario pagrindinė 

mokykla 

Renginys „Gimtosios kalbos diena“ Kovo 8 d. Juknaičių pagrindinė 

mokykla 

Akcija „Užrašyk ir nupiešk gražiausią 

lietuvišką žodį“ 

Kovo 9 d. Šilutės Fridricho Bajoraičio 

viešosios bibliotekos 

Traksėdžių filialas 

Kūrybinės saviraiškos užsiėmimas 

„Karalystė“ 

Kovo 9 d. Šilutės Fridricho Bajoraičio 

viešosios bibliotekos 

Traksėdžių filialas 

Renginys „Gimtosios kalbos takeliu“ Kovo 9 d. Žemaičių Naumiesčio 

mokykla darželis 

Teresės Lorenčienės knygos „Iš kartos 

į kartą“ pristatymas 

Kovo 9 d. Šilutės Pamario pagrindinė 

mokykla 

Filosofo, publicisto, rašytojo Arvydo 

Juozaičio naujos knygos „Klaipėda – 

Mėmelio paslaptis“ pristatymas 

Kovo 10 d. Šilutės Fridricho Bajoraičio 

viešoji biblioteka 

Literatūrinė popietė „Taip kalbėjo 

mūsų senoliai“ 

Kovo 10 d. Žemaičių Naumiesčio 

mokykla darželis 

Lituanistiniai skaitymai „Žodžio 

sparnai sielai“ 

Kovo 10 d. Katyčių pagrindinė mokykla 

Popietė bibliotekoje. Filmo 

„Knygnešys“ peržiūra ir aptarimas 

Kovo 16 d. Šilutės jaunimo ir 

suaugusiųjų mokymo centras 

Popietė „Meilę Tėvynei prisiekim 

gimtąja kalba“ 

Kovo 10 d. Katyčių pagrindinė mokykla 

Renginys „Daina ir žodis iš tautos 

gelmių“ Lietuvos nepriklausomybės 

atkūrimo ir Lietuvių kalbos dienai 

paminėti 

Kovo 10 d. Žemaičių Naumiesčio 

gimnazija 

Rytmetys „Seku seku pasaką“ Kovo 10 d. Žemaičių Naumiesčio 

mokykla darželis 

Renginys „Lietuviško žodžio kelias“, 

skirtas Knygnešio ir Lietuvių kalbos 

dienoms paminėti 

Kovo 16 d. Žemaičių Naumiesčio 

gimnazija 

Popietė-susitikimas su etnografe Indre 

Skablauskaite „Patarlės, priežodžiai, 

mįslės lietuviškai ir senąja 

„šišioniškių“ kalba“ 

Kovo 17 d. Žemaičių Naumiesčio 

gimnazija 



 Širvintų rajono 

savivaldybė 

 

Akcija „Kuriame Gimtosios kalbos 

medį“ 

Vasario 17 – kovo 10 d. 

 

Širvintų r. savivaldybės 

viešoji biblioteka 

Spaudinių paroda „Kalba – mūsų 

valstybės dvasios rūbas“  

Vasario 17 – kovo 10 d. 

 

Širvintų r. savivaldybės 

viešoji biblioteka 

Viktorina „Moki žodį – žinai kelią“ 

(5–6 kl.) 

Vasario 21 d. Širvintų r. savivaldybės 

viešoji biblioteka 

Edukacinė pamokėlė pradinukams 

„Kalbėti lietuviškai – prasminga ir 

garbinga“ 

Vasario 23 d. Širvintų r. savivaldybės 

viešoji biblioteka 

Lietuvių kalbos dienoms skirti 

renginiai  

Vasario 24–25 d. Širvintų r. savivaldybės 

kultūros centras 

Kūrybinių darbų konkursas „Taisyk 

žodžiui kelią“ 

Vasario mėn. Širvintų rajono švietimo 

centro Dailės mokytojų 

metodinis būrelis 

Lietuvių kalbos kultūros seminaras 

„Kalbos kultūra mokykloje“ 

Vasario mėn. Širvintų rajono švietimo 

centras 

Raštingiausio 5–12 klasių mokinio 

konkursas 

Vasario mėn. Širvintų rajono švietimo 

centro Lietuvių kalbos 

metodinis būrelis 

Trečiojo amžiaus universiteto 

klausytojų susitikimas su kūrėjais 

Vasario mėn. Širvintų rajono švietimo 

centras 

Kūrybinių darbų konkursas 

„Frazeologizmų pasaulis“ 

Vasario–kovo mėn. Širvintų rajono švietimo 

centro Pradinių klasių 

metodinis būrelis 

Kūrybinių darbų konkursas „Knyga 

kitaip“ 

Vasario–kovo mėn. Širvintų rajono švietimo 

centro Bibliotekininkų 

metodinis būrelis 

Metodinių būrelių susirinkimai „2017-

ieji – lietuvių kalbos kultūros metai“ 

Vasario–kovo mėn. Širvintų rajono švietimo 

centro metodiniai būreliai 

Pradinių klasių mokinių meninio 

skaitymo konkursas  

Vasario–kovo mėn. Širvintų rajono švietimo 

centro Pradinių klasių 

metodinis būrelis 

Širvintiškių kūrybos skaitymai 

„Gimtųjų žodžių apkabinti, mes gyvi 

kalboje“ 

Kovo 8 d. Širvintų r. savivaldybės 

viešoji biblioteka 

 Švenčionių rajono 

savivaldybė 

 

Popietė-garsiniai skaitymai jaunimui 

„Tarmių margumynai. Skaitykime 

kartu tarmiškai“ 

Vasario 8 d. Švenčionių r. savivaldybės 

viešosios bibliotekos 

Pabradės miesto biblioteka-

filialas 

Literatūrinė viktorina vaikams 

„Gimtosios kalbos labirintais“ 

Vasario 9 d. Švenčionių r. savivaldybės 

viešosios bibliotekos 

Pašaminės kaimo biblioteka-

filialas  

Spaudinių paroda „Tu pati 

didingiausia, puikiausia kalba mano“ 

Vasario 13 – kovo 14 d. Švenčionių r. savivaldybės 

viešosios bibliotekos Sarių 

kaimo biblioteka-filialas 



Teatralizuotas renginys vaikams. 

Pasaka „Stebuklingas žodis“ 

Vasario 14 d. Švenčionėlių miesto kultūros 

centras 

Teksto rašymo diena „Gimtųjų žodžių 

apkabintas, aš gyvas kalboje“ 

(pagyvenusiems žmonėms) 

Vasario 14 d. Švenčionių r. savivaldybės 

viešoji biblioteka 

Spaudinių paroda „Kalbėkime kalba 

Valančiaus“ 

Vasario 14 – kovo 14 d. Švenčionių r. savivaldybės 

viešosios bibliotekos 

Reškutėnų kaimo biblioteka- 

filialas 

Spaudinių paroda „Tautosaka – 

lietuvių kalbos gyvybės šaltinis“ 

Vasario 14 – kovo 15 d. Švenčionių r. savivaldybės 

viešosios bibliotekos 

Stanislavavo kaimo 

biblioteka- filialas 

Kristijono Vildžiūno filmo „Kai 

apkabinsiu tave“ peržiūra ir refleksija 

(gimnazijos 1–4 klasių mokiniams) 

Vasario 15 d. Švenčionių r. Pabradės 

„Žeimenos“ gimnazija 

Eilėraščių apie Lietuvą iliustracijų 

paroda (2–4 gimn. kl.) 

Vasario 15 d. Švenčionių r. Pabradės 

„Žeimenos“ gimnazija 

Integruotasis menų, technologijos ir 

lietuvių kalbos trumpalaikis projektas 

„Tautosakiniai motyvai verpstėse“. 

Verpsčių paroda 

Vasario 15 – kovo 10 d. 

 

Švenčionių r. Pabradės 

„Žeimenos“ gimnazija 

Stendai „Lietuvių kalbos tarmės“,  

„Lietuvių liaudies dainos ir 

ornamentai“ 

Vasario 15 – kovo 10 d. 

 

Švenčionių r. Pabradės 

„Žeimenos“ gimnazija 

Kilnojamoji paroda „Lietuvių kalba 

laiko tėkmėje“ 

Vasario 15 – kovo 13 d. 

 

Švenčionių r. savivaldybės 

viešoji biblioteka 

Kilnojamoji paroda „Pasaulis ir 

lietuvių kalba“ 

Vasario 15 – kovo 13 d. 

 

Švenčionių r. savivaldybės 

viešoji biblioteka 

Spaudinių paroda „Kalba prasideda 

nuo motinos lopšinės“ 

Vasario 15 – kovo 13 d. 

 

Švenčionių r. savivaldybės 

viešosios bibliotekos 

Švenčionėlių miesto 

biblioteka-filialas 

Spaudinių paroda „Man patinka 

lietuvių kalbos skambesys...“ 

Vasario 15 – kovo 15 d. 

 

Švenčionių r. savivaldybės 

viešosios bibliotekos 

Milkuškų kaimo biblioteka-

filialas 

Literatūrinė popietė „Laisvė 

Lietuvai – meilė kalbai“  

Vasario 16 d. Švenčionių r. savivaldybės 

viešosios bibliotekos 

Stanislavavo kaimo 

biblioteka-filialas 

Literatūrinė kompozicija „Kas mieliau 

suskambės mums už gimtąją kalbą“  

Vasario 16 d. 

 

Švenčionių r. savivaldybės 

viešosios bibliotekos Sarių 

kaimo biblioteka-filialas 

Pabradės miesto kultūros centro 

moterų vokalinio ansamblio ir vyrų 

vokalinio ansamblio koncertas 

„Lietuvai skambėk, širdie“ Pabradės 

Švč. Mergelės Marijos, Šeimų 

Karalienės bažnyčioje 

Vasario 16 d. Pabradės miesto kultūros 

centras 



Poezijos konkursas „Mano Lietuva“ Vasario 16 – kovo 11 d. 

 

Pabradės miesto kultūros 

centras 

Literatūrinė popietė „Kalba gimtoji 

lūposna įdėta (J. Degutytė)“ 

Vasario 17 d. Švenčionių r. savivaldybės 

viešosios bibliotekos 

Bačkininkų kaimo biblioteka-

filialas 

Protmūšis „Moki žodį, žinai kelią“ 

Pabradės „Ryto“ gimnazijoje 

Vasario 17 d. Pabradės miesto kultūros 

centras 

Spaudinių paroda „Žodis, kalba ir 

knyga – visada šalia“  

Vasario 17–28 d. Švenčionių r. savivaldybės 

viešosios bibliotekos 

Pabradės miesto biblioteka-

filialas 

Bibliotekos diskusijų klubo 

„Kompromisas“ diskusija „Kas yra 

raštingumas ir kaip jį ugdyti?“ 

Vasario 18 d. Švenčionių r. savivaldybės 

viešosios bibliotekos 

Reškutėnų kaimo biblioteka-

filialas 

Literatūrinė valandėlė „Vienas žodis – 

Lietuva“  

Vasario 18 d. Švenčionių r. savivaldybės 

viešosios bibliotekos Šventos 

kaimo biblioteka-filialas 

Piešinių paroda „Gražiausias 

lietuviškas žodis“ 

Vasario 20–24 d. Švenčionių r. Adutiškio 

pagrindinė mokykla 

Akcija „Taisyklinga gimtoji kalba – 

ne tik per lietuvių kalbos pamokas“ 

Vasario 20–24 d. Švenčionių progimnazija 

Atviroji lietuvių kalbos pamoka 

„Diskutuojame skaitytų tekstų 

temomis“ 

Vasario 21 d. Švenčionių r. Švenčionėlių 

Mindaugo gimnazija 

Eilėraščių apie Lietuvą skaitymas ir 

iliustravimas 

Vasario 21 d. Švenčionių r. Adutiškio 

pagrindinė mokykla 

Garsiniai lietuvių liaudies pasakų 

skaitymai tarmiškai „Mūs kalba – tai 

lyg medus ant lūpų“ 

Vasario 21 d. Švenčionių r. savivaldybės 

viešoji biblioteka 

Raštingiausio penktoko, šeštoko, 

septintoko, aštuntoko konkursas 

Vasario 21 d. Švenčionių r. Švenčionėlių 

progimnazija 

Raštingiausio mokinio konkursas Vasario 21 d. Švenčionių r. Švenčionėlių 

Mindaugo gimnazija 

Viktorina „Lietuvių kalba – ką apie ją 

žinome ir ką turime žinoti“ 

Vasario 21 d. Švenčionių r. savivaldybės 

viešosios bibliotekos 

Milkuškų kaimo biblioteka-

filialas 

Raštingiausio mokinio konkursas  

(2–4, 5–6, 7–8 kl.) 

Vasario 21–23 d. Švenčionių r. Pabradės 

„Ryto“ gimnazija 

Gimtosios kalbos varžytuvės „Kalba 

gimtoji lūposna įdėta“ 

Vasario 22 d. Švenčionių r. Adutiškio 

pagrindinė mokykla 

Pamoka su skaitmeninėmis 

priemonėmis „Mokomės lietuvių 

kalbos kitaip“ (6 kl.) 

Vasario 23 d. Švenčionių r. Pabradės 

„Žeimenos“ gimnazija 

Kūrybinio rašymo popietė 

bibliotekoje  

Vasario 24 d. Švenčionių r. Adutiškio 

pagrindinė mokykla, 

Švenčionių r. savivaldybės 



viešosios bibliotekos 

Adutiškio kaimo biblioteka-

filialas  

Literatūros skaitymai „Ir išplauks 

žodžių upeliai“ 

Vasario 24 d. 

 

Švenčionių r. savivaldybės 

viešosios bibliotekos 

Strūnaičio kaimo biblioteka-

filialas 

Kraštiečių kūrybos popietė 

„Tesuskamba posmais gimtoji kalba“ 

Vasario 24 d. 

 

Švenčionių r. savivaldybės 

viešosios bibliotekos 

Kaltanėnų kaimo biblioteka-

filialas 

Renginių tėvams ciklas „Lietuvių 

kalbos mokymas – svarbus 

socializacijos veiksnys“ (7–8 kl.) 

Vasario 27 d. 

 

Švenčionių r. Švenčionėlių 

progimnazija 

Viktorina „Moki žodį – žinai kelią“  

3–4 klasių mokiniams ir jų tėvams 

Vasario 28 d. 

 

Švenčionių pradinė mokykla 

Stendinis pranešimas „Iš duonos 

kvapo ir miškų giesmės kalba gimtoji 

lūposna įdėta“ 

Kovo 1 d. Švenčionių r. Švenčionėlių 

Mindaugo gimnazija 

Spaudinių paroda „Knygnešiai nešė 

knygą lyg šviesą...“ 

Kovo 1–16 d. Švenčionių r. savivaldybės 

viešosios bibliotekos 

Pabradės miesto biblioteka-

filialas 

Spaudinių paroda „Tautosaka – 

lietuvių kalbos gyvybės šaltinis“ 

Kovo 1–20 d. Švenčionių r. savivaldybės 

viešosios bibliotekos 

Stanislavavo kaimo 

biblioteka-filialas 

Mokinių išvyka į Lietuvių kalbos 

instituto padalinį „Lituanistikos 

židinys“ 

Kovo 2 d Švenčionių r. Adutiškio 

pagrindinė mokykla 

Popietė „Kaip senoliai vakarojo“  

 

Kovo 3 d. Švenčionių r. savivaldybės 

viešosios bibliotekos 

Stanislavavo kaimo 

biblioteka-filialas 

Raštingiausio mokinio konkursas Kovo 6 d. Švenčionių Zigmo Žemaičio 

gimnazija 

Popietė vaikams „Mano kelias į gražią 

kalbą...“  

Kovo 6 d. Švenčionių r. savivaldybės 

viešosios bibliotekos 

Pabradės miesto biblioteka-

filialas 

Raštingiausio mokinio konkursas Kovo 6 d. Švenčionių progimnazija 

Paroda „Skaitomiausių knygų 

dešimtukas“ 

Kovo 6–10 d. Švenčionių Zigmo Žemaičio 

gimnazija 

Lietuvių kalbos savaitė 1–4 klasių 

mokiniams 

Kovo 6–10 d. Švenčionių r. Pabradės 

„Ryto“ gimnazija 

Varžytuvės „Gražiausių lietuviškų 

žodžių traukinys“ 

Kovo 6–11 d. Švenčionių r. Adutiškio 

pagrindinė mokykla 

Projekto „Gamta – vienintelė knyga, 

kurios kiekvienas puslapis 

prasmingas“ (3 gimn. kl.)  

Kovo 7 d. Švenčionių Zigmo Žemaičio 

gimnazija 



Įgarsintos pasakos „Pelytė Zita ir 

tarakonas Aloyzas Dzioba“ klausymas 

Kovo 7 d. Švenčionių r. savivaldybės 

viešoji biblioteka 

Literatūros skaitymai „Žodžio sparnai 

tavo sielai“ 

Kovo 7 d. Švenčionių progimnazija 

Viktorina „Įdomioji gramatika“ Kovo 8 d. Švenčionių Zigmo Žemaičio 

gimnazija 

Naujausių knygų apžvalga miestelio 

bibliotekoje 

Kovo 8 d. Švenčionių r. Adutiškio 

pagrindinė mokykla 

Teksto rašymo diena „Gimtųjų žodžių 

apkabintas, aš gyvas kalboje“  

Kovo 8 d. Švenčionių r. savivaldybės 

viešoji biblioteka 

Švenčionėlių Mindaugo gimnazijos 

mokinių lietuvių kalbos pamoka 

„Kalba yra didis, tautos statytas 

paminklas“ bibliotekoje 

Kovo 8 d. Švenčionių r. savivaldybės 

viešosios bibliotekos 

Švenčionėlių miesto 

biblioteka-filialas 

Literatūros skaitymai „Tu davei man 

duoną ir davei man žodį“ 

Kovo 8 d. Švenčionių r. savivaldybės 

viešosios bibliotekos Svirkų 

kaimo biblioteka-filialas 

Renginys „Malonu kitiems daryti 

gera“, skirtas Šatrijos Raganos 140-

osioms gimimo metinėms 

Kovo 8 d. Švenčionių progimnazija 

Lietuvių kalbos viktorina „Švari kalba 

– švari galva“ (5 kl.) 

Kovo 8 d. Švenčionių r. Pabradės 

„Žeimenos“ gimnazija 

Perskaitytos knygos pristatymas. 

Daugiausia knygų perskaičiusių 

mokinių apdovanojimas 

Kovo 9 d. Švenčionių r. Adutiškio 

pagrindinė mokykla 

Popietė „Jaukūs pašnekesiai apie 

knygą“ 

Kovo 9 d. Švenčionių Zigmo Žemaičio 

gimnazija 

Protų mūšiai Kovo 9 d. Švenčionių progimnazija 

Literatūrinė popietė, skirta Ievos 

Simonaitytės 120-osioms gimimo 

metinėms paminėti 

Kovo 9 d. Švenčionių r. Pabradės 

„Ryto“ gimnazija 

Raiškiojo skaitymo ir deklamavimo 

konkursas „Mano Lietuva“ 

Kovo 10 d. Švenčionių pradinė mokykla 

Renginys „Deklamuoju Lietuvai“ Kovo 10 d. Švenčionių lopšelis-darželis 

„Gandriukas“ 

Raiškiojo skaitymo rytmetys „Lietuva, 

kai aš tave tariu....“ 

Kovo 10 d. Švenčionių r. savivaldybės 

viešoji biblioteka 

Lietuvių kalbos diena Prienų 

bibliotekoje „Kai aš mažas buvau...“  

Kovo 10 d. Švenčionių r. savivaldybės 

viešosios bibliotekos Prienų 

kaimo biblioteka-filialas 

Rytmetys „Tu Lietuva, tu mana“ Kovo 10 d. Švenčionių r. Švenčionėlių 

Mindaugo gimnazija 

Poezijos valandėlė „Aš didžiuojuosi 

savo valstybe“  

Kovo 11 d. Švenčionių r. savivaldybės 

viešosios bibliotekos Sarių 

kaimo biblioteka-filialas 

Teatralizuotas renginys vaikams – 

pasaka „Stebuklingas žodis“ 

Kovo 14 d. Švenčionėlių miesto kultūros 

centras 

Integruotoji lietuvių kalbos ir 

literatūros olimpiada (8 kl.) 

Kovo 16 d. Švenčionių r. Švenčionėlių 

progimnazija 



 Telšių rajono 

savivaldybė 

 

Parodos, skirtos Bernardo Brazdžionio 

110-osioms metinėms 

Vasario 1–28 d. Karolinos Praniauskaitės 

viešoji biblioteka ir jos 

filialai 

Spaudinių paroda „Lietuvos 

nepriklausomybės žingsnių aidas 

Brėvikių dvare“ 

Vasario 1–28 d. Karolinos Praniauskaitės 

viešosios bibliotekos 

Gadūnavo filialas 

Renginys „Žodžiais ir darbais...“, 

skirtas Vasario 16-ajai paminėti 

Vasario 15 d. Telšių r. Kaunatavos 

pagrindinė mokykla 

Dailyraščio konkursas „Gražiausi 

žodžiai Tėvynei“ 

Vasario 15 d. Telšių r. Buožėnų mokykla-

darželis 

Lietuvos valstybės atkūrimo dienai ir 

Tarptautinei gimtosios kalbos dienai 

skirtas koncertas „Skambėk, daina 

lietuviška“  

Vasario 15 d. Telšių r. savivaldybės 

Nevarėnų kultūros centras 

Lietuvių kalbos dienos „Gražus žodis, 

dailus raštas – Lietuvai!“ 

Vasario 15 – kovo 4 d. Telšių „Saulėtekio“ pradinė 

mokykla 

Lietuvių kalbos žodynų paroda 

mokyklos bibliotekoje 

Vasario 15 – kovo 11 d. Telšių Žemaitės gimnazija 

Bendruomenės šventė, skirta Lietuvos 

valstybės atkūrimo dienai ir Motiejaus 

Valančiaus 216-osioms gimimo 

metinėms 

Vasario 16 d. Telšių r. savivaldybės Varnių 

kultūros centras, Varnių Šv. 

Apaštalų Petro ir Pauliaus 

parapija 

Edukacinės išvykos „Pažinkime savo 

gimtojo miesto kalbą ir papročius“ 

Vasario 16 – kovo 11 d. Telšių r. Varnių lopšelis-

darželis „Raudonkepuraitė“ 

Darbelių paroda „Mano šalelė 

Lietuva“ 

Vasario 16 – kovo 11 d. Telšių r. Varnių lopšelis-

darželis „Raudonkepuraitė“ 

Gražių ir prasmingų žodžių paroda 

„Vieno žodžio atvirukas“ 

Vasario 16 – kovo 11 d. Telšių „Ateities“ 

progimnazija 

Kūrybinis darbas „Graži mano 

abėcėlė“ 

Vasario 16 – kovo 11 d. Telšių „Ateities“ 

progimnazija 

Lietuvių kalbos žodynų paroda Vasario 16 – kovo 11 d. Telšių suaugusiųjų mokykla 

Projektas „Po raidelę sudėliota į 

žodžius gimtuosius“ 

Vasario 16 – kovo 11 d. Telšių „Germanto“ 

progimnazija 

Renginys „Rankų simbolis Karlo 

Weiserio paveiksluose, tekstuose ir jų 

vertimai į lietuvių kalbą“ 

Vasario 16 – kovo 11 d. Telšių Vincento 

Borisevičiaus gimnazija, 

Vokiečių kalbos ir kultūros 

draugų klubas ir Austrijos 

Zalcburgo žemės katechetinis 

centras 

Vaikų piešinių paroda „Mano 

pasakėlės“ 

Vasario 16 – kovo 11 d. Telšių lopšelis-darželis 

„Saulutė“ 

Vaikų ir tėvelių dailyraščio paroda Vasario 16 – kovo 11 d. Telšių „Ateities“ 

progimnazija 

Dailyraščio konkursas Vasario 17 d. Telšių r. Nevarėnų 

pagrindinė mokykla 

Diktanto konkursas Vasario 17 d. Telšių Vincento 

Borisevičiaus gimnazija 



Raštingiausio gimnazisto konkursas Vasario 17 d. Telšių „Džiugo“ gimnazija 

Diktanto konkursas Vasario 17 d. Telšių Vincento 

Borisevičiaus gimnazija 

Raštingiausio gimnazisto konkursas Vasario 17 d. Telšių „Džiugo“ gimnazija 

Dailyraščio konkursas Vasario 17 d. Telšių r. Nevarėnų 

pagrindinė mokykla 

Diktanto konkursas Vasario 17 d. Telšių Vincento 

Borisevičiaus gimnazija 

Protų mūšis „Kalbos tvirtovė“ Vasario 21 d. Telšių Žemaitės gimnazija 

Raštingiausio gimnazisto konkursas Vasario 17 d. Telšių „Džiugo“ gimnazija 

Viktorina, skirta Tarptautinei 

gimtosios kalbos dienai 

Vasario 21 d. Karolinos Praniauskaitės 

viešosios bibliotekos Tryškių 

filialas 

Plakatų, skirtų Gimtosios kalbos 

dienai, konkursas 

Vasario 21 – kovo 11 d. Telšių suaugusiųjų mokykla 

Gražios rašysenos valanda Vasario 22 d. Telšių r. Rainių mokykla-

darželis 

Renginys „Gimtosios kalbos takeliu“ Vasario 22 d. Telšių lopšelis-darželis 

„Eglutė“ 

Gražiausios rašysenos pavyzdžių 

paroda 

Vasario 22 – kovo 2 d. Telšių r. Rainių mokykla-

darželis 

Raštingiausio mokinio konkursas Vasario 23 d. Telšių r. Nevarėnų 

pagrindinė mokykla 

Lietuviškos estrados vakaras „Sėdim, 

dainuojam, linguojam kartu“ 

Vasario 23 d. Telšių r. savivaldybės 

Gadūnavo seniūnija 

Tarpmokyklinė viktorina „Neieškok 

žodžio kišenėje“ 

Vasario 23 d. Telšių r. Janapolės 

pagrindinė mokykla 

Bernardo Brazdžionio 110-osioms 

metinėms skirtas renginys „Iš Tavo 

rankos, Dieve, gaunu savo rytą...“  

Vasario 24 d. Karolinos Praniauskaitės 

viešosios bibliotekos Varnių 

miesto filialas 

Viktorina „Kaip teisingai pasakyti...“ Vasario 24 d. Karolinos Praniauskaitės 

viešosios bibliotekos Tryškių 

filialas 

Popietės „Kalbos gimtosios vedami“ Vasario 24 d., kovo 3 d. Telšių „Kranto“ progimnazija 

Tarptautinei skirtuko dienai skirtas 

renginys „Skirtukų gamybos 

dirbtuvėlės“ 

Vasario 25 d. Karolinos Praniauskaitės 

viešosios bibliotekos Kirklių 

filialas 

Lietuvių kalbos savaitė „Taisyklinga 

gimtoji kalba – kiekvieno žmogaus 

puošmena“ 

Vasario 27 – kovo 3 d. Telšių „Atžalyno“ 

progimnazija 

Tekstų vertimai. Vertimų į lietuvių 

kalbą problemų aptarimas 

Vasario mėn. Telšių Vincento 

Borisevičiaus gimnazija, 

Vokiečių kalbos ir kultūros 

draugų klubas ir Austrijos 

Zalcburgo žemės katechetinis 

centras 

Šatrijos Raganos 140-osioms 

metinėms skirtos parodos „Šatrijos 

Raganos kūryba“ 

Kovo 1–31 d. Karolinos Praniauskaitės 

viešoji biblioteka ir jos 

filialai 



Žurnalistės, rašytojos Justinos 

Baltuonienės (Alminaitės) 90-osioms 

metinėms skirta paroda „Pabūkit su 

mumis ilgā, ilgā pabūkit...“ 

Kovo 1–31 d. Karolinos Praniauskaitės 

viešoji biblioteka 

Konkursas „Gražiausias lietuviškas 

žodis“ 

Kovo 2 d. Telšių r. Nevarėnų 

pagrindinė mokykla 

Mokinių ir mokyklos bendruomenės 

bendras renginys „Kazioka mugie 

pasirokousem“ 

Kovo 2 d. Telšių r. Kaunatavos 

pagrindinė mokykla 

Skaitovų konkursas „Gražiausi 

žodžiai Lietuvai“ 

Kovo 2 d. Telšių r. Rainių mokykla-

darželis 

Dailyraščio konkursas Kovo 3 d. Varnių Motiejaus Valančiaus 

gimnazija 

Dailyraščio konkursas „Rašom 2017“ Kovo 6 d. Luokės Vytauto Kleivos 

gimnazija 

Gražiausio lietuviško žodžio rinkimai Kovo 6 d. Telšių r. Buožėnų mokykla-

darželis 

Lietuvių kalbos savaitės pradžia. 

Diktanto konkursas „Raštingiausias 

mokinys“ 

Kovo 6 d. Telšių r. Eigirdžių pagrindinė 

mokykla 

Vaikai ir tėvai kuria pasakų knygą 

„Linksmosios šeimos pasakaitės“ 

Kovo 6 d. Telšių lopšelio-darželio 

„Saulutė“ bendruomenė 

Kalbos dienų savaitė „Kalbos lobiai 

šiandien“ 

Kovo 6–10 d. Telšių lopšelis-darželis 

„Berželis“ 

Prasmingiausio lietuviško žodžio 

rinkimai 

Kovo 6–10 d. Telšių r. Viešvėnų pagrindinė 

mokykla 

Viktorina „Moki žodį – žinai kelią“ Kovo 6–10 d. Telšių r. Viešvėnų pagrindinė 

mokykla 

Dailyraščio konkursas Kovo 7 d. Telšių r. Eigirdžių pagrindinė 

mokykla 

Poezijos popietė „Kalba gimtoji 

lūposna įdėta“ 

Kovo 7 d. Telšių r. Nevarėnų 

pagrindinė mokykla 

Edukacinis pedagogų renginys 

„Ikimokyklinio amžiaus vaikų 

grožinės literatūros apžvalga“ 

Karolinos Praniauskaitės viešojoje 

bibliotekoje 

Kovo 7 d. Telšių lopšelis-darželis 

„Saulutė“ 

Viktorina „Menu mįslę keturgyslę“ Kovo 7 d. Luokės Vytauto Kleivos 

gimnazija 

Popietė „Kalbėk žemaitiškai“ Kovo 8 d. Telšių r. Eigirdžių pagrindinė 

mokykla 

Šatrijos Raganos 140-osioms 

metinėms skirta literatūrinė popietė 

„Šatrijos Raganos kūryba“  

Kovo 8 d. Karolinos Praniauskaitės 

viešosios bibliotekos 

Pavandenės filialas 

Teatrinė miniatiūra „Veidas, 

atkreiptas į saulę“, skirta Šatrijos 

Raganos 140-osioms metinėms. Telšių 

Žemaitės dramos teatro diena Židikų 

Marijos Pečkauskaitės gimnazijoje 

Kovo 8 d. Telšių Žemaitės dramos 

teatro vaikų ir jaunimo 

studija „Savi“ 



Šatrijos Raganos 140-osioms 

metinėms skirtas skaitymo maratonas 

„Senas senas aukso sapnas“ 

Kovo 8 d. Telšių r. savivaldybės 

administracija 

Žodžių ir ketureilių iliustracijos Kovo 8 d. Luokės Vytauto Kleivos 

gimnazija 

Eilėraščių popietė „Mano gimtoji 

šalelė – Lietuva“ 

Kovo 9 d. Telšių lopšelis-darželis 

„Nykštukas“ 

Kūrybinių darbų paroda „Knygnešių 

keliais“ 

Kovo 9 d. Telšių r. Nevarėnų 

pagrindinė mokykla 

Pasakų, sakmių, dainų inscenizacijų 

konkursas, skirtas Kovo 11-ajai 

Kovo 9 d. Telšių r. Kaunatavos 

pagrindinė mokykla 

Raštingiausio mokinio ir mokytojo 

konkursas 

Kovo 9 d. Luokės Vytauto Kleivos 

gimnazija 

Viktorina. Lietuvių kalbos savaitės 

apibendrinimas 

Kovo 9 d. Telšių r. Eigirdžių pagrindinė 

mokykla 

Dailyraščio konkursas Kovo 10 d. Telšių Vincento 

Borisevičiaus gimnazija 

Ikimokyklinio ugdymo pedagogų 

konferencija „Iš kalbų skrynelės“ 

Kovo 10 d. Telšių lopšelio-darželio 

„Saulutė“ bendruomenė 

Koncertas Lietuvai „Skambiausi 

posmai Tau, Tėvyne“ 

Kovo 10 d. Telšių r. Rainių mokykla-

darželis 

Literatūrinė popietė Lietuvos 

nepriklausomybės atkūrimo dienai ir 

Pasaulinei poezijos dienai „Einu per 

brangią Lietuvos žemelę“ 

Kovo 10 d. Karolinos Praniauskaitės 

viešosios bibliotekos Upynos 

filialas 

Literatūrinė popietė. Poezijos ir 

prozos skaitymai 

Kovo 10 d. Luokės Vytauto Kleivos 

gimnazija 

Literatūrinis renginys Lietuvos 

nepriklausomybės atkūrimo dienai ir 

Pasaulinei poezijos dienai „Čia mūsų 

žemė, čia Lietuva“ 

Kovo 10 d. Karolinos Praniauskaitės 

viešosios bibliotekos Kirklių 

filialas 

Pedagogų diskusija-seminaras „Kalba 

šiandien“ 

Kovo 10 d. Telšių r. Žarėnų „Minijos“ 

pagrindinė mokykla 

Popietė, skirta Gimtosios kalbos 

dienai 

Kovo 10 d. Telšių r. Viešvėnų pagrindinė 

mokykla 

Skaitovų konkursas „Gražiausi 

žodžiai Lietuvai“ 

Kovo 10 d. Telšių r. Varnių lopšelis-

darželis „Raudonkepuraitė“ 

Vertimų pristatymas Telšių Vincento 

Borisevičiaus gimnazijos koplyčioje  

Kovo 10–31 d. Telšių Vincento 

Borisevičiaus gimnazija, 

Vokiečių kalbos ir kultūros 

draugų klubas ir Austrijos 

Zalcburgo žemės katechetinis 

centras 

Pilietiškumo pamoka visai 

bendruomenei 

Kovo 11 d. Telšių „Ateities“ 

progimnazija 

Kovo 11-ajai ir Knygnešio dienai 

skirtas renginys „Knygnešių takais“ 

Kovo 16 d. Telšių r. Kaunatavos 

pagrindinė mokykla 

Stendas „Gimtoji kalba skaičiais“ Kovo mėn. Telšių Žemaitės gimnazija 

Raštingiausio mokinio rinkimai Kovo mėn. Telšių „Ateities“ 



progimnazija 

 Trakų rajono 

savivaldybė 

 

Meninio skaitymo konkursas Vasario 7 d. Trakų Vytauto Didžiojo 

gimnazija 

Diktanto konkursas ,,Rašyti 

taisyklingai lietuviškai – garbinga“ 

Vasario 8 d. Trakų Vytauto Didžiojo 

gimnazija 

Dailyraščio konkursas ,,Rašom 2017“ Vasario 9 d. Trakų Vytauto Didžiojo 

gimnazija 

Pamoka bibliotekoje „Skaitau lietuvių 

autorių knygas“ 

Vasario 10 d Senųjų Trakų Kęstučio 

pagrindinė mokykla 

Pradinių klasių mokinių meninio 

skaitymo konkursas „Kalba gimtoji 

lūposna įdėta!“ 

Vasario 10 d Senųjų Trakų Kęstučio 

pagrindinė mokykla 

Diktanto konkursas, skirtas Lietuvių 

kalbos dienai (5–8 kl.) 

Vasario 13 d. Trakų r. Rūdiškių gimnazija 

Akcija ,,Vasaro 16-ąją švęsk linksmai 

ir išradingai“ 

Vasario 15 d. Trakų Vytauto Didžiojo 

gimnazija 

Netradicinio ugdymo diena „Myliu 

Lietuvą“ 

Vasario 15 d. Senųjų Trakų Kęstučio 

pagrindinė mokykla 

Literatūrinė-muzikinė viktorina 

„Lietuviais esame mes gimę“ 

Vasario 16 d. Trakų suaugusiųjų mokykla 

Vasario 16-osios minėjimas. 

Meninė programa „Einame Lietuvos 

laisvės keliu“.  

Rankdarbių su tautine simbolika 

paroda 

Vasario 16 d. Trakų r. Onuškio Donato 

Malinausko gimnazija 

Meninio skaitymo konkursas  

(1–4 kl.). 

Vasario 20 d. Paluknio vidurinė mokykla 

Konkursas-viktorina „Taisyk žodžiui 

kelią“, skirtas Tarptautinei gimtosios 

kalbos dienai  

Vasario 21 d. Trakų suaugusiųjų mokykla 

Konkursas-viktorina „Taisyk žodžiui 

kelią“, skirtas Lietuvių kalbos 

kultūros metams ir Tarptautinei 

gimtosios kalbos dienai paminėti 

Vasario 21 d. Trakų r. Lentvario Motiejaus 

Šimelionio gimnazija 

 

Rajoninis meninio skaitymo 

konkursas (1–4 kl.) 

Vasario 21 d. Paluknio vidurinė mokykla 

Išvyka į Vilniaus knygų mugę 

„Lietuviškų ženklų beieškant“ 

Vasario 24 d. Trakų r. Rūdiškių gimnazija 

Literatūrinė popietė „Per kalbą į 

protėvių būstą“, skirta Kazio Bradūno 

100-osioms gimimo metinėms 

Vasario 24 d. Senųjų Trakų Andžejaus 

Stelmahovskio pagrindinė 

mokykla 

Pradinių klasių mokinių kūrybinių 

darbų paroda „Gimtuoju žodžiu apie 

gimtąją Lietuvą“ 

Vasario – kovo mėn. Senųjų Trakų Kęstučio 

pagrindinė mokykla 

Meninio skaitymo konkursas, skirtas 

Vytei Nemunėliui paminėti (3–4 kl.) 

Kovo 3 d. Paluknio vidurinė mokykla 

Lietuvių kalbos frazeologizmų popietė Kovo 7 d. Senųjų Trakų Andžejaus 



Stelmahovskio pagrindinė 

mokykla 

Minėjimas, skirtas Lietuvos 

nepriklausomybės atkūrimo dienai 

paminėti 

Kovo 10 d. Senųjų Trakų Kęstučio 

pagrindinė mokykla 

Poezijos pavasaris „Lietuviškas 

žodis“, skirtas Lietuvių kalbos dienai 

Kovo 10 d. Trakų r. Rūdiškių gimnazija 

Knygnešio dienos minėjimas (pamoka 

apie lietuvių kalbos išlikimą, 

knygnešių kapų lankymas Onuškio 

kapinaitėse, stendo apie Onuškio 

knygnešius parengimas) 

Kovo 16 d. Trakų r. Onuškio Donato 

Malinausko gimnazija 

Kalbos valandėlės seniūnijose Kovo mėn. Trakų rajono savivaldybės 

administracija 

 Ukmergės rajono 

savivaldybė 

 

Literatūrinė popietė „Žodis, kalba, 

knyga – visada greta“ 

Vasario 15 d. Ukmergės r. savivaldybės 

Vlado Šlaito viešosios 

bibliotekos Valų kaimo 

padalinys 

Popietė „Literatūrinė žiema“ Vasario 15 d. Ukmergės r. savivaldybės 

Vlado Šlaito viešosios 

bibliotekos Želvos kaimo 

padalinys 

Pasirinkto lietuvių literatūros kūrinio 

skaitymai vaikams „Mokausi 

skaitydamas“ 

Vasario 15 d. Ukmergės r. savivaldybės 

Vlado Šlaito viešosios 

bibliotekos Varinės kaimo 

padalinys 

Vadovėlių paroda „Senieji lietuvių 

kalbos vadovėliai“ 

Vasario 15 d. Ukmergės r. savivaldybės 

Vlado Šlaito viešosios 

bibliotekos Šešuolių kaimo 

padalinys 

Viktorina suaugusiesiems „Apie 

lietuvius ir lietuvių kalbą“ 

Vasario 15 d. Ukmergės r. savivaldybės 

Vlado Šlaito viešosios 

bibliotekos Dainavos kaimo 

padalinys 

Akcija „Išrinkime gražiausius 

lietuviškus žodžius“ 

Vasario 16 – kovo 11 d. Ukmergės r. savivaldybės 

Vlado Šlaito viešoji 

biblioteka 

Akcija „Užrašyk gražiausią lietuvišką 

žodį“ 

Vasario 16 – kovo 11 d. Ukmergės r. savivaldybės 

Vlado Šlaito viešosios 

bibliotekos Trečio 

Antakalnio kaimo padalinys 

Dokumentų paroda „Gyva tarmė – 

gyva kalba“ 

Vasario 16 – kovo 11 d. Ukmergės r. savivaldybės 

Vlado Šlaito viešoji 

biblioteka 

Dokumentų paroda „Kraštietis Zigmas 

Zinkevičius – žymiausias Lietuvos 

kalbininkas“ 

Vasario 16 – kovo 11 d. Ukmergės r. savivaldybės 

Vlado Šlaito viešosios 

bibliotekos Lyduokių kaimo 

padalinys 



Mokinių plakatai „Gimtosios kalbos 

lobynas“ (5–8 kl.) 

Vasario 16 – kovo 11 d. Ukmergės r. Taujėnų 

gimnazija 

Kalbos šventė įstaigos vaikams 

„Gimtosios kalbos spalvos‘ 

Vasario 17 d. Ukmergės lopšelis-darželis 

„Buratinas“ 

Dokumentų paroda „Žymiausi 

Lietuvos kalbininkai“ 

Vasario 17 – kovo 10 d. Ukmergės r. savivaldybės 

Vlado Šlaito viešosios 

bibliotekos Balelių, Valų 

kaimo padaliniai 

Literatūros paroda „Tikrai, yra kalba, 

kur žodis pasitinka ir palydi“ 

Vasario 18 d. Ukmergės r. savivaldybės 

Vlado Šlaito viešosios 

bibliotekos Pabaisko kaimo 

padalinys 

Protų mūšis „Lietuviško žodžio 

kelias“ 

Vasario 21 d. Ukmergės r. savivaldybės 

Vlado Šlaito viešosios 

bibliotekos Taujėnų kaimo 

padalinys 

Pamoka-konferencija „Lietuvių kalbos 

istorijos keliu“ (2 kl.) 

Vasario 21–24 d. Ukmergės Jono 

Basanavičiaus gimnazija 

Internetinių mokomųjų žaidimų 

„Kristijonas Donelaitis. Rašyba“ ir 

„Barbora Radvilaitė. Kalbos turtai“ 

pristatymas 

Vasario 21–28 d. Ukmergės r. savivaldybės 

Vlado Šlaito viešosios 

bibliotekos Lyduokių kaimo 

padalinys 

Dainavos pagrindinės mokyklos 

bendruomenės dailyraščio konkursas 

Vasario 22 d. Ukmergės r. Dainavos 

pagrindinė mokykla 

Dokumentų parodos „Toks dabar 

išsiilgimas rašyto žodžio prigimtoje 

kalboje (J. Basanavičius)“ pristatymas 

Vasario 22 d. Ukmergės r. savivaldybės 

Vlado Šlaito viešoji 

biblioteka 

Gražiausios rašysenos konkursas Vasario 22 d. Ukmergės r. savivaldybės 

Vlado Šlaito viešosios 

bibliotekos Jasiuliškio kaimo 

padalinys 

Viktorina ir susitikimas su etnologe 

G. Kadžyte 

Vasario 22 d. Lietuvos aklųjų bibliotekos 

Ukmergės filialas 

Protų mūšis „Baltoj lankoj juodos 

avytės“ (5–7 kl.) 

Vasario 23 d. Ukmergės r. Siesikų 

gimnazija 

Edukacinė programa „Gyvenimas 

tarsi daina“ 

Vasario 24 d. Ukmergės r. savivaldybės 

Vlado Šlaito viešoji 

biblioteka 

Diskusija „Lietuvių kalba šiuolaikinių 

informacinių technologijų erdvėje“ 

Vasario 24 d. Ukmergės r. savivaldybės 

Vlado Šlaito viešosios 

bibliotekos Lėno kaimo 

padalinys 

Literatūros vakaras „Iš duonos kvapo 

ir miškų giesmės kalba gimtoji 

lūposna įdėta“  

Vasario 24 d. Ukmergės r. savivaldybės 

Vlado Šlaito viešosios 

bibliotekos Pabaisko kaimo 

padalinys 

Algirdo Tarvydo dokumentinio filmo 

„Zigmas Zinkevičius. Pamilęs lietuvių 

kalbą“ pristatymas 

Vasario 25 d. Ukmergės r. savivaldybės 

Vlado Šlaito viešosios 

bibliotekos Liaušių kaimo 

padalinys 



Taujėnų gimnazistų, jų tėvelių, 

miestelio įstaigų darbuotojų 

dailyraščio konkursas 

Vasario 27 – kovo 10 d. Ukmergės r. Taujėnų 

gimnazija 

Protų mūšis „Lietuviško žodžio 

kelias“ 

Vasario 28 d. Ukmergės r. Taujėnų 

gimnazija, Ukmergės r. 

savivaldybės Vlado Šlaito 

viešoji biblioteka 

Integruotoji lietuvių kalbos ir muzikos 

pamoka „Šiuolaikinės lietuviškos 

dainos: melodijos ir žodžių dermė“ 

(3 kl.) 

Vasario 28 – kovo 3 d. Ukmergės Jono 

Basanavičiaus gimnazija 

Dailyraščio konkursas (5–8 kl.) Vasario mėn. Ukmergės r. Želvos 

gimnazija 

Dailyraščio konkursas Vasario mėn. Ukmergės Pašilės 

progimnazija 

Gimtosios kalbos savaitė „Skaitau 

Lietuvai“, skirta Bernardo 

Brazdžionio ir Kazio Bradūno 

jubiliejams 

Vasario mėn. Ukmergės r. Deltuvos 

pagrindinės mokykla 

Kalbiniai žaidimai su dr. Erika 

Jasionyte 

Vasario mėn. Ukmergės Pašilės 

progimnazija 

Paskaita Ukmergės r. savivaldybėje 

apie šiuolaikinės lietuvių kalbos 

aktualijas 

Vasario mėn. Ukmergės r. savivaldybės 

administracija 

Protų mūšis (9–12 kl.) Vasario mėn. Ukmergės r. Želvos 

gimnazija 

Deltuvos pagrindinės mokyklos, 

Pašilės progimnazijos, Dainavos 

pagrindinės mokyklos protų mūšis 

Vasario mėn. Ukmergės r. Deltuvos 

pagrindinės mokykla 

Skaitymas balsu Vasario mėn. Ukmergės Pašilės 

progimnazija 

Gimtosios kalbos savaitė „Ačiū, 

kartoju, ačiū už žodžio skonį burnoj 

(Just. Marcinkevičius)“: 

stendų leidyba „Ukmergės krašto 

kalbininkai“, „Lietuvos kalbininkai“; 

citatų, linkėjimų gimtajai kalbai 

medis; 

dailyraščio konkursas; 

aktyviausio skaitytojo rinkimai; 

knygų skaitymo popietė pirmokams;  

popietė „Dainuojame ir 

deklamuojame lietuviškai“ 

Vasario – kovo mėn. Ukmergės „Šilo“ pagrindinė 

mokykla 

Pamokėlės vaikams „Rašau žinutę 

lietuviškai“  

Vasario – kovo mėn. Ukmergės r. savivaldybės 

Vlado Šlaito viešosios 

bibliotekos Šventupės kaimo 

padalinys 

Edukacinis užsėmimas „Gimtosios 

kalbos svarba gyvenime“ 

 

Kovo 1 d. Ukmergės r. savivaldybės 

Vlado Šlaito viešosios 

bibliotekos Petronių kaimo 



padalinys 

Dailyraščio konkursas Kovo 1 d. Ukmergės r. Siesikų 

gimnazija 

Raštingiausio gimnazisto rinkimai – 

diktanto pagal Ievos Simonaitytės 

tekstą rašymas  

Kovo 1 d. Ukmergės r. Siesikų 

gimnazija 

Lietuvių kalbos diktanto „Kad mūsų 

žodis neverktų“ rašymo konkursas  

 

Kovo 2 d. Ukmergės r. savivaldybės 

Vlado Šlaito viešosios 

bibliotekos Laičių kaimo 

padalinys 

Mokinių sukurtų filmukų, skirtų 

kalbos kultūrai, konkursas „Taisyk 

žodžiui kelią“  

Kovo 2 d. Ukmergės Antano Smetonos 

gimnazija 

Protų mūšis „Žmogaus garbė – 

gimtoji kalba, istorija ir Lietuva“ 

 

Kovo 2 d. Ukmergės r. savivaldybės 

Vlado Šlaito viešosios 

bibliotekos Jasiuliškio kaimo 

padalinys 

Knygų mugė (mokiniai, jų tėveliai, 

mokytojai parduoda vieni kitiems 

perskaitytas knygas) 

Kovo 3 d. Ukmergės r. Taujėnų 

gimnazija, Ukmergės r. 

savivaldybės Vlado Šlaito 

viešoji biblioteka 

Literatūros pamoka „Kad žodis 

neverktų“ 

Kovo 3 d. 

 

Ukmergės r. savivaldybės 

Vlado Šlaito viešosios 

bibliotekos Pabaisko kaimo 

padalinys 

Viktorina „Kalbėti lietuviškai – 

garbinga“ 

Kovo 3 d. Ukmergės r. savivaldybės 

Vlado Šlaito viešosios 

bibliotekos Trečio 

Antakalnio kaimo padalinys 

Poezijos popietė „Tas skambus 

lietuviškas žodis“ 

Kovo 6 d. 

 

Ukmergės r. savivaldybės 

Vlado Šlaito viešosios 

bibliotekos Atkočių kaimo 

padalinys 

Viktorina „Maža tauta – didi kalba“  Kovo 7 d. Ukmergės r. Dainavos 

pagrindinė mokykla 

Draminė gimnazijos skaitovų 

miniatiūra „Prisistato kalbininkai“ 

Kovo 7–10 d. Ukmergės Jono 

Basanavičiaus gimnazija 

Filmukų konkursas „Taisyk žodžiui 

kelią“ 

Kovo 9 d. Ukmergės Senamiesčio 

pagrindinė mokykla 

Kalbos šventė priešmokyklinių grupių 

ugdytiniams „Kalbos skrynelę 

pravėrus“ 

Kovo 9 d. Ukmergės lopšelis-darželis 

„Buratinas“ 

Viktorina mokiniams „Noriu žinoti“ Kovo 9 d. Ukmergės r. savivaldybės 

Vlado Šlaito viešosios 

bibliotekos Varinės kaimo 

padalinys 

Koncertas „Skambėk, lietuviškas 

žodi“, skirtas Kovo 11-ajai  

Kovo 10 d. Ukmergės r. Taujėnų 

gimnazija 

Poezijos sueiga „Lietuva, kai aš tave 

tariu...“  

Kovo 10 d. 

 

Ukmergės r. savivaldybės 

Vlado Šlaito viešosios 



bibliotekos Šventupės kaimo 

padalinys 

Ukmergės rajono poetų susitikimas 

„Išdainuok sniego ilgesį mėlyną“ 

 

Kovo 10 d. Ukmergės r. savivaldybės 

Vlado Šlaito viešosios 

bibliotekos Taujėnų kaimo 

padalinys 

Viktorina vaikams „Iš tautosakos 

skrynelės“ 

Kovo 10 d. Ukmergės r. savivaldybės 

Vlado Šlaito viešosios 

bibliotekos Dainavos kaimo 

padalinys 

Literatūros vakaras „Tas skambus 

lietuviškas žodis“ 

Kovo 11 d. Ukmergės r. savivaldybės 

Vlado Šlaito viešosios 

bibliotekos Veprių kaimo 

padalinys 

Gražiausių lietuvių kalbos žodžių 

rinkimai 

Kovo mėn. Ukmergės r. Želvos 

gimnazijos muziejus 

 Utenos rajono 

savivaldybė 

 

Mokslinės ekspedicijos, tyrusios 

užpalėnų tarmę, rezultatų pristatymas 

visuomenei  

Vasario 15 d. Utenos kultūros centro 

Užpalių skyrius 

Viktorina „Moki žodį – žinai kelią“ Vasario 18 d. Utenos kultūros centro 

Sudeikių skyrius 

Gimtosios kalbos vakaras Vasario 22 d. Utenos kultūros centras 

Žymių žmonių minčių apie gimtą 

kalbą stendo parengimas (5–8 kl.)  

Vasario 23 d. Utenos Aukštakalnio 

progimnazija 

Renginys „Menu mįslę keturgyslę“ Vasario 23 d. Utenos Aukštakalnio 

progimnazija 

Poezijos popietė su Utenos krašto 

poetais 

Vasario 24 d. Utenos kultūros centro 

Saldutiškio skyrius 

Raštingiausio mokinio rinkimai „Aš 

moku gimtąją kalbą“ (5–8 kl.) 

Kovo 1 d. Utenos Aukštakalnio 

progimnazija 

Utenos miesto progimnazijų pamokos 

„Semiu iš savo tautos lobyno“  

Kovo 1–2 d. Utenos Dauniškio gimnazija 

Konkursas „Moki žodį – žinai kelią“ 

(5 kl.) 

Kovo 3 d.  Utenos Aukštakalnio 

progimnazija 

Pasakų popietė-viktorina, skirta 

Knygnešio dienai paminėti (1–2 kl.) 

Kovo 10 d. Utenos Aukštakalnio 

progimnazija 

Literatūrinė-muzikinė popietė 

„Branginkime gimtąją kalbą, motinų į 

lūpas mums įdėtą“ 

Kovo 11 d. Utenos kultūros centro 

Kuktiškių skyrius 

Literatūrinė popietė, skirta Lietuvos 

nepriklausomybės atkūrimo dienai 

paminėti 

Kovo 11 d. Utenos kultūros centro 

Kuktiškių skyrius 

Integruotasis lietuvių kalbos ir 

muzikos renginys „Dainuojame 

lietuviškai“ 

Kovo mėn. Utenos „Saulės“ gimnazija 

 Varėnos rajono 

savivaldybė 

 



Spaudinių paroda „Varėnos krašto 

kaimų šnektos unikalumas“ 

Vasario 1 – kovo 1 d. Varėnos r. savivaldybės 

viešoji biblioteka 

Spaudinių paroda „Gimtojo žodžio 

skambesys“ 

Vasario 1–28 d. Varėnos r. savivaldybės 

viešosios bibliotekos 

Senosios Varėnos filialas 

Nacionalinio Vinco Kudirkos 

dailyraščio konkurso „Rašom“ 

gimnazijos turas 

Vasario 8 d. Varėnos „Ąžuolo“ gimnazija 

Lietuvių liaudies kūrybos rajono 

atlikėjų konkursas „Tramtatulis 2017“ 

Vasario 9 d. Varėnos „Ąžuolo“ gimnazija 

Popietė „Lietuva, kai aš tave tariu...“ Vasario 15 d. Varėnos kultūros centro 

Vilkiautinio filialas 

Popietė „Laisvė ir nepriklausomybė – 

niekuo nepakeičiamos vertybės“  

Vasario 15 d. Varėnos kultūros centro 

Gudžių filialas  

Projektas „Nuo Vasario 16-osios iki 

Kovo 11-osios“. Viešųjų kalbų 

rengimas ir sakymas, Metų kalbos ir 

Metų oratoriaus rinkimai 

Vasario 15 d., kovo 11 d. Varėnos „Ąžuolo“ gimnazija 

Raštingiausių gimnazistų nominacijos Vasario 15 d., kovo 10 d.  Varėnos „Ąžuolo“ gimnazija 

Renginys „Kalboje visų namai“, 

skirtas Vasario 16-ajai paminėti  

Vasario 15 d. Valkininkų gimnazija 

Kalbos pamokėlės „Žodis ne žvirblis“ Vasario 15 – kovo 10 d. Panočių pagrindinė mokykla 

Spaudinių paroda „Gimtoji kalba 

Varėnos literatų kūryboje“ 

Vasario 15 – kovo 11 d. Varėnos r. savivaldybės 

viešoji biblioteka 

Koncertas „Lietuva mūsų lūpose“ Vasario 16 d. Varėnos kultūros centro 

Vydenių filialas 

Koncertas „Dainuoju Lietuvai“ Vasario 16 d. Varėnos kultūros centro 

Kibyšių filialas 

Koncertas „Kalboje visų namai“ Vasario 16 d. Varėnos kultūros centro 

Merkinės filialas 

Popietė „Kalboje visų namai“ Vasario 16 d. Varėnos kultūros centro 

Panaros filialas 

Teminė popietė ir spaudinių paroda 

„Kalbos kultūra – žmogaus sielos 

veidrodis“ 

Vasario 16 d. Varėnos r. savivaldybės 

viešosios bibliotekos 

Valkininkų filialas, Varėnos 

kultūros centro Valkininkų 

filialas 

Akcija „Močiutės skrynią pravėrus...“ Vasario 16 – kovo 11 d. Merkinės Vinco Krėvės 

gimnazija 

Gražiausių dzūkiškų žodžių 

dešimtuko rinkimai 

Vasario 16 – kovo 11 d. Merkinės Vinco Krėvės 

gimnazija 

Informacinių stendų „Gimtoji kalba“ 

ir „Avangardistiniai eilėraščiai apie 

kalbą“ rengimas ir eksponavimas 

Vasario 16 – kovo 11 d. Merkinės Vinco Krėvės 

gimnazija 

Paroda „Kalboje visų namai“, skirta 

knygnešiams atminti 

Vasario 16 – kovo 11 d. Valkininkų gimnazija 

 

Tarptautinė gimtosios kalbos diena. 

Literatūros ir muzikos vakaras Kaziui 

Bradūnui ir Bernardui Brazdžioniui 

Vasario 17 d. Varėnos r. savivaldybės 

viešoji biblioteka 



atminti 

Popietė „Kalboje visų namai“ Vasario 17 d. Varėnos kultūros centro 

Sarapiniškių filialas 

Popietė ir spaudinių paroda „Gimtoji 

kalba“ 

Vasario 18 d. Varėnos r. savivaldybės 

viešosios bibliotekos Dubičių 

filialas 

Tarptautinei gimtosios kalbos dienai 

paminėti skirta moksleivių popietė ir 

viktorina „Kalboje visų namai“ 

Vasario 18 d. Varėnos kultūros centro 

Kabelių filialas 

Popietė „Gimtoji kalba brangiausia“ Vasario 18 d. Varėnos kultūros centro 

Dubičių filialas 

Lietuviškų žodžių kryžiažodžio 

konkursas „Nusilenkime žodžiui“ 

Vasario 20 – kovo 1 d. Panočių pagrindinė mokykla 

Kalbos medis „Gimtosios kalbos 

turtai“ 

Vasario 20 – kovo 11 d. Varėnos r. savivaldybės 

viešoji biblioteka 

Diktantas mokiniams ir jų tėveliams  Vasario 21 d. Senosios Varėnos Andriaus 

Ryliškio pagrindinė mokykla 

Paskaita „Šnektos unikalumas 

Varėnos krašto kaimuose“ Trečiojo 

amžiaus universiteto klausytojams 

Vasario 21 d. 

 

Varėnos r. savivaldybės 

viešoji biblioteka, Varėnos 

švietimo centras 

Dailyraščio konkursas Vasario 22 d. Žilinų pagrindinė mokykla 

Viktorina „Kas telpa žodyje“ Vasario 22 d. Varėnos r. savivaldybės 

viešosios bibliotekos 

Senosios Varėnos filialas 

Dailyraščio konkursas Vasario 22–23 d. Marcinkonių pagrindinė 

mokykla 

Išvyka į Lietuvių literatūros ir 

tautosakos institutą 

Vasario 23 d. Valkininkų gimnazija 

Popietė „Kalba – tautos pagrindas“ Vasario 24 d. Varėnos kultūros centro 

Nedzingės filialas 

Viešosios kalbos Vasario 24–25 d. Varėnos „Ąžuolo“ gimnazija 

Viktorina „Kas skaito, rašo...“, skirta 

Tarptautinei gimtosios kalbos dienai 

Vasario 27 d. Varėnos r. savivaldybės 

viešoji biblioteka 

Kalbų „Kengūros“ projektas (lietuvių 

kalba) 

Vasario 27–28 d. Varėnos „Ąžuolo“ gimnazija 

Rašinių konkursas „Mano tėviškė“ Vasario 27 – kovo 8 d. Valkininkų gimnazija 

Paroda „Lietuva istorijos kelyje“, 

skirta Kovo 11-ajai paminėti 

Vasario 27 – kovo 8 d. Valkininkų gimnazija 

 

Integruotoji lietuvių kalbos ir 

informacinių technologijų pamoka 

„Kalba – tautos memorialas“ 

Vasario 28 d. Merkinės Vinco Krėvės 

gimnazija 

Konkursas „Sekame lietuvišką 

pasaką“ 

Vasario 28 d. 

 

Panočių pagrindinė mokykla 

Dailyraščio konkursas „Rašom“ Vasario mėn. Varėnos „Ąžuolo“ gimnazija 

Stendų, skirtų tautinei tapatybei ir 

Lietuvių kalbos kultūros metams, 

išleidimas 

Vasario mėn. Varėnos „Ąžuolo“ gimnazija 

Mokinių kūrybos (rašinių, eilėraščių, 

esė, miniatiūrų ir kt.) konkursas 

Vasario – kovo mėn. Žilinų pagrindinė mokykla 



„Kalboje visų namai“  

Stendas „Kalbėkime taisyklingai“ Vasario – kovo mėn. Marcinkonių pagrindinė 

mokykla 

Stendas „Mūsų kalbininkai“ Vasario – kovo mėn. Marcinkonių pagrindinė 

mokykla 

Paskaita „Šnektos unikalumas 

Varėnos krašto kaimuose“ rajono 

bibliotekininkams 

Kovo 1 d. Varėnos r. savivaldybės 

viešoji biblioteka 

Kalbos darbų retrospektyva Kovo 1–11 d. Varėnos „Ąžuolo“ gimnazija 

Dailyraščio konkursas Kovo 2 d. Valkininkų gimnazija 

Konferencija „Kalboje visų namai“ Kovo 2 d. Varėnos „Ąžuolo“ gimnazija 

Raštingiausio mokinio rinkimai Kovo 2 d. Žilinų pagrindinė mokykla 

Diktantas „Rašykime be klaidų“ Kovo 3 d. Panočių pagrindinė mokykla 

Renginys „Skaityti vėl madinga“ Kovo 6–10 d. Varėnos „Ryto“ progimnazija 

Dzūkų dainų ir tautosakos vakaras 

„Pas motulį augau“ dalyvaujant 

etnografiniam ansambliui „Verbena“ 

Kovo 7 d. Varėnos r. savivaldybės 

viešosios bibliotekos Matuizų 

filialas 

Literatūrinė popietė Kovo 7 d. Senosios Varėnos Andriaus 

Ryliškio pagrindinė mokykla 

Slemerių varžytuvės (7–10 kl.) Kovo 8 d. Merkinės Vinco Krėvės 

gimnazija 

Netradicinio ugdymo diena – 

viktorina gimtosios kalbos bei 

istorijos temomis, gimtųjų kaimų 

planų bei surinktos tautosakos 

pristatymas, literatūrinė-muzikinė 

popietė „Kalboje visų namai“  

Kovo 9 d. Žilinų pagrindinė mokykla 

Renginys „Žmonių apšvietai 

paaukočiau viską“, skirtas Knygnešio 

dienai paminėti  

Kovo 9 d. Varėnos technologijos ir 

verslo mokykla 

Popietė „Kalboje visų namai“ su 

Panočių kaimo biblioteka  

Kovo 10 d. Panočių pagrindinė mokykla 

Raštingiausių gimnazistų nominacijos 

(3–4 kl.) 

Kovo 10 d. Varėnos „Ąžuolo“ gimnazija 

Viktorina „Mes mylim Lietuvą“ Kovo 10 d. Varėnos kultūros centro 

Žilinų filialas 

Viktorina „Mano žodžių Tėvynė“ Kovo 10 d. Varėnos kultūros centro 

Marcinkonių filialas 

Teatralizuota Knygnešio diena Kovo 10 d. Senosios Varėnos Andriaus 

Ryliškio pagrindinė mokykla 

„Tautosaka – gimtosios kalbos 

gyvybės šaltinis“ 

Kovo 11 d. Varėnos kultūros centro 

Vilkiautinio filialas 

 Vilkaviškio rajono 

savivaldybė 

 

Kalbos savaitė „Jei kalba išliks gyva, 

išliks ir Lietuva (J. Basanavičius)“ 

Vasario 13–17 d. Bartninkų Jono 

Basanavičiaus mokykla-

daugiafunkcis centras 

Lietuvių kalbos pamoka netradicinėje 

erdvėje „Lietuvių kalbos istorija 

Vasario 15 d. Vilkaviškio viešoji biblioteka 



senųjų leidinių puslapiuose“ 

Viktorina mokiniams „Kalbu ir 

didžiuojuosi lietuvių kalba“ 

Vasario 15 d. Vilkaviškio r. Vištyčio Petro 

Kriaučiūno mokykla-

daugiafunkcis centras 

Koncertas-minėjimas, skirtas Vasario 

16-ajai „Su Kaziu Bradūnu per 

Lietuvą“  

Vasario 16 d. Virbalio pagrindinė mokykla 

Vasario 16-oji Keturvalakiuose Vasario 16 d. Keturvalakių bendruomenės 

namai 

Projektas „Auginkime kalbos medį“ Vasario 16 – kovo 9 d. Vilkaviškio r. savivaldybės 

viešosios bibliotekos 

Karklinių filialas 

Akcija mokyklos bendruomenei ir 

visuomenei „Gydykim lietuvišką 

žodį“ 

Vasario 16 – kovo 11 d. Vilkaviškio Salomėjos Nėries 

pagrindinė mokykla 

Integruotos veiklos „Patarlės ir 

priežodžiai. Senolių išminties 

lobynas“ 

Vasario 16 – kovo 11 d. Žaliosios Vinco Žemaičio 

pagrindinė mokykla 

Parodos ir veiklos bibliotekoje „Dar 

galiu prisiglausti prie lietuviško 

žodžio“ 

Vasario 16 – kovo 11 d. Vilkaviškio Salomėjos Nėries 

pagrindinė mokykla 

Projektas „Gražiausias lietuviškas 

žodis“ 

Vasario 16 – kovo 11 d. Vilkaviškio Salomėjos Nėries 

pagrindinė mokykla 

Stendas „Įsidėmėtinos rašybos 

žodžiai“ parengimas ir eksponavimas 

Vasario 16 – kovo 11 d. Žaliosios Vinco Žemaičio 

pagrindinė mokykla 

Ikimokyklinės ir priešmokyklinės 

grupių ugdytinių parašytų raidžių 

paroda „Keliaujanti abėcėlė“ 

Vasario 20–24 d. Keturvalakių biblioteka, 

Keturvalakių mokyklos 

biblioteka, Karklinių UDC 

biblioteka 

Dailyraščio ir iliustracijų konkursas-

paroda „Širdimi Tau rašau“ 

Vasario 20–28 d. Žaliosios Vinco Žemaičio 

pagrindinė mokykla 

Literatūros ekspozicija „Gimtųjų 

žodžių apkabintas...“ 

Vasario 20 – kovo 6 d. Virbalio pagrindinė mokykla 

Teminė popietė „Gimtųjų žodžių 

apkabintas, aš gyvas kalboje (Just. 

Marcinkevičius)“ 

Vasario 21 d. Kybartų miesto biblioteka 

Popietė vaikams „Po lietuvių kalbos 

skėčiu“ 

Vasario 23 d. Vilkaviškio r. savivaldybės 

viešosios bibliotekos 

Žaliosios filialas 

Raštingiausio pradinuko konkursas Vasario 24 d. Pajevonio pagrindinė 

mokykla 

Skaitymo popietė bibliotekoje „Su 

meile – Tėvynei“ 

Vasario 24 d. Žaliosios Vinco Žemaičio 

pagrindinė mokykla 

„Keliaujančios abėcėlės“ gaminimas Vasario 27 – kovo 3 d. Vilkaviškio r. savivaldybės 

viešosios bibliotekos 

Karklinių filialas 

Dailyraščio konkursas Vasario mėn. Kybartų suaugusiųjų 

mokykla 

Dailyraščio konkursas „Rašau dailiai“ Vasario mėn. Virbalio pagrindinė mokykla 



Garsiniai skaitymai „Žodis iš mūsų 

lūpų“ 

Vasario–kovo mėn. Vilkaviškio r. bibliotekos 

Literatūrinė valandėlė „Mintys apie 

gimtąją kalbą, laivę ir 

nepriklausomybę“ 

Vasario mėn. Vilkaviškio r. savivaldybės 

viešosios bibliotekos Gižų 

filialas 

Literatūros paroda „Tikras lietuviškas 

lobis: XX a. pradžios lietuviški 

spaudiniai bibliotekoje“ 

Vasario mėn. Vilkaviškio r. savivaldybės 

viešosios bibliotekos 

Vištyčio filialas 

Pamoka užsieniečiams, 

besimokantiems lietuvių kalbos 

išlyginamojoje klasėje „Margas 

lietuviškų žodžių pasaulis“ 

Vasario mėn. Kybartų suaugusiųjų 

mokykla 

Pradinių klasių mokinių projektas 

„Protėvių žemė“ 

Vasario mėn. Virbalio pagrindinė mokykla 

Raiškiojo skaitymo konkursas 1–4 

klasių mokiniams „Tėvynei iš vaiko 

širdelės“ 

Vasario mėn. Virbalio pagrindinė mokykla 

Teminės parodos mokyklos 

bibliotekoje, skirtos Knygnešio dienai, 

Vasario 16-ajai, Kovo 11-ajai 

Vasario – kovo mėn. Virbalio pagrindinė mokykla 

Garsiniai skaitymai „Žodis iš mūsų 

lūpų“ 

Kovo 2 d. Vilkaviškio r. savivaldybės 

viešosios bibliotekos 

Karklinių filialas 

Popietė suaugusiesiems „Nė dienos be 

lietuvių kalbos“ 

Kovo 2 d. Vilkaviškio r. savivaldybės 

viešosios bibliotekos 

Žaliosios filialas 

Dailyraščio konkursas Kovo 6 d. Gražiškių gimnazija 

Renginys „Žinutė gimtajai kalbai“ Kovo 7 d. Kybartų „Rasos“ specialioji 

mokykla 

Skaitymo popietė „Aš skaitau, skaityk 

ir tu“ 

Kovo 7 d. Gražiškių gimnazija 

Kalbos viktorina „Kalba atveria duris“ Kovo 8 d. Gražiškių gimnazija 

Literatūrinė viktorina „Skaitai knygas 

– kaupi žinias“ 

Kovo 9 d. Gražiškių gimnazija 

Mokinių sukurtų kūrybinių darbų 

pristatymas „Gimtosios kalbos medis“ 

(5–10 kl.) 

Kovo 9 d. Keturvalakių mokykla-

daugiafunkcis centras 

Viktorina „Kalba – brasta per laiko 

upę“ 

Kovo 9 d. Vilkaviškio r. savivaldybės 

viešosios bibliotekos Gižų 

filialas 

Baigiamasis renginys Karkliniuose 

„Auginame gimtosios kalbos medį“ 

Kovo 10 d. Keturvalakių mokykla-

daugiafunkcis centras 

Raštingiausio mokinio konkursas  Kovo 10 d. Gražiškių gimnazija 

Teminė popietė „Kalbininkas, 

semiotikas, mitologas ir eseistas 

Algirdas Julius Greimas“ 

Kovo 10 d. Virbalio miesto biblioteka 

Kalbos savaitė „Žodžių lietučiu 

auginame kalbos medį“ 

Kovo mėn. Vilkaviškio vaikų lopšelis-

darželis „Pasaka“ 

Pamoka „Gražiausi lietuviški žodžiai“ Kovo mėn. Kybartų suaugusiųjų 



mokiniams, kuriems lietuvių kalba yra 

ne gimtoji  

mokykla 

Raštingumo konkursas-diktantas „Aš 

raštingas“ (5–10 kl.) 

Kovo mėn. Virbalio pagrindinė mokykla 

Lietuvių kalbai skirtas renginys 

„Patarlių savaitė“ 

Kovo mėn. Kybartų suaugusiųjų 

mokykla 

Viktorina „Mirę lietuvių kalbos 

žodžiai“ 

Kovo mėn. Vilkaviškio r. savivaldybės 

viešosios bibliotekos 

Vištyčio filialas 

 Vilniaus miesto 

savivaldybė 

 

Renginys „Kaip atšviežinti prarastą 

gyvenimo skonį?“, skiriamas 

kalbininko, semiotiko, mitologijos 

tyrinėtojo, eseisto Algirdo Juliaus 

Greimo 100-osios gimimo metinėms 

ir Lietuvių kalbos kultūros metams 

paminėti 

Vasario – kovo 10 d. Vilniaus suaugusiųjų 

mokymo centras 

Integruotojo lietuvių kalbos ir dailės 

projekto „Kuriame lietuvišką sakmę“ 

paroda (6 kl.) 

Vasario 6–10 d. Vilniaus Jono Pauliaus II 

progimnazija 

Pradinių 3–4 klasių lietuvių kalbos 

olimpiada 

Vasario 6–10 d. Vilniaus Jono Pauliaus II 

progimnazija 

Projektas „Mano biblioteka“ (6–8 kl.) Vasario 6–10 d. Vilniaus Jono Pauliaus II 

progimnazija 

Raštingiausio mokinio (diktantų) 

konkursai (5–8 kl.) 

Vasario 6–10 d. Vilniaus Jono Pauliaus II 

progimnazija 

3 D projektas „Aš labai myliu 

Lietuvą“ 

Vasario 6–10  d. Vilniaus Jono Pauliaus II 

progimnazija 

Renginys (susitikimas su svečiais)  

„Misija – Sibiras“ 

Vasario 6–10 d. Vilniaus Jono Pauliaus II 

progimnazija 

Baigiamasis lietuvių kalbos savaitės 

renginys „Aš labai myliu Lietuvą“ 

Vasario 6–10 d. Vilniaus Jono Pauliaus II 

progimnazija 

Renginys „Futbolas ir lietuvių kalbos 

abėcėlė“ 

Vasario 9 d. Vilniaus „Atgajos“ 

specialioji mokykla 

Integruotoji lietuvių kalbos, etikos ir 

istorijos pamoka-ekskursija į 

Signatarų namus 

Vasario 13–15 d. Vilniaus suaugusiųjų 

mokymo centras 

Lietuvos nepriklausomybės, Vasario 

16-osios minėjimas. Renginys 

mokyklos bendruomenei 

Vasario 15 d. Vilniaus „Atgajos“ 

specialioji mokykla 

Renginys, skirtas Vasario 16-ajai 

paminėti 

Vasario 15 d. Vilniaus Joachimo Lelevelio 

inžinerijos mokykla 

Teminės pamokos, skirtos Lietuvos 

valstybės atkūrimo dienai paminėti 

Vasario 15 d. Vilniaus Joachimo Lelevelio 

inžinerijos mokykla 

„Švari kalba – švari galva“ – 

mokomės taisyklingos kalbos, 

įrengdami kalbos saleles visoje 

mokykloje 

Vasario 15 – kovo 11 d. Vilniaus Joachimo Lelevelio 

inžinerijos mokykla 



Gražiausių lietuviškų žodžių medis Vasario 16 – kovo 11 d. Vilniaus savivaldybės 

Grigiškių „Šviesos“ 

gimnazija 

Interaktyvioji paroda „Lietuvių kalbos 

laboratorija“ 

Vasario 16 – kovo 11 d. Vilniaus miesto savivaldybės 

centrinė biblioteka 

Projektas „Nepriklausomybės 

dienomis gimę…“ 

Vasario 16 – kovo 11 d. Vilniaus Vasilijaus 

Kačialovo gimnazija 

Senų knygų paroda gimnazijos 

muziejuje 

Vasario 16 – kovo 11 d. Vilniaus savivaldybės 

Grigiškių „Šviesos“ 

gimnazija 

Eisena Vilniaus mieste „Lietuvos 

nepriklausomybės keliu“ 

Vasario 16 d. Vilniaus Vasilijaus 

Kačialovo gimnazija 

Literatūros paroda „Kalbėk taip, kad 

kitiems patiktų su tavimi kalbėtis. 

Klausyk kitų taip, kad jiems patiktų su 

tavimi kalbėtis“ (vaikams apie kalbos 

etiketą) 

Vasario 17–28 d. VMSCB vaikų biblioteka 

„Saulutė“ 

Pastraipos „Kodėl reikia mokėti 

valstybinę kalbą“ rašymas (9–12 kl.) 

Vasario 17–29 d. Vilniaus Joachimo Lelevelio 

inžinerijos mokykla 

Lietuvių kompozitorių muzikos 

popietė 

Vasario 18 d. Vilniaus Balio Dvariono 

dešimtmetės muzikos 

mokyklos Smuiko ir vokalo 

dalyko skyriai 

Integruotojo istorijos ir lietuvių kalbos 

projekto, skirto Jono Basanavičiaus 

165-osioms gimimo metinėms, tęsinys 

(tautosakos skaitymas) 

Vasario 20 d. Vilniaus Lazdynų mokykla 

Paroda-konkursas (7–8 kl.) 

„Skaitydamas esu kūrėjas“ 

Vasario 20–21 d. Vilniaus Vasilijaus 

Kačialovo gimnazija 

Akcija „Kalbėkime taisyklingai!“ Vasario 20–24 d. Vilniaus Tuskulėnų 

gimnazija 

Raštingiausio gimnazijos moksleivio 

konkursas 

Vasario 20–24 d. Vilniaus savivaldybės 

Grigiškių „Šviesos“ 

gimnazija 

Diskusija „Kodėl gimtoji kalba tokia 

reikšminga?“ 

Vasario 21 d. Vilniaus šv. Kristoforo 

gimnazija 

Literatūrinė-muzikinė kompozicija „Iš 

duonos kvapo ir miškų giesmės kalba 

gimtoji lūposna įdėta“ (J. Degutytė) 

Vasario 21 d. Vilniaus „Židinio“ 

suaugusiųjų gimnazija 

Literatūrinė popietė „Kalbos 

kasdienės duok mums šiandien“ 

Vasario 21 d. Lietuvos aklųjų bibliotekos 

Kauno filialas 

Nelietuviai apie lietuvių kalbą... ir 

lietuviškai 

Vasario 21 d. Vilniaus šv. Kristoforo 

gimnazija 

Netradicinio ugdymo pamoka 

Genocido aukų muziejuje „Ieškojom 

šviesos tamsos karalystėje“ 

Vasario 21 d. Vilniaus Vasilijaus 

Kačialovo gimnazija 

Pasakos „Ropė“ inscenizacija Vasario 21 d. Vilniaus „Atgajos“ 

specialioji mokykla 

Raštingiausio mokinio konkursas Vasario 21 d. Vilniaus Gedimino technikos 

universiteto inžinerijos 



licėjus 

Renginys, skirtas Lietuvos 

nepriklausomybės atkūrimo dienai 

Vasario 21 d. Vilniaus Vladislavo 

Sirokomlės vidurinė mokykla 

Viktorina pradinukams „Moki žodį – 

žinai kelią“ 

Vasario 21 d. VMSCB vaikų biblioteka 

„Saulutė“ 

Dailyraščio konkursas (5–8 kl.) Vasario 22 d. Vilniaus savivaldybės 

Grigiškių „Šviesos“ 

gimnazija 

Jaunųjų ir vyresniųjų regos negalią 

turinčių skaitytojų protų mūšis 

„Kalbos margumynai“ 

Vasario 22 d. Lietuvos aklųjų biblioteka 

Renginys „Knygnešiai Lietuviškos 

spaudos draudimo metais“ 

Vasario 22 d. Vilniaus „Atgajos“ 

specialioji mokykla 

Protmūšis „Mūsų įrankis – kalba“ Vasario 22 d. Vilniaus Jono Basanavičiaus 

progimnazija 

Šalies tautinių mažumų mokyklų 

lietuvių kalbos konferencija 

„Didžiuojuosi, kad Lietuvoje gimęs“ 

(10–12 kl.) 

Vasario 22 d. Vilniaus Vladislavo 

Sirokomlės vidurinė mokykla 

Renginys „Literatūra beldžiasi į duris“ Vasario 22–24 d. Vilniaus technologijų ir 

verslo profesinio mokymo 

centro Transporto ir verslo 

skyriaus 

Diktantas gimnazijos bendruomenei Vasario 23 d. Vilniaus Karoliniškių 

gimnazija 

Kūrybinės dirbtuvės „Mokomės rašyti 

pasakodami“ 

Vasario 23 d. Vilniaus šv. Kristoforo 

gimnazija 

Kūrybinės dirbtuvės „Teksto kėlimas 

ant tekstilės“ 

Vasario 23 d. Vilniaus šv. Kristoforo 

gimnazija 

Literatūrinė popietė „Lietuvių kalboje 

stiprybės ieškau“ 

Vasario 23 d. Vilniaus m. savivaldybės 

centrinė biblioteka, 

Justiniškių biblioteka 

Projektas „Jono Basanavičiaus 

reikšmė Lietuvai“ 

Vasario 23 d. Vilniaus Jono Basanavičiaus 

progimnazija 

Tarmės ir bendrinės kalbos ryšys Vasario 23 d. Vilniaus šv. Kristoforo 

gimnazija 

Atviroji kūrybinių dirbtuvių pamoka 

„Laiškas Lietuvai“ 

Vasario 24 d. Vilniaus Vasilijaus 

Kačialovo gimnazija 

Lietuvių liaudies pasakos „Vilkas, 

lapė ir kiškis“ inscenizacija 

Vasario 24 d. Vilniaus „Atgajos“ 

specialioji mokykla 

Vieša kalbos mokslininko paskaita Vasario 24 d. Vilniaus šv. Kristoforo 

gimnazija 

Netradicinė pamoka Prezidentūroje Vasario 24, 28 d. Vilniaus Vasilijaus 

Kačialovo gimnazija 

Diktanto konkursas „Lietuviškai rašyti 

moku!“ (5–6 kl.) 

Vasario 27 d. Vilniaus Vladislavo 

Sirokomlės vidurinė mokykla 

Renginys „Gimta kalba puošia 

kiekvieną“ 

Vasario 27 – kovo 3 d. Vilniaus savivaldybės 

Grigiškių darželis-mokykla 

„Pelėdžiukas“ 



Bendruomenės narių dailyraščio 

konkursas 

Vasario 28 d. Vilniaus jėzuitų gimnazija 

Koncertas „Tegul skamba mūsų 

dainos – Lietuvai“ 

Vasario 28 d. Vilniaus „Atgajos“ 

specialioji mokykla 

Lietuvių liaudies raštai tautinėse 

juostose 

Vasario 28 d. Vilniaus „Atgajos“ 

specialioji mokykla 

Literatūrinė popietė „Iš širdies į širdį“, 

skirta lietuvių kalbos savaitei 

Vasario 28 d. Vilniaus statybininkų 

rengimo centras 

Raštingiausio mokinio rinkimai  

(1–4 kl.) 

Vasario 28 d. Vilniaus Prano Mašioto 

pradinė mokykla 

Dailyraščio konkursas Vasario 29 d. Vilniaus Jono Basanavičiaus 

progimnazija 

Dailyraščio konkursas „Rašom“  Vasario mėn. 

 

Vilniaus „Gijos“ jaunimo 

mokykla 

Mokinių kūrybinė paroda „Gimtosios 

kalbos diena“ 

Vasario mėn. Vilniaus suaugusiųjų 

mokymo centras 

Netradicinė pamoka VU „Lietuvių 

kalbos spalvos“ 

Vasario mėn. Vilniaus Vasilijaus 

Kačialovo gimnazija 

Poezijos popietė Vasario mėn. Vilniaus „Gijos“ jaunimo 

mokykla 

Rašinių tema „Gimtosios kalbos 

svarba“ rašymas (1–4 kl.) 

Vasario mėn. Vilniaus jėzuitų gimnazija 

Raštingiausio mokinio konkursas 

„Piešiame netaisyklingus sakinius... 

(S. Geda)“ 

Vasario mėn. Vilniaus Vasilijaus 

Kačialovo gimnazija 

Dailyraščio konkursas Vasario–kovo mėn. Vilniaus Joachimo Lelevelio 

inžinerijos mokykla 

Gražiausio lietuviško žodžio rinkimai 

„Rašau žodį patį gražiausią“ 

Vasario–kovo mėn. Vilniaus Vasilijaus 

Kačialovo gimnazija 

Justino Marcinkevičiaus eilėraščio 

„Kalba“ iliustravimas 

Vasario–kovo mėn. Vilniaus Joachimo Lelevelio 

inžinerijos mokykla 

Skaitytos lietuvių autoriaus knygos 

reklama 

Vasario–kovo mėn. Vilniaus jėzuitų gimnazija 

Svečiuose – aktorius R. Lukšas (skaito 

J. Marcinkevičiaus „Mažvydą“) 

Vasario–kovo mėn. Vilniaus savivaldybės 

Grigiškių „Šviesos“ 

gimnazija 

Žodžio kalba raidžių iliustravimas Vasario–kovo mėn. Vilniaus Joachimo Lelevelio 

inžinerijos mokykla 

Literatūros paroda „Kalbos šaknys“ Kovo 1–12 d. VMSCB vaikų biblioteka 

„Saulutė“ 

Atvėrus lietuvių liaudies pasakų 

skrynią 

Kovo 1 d. Vilniaus specialiojo ugdymo 

centras „Aidas“ 

Lietuvių kalbos olimpiada (6–8 kl.) Kovo 1 d. Vilniaus Jono Basanavičiaus 

progimnazija 

Protų mūšis „Pasidairykime po 

Lietuvą“ 

Kovo 1 d. Vilniaus Lazdynų mokykla 

Antano Vienuolio progimnazijos ir 

Karaliaus Mindaugo mokyklos 

moksleivių viktorina-žinių mūšis 

Kovo 2 d. VMSCB Tomo Zano 

biblioteka 



„Šiuolaikinė lietuvių literatūra ir 

rašytojai vaikams bei paaugliams“ 

Diktanto konkursas „Lietuviškai rašyti 

moku!“ (7–8 kl.) 

Kovo 2 d. Vilniaus Vladislavo 

Sirokomlės vidurinė mokykla 

Kalbos viktorina-protmūšis (1 kl.) Kovo 2 d. Vilniaus Karoliniškių 

gimnazija 

Literatūrinė popietė „Parašykime 

pavasarį“ 

Kovo 2 d. Vilniaus Jono Basanavičiaus 

progimnazija 

Projekto „Kas moka žodį – žino kelią“ 

pristatymas 

Kovo 2 d. Vilniaus Senvagės gimnazija 

Susitikimas su Panevėžio rajono 

savivaldybės vyriausiąja specialiste 

kalbos tvarkytoja Birute Goberiene 

Kovo 2 d. Lietuvos aklųjų bibliotekos 

Panevėžio filialas 

Veiksnio ir tarinio įtvirtinimas 

judriuosiuose žaidimuose 

Kovo 2 d. Vilniaus „Atgajos“ 

specialioji mokykla 

Vilniaus regos neįgaliųjų ekskursija į 

Lietuvių kalbos instituto muziejų 

„Lituanistikos židinys“  

Kovo 2 d. Lietuvos aklųjų biblioteka 

Respublikinė lietuvių kalbos 

mokytojų konferencija 

Kovo 3 d. Vilniaus Užupio gimnazija 

Visuotinis gimnazijos diktantas „Kad 

rašytume be klaidų...“ 

Kovo 6 d. Vilniaus Simono Daukanto 

gimnazija 

Raštingiausio mokinio konkursas Kovo 6 d. Vilniaus Salomėjos Nėries 

gimnazija 

Viktorina „Ką aš žinau apie Lietuvą?“ Kovo 6 d. Vilniaus Lazdynų mokykla 

Popietė „Iš gimtosios kalbos skrynios“ Kovo 6–9 d. Vilniaus Taikos progimnazija 

Lietuvių kalbos savaitė „Edukacinės 

pamokos 5–6, 7–8 klasėms 

netradicinėse erdvėse“  

Kovo 6–10 d. Vilniaus Sofijos 

Kovalevskajos progimnazija 

Lietuvių kalbos savaitė Kovo 6–10 d. Vilniaus Simono Daukanto 

progimnazija 

Skaitymai „Rašytojo žodis iš širdies į 

širdį“ (5–8 kl.) 

Kovo 6–10 d. Vilniaus „Spindulio“ 

progimnazija 

Gimtajai kalbai skirta savaitė 

„Gimtųjų žodžių apkabintas, aš gyvas 

kalboje (J. Marcinkevičius)“ 

Kovo 6–10 d. Vilniaus „Sietuvos“ 

progimnazija 

Savaitė „Ir graži ta mūs kalba 

gimtoji“:  

leidinių paroda apie lietuvių 

kalbininkus; 

paroda „Gražiausių lietuviškų žodžių 

medis“; 

proto mūšis tarp darželio-mokyklos 

„Pelėdžiukas“ ir Grigiškių pradinės 

mokyklos trečiokų 

Kovo 6–12 d. VMSCB Grigiškių biblioteka 

Kalbos viktorina „Neieškok žodžio 

kišenėje“ 

Kovo 7 d. Vilniaus Tuskulėnų 

gimnazija 

Lietuvių kompozitorių muzikos 

vakaras 

Kovo 7 d. Vilniaus Balio Dvariono 

dešimtmetės muzikos 



mokyklos Choro ir liaudies 

instrumentų dalyko skyriai 

Taisyklingiausiai kalbančio mokytojo 

rinkimai 

Kovo 7 d. Vilniaus Salomėjos Nėries 

gimnazija 

Viktorina „Knygnešių keliais“ Kovo 7 d. Vilniaus Gedimino technikos 

universiteto inžinerijos 

licėjus 

Viktorina pradinukams „Vingri kalbos 

gaida“ 

Kovo 7 d. VMSCB vaikų biblioteka 

„Saulutė“ 

Protų mūšis tarp Vilniaus suaugusiųjų 

gimnazijų mokinių, skirtas Kovo 11- 

ajai, Lietuvių kalbos kultūros metams 

paminėti 

Kovo 7–9 d. Vilniaus suaugusiųjų 

mokymo centras 

Akcija „Keliaujanti knyga“. 

S. Kašausko, B. Valionytės knygos 

„Lietuva valstybingumo raidoje“ 

aptarimas 

Kovo 8 d. Vilniaus Lazdynų mokykla 

Integruotoji lietuvių kalbos pamoka- 

diskusija „Kalba – dvasios rūbas. Ar 

jaunystė sąmoningai renkasi žodį“ 

Kovo 8 d. Vilniaus Salomėjos Nėries 

gimnazija 

Lietuvių kalbos, dailės ir technologijų 

projektas „Knyga moko gyventi“ 

Kovo 8 d. Vilniaus savivaldybės 

Grigiškių „Šviesos“ 

gimnazija 

Edukaciniai užsiėmimai „Skaitau ir 

dainuoju lietuviškai“ 

Kovo 9 d. Vilniaus m. savivaldybės 

centrinė biblioteka, 

Justiniškių biblioteka 

Filologinės dėlionės Kovo 9 d. Vilniaus Žemynos gimnazija 

Instaliacija „O, liaudies žodi, sandoros 

lobyne“ 

Kovo 9 d. Vilniaus Salomėjos Nėries 

gimnazija 

Projektas „Rašau vardą – LIETUVA“ 

(7 kl. – 1 gimn. kl.) 

Kovo 9 d. Vilniaus Vasilijaus 

Kačialovo gimnazija 

Raiškiojo skaitymo konkursas „Tau, 

Lietuva!“, skirtas Lietuvos 

nepriklausomybės dienai (9–11 kl.) 

Kovo 9 d. Vilniaus Vladislavo 

Sirokomlės vidurinė mokykla 

Rašinio konkursas „Tik kalba žmogų 

išlaisvina“ 

Kovo 9 d. Vilniaus Jono Basanavičiaus 

progimnazija 

Respublikinė 9–12 klasių mokinių 

kūrybinių ir tiriamųjų darbų 

konferencija „Skaityti – tai sėdėti ant 

pasaulio stogo“ 

Kovo 9 d. Vilniaus Simono Daukanto 

gimnazija 

Vilniaus m. profesinių mokyklų 

lietuvių kalbos diktanto rašymo 

konkursas 

Kovo 9 d. Vilniaus technologijų ir 

verslo profesinio mokymo 

centro Informacinių ir 

vizualinių technologijų 

skyrius 

Viktorina „Lietuva – tai aš, Lietuva – 

tai mes“ (3–4 kl.) 

Kovo 9 d. Vilniaus Vladislavo 

Sirokomlės vidurinė mokykla 

Atviroji pamoka „Ericho Kestnerio 

knygos „Skrajojanti klasė“ 

pristatymas“  

Kovo 10 d. Vilniaus Vladislavo 

Sirokomlės vidurinė mokykla 



Baigiamasis renginys „Lietuvių kalba 

linksmai“   

Kovo 10 d. Vilniaus Vasilijaus 

Kačialovo gimnazija 

Lietuviškos dainos improvizacija. 

Konkursas „Lietuvos žemė“ 

Kovo 10 d. Vilniaus Vladislavo 

Sirokomlės vidurinė mokykla 

Muzikinė poezijos popietė „Poezija – 

tai virpanti šaka, ant jos gyvenimas 

kaip žiedas kraunas... 

(A. A. Jonynas)“ 

Kovo 10 d. Vilniaus savivaldybės 

Grigiškių „Šviesos“ 

gimnazija 

Orientacinės varžybos „Ką pasakoja 

Vilniaus senamiestis apie lietuvių 

kalbos ir literatūros istoriją“ 

Kovo 10 d. Vilniaus Salomėjos Nėries 

gimnazija 

Rašytojo Bernardo Brazdžionio 110-

ųjų metų jubiliejui skirtas renginys 

„O, mūs šventas lietuviškas žodi“ 

Kovo 10 d. Vilniaus menų mokykla-

darželis „Dainorėliai“ 

Renginys „Kalbai reikia meilės ir 

laisvės“, skirtas Nepriklausomybės 

dienai paminėti 

Kovo10 d. Vilniaus Trakų Vokės 

gimnazija 

Renginys, skirtas Lietuvos 

nepriklausomybės atkūrimo dienai 

paminėti (10–11 kl. mokiniai 

viešosiomis kalbomis ir pateiktimis 

pristato žymiausius Lietuvos 

kalbininkus) 

Kovo 10 d. Vilniaus Joachimo Lelevelio 

inžinerijos mokykla 

Tradicinio kasmetinio Raštingiausio 

mokinio ir mokytojo konkurso finalas 

Kovo 10 d. Vilniaus Mykolo Biržiškos 

gimnazija 

Kūrybinių darbų – knygos skirtukų-

atvirukų (su mėgstamiausiomis 

lietuvių grožinės literatūros citatomis) 

– paroda-konkursas 

Kovo 11 d. Vilniaus Jono Pauliaus II 

progimnazija 

Edukacinės pamokos ir ekskursijos Kovo mėn. Vilniaus Simono Daukanto 

gimnazija, Mikalojaus 

Konstantino Čiurlionio 

namai, Lituanistikos židinys, 

Nacionalinė Martyno 

Mažvydo biblioteka 

Knygelių, piešinių, atvirukų apie 

Lietuvą paroda mokyklos bibliotekoje 

Kovo mėn. Vilniaus Lazdynų mokykla 

Konferencija „Kalba gimtoji lūposna 

įdėta (J. Degutytė)“ (2 gimn. kl.) 

Kovo mėn. Vilniaus „Minties“ gimnazija 

Konkursas „Auksinė plunksna“ Kovo mėn. Vilniaus Jono Basanavičiaus 

progimnazija 

Lietuviškų filmų „Gražuolė“, „Riešutų 

duona“ peržiūra ir aptarimas 

Kovo mėn. Vilniaus Vasilijaus 

Kačialovo gimnazija 

Projekto „Knygų šviesa“ II etapas 

„Skaitome vieni kitiems“ 

Kovo mėn. Vilniaus „Spindulio“ 

progimnazija 

Tautosakos vakaronė 9 kl. mokiniams Kovo mėn. Vilniaus Užupio gimnazija 

Viktorina „Moki žodį, žinai kelią“ Kovo mėn. Vilniaus „Gijos“ jaunimo 

mokykla 

Spektaklių peržiūra ir aptarimas Kovo mėn. Vilniaus Simono Daukanto 

gimnazija, Nacionalinis 



dramos teatras 

Mokyklinė konferencija 

„Knygnešiai – laisvės šaukliai“  

(5–8 kl.) 

Kovo 16 d. Vilniaus Jono Basanavičiaus 

progimnazija 

 Vilniaus rajono 

savivaldybė 

 

Rajoninis Lietuvos valstybės atkūrimo 

dienos minėjimas 

Vasario 15 d. 

 

Avižienių gimnazija 

Lietuvių literatūros ir tautosakos 

instituto paroda, skirta poetui 

Marcelijui Martinaičiui 

Vasario 15 d. Mickūnų gimnazija 

Integruotoji dailės ir lietuvių kalbos 

veikla „Ką prasmingo nuveiksime 

2017 metais – Tautinio kostiumo 

metais?“ 

Vasario 17 d. Rukainių gimnazija 

Dailyraščio konkursas „RAŠOM! 

2017“ 

Vasario 17 d. Mickūnų gimnazija 

Projektas „Perskaitytas eilėraštis 

kviečia kurti“ 

Vasario 20–24 d. Sudervės Mariano 

Zdziechovskio pagrindinė 

mokykla 

Paroda „Būti kalboje“ Vasario 20 d. Vilniaus r. savivaldybės 

Centrinė biblioteka 

Teatro diena (mokykliniai vaidinimai) Vasario 21 d. Sudervės Mariano 

Zdziechovskio pagrindinė 

mokykla 

Svečiuose aktorius Raimundas Lukšas Vasario 21 d. Mickūnų gimnazija 

Edukacinis užsiėmimas „Juos siejo 

Vilnius...“ Venclovų namuose-

muziejuje (4 gimn. kl.) 

Vasario 22 d. Rukainių gimnazija 

Edukacinis užsiėmimas Valstybės 

pažinimo centre 

Vasario 22 d. Mickūnų gimnazija 

Dailyraščio konkursas „RAŠOM! 

2017“ 

Vasario 17 d. Mickūnų gimnazija 

Paroda „Būti kalboje“ Vasario 20 d. Vilniaus r. savivaldybės 

Centrinė biblioteka 

Iliustruojame lietuviškas pasakas Vasario 24 d. Mickūnų gimnazija 

Rudaminos ir Kalvelių metodinių 

centrų mokyklų 9–12 (1–4 gimn. kl.) 

klasių mokinių lietuvių kalbos 

konferencija „Pasiaukojimas ir auka 

prasmingi ir šiandien“, skirta Šatrijos 

Raganos gimimo 140-osioms 

metinėms 

Vasario 24 d. Rukainių gimnazija 

Integruotoji lietuvių ir lenkų kalbų 

pamoka „Lietuvos spaudos keliais“ 

(6a kl.) 

Vasario 27 d. Rukainių gimnazija 

Raštingiausio mokinio konkursas Vasario 27–28 d. Pagirių gimnazija 

Vaikų piešinių paroda „Gražiausi 

lietuviški žodžiai“ 

Vasario 27 – kovo 13 d. Rudaminos daugiafunkcis 

kultūros centras 



Konkursas 5–7 kl. mokiniams „Aš 

moku gimtąją kalbą“ 

Kovo 1 d. Pagirių gimnazija 

Lietuvių valstybinės kalbos viktorina 

„Moki žodį – žinai kelią“ 7–9 kl. 

mokiniams 

Kovo 1 d. Pagirių gimnazija 

Paroda „Lietuvių literatūros klasikos 

iliustracijos“ (grafikos darbai) 

Kovo 1 d. Vilniaus r. savivaldybės 

Centrinė biblioteka 

Edukacinis aštuntokų užsiėmimas 

ikimokyklinio ugdymo grupėje 

„Aštuntokas – ikimokyklinukui“ 

Kovo 2 d. Rukainių gimnazija 

Ekskursija į Martyno Mažvydo 

biblioteką ir į Lietuvių kalbos institutą 

Kovo 2 d. Paberžės „Verdenės“ 

gimnazija 

Lietuvių valstybinės kalbos pamoka-

viktorina pradinių klasių mokiniams 

Kovo 2 d. Pagirių gimnazija 

Kuriame ir puošiame aforizmų apie 

kalbą medį 

Kovo 2 d. Mickūnų gimnazija 

Tautosakos popietė Kovo 2 d. Sudervės Mariano 

Zdziechovskio pagrindinė 

mokykla 

Išvyka į Vileišių rūmus „Tautosakos 

mokomės kitaip“ 

Kovo 3 d. Mickūnų gimnazija 

Lietuviško kino vakarai Kovo 3 d. Rukainių gimnazija 

Popietė „Skaitome literatūros klasiką“ Kovo 3 d. Pagirių gimnazija 

Protmūšis „Moki žodį – žinai kelią“ 

5–12 klasių mokiniams 

Kovo 6 d. Marijampolio Meilės 

Lukšienės gimnazija 

Konkursas „Aš – geriausiai lietuviškai 

kalbantis ir rašantis ketvirtokas“ 

Kovo 7 d. Rukainių gimnazija 

Paminklas kalbai iš gražiausių posakių 

apie kalbą, žodį 

Kovo 7 d. Buivydžių gimnazija 

Protų mūšis dėl lietuvių kalbos 

išminčių vardo 

Kovo 7 d. Mickūnų gimnazija 

Integruotasis lietuvių kalbos ir dailės 

konkursas-paroda „Raidė kitaip“ 

Kovo 8 d. Buivydžių gimnazija 

Raštingiausio mokinio konkurso 

tvarkingiausių lietuvių kalbos 

sąsiuvinių paroda 

Kovo 9 d. Buivydžių gimnazija 

Rašau Lietuvos vardą Kovo 9 d. Mickūnų gimnazija 

Akcija „Švari kalba – žmogaus 

brandos požymis ir pilietinio 

sąmoningumo simbolis“ 

Kovo 10 d. Rudaminos daugiafunkcis 

kultūros centras 

Edukacinė pamoka „Lituanistikos 

židinyje“ 

Kovo 10 d. Mickūnų gimnazija 

Konkursas-viktorina „Lietuviškai apie 

Lietuvą“ 

Kovo 10 d. Kalvelių Stanislavo 

Moniuškos gimnazija 

Lietuviškos dainos konkursas „Mes 

mokame mylėti“ 

Kovo 10 d. Buivydžių gimnazija 

Renginys „Lietuvos kultūros žmonės: 

Vydūnas, Algirdas Julius Greimas, 

Kazys Bradūnas, Leonidas Donskis“ 

Kovo 10 d. Sudervės Mariano 

Zdziechovskio pagrindinė 

mokykla 



Rajoninis Lietuvos nepriklausomybės 

atkūrimo dienos minėjimas 

Kovo 10 d. 

 

Paberžės „Verdenės“ 

gimnazija 

Seminaras bibliotekininkams „Kalboje 

visų namai“ 

Kovo 10 d. Vilniaus r. savivaldybės 

Centrinė biblioteka 

 Visagino savivaldybė  

Renginių ciklas „Mūsų Lietuvėlėj 

sukas malūnėliai“ 

Vasario 8 – kovo 15 d. Visagino vaikų lopšelis-

darželis „Auksinis raktelis“ 

Koncertas „Dainuojame lietuvių 

liaudies dainas“ 

Vasario 8 – kovo 15 d. Visagino vaikų lopšelis-

darželis „Auksinis raktelis“ 

Konkursas „Gražiausias lietuviškas 

žodis“ 

Vasario 8 – kovo 15 d. Visagino vaikų lopšelis-

darželis „Auksinis raktelis“ 

Projekto „Lietuviškų žodžių takeliais“ 

renginiai: 

protų mūšis su buvusiais ugdytiniais 

„Draugystėn mus jungia lietuviškas 

žodis“;  

šeimų popietė „Margaspalviai žodžių 

raštai“ 

Vasario 10 d. 

 

Visagino vaikų lopšelis-

darželis „Ąžuoliukas“ 

Paroda „Aš keliauju po gimtąjį kraštą“ Vasario 13–17 d. Visagino vaikų lopšelis-

darželis „Kūlverstukas“ 

Rytmetys „Žodis, kalba, knyga – 

visada greta“, skirtas Lietuvos 

valstybės atkūrimo dienai 

Vasario 15 d. Visagino vaikų lopšelis-

darželis „Auksinis raktelis“ 

Šventinis renginys iš ciklo 

„Švenčiame Valstybės atkūrimo 

šimtmetį“. Susitikimas su istoriku 

L. Abariumi 

Vasario 15 d. Visagino „Atgimimo“ 

gimnazija 

Akcija „Išrink populiariausią 

lietuvišką žodį“ 

Vasario 15 – kovo 7 d. Visagino švietimo pagalbos 

tarnyba 

Stendo, skirto Lietuvių kalbos 

dienoms, eksponavimas Visagino 

švietimo pagalbos tarnyboje  

Vasario 15 – kovo 11 d. Visagino švietimo pagalbos 

tarnyba 

Renginių ciklas „Kalba mane augina“ 

(pasakų inscenizacijos, mįslių 

varžytuvės, mokinių kūrybinių darbų 

parodos) 

Vasario 16–24 d. Visagino „Gerosios vilties“ 

progimnazija 

 

Miniatiūrų Tėviškės tema kūrimas 8–

10 klasėse 

Vasario 16 – kovo 1 d. Visagino „Žiburio“ 

pagrindinė mokykla 

Originalių spaudinių, saugomų 

Visagino viešojoje bibliotekoje, 

paroda „Periodinė spauda tarpukario 

Lietuvoje“ 

Vasario 16 – kovo 11 d. Visagino viešoji biblioteka 

Literatūros parodos, skirtos Vasario 

16-ajai ir Kovo 11-ajai 

Vasario 16 – kovo 11 d. Visagino „Verdenės“ 

gimnazija 

Pilietiškumo diena lopšelyje-darželyje 

„Mano Lietuva“ (renginys, skirtas 

Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 

dienai) 

Vasario 17 d. Visagino lopšelis-darželis 

„Auksinis gaidelis“ 

(Vaikystės pedagogikos 

centras) 

Kryžiažodžių konkursas „Ką žinau 

apie Lietuvą?“ 

Vasario 17–23 d. Visagino švietimo pagalbos 

tarnyba 



Dailyraščio konkursas (5–12 kl.) Vasario 18–24 d. 

 

Visagino „Verdenės“ 

gimnazija 

Atviroji pamoka „Liaudies dainų ir 

šokių reikšmė kalendorinių švenčių 

cikle“ 

Vasario 20 d. Visagino „Gerosios vilties“ 

progimnazija 

Literatūros paroda „Žymiausi 

Lietuvos kalbininkai“ 

Vasario 20–28 d. Visagino viešoji biblioteka 

Vaikų išmoktų lietuviškų žodžių 

medis (medžio kūrimas ir paroda) 

Vasario 20 – kovo 16 d. Visagino vaikų lopšelis-

darželis „Gintarėlis“ 

Konferencija, skirta Gimtosios kalbos 

dienai 

Vasario 21 d. Visagino „Verdenės“ 

gimnazija 

Visagino savivaldybės bendrojo 

ugdymo mokyklų lietuvių mokomąja 

kalba 5–8 klasių mokinių lietuvių 

kalbos raštingumo konkursas 

„Diktantas 2017“ 

Vasario 21 d. 

Kovo 7 d. 

 

Visagino „Verdenės“ 

gimnazija, Visagino 

„Žiburio“ pagrindinė 

mokykla 

Viktorinos apie gimtąją kalbą (5–6, 7–

8 kl.) 

Vasario 22–23 d. Visagino „Verdenės“ 

gimnazija 

Kryžiažodžių konkursas „Ką žinau 

apie Lietuvą?“ 

Vasario 24 – kovo 2 d. Visagino švietimo pagalbos 

tarnyba 

Raštingiausio mokinio konkursas  

(1–4 kl.) 

Vasario 28 d. Visagino „Atgimimo“ 

gimnazija 

Eilėraščių konkursas „Kalba gimtoji – 

kasdieninė, tu – duona mums esi (Just. 

Marcinkevičius)“ 

Vasario mėn. Visagino vaikų lopšelis-

darželis „Auksinis raktelis“ 

Projekto „Lietuviškų žodžių takeliais“ 

renginiai: 

protų mūšis su buvusiais ugdytiniais 

„Draugystėn mus jungia lietuviškas 

žodis“; 

šeimų popietė „Margaspalviai žodžių 

raštai“ 

Kovo 1 d. Visagino vaikų lopšelis-

darželis „Ąžuoliukas“ 

 

Diktanto šventė mokiniams, tėvams, 

mokytojams 

Kovo 2 d. Visagino Draugystės 

progimnazija 

Lietuvių liaudies žaidimų ir ratelių 

diena lopšelyje-darželyje „Auksinis 

gaidelis“ 

Kovo 3 d. Visagino lopšelis-darželis 

„Auksinis gaidelis“ 

(Vaikystės pedagogikos 

centras) 

Kryžiažodžių konkursas „Ką žinau 

apie Lietuvą?“ 

Kovo 3–10 d. Visagino švietimo pagalbos 

tarnyba 

Lietuvių kalbos savaitė vyresnio 

amžiaus ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo grupėse 

Kovo 6–10 d. Visagino vaikų lopšelis-

darželis „Gintarėlis“ 

Vaikų kūrybinių darbelių paroda 

Visagino viešojoje bibliotekoje „Puiki 

mūsų Tėvynė“ 

Kovo 6–13 d. Visagino vaikų lopšelis-

darželis „Gintarėlis“ 

Praktinis seminaras Visagino 

savivaldybės administracijos 

darbuotojams 

Kovo 7 d. Visagino savivaldybės 

administracijos Valstybinės 

kalbos kontrolės skyrius 

XXIII tarptautinis šokių festivalis Kovo 8–12 d. Visagino kultūros centras 



„Gervė 2017“, skirtas Lietuvos 

nepriklausomybės atkūrimo dienai 

paminėti 

5–8 klasių mokinių ir jų tėvų 

komandų protų kovos 

Kovo 9 d. Visagino Draugystės 

progimnazija 

Viktorina „Mano Lietuva“ Kovo 9 d. Visagino vaikų lopšelis-

darželis „Kūlverstukas“ 

Pasakos „Pirštinė“ inscenizacija 

valstybine kalba 

Kovo 9 d. Visagino vaikų lopšelis-

darželis „Kūlverstukas“ 

Pramoga „Šalis, kurioje gimiau“ Kovo 9 d. Visagino vaikų lopšelis-

darželis „Kūlverstukas“ 

Renginys, skirtas Lietuvos 

nepriklausomybės atkūrimo dienai. 

Filmo „Visagino taikos batalionas“ 

peržiūra 

Kovo 10 d. Visagino „Atgimimo“ 

gimnazija 

Renginys „Mūsų šalelės dainelės ir 

eilėraščiai“, skirtas Lietuvos 

nepriklausomybės atkūrimo dienai 

Kovo 10 d. Visagino lopšelis-darželis 

„Auksinis gaidelis“ 

(Vaikystės pedagogikos 

centras) 

Skaitovų konkursas „Skambėkit, 

žodeliai, iš visos širdelės“  

Kovo 10 d. Visagino vaikų lopšelis-

darželis „Ąžuoliukas“ 

Renginys „Dainuoju Lietuvai“, skirtas 

Kovo 11-ajai 

Kovo 10 d. Visagino „Verdenės“ 

gimnazija 

Rytmetys „Laisvė – Lietuvai, meilė – 

kalbai“ 

Kovo 10 d. Visagino vaikų lopšelis-

darželis „Auksinis raktelis“ 

 Zarasų rajono 

savivaldybė 

 

Skaitovų konkursas „Tau, tėvyne“ Vasario 15 d. Salako pagrindinė mokykla 

Lietuvių kalbos diena „Kalboje visų 

namai“ 

Vasario 22 d. Zarasų „Ąžuolo“ gimnazija 

Popietė „Maironiečiai Salake“ (15-as 

gimtadienis)“ 

Vasario 24 d. Salako pagrindinė mokykla 

Dailyraščio konkursas (teksto ištrauka 

iš Lietuvos istorijos) 

Vasario mėn. Zarasų „Santarvės“ pradinė 

mokykla 

Lietuvių liaudies pasakų iliustracijos Vasario mėn. Zarasų „Santarvės“ pradinė 

mokykla 

Dailyraščio konkursas „Rašom –

2017“ (6–12 kl.) 

Vasario mėn. Dusetų Kazimiero Būgos 

gimnazija 

Padavimų apie Zarasų krašto vietoves 

rinkimas ir iliustravimas 

Vasario–kovo mėn. Zarasų „Santarvės“ pradinė 

mokykla 

Kūrybiniai mokinių darbai apie 

mėgstamiausias krašto vietas ir 

žmones 

Vasario–kovo mėn. Zarasų „Santarvės“ pradinė 

mokykla 

Literatūrinė kompozicija „Kalbos 

namų sušildyti“ 

Vasario–kovo mėn. Zarasų r. Antazavės Juozo 

Gruodžio gimnazija 

Edukologijos universiteto lektorių 

paskaita 

Vasario–kovo mėn. Zarasų r. Antazavės Juozo 

Gruodžio gimnazija 

Dailyraščio konkursas Kovo 3 d. Salako pagrindinė mokykla 

Dailyraščio konkursas Kovo 6 d. Zarasų r. Turmanto 



pagrindinė mokykla 

Mokinių pateikčių pristatymas 

„Nosinių raidžių rašyba žodžių 

šaknyse“ ir „Įsidėmėtinų žodžių 

rašyba“ 

Kovo 6 d. Zarasų r. Turmanto 

pagrindinė mokykla 

Integruotoji lietuvių kalbos ir 

biologijos pamoka „Sveikas žmogus – 

sveika kalba“ 

Kovo 7 d. Zarasų r. Turmanto 

pagrindinė mokykla 

Parodėlė „Skirtukai knygoms“ Kovo 7 d. Zarasų r. Turmanto 

pagrindinė mokykla 

Filmų „Irkos tragedija“ (pagal Šatrijos 

Raganos kūrinį) ir „Dievų miškas“ 

(pagal Balio Sruogos kūrinį) peržiūra 

ir aptarimas (5–10 kl.) 

Kovo 8 d. Zarasų r. Turmanto 

pagrindinė mokykla 

Piešinių parodėlė „Pasaulis – tai 

knyga“ 

Kovo 8 d. Zarasų r. Turmanto 

pagrindinė mokykla 

Integruotoji lietuvių kalbos ir 

geografijos pamoka „Lietuvių kalba ir 

Lietuva“ 

Kovo 9 d. Zarasų r. Turmanto 

pagrindinė mokykla 

Koncertas „Lietuviška skamba daina“ Kovo 9 d. Zarasų r. Turmanto 

pagrindinė mokykla 

Akcija „Metų knygos rinkimai 2016“ Kovo 10 d. Zarasų r. Turmanto 

pagrindinė mokykla 

Varžytuvės „Ką sukrausim kraičio 

skrynion?“ (5–10 kl.) 

Kovo 10 d. Salako pagrindinė mokykla 

Viktorina „Kalba ir Lietuva?“ (5–10 

kl.) 

Kovo 10 d. Zarasų r. Turmanto 

pagrindinė mokykla 

Stendas „Mano kalba – mano kultūra“ Kovo 10 d. Zarasų r. Turmanto 

pagrindinė mokykla 

Viktorina „Ginkime kalbą, žemę, jos 

būdą (Maironis)“ (1–5 kl.) 

Kovo mėn. Dusetų Kazimiero Būgos 

gimnazija 

 


