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Vizija – kurti ypatingą kultūrinę terpę. Šiuolaikiškas, gyvas, profesionaliai dirbantis 

daugiafunkcinis kultūros švietimo centras, kuriame įvairaus amžiaus, pažiūrų, pomėgių žmonės 

atrastų kūrybos ir bendravimo džiaugsmą, patirtų norą tobulėti. Namai, kuriuose kiekvienas 

pastebėtas, pagerbtas, o visos idėjos ir siūlymai – išklausyti ir svarstomi. 

 

Misija – nuolat kūrybiškai, profesionaliai turtinti bendruomenės gyvenimą, vienyti kuo įvairesnės 

kūrybinės veiklos atstovus, plėtoti kultūrinį dialogą, skirti dėmesį įvairių socialinių grupių 

kultūriniam ugdymui, plėtoti laisvalaikio kultūrą, padėti Mokytojų namų lankytojams suvokti savo 

identitetą, rasti vietą visuomenėje. Sudaryti sąlygas bendruomenėms tobulintis, konsultuotis, 

dalintis patirtimi. 

 

Tikslai – modeliuoti prasmingo laisvalaikio realizavimo būdus. Kurti efektyvius mokyklų 

bendruomenių edukacinius projektus. Skatinti meno įvairovę ir daugianacionalinę kūrybinę veiklą, 

teikti kokybiškas kultūrines paslaugas. Bendradarbiauti su Europos Sąjungos institucijomis 

užtikrinant įvairialypių projektų įgyvendinimą. 

 

Veiklos programos: 

 

- Etnokultūros paveldo puoselėjimas sostinėje;   

- Socialinės atskirties mažinimas ir  laisvalaikio organizavimas;  

- Sveikos gyvensenos skatinimas;  

- Meninio ugdymo ir kultūrinių industrijų skatinimas; 

- Inovatyvios, interaktyvios edukacijos skatinimas;  

- Darnios aplinkos, ekonominio ir socialinio vystymo, aplinkosauginės mąstysenos 

populiarinimas;  

- Profesionaliojo meno sklaida;  

- Mėgėjų meno bei tarpkultūrinio bendradarbiavimo skatinimas;  

- Tarpdisciplininiai kultūriniai renginiai.  
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2014 m. Vilniaus mokytojų namai vykdė ilgalaikę tęstinę programą, vadovaudamiesi įstaigos 

įstatuose suformuluotais tikslais. Įgyvendiname darnios ir tvarios aplinkos kūrimą. Ypatingas 

dėmesys buvo skiriamas daugiafunkcinei veiklai, K.Donelaičio metams skirtiems renginiams, meno 

įvairovei, patogios vidinės ir išorinės kultūrinės erdvės formavimui, kokybiškoms kultūrinėms 

paslaugoms. Kultūrinė programa buvo vykdoma vadovaujantis  9 (devyniomis)  programomis:  

- Etnokultūros paveldo puoselėjimas sostinėje;   

- Socialinės atskirties mažinimas ir  laisvalaikio organizavimas;  

- Sveikos gyvensenos skatinimas;  

- Meninio ugdymo ir kultūrinių industrijų skatinimas; 

- Inovatyvios, interaktyvios edukacijos skatinimas;  

- Darnios aplinkos,ekonominio ir socialinio vystymo,aplinkosauginės mąstysenos 

populiarinimas;  

- Profesionaliojo meno sklaida;  

- Mėgėjų meno bei tarpkultūrinio bendradarbiavimo skatinimas;  

- Tarpdisciplininiai kultūriniai renginiai.  

 

VMN VYKDOMOS PROGRAMOS 
Paveikslas  nr.1 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etnokultūros paveldo puoselėjimas sostinėje  
Vilniaus ŽEMAIČIŲ kultūros draugija;                                               
Vilniaus DZŪKAI;                                                                
Rokiškėnų Lietuvos tautodailės puoselėtojų klubas VAKARĖ;                                                                                                                                                                                                                                
Vilniaus KUPIŠKĖNŲ klubas;                                                      
Vilniaus DEBEIKIEČIŲ klubas                                         Renginių 
ciklas "Pasidainavimai su Veronika";                                          
Užgavėnių šventė, Margučių ir verbų paroda ( su tradicinių 
margučių bei verbų kūrimo dirbtuvėlėmis) 
 

Socialinės atskirties mažinimas ir  laisvalaikio 

organizavimas 
ATVELYKIO ŠVENTĖ –LABDAROS MUGĖ „ANGELŲ VAIKAI – SU 
MEILE JUMS”; Renginių ciklas "Skaitymo metamorfozės";                                                                         
Užsiėmimų ciklas "Profesiją rinkis sumaniai";                                            
Mokytojų senjorų klubas "Svetoč";                                       
Kasmetinis koncertas „Su meile Tau, Mokytojau”;                                                                                 
Lietuvos mokytojų literatų klubas "Spindulys";                                       
Mokytojo Balio Petrulionio Turistų klubas;                              
Bendravimo vokiečių kalba klubas LOTTE;                             
Vienišo Vilko muzikos klubas; Etikos ir kultūros 
mokykla.Lektorius A.Žarskus;  Klubas "Pažinkime Vilnių";                                                          
Lietuvos reformacijos istorijos ir kultūros draugija;                                                      
Rusų romanso mylėtojų Lietuvoje draugija MELOS 

 

Sveikos gyvensenos skatinimas 
Vilniaus vegetarų klubas; Jogos klubas;                                                                                  
Projektas "Kultūros receptas"  
 

 

Meninio ugdymo ir kultūrinių industrijų 

skatinimas 
Vilniaus vaikų ir jaunimo dailės mokykla;                                                                                                 
Baleto studija Nuotaika;                           

 

Inovatyvios, interaktyvios edukacijos 

skatinimas 
Papildomojo ugdymo mokykla JAUNIMO PERSPEKTYVA;                                                                                                 
Šeštadieninė estetinio lavinimo mokyklėlė Mažoji 
mokyklėlė;                                                                                   
Loginio mąstymo ugdymo mokyklėlė LOGOGO; 
Ikimokyklinio ugdymo Žiniukų mokyklėlė;                        
Sekmadieninė mokyklėlė "Šypsenėlė" 

 

Darnios aplinkos,ekonominio ir socialinio 

vystymo,aplinkosauginės mąstysenos 

populiarinimas 
Renginių, skirtų Žemės dienai, ciklai;  Mugė "Sodo kraitė";                                             
Kasmetinis renginys "Lik sveika, Kalėdų eglute"; Renginys, skirtas 
tarptautinei gyvūnijos dienai "Tu gali tai pakeisti" 

Profesionaliojo meno sklaida 
Tarptautinis dainuojamosios poezijos festivalis   "Tai-aš";                                                                                                                       
Projektas "Žodžio teatras";                                                                           
Renginių ciklas "Migruojanti akademija"                                                              

 

Mėgėjų meno bei tarpkultūrinio 

bendradarbiavimo skatinimas 
Berniukų ir jaunuolių choras ĄŽUOLIUKAS 
Folkloro ansamblis VILNIAUS DZŪKULIAI 
Kamerinis choras BEL CANTO 
Žemaičių folkloro ansamblis TYKLĖ 
Moterų choras AIDAS 
Folkloro ansamblis SRAUNA 
Mišrus senjorų choras VERSMĖ 
Klasikinio šokio (baleto) kolektyvas NUOTAIKA 
Vyrų choras VYTIS 
Liaudiškų šokių kolektyvas ŠOKTINIS 
Liaudiškos muzikos ansamblis KANKLELIAI 
Tautiškos muzikos ansamblis VILNIJA 
Romansų ansamblis JUODOJI ROŽĖ 
Vaikų ir jaunuolių folkloro ansamblis REKETUKAS 
Literatūrinis - vokalinis ansamblis SVETOČ 
Folkloro ansamblis KRIVŪLĖ 
Vokalinis moterų ansamblis PRISIMINIMAI 

 
 
 

Tarpdisciplininiai kultūriniai renginiai 
Projektas "Filosofinis pobūvis"                                        

http://www.kultura.lt/lt/studios/view/13
http://www.kultura.lt/lt/studios/view/18
http://www.kultura.lt/lt/studios/view/45
http://www.kultura.lt/lt/studios/view/12
http://www.kultura.lt/lt/studios/view/46
http://www.kultura.lt/lt/studios/view/10
http://www.kultura.lt/lt/studios/view/47
http://www.kultura.lt/lt/studios/view/15
http://www.kultura.lt/lt/studios/view/19
http://www.kultura.lt/lt/studios/view/5
http://www.kultura.lt/lt/studios/view/16
http://www.kultura.lt/lt/studios/view/14
http://www.kultura.lt/lt/studios/view/11
http://www.kultura.lt/lt/studios/view/9
http://www.kultura.lt/lt/studios/view/55
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Bendradarbiaujant su partneriais ir toliau buvo telkiama pedagogų bendruomenė, teikiama profesinė 

parama, supažindinama su pedagogine literatūra ir mokymosi galimybėmis. 

Mokytojų namų daugiafunkciškumas ir universalumas sudarė sąlygas didžiai Vilniaus 

bendruomenės daliai, nesijausti kultūrinėje atskirtyje. Įvairaus amžiaus žmonės nuo mažiausio iki 

brandaus amžiaus galėjo naudotis kokybiška kultūros pasiūla bei paslauga dalyvauti veikloje, 

realizuojant savo kūrybinius sumanymus. 

Įstaigos veikla buvo svarbi kultūrinės edukacijos, pozityviosios socializacijos, ankstyvosios vaikų ir 

jaunimo ugdymo prevencijos ir kitais socialiniais ir meniniais procesais. 

Siekdami įtraukti į veiklą kuo platesnius bendruomenės sluoksnius sudarėme sąlygas nevaržomai 

kurti ir sąveikauti visiems bendruomenės sluoksniams – etninėms, profesinėms, politinėms žmonių 

grupėms ir atskiriems asmenims. Derinome įvairias kultūros formas ir sritis – tradicinę ir 

moderniąją, mėgėjišką ir profesionaliąją. 

Lankytojai galėjo rinktis įvairių formų renginius: susitikimus, paskaitas, parodas, vakarones, muges, 

koncertus, seminarus, festivalius. Žanrų įvairovė taip pat gausi: literatūra, muzika, šokis, dailė, 

fotografija. 

 

Renginiai. 2014 m. Vilniaus mokytojų namuose bei įstaigos iniciatyva kitose sostinės viešosiose 

erdvėse ir kituose miestuose, buvo surengta 448 įvairaus žanro ir formos renginiai. Juose 

apsilankė apie 122 tūkstančiai žmonių, dalyvavo per 6980 dalyvių. Pagal renginių pobūdį, 

daugiausia buvo surengta koncertų – 131, renginių viešosiose vietovėse (ypač S. Moniuškos skvere) 

– 57, vakarų – 86,  paskaitų – 57, mugių – 12, parodų – 49, knygų pristatymų - 8, popiečių – 24, 

švenčių - 8, kūrybinio meistriškumo dirbtuvių - 4, susitikimų - 11 ir  t.t. (žiūr. paveikslą nr 1.). 

Daugiausia renginių surengta suaugusiems – 210, vaikams ir jaunimui – 113, šeimoms – 124. 

Mokytojų namuose vykdo veiklą 18 mėgėjų meno kolektyvų – virš 300 dalyvių, 18 pomėgių klubų 

- 1859  dalyvių, teikiamos kultūrinės paslaugos vienuolikoje užimtumo grupių, kurias lanko per 600 

dalyvių. Sėkmingai veikia Mokymosi ir informacijos centras vykdydamas tobulinimosi programas 

Vilniaus pedagogams. 

 

2014 metais buvo vykdomi didieji tęstiniai projektai. 

 

Šventė visai šeimai „Lik sveika, Kalėdų eglute” 

Renginys organizuojamas dvidešimt ketvirtus metus, tradiciškai per Trijų Karalių šventę, sausio 6 

d. Juo užbaigiamas sostinės šventinių renginių ciklas. Pagrindinė renginio idėja – skatinti vilniečius 

po švenčių neišmesti nupuoštų eglučių į gatvę, o atnešti į Vilniaus mokytojų namų kiemelyje 

vykstantį renginį, iš kur jos išlydimos atgal į mišką. Renginio metu vaikai galėjo stebėti 

Teatralizuotą programą su „Teatriuku“, Dainavo TV projekto „X-Faktorius” dalyviai, VMN 

kiemelyje svečių laukė smagūs žaidimai, Trijų Karalių laiminimas, Karšta „Nesquik” kakava su 

linksmuoliu kiškiu, padėkos laiškelių „išskraidinimas” Kalėdų Seneliui, šventiniai fejerverkai, 

dovanos. 

Į renginį susirinko per 1200 vilniečių, dauguma šeimos. 

 

Vakarų ciklas „Pažinkime Vilnių”  ir  „Pažinimo keliai iš Vilniaus” 

Šie renginiai vyksta vieną kartą per mėnesį ir rengiami kartu su Vilniaus keliautojų klubu. Jų metu 

visuomenė supažindinama su reikšmingais Vilniui įvykiais, vietomis, datomis, šiandienine sostinės 

kultūros paveldo situacija, pristatomos naujausios apie miestą knygos. Renginiuose dalyvauja 

žymūs Lietuvos istorikai, parkotyrininkai, keliautojai. Vakarų ciklas gana populiarus, į renginius 

susirenka įvairių patirčių žmonės, norėdami jomis pasidalinti ir su bendraminčiais. Jau antrąjį 

dešimtmetį vykdomas projektas „Pažinkime Vilnių” prašėsi patobulinimo arba bent temų 

praplėtimo. Tad atskiri pašnekesiai vyksta apie vilniečių keliautojų pažinimo kelius paskutinį 

http://www.kultura.lt/events/view/3267/0/2014-10
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mėnesio pirmadienį. 2014 metais surengti 12 šių ciklų renginiai. Juose dalyvavo žymūs Lietuvos 

keliautojai, istorikai, kultūros tyrinėtojai. 

Juose apsilankė per 1100 žiūrovų. 

 

Festivalis „Tai-Aš“ pristato: jaunųjų bardų ir poetų vakarai-koncertai 

Rengiami ištisus metus, išskyrus birželio – rugpjūčio mėn. Koncertai vyko kartą per mėnesį.  

Šiemet juose dalyvavo jaunieji bardai bei poetai. Per metus surengti 6 koncertai.  

Koncertuose didelis dėmesys buvo skiriamas jauniesiems bardams bei jų kūrybinio 

bendardarbiavimo su bendraamžiais poetais užmezgimui. Daugiausiai dėmesio ir lankytojų sulaukę 

atlikėjai buvo pakviesti dalyvauti Tarptautiniame dainuojamosios poezijos festivalyje “Tai-aš”, 

kuris vyko spalio mėnesio 20-25 dienomis. 

Koncertuose apsilankė per 700 dainuojamosios poezijos mylėtojų. 

 

Pasidainavimai  su  Veronika 

Dvyliktą sezoną vykstantys vakarai „Pasidainavimai su Veronika” jau tapę gražia tradicija 

vilniečiams du kartus per mėnesį susirinkti Mokytojų namų Svetainėje ir kartu su Nacionalinės 

kultūros ir meno premijos laureate Veronika Povilioniene bei jos pakviestais svečiais padainuoti 

primirštas ar, čia vietoje, naujai išmokstamas dainas. Šis projektas prisideda prie lietuviškų 

dainavimo tradicijų saugojimo ir puoselėjimo, jų populiarinimo. Tai skatina daryti į vakarus gausiai 

susirenkančias šeimas, jaunimą. Čia žmonės kartu dainuodami, kas kart išmokdavo vis naujų, 

įvairių Lietuvos regionų liaudies dainų, taip pat skirtingų žanrų atliekamų dainuojamų kūrinių. Šie 

renginiai – tai ne tik vilniečių laisvalaikio įvairinimo ir turtinimo šaltinis, bet ir galimybė daugeliui 

Lietuvos kolektyvų (dažniausiai etninio pobūdžio) koncertuoti Vilniuje, taip mažinant centro – 

sostinės ir atokesnių Lietuvos vietovių atskirtinumą.  

Renginiuose lankosi įvairaus amžiaus publika. 2014 m. surengta 16 vakarų – koncertų, kuriuose 

dalyvavo 16 kolektyvų. Iš viso renginiuose dalyvavo per 300 mėgėjų meno entuziastų (kolektyvų 

narių). Vakaruose apsilankė per 2000 tūkstančius klausytojų, išleista 16 dainynėlių, kuriuose 

klausytojams paskleista apie 160 įvairių dainų. Renginiuose apsilankė per 2000 žiūrovų. 

 

Koncertų ciklas „Migruojanti akademija”   
Koncertų ciklas „Migruojanti Akademija” kartu su Lietuvos teatro ir muzikos akademija rengėme  

profesionaliosios muzikos koncertus. Surengti 6 koncertai Vilniaus mokytojų namuose ir Šv. 

Kotrynos bažnyčioje. Jaunieji smuiko virtuozai, akardeonistai, klasikinio vokalo studentai, 

kanklininkai, birbynininkai, ansambliai ir specialus projektas su  LMTA simfoniniu orkestru (vad. 

M.Staškus). Koncertuose apsilankydavo nuo 70 iki 300 klausytojų vienu metu. Keitėsi VMN 

lankytojų segmentas, stiprinome profesionaliosios muzikos klausytojų ratą. Renginiuose apsilankė 

per 800 žiūrovų. 

 

Muzikos klubo „Vienišas vilkas” koncertai 

Visą sezoną, išskyrus vasarą, paskutinį mėnesio penktadienį buvo rengiami muzikos klubo 

„Vienišas vilkas” koncertai. Čia koncertuodavo anksčiau žinomi ir populiarūs atlikėjai, kurie 

susirinkusiai publikai primindavo savo laikmečio žinomas dainas. Per metus surenti daugiausiai 

tematinio pobūdžio koncertai, susieti su kalendorinėmis datomis, paminėti mirę klubo nariai V. 

Juronis, V. Važnevičius, V. Kernagis. Koncertuose apsilankė per 1300 klausytojų.  

 

Mugė – paroda, labdaros šventė „Angelų vaikai – su meile Jums“ 

Devintus metus Vilniaus mokytojų namai kartu su LR Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaiga 

rengia  mugę – parodą „Angelų vaikai – su meile Jums”. Mugėje dalyvauja  Lietuvos specialaus 

ugdymo mokyklų ir pensionatų auklėtiniai. Čia jie pardavinėja savo  sukurtus darbelius iš medžio, 

stiklo, popieriaus, molio, siūlų, šiaudų. Šventė gana populiari, čia žmonės mielai perka vaikų 

http://www.kultura.lt/events/view/2980/0/2014-04
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pagamintus darbelius, taip paremdami jų mokyklas. Kiekviena tokia mugė – tai ir kultūrinis 

renginys su įvairia menine, pramogine programa.  

Balandžio 27 d. vykusiame renginyje, be mugės, buvo parengta įvairiaspalvė muzikinė – pažintinė 

programa, kurioje dalyvavo  iliuzionistas Mantas Wizard, TV projekto „X-Faktorius” atlikėjai, 

Artūro Noviko džiazo mokyklos dainininkai, Choras „Kivi”, vad. Danguolė Aukselienė, Vaikų 

choras „Ugnelė”, vad. Valerija Skapienė. Taip pat būrys šokėjų sveikino svečius ir parengė koncertą  

„Šokdinkim  pavasarį”, net 8 kolektyvai pasirodė scenoje. Netrūko ir kitų linksmybių „MINI 

PEOPLE”, tapyba ant MINI COOPER automobilių; slalomas su MINI modeliukais ir MINI 

paspirtukais. Svečiai galėjo apžiūrėti naminių ir egzotinių gyvūnų parodą - Madagaskaro tarakonus, 

ožkytes, višteles, kalakutus ir kt. Mcdonald‘s kūrybinėse dirbtuvėse visi norintys galėjo paišyti ant 

veidelių. Nesquik zuikis vaišino gardžia kakava. Bebro blyninė kepė  blynus. Tradicinis 

gimtadienio tortas pasaldino dalyvių širdis. Renginį vedė  iliuzionistas Mantas Wizard. Renginyje 

dalyvavo per 50 ugdymo įstaigų auklėtinių, per 160 meninės dalies dalyvių. Apsilankė per 2100 

vilniečių ir miesto svečių. 

 

Literatūrinės Vilniaus Slinktys 

Balandžio 9-12 dienomis vyko ketvirtus metus rengiama literatūros šventė „Literatūrinės Vilniaus 

slinktys”. Projekto metu (per keturias dienas) surengta 12 įvairių renginių: Poezija iš senamiesčio 

balkonų, naktinė poezija LRT radio eterio metu, skaitymai Trijų Kryžių kalne, Vilniaus universiteto 

bibliotekoje, VDU menų galerijoje, Maironio lietuvių literatūros muziejuje, Vilniaus miesto 

mokyklose, Grigiškių „Šviesos” gimnazijoje bei Vilniaus mokytojų namuose. Renginiuose dalyvavo 

per 46 dalyvius (rašytojai, literatūrologai, muzikantai). Apsilankė per 700 žiūrovų. 

 

Vilniaus Brodas Gyvas 

Projektas rengiamas ketvirtus metus. Šiemet jis vyko gegužės 15 dieną. Pagrindinis projekto tikslas 

- nupūsti nuo sovietinių dešimtmečių, neįmanomų ištrinti iš mūsų kultūros istorijos, dulkes ir 

dabartinei visuomenei papasakoti apie vieną įdomiausių mūsų nesenos kultūros istorijos reiškinių 

Vilniaus Brodą, sėkmingai įgyvendinome. Kartu išplėsdami Brodo sąvoką, labiausiai tapatinamą su 

V. Kernagio asmenybe. Projekto metu surengta teatralizuota hipių eisena Gedimino pr. ir koncertas 

„Beprotiškai fantastiškas gimtadienis 2014 m.” skirtas maestro V. Kernagio atminimui. 

Dalyvavo apie 110 dalyvių, apsilankė per 700 žiūrovų. Projekto koncertas buvo transliuojamas per 

LRT televiziją. 

 

Projektas „Vasaros Terasa”, 

Visą vasarą kiemelyje intensyviai veikė projektas „Vasaros terasa”, sostinės kultūrinį gyvenimą 

praturtindamas įvairiais renginiais šeimoms ir jaunimui. Čia kartu su partneriais – teatru „Atviras 

ratas ”, „Gyva muzika“, UAB „Salero” buvo surengta 148 patys įvairiausi renginiai įvairiems 

socialiniams, amžiaus sluoksniams: nuo dainuojamosios poezijos, šiuolaikinės bei elektroninės 

muzikos koncertų iki mugės „Blusų turgus”. Veikė: Gegužės – rugsėjo mėn. Iš viso – 30 muzikinių 

koncertų. 

 

Renginių ciklas „Jie su Vilnija suaugę...“ 

Projektas skirtas Vilnijos kraštui. Jo metu sukurtose meninėse kompozicijose siekta pristatyti su 

šiuo regionu glaudžiai susietas žymias mokslo, kultūros asmenybes, turėjusias įtakos mūsų 

nacionalinės kultūros formavimuisi, jos raidai. Parengtos kompozicijos, bylojančios apie Kazimierą 

Motiejų Sarbievijų, Stanislovą Rapolionį, Mykolą Lietuvį, Igną Šeinių bei Silvestrą Gimžauską. Jas 

atliko aktoriai Giedrius Arbačiauskas, Ferdinandas Jakšys, skaitovas Juozas Šalkauskas, muzikantai 

ir atlikėjai Agnė Arbačiauskienė, Birutė Mar, Aleksas Kazanavičius,  Gytis Ambrazevičius, Vitalija 

Brazaitienė ir kt. Renginiai vyko Nemenčinės Gedimino, Eišiškių S. Rapolionio gimnazijose, 

http://www.kultura.lt/events/view/2991/0/2014-05
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Maišiagalos LDK Algirdo, Jašiūnų „Aušros“ vidurinėse mokykloje bei Švenčionių, Širvintų r. 

savivaldybių viešosiose bibliotekose. Renginiuose apsilankė per 5800 žiūrovų.  

 

Koncertas „Dovana Tėvui” 

Tėvo dienos proga Vilniaus mokytojų namuose tradiciškai rengiamas koncertas „Dovana tėvui”. 

2014 m. jame dalyvavo visi „Ąžuoliuko” chorai (per 510 choristų), kuriems vadovavo prof. 

Vytautas Miškinis. Renginyje apsilankė per 900 žiūrovų. 

 

Šventinis koncertas „Tau, Mokytojau“.  
Spalio 5 d. Šv. Kotrynos bažnyčioje surengtas koncertas sostinės mokytojams „Tau, mokytojau”, 

skirtas Tarptautinės Mokytojo dienos progai. Į jį buvo pakviesta per keturis šimtus miesto pedagogų 

– senjorų, šiandien nedirbančių mokymo įstaigose. Savo dainas dovanojo Kauno muzikinio teatro 

solistės Raimonda Tallat-kelpšaitė, Rita Preikšaitė. Koncertmeisteris Gytis Cinauskas. Programoje 

skambėjo populiarioji klasika. Sveikinimo žodį tarė kunigas Ričardas Doveika. Renginyje dalyvavo 

apie 300 sostinės pedagogų.  

 

Paroda – mugė   „Sodo Kraitė” 

Viename seniausių mūsų renginių – rudens gėrybių parodoje – mugėje „Sodo kraitė”, vykusioje 

spalio 3-4 dienomis, dalyvavo per 80 ūkininkų, sodininkų iš įvairių Lietuvos regionų.  

2014 m. renginys išsiskyrė ne vien čia eksponuojamais, parduodamais augalais ar jų vaisiais, bet ir 

projekto „Tu gali tai pakeisti“ renginiais: (Piešinių parodos atidarymas, VšĮ „Tautmilės globa” 

prieglaudos gyvūnai, akcija „Mano šeimininkas renka(si) švarų Vilnių”.). 

Mokytojų namų kiemelyje veiksiančioje parodoje sostinės ikimokyklinių įstaigų auklėtiniai su savo 

pedagogais paruošė spalvingą parodą iš rudens gerybių. Renginyje apsilankė apie 6000 lankytojų. 

 

Projektas „K.Donelaičio buvimas su mumis ir mumyse“ 

Šiuo projektu Vilniaus miesto visuomenei buvo pristatyta K.Donelaičio kūryba. Ji buvo 

interpretuota moderniai ir pateikta naujai. Paminėtos K.Donelaičio 300-osios gimimo metinės. 

Projekto metu išgrynintas jaunimo reikšmingumas, kuris įtakoja kūrybinį produktyvumą. Dalyvavo  

aktorė Gražina Urbonaitė, Giedrius Arbačiauskas, MRU folkloro ansamblis „Ritingo”, vadovas 

Arvydas Kirda ir kt. 

Įvyko 4 renginiai, juose apsilankė per  300 žmonių. 

 

Projektas „Tu gali tai pakeisti!“  

Vilniaus mokytojų namai kartu su Vilniaus miesto savivaldybės Aplinkos ir energetikos 

departamentu, VšĮ „Tautmilės globa“ bei KIKA 2014 m. vykdė projektą “Tu  gali  tai  pakeisti”. 

Projektas apjungė foto konkursą “Netikėčiausias  derinys”, piešinių konkursą vaikams  “Būk  mano  

draugas”, akciją “Tapk  mano  globėju”, koncertas “Kačių muzika”. Šis projektas jungė dvi idėjas - 

miesto viešųjų erdvių švarinimo nuo gyvūnų ekskrementų bei gyvūnų globos skatinimo. Įvairių 

meninių bei socialinių veiklos formų pagalba buvo siekiama keisti požiūrį į savo augintinių 

priežiūrą bei gyvūnų globą 

Įvyko 4 renginiai, juose apsilankė per  700 žmonių. 

 

Paskaitų ciklas „Psichologija- tai mokslas apie mus ir mums“ 

Vilniaus mokytojų namai kartu su profesionaliomis psichologėmis Diana Batutiene ir Lidija 

Janušoniene parengė nemokamų psichologinių paskaitų ciklą visiems, kurie nori geriau suprasti 

save ir aplinkinius „Psichologija- tai mokslas apie mus ir mums“. Paskaitos vyksta du kartus per 

mėnesį, kiekvieną kartą nagrinėjami vis kita tema ir inspiruojama dalyvių diskusija. Tikslas : 

išprovokuoti ne visada patogias psichologines diskusijas, padėti kartu paieškoti vienos ar kitos 
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problemos sprendimo. Paskaitos vyksta nedidelėmis grupėmis. Įvyko 8 paskaitos, apsilankė per  

120 žmonių. 

 

Projektas „Kultūros Receptas” 

Kartu su Vilniaus miesto savivaldybe ir Vilniaus miesto Centro poliklinika vykdėme projektą 

“Kultūros Receptas”. Balandžio 7- Gruodžio 19 d. dalinome kultūros receptus į įvairius Vilniaus 

miesto renginius, kuriuos skyrė kultūriniai partneriai: Nacionalinė filharmonija, OKT, Rusų dramos 

teatras, , Kongresų rūmai, Menų spaustuvė, Choras „Jauna muzika“, Šv. Kristoforo orkestras, Šv. 

Kotrynos bažnyčia, Galerija „Vartai“, JMC. Kvietimus gavo per 3000 pacientų, buvo išdalinta per 

6000 kvietimų/bilietų.  

 

Valstybinės, kalendorinės šventės 

Be didžiųjų projektų, Vilniaus mokytojų namuose surengti renginiai skirti Lietuvos Valstybės 

atkūrimo dienai, Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienai. Bendradarbiaujant su partneriais, 

surengti velykiniai, kalėdiniai, Užgavėnių renginiai, Motinos dienos paminėjimai ir t.t. 

 

XII-asis tarptautinis dainuojamosios poezijos festivalis „Tai – Aš” 

Tarptautinis dainuojamosios poezijos festivalis „Tai – aš” vyko spalio 20 – 25 dienomis. Iš viso 6 

dienas. Koncertuose apsilankė 7000 žiūrovų. Šiemet festivalis surengtas 12 kartą. 

Projektas pratęsė dainuojamosios poezijos, kaip literatūros ir muzikos jungties propagavimą, 

visuomenei pristatydamas geriausius Lietuvos bardus bei jaunąją šio žanro kartą. (Iš viso surengta 

14 koncertų, iš kurių 6 buvo surengti Vilniuje (Vilniaus mokytojų namuose, Šv. Kotrynos 

bažnyčioje) Taip pat Lietuvos klausytojui buvo sudaryta proga tęsti pažintį su pasaulio šio žanro 

atlikėjais. Šiemet festivalyje dalyvavo atlikėjai iš Latvijos, Baltarusijos, Lenkijos, Danijos, JAV, 

Vokietijos, Prancūzijos, Estijos. Be tradicinių koncertų (jungtiniai koncertai Vilniaus Šv. Kotrynos 

bažnyčioje, „Akustinėjimai”, „Bardai vaikams”) buvo surengta keletas išskirtinių festivalio 

projektų: “Beprotiškai fantastiškas koncertas”- pagal V. Kernagio dainas, “Melancholiškas bardų 

ruduo”-svečių iš Lenkijos Marek Galazka su grupe koncertas. Visuose festivalio koncertuose 

apsilankė per 7000 žiūrovų. 

 

Kalėdinių renginių ciklas 

Visą gruodį Mokytojų namuose buvo rengiami šventiniai renginiai. Juose dalyvavo mūsų mėgėjų 

meno kolektyvai, pomėgių klubų žmonės, profesionalūs menininkai bei atlikėjai. Vyko parodos.  

 

Parodos VMN erdvėse 

Visus metus Vilniaus mokytojų namuose galima apžiūrėti skirtingas parodas: fotografija, tapyba, 

grafika, koliažai, instaliacijos, skulptūros. Skirtingos erdvės: VMN mažoji salė, galerija 

„Koridorius” bei galerija „Vartai” ir Vaikų ir jaunimo galerija „Vėjas”. Per metus čia surengtos ir 

pristatytos 49 parodos, visos parodos nemokamos. 
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RENGINIAI PAGAL POBŪDĮ 
 

 

 
 

 

 

 

Paveikslas  nr.2 

  
1. Koncertai    131 

2. Renginiai viešosiose Vilniaus erdvėse   57 

3. Vakarai    86 

4. Paskaitos    57 

5. Parodos    49 

6. Mugės                                                                                                         12 

7. Knygų pristatymai                             8   

8. Popietės    24 

9. Šventės    8 

10. Kūrybinio dirbtuvės                                4  

11. Susitikimai    11 

12. Festivaliai     1 

Iš viso:   448 
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RENGINIAI PAGAL AMŽIAUS GRUPES 

 

 

 
Paveikslas nr.3 

 

 

1. Suaugusiems   211 

2. Vaikams ir jaunimui   113 

3. Šeimoms   124 

 

Iš viso:   448 

 

 

 

 

 

 

 

MĖGĖJŲ MENO KOLEKTYVAI 

 
Mėgėjų meno kolektyvų kūryba viena svarbiausių Mokytojų namų funkcijų. Mėgėjų kolektyvai, tai 

ne tik dainuojantys, grojantys ar šokantys kolektyvų nariai, tai ir jų šeimos, bičiuliai, kuriems taip 

pat perduodamos kolektyve išpažįstamos vertybės. 2014 m. Vilniaus mokytojų namuose veikė 18 

mėgėjų meno kolektyvų. Mokytojų namų mėgėjų meno kolektyvai surengė 274 renginius: už 

Mokytojų namų ribų 94. Mėgėjų meno kolektyvuose dalyvauja  897 žmonės. Kolektyvai dalyvavo 

tarptautiniuose, respublikiniuose, Vilniaus miesto projektuose. Unikalų ir be galo reikšmingą 

ugdomąjį meninį ir organizacinį darbą atliko kolektyvų vadovai, turintys profesionalų išsilavinimą. 

Mišrus choras „Bel Canto“, pasaulinėje chorų olimpiadoje,  Rygoje,  buvo pripažintas geriausiu ir 

laimėjo pagrindinį apdovanojimą. 10 kolektyvų dalyvavo Lietuvos dainų šventėje „Čia mano 

namai“, buvo apdovanoti garbingais šventės apdovanojimais.    
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MĖGĖJŲ MENO KOLEKTYVAI (DALYVIŲ SKAIČIUS) 

 

 
Paveikslas nr.4 

 

1. Berniukų ir jaunuolių choras „Ąžuoliukas”    493 

2. Kamerinis choras „Bel Canto“     65 

3. Klasikinio šokio kolektyvas „Nuotaika“    28 

4. Moterų choras „Aidas”      25 

5. Mokytojų senjorų mišrus choras „Versmė”    36 

6. Folkloro ansamblis „Vilniaus dzūkuliai”    21 

7. Liaudiškos muzikos ansamblis „Kankleliai”    19 

8. Vyrų choras „Vytis”      18 

9. Folkloro ansamblis „Srauna”     19 

10. Vaikų ir jaunimo folkloro ansamblis „Reketukas”    48 

11. Mokytojų senjorų ansamblis „Svetoč”     25 

12. Folkloro ansamblis „Krivūlė”     10 

13. Tautinių šokių kolektyvas „Šoktinis“                                 20 

14. Akordeonų orkestras „Consona“     25 

15. Tautiškos muzikos ansamblis „Vilnija"     15 

16. Folkloro ansamblis „Tyklė”     12 

17. Vokalinis moterų ansamblis    „Prisiminimai”                                                                                               8 

18. Romansų ansamblis  „Juodoji rožė”                                                                                                               10 

 

Iš viso:       897 
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MĖGĖJŲ MENO KOLEKTYVAI (SURENGTŲ KONCERTŲ SKAIČIUS) 

 

 
Paveikslas nr. 5 

 

 

1. Berniukų ir jaunuolių choras „Ąžuoliukas”    58 

2. Kamerinis choras „Bel Canto“     36 

3. Liaudiškos muzikos ansamblis „Kankleliai”    38 

4. Tautiškos muzikos ansamblis „Vilnija"    9 

5. Moterų choras „Aidas”     7 

6. Romansų ansamblis  „Juodoji rožė”                                                                                    3                     

7. Folkloro ansamblis „Vilniaus dzūkuliai”    6 

8. Vyrų choras „Vytis”     14 

9. Vokalinis moterų ansamblis    „Prisiminimai”                                                                   7 

10. Vaikų ir jaunimo folkloro ansamblis „Reketukas”   22 

11. Folkloro ansamblis „Srauna”     12 

12. Akordeonų orkestras „Consona“     2 

13. Tautinių šokių kolektyvas „Šoktinis“    3 

14. Mokytojų senjorų mišrus choras „Versmė”    8 

15. Folkloro ansamblis „Tyklė”     24 

16. Klasikinio šokio kolektyvas „Nuotaika“    10 

17. Mokytojų senjorų ansamblis „Svetoč”    11 

18. Folkloro ansamblis „Krivūlė”     4 

Iš viso:       274 
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POMĖGIŲ KLUBAI 

 
2014 m. Mokytojų namuose veikė 18 pomėgių klubų. Jų veiklą galima suskirstyti į dvi dalis: vieni 

ją plėtoja uždaru klubiniu pagrindu (savi tarp savų), kiti rengia viešus renginius plačiajai 

visuomenei. Pastarųjų yra dauguma. Šių klubų veikloje dalyvauja per 1900 vilniečių. 

 
POMĖGIŲ KLUBAI (DALYVIŲ SKAIČIUS) 

 

 
Paveikslas nr. 6 

 

1. Mokytojo Balio Petrulionio turistų klubas   260 

2. Vilniaus žemaičiai     160 

3. Vilniaus dzūkai     155 

4. Lietuvos mokytojų literatų „Spindulio” draugija   106 

5. Rusų romanso mylėtojų Lietuvoje draugija „Melos”  349 

6. Etikos ir kultūros mokykla    160 

7. Klubas „Pažinkime Vilnių”    60 

8. Mokytojų senjorų klubas „Svetoč”    92 

9. Vilniaus vegetarų klubas    74 

10. Klubas „Pažinimo keliai iš Vilniaus“                                                                      62 

11. Klubas „Filosofinis pobūvis“                           38 

12. Psichologinių paskaitų ciklas  

„Psichologija - tai mokslas apie mus ir mums                         110 

13. Vilniaus kupiškėnų klubas    45 

14. Lietuvos reformacijos istorijos ir kultūros draugija   35 

15. Vilniaus debeikiečių klubas    26 

16. Bendravimo vokiečių kalba „Lotte”    34 

17. Vilniaus rokiškėnų klubas „Vakarė”   14 

18. Muzikos klubas „Vienišas vilkas”                                                                       120 

Iš viso:      1900 
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KULTŪRINĖS PASLAUGOS (DALYVIŲ SKAIČIUS) 

 

 
Paveikslas nr. 7 

 

1. Klasikinio šokio studija „Nuotaika”    138 

2. Sekmadieninė mokyklėlė „Šypsenėlė”                           76 

3. Šeštadieninė estetinio lavinimo mokyklėlė „Mažoji mokyklėlė”  62 

4. Loginio mąstymo ugdymo mokyklėlė „Logogo”                                                55 

5. Papildomojo ugdymo mokykla „Jaunimo perspektyva”   31 

6. Liaudiškų šokių studija „Šoktinis”                         24 

7. Vilniaus vaikų ir jaunimo dailės mokykla                                                                         58 

8. Ikimokyklinio ugdymo „Žiniukų“ mokyklėlė                                                                   28 

 

      Iš viso:       472 

 

 

Mokymosi ir informacijos centras – Centras vykdė įvairias tobulinimosi programas Vilniaus 

pedagogams. Rengė švietimo įstaigų konsultantus. Inicijavo įvairius tyrimus švietimo srityje, juos 

įgyvendino. Parengė ir išleido įvairius leidinius mokytojams. 

Centre veikia biblioteka, kurioje kaupiamos retesnės mokymo priemonės, kurias mokytojai gali 

pasiskolinti pamokoms. Bibliotekoje yra pedagoginė literatūra, lietuvių ir užsienio periodika, 

garsinės, regimosios mokymosi priemonės, vaizdinės, demonstracinės priemonės, mini 

laboratorijos,  kompiuterinės programos, vaizdajuostės. 

  

Mediateka. Gan sėkmingai ir aktyviai veikia mediateka, kurios paslaugomis naudojosi ne tik 

pedagogai, bet ir jaunimas, studentija. Čia galima buvo žiūrėti nekomercinius filmus, skaityti 

literatūrą apie kiną. Naudotis kitomis vizualinėmis medijomis. Įvyko edukaciniai seminarai 

pedagogams „Kinas mokykloje”. Mediatekos fondus papildė nauji kino filmai. 
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2014 m. ŠV. KOTRYNOS BAŽNYČIOJE ĮVYKĘ RENGINIAI 

 

 
Paveikslas nr. 8 

 

Šv. Kristoforo kamerinis orkestras   72 

Choras „Jauna muzika“    7 

Choras „Ąžuoliukas“    11 

Užsakomieji – inicijuoti kitų renginių organizatorių  78 

 

Iš viso:     168 

 

 

2014 M. ŠV KOTRYNOS BAŽNYČIOJE SURENGTI NEMOKAMI/MOKAMI RENGINIAI 

 

 
Paveikslas nr. 9 

 
Koncertai su bilietais     133 

Nemokami koncertai (Savivaldybės ir kitų org. kultūriniai, socialiniai, edukaciniai pr.) 35 
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2014 M. ŠV. KOTRYNOS BAŽNYČIOJE NEMOKAMŲ RENGINIŲ SURENGĖ 

 

 
Paveikslas nr.10 

 
Šv. Kristoforo kamerinis orkestras    6 

Choras „Ąžuoliukas”      9 

Choras „Jauna muzika“                                                                                                                      3 

Nemokami užsakomieji (Savivaldybės ir kitų org. kultūriniai, socialiniai, edukaciniai pr.) 17 
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ŪKINĖ ORGANIZACINĖ VEIKLA 

 
 

Sėkmingai ir aktyviai kultūrinei veiklai užtikrinti svarbią vietą užima ūkinė-organizacinė veikla. 

Siekėme kurti darnią aplinką ir kvietėme tai daryti savo veikos dalyvius ir  lankytojus. 

2014 metais buvo atlikti šie darbai Vilniaus mokytojų namuose: 

- Žaibolaidžio projekto parengimas ir pastatymas  ( 3 – čias korpusas). 

- Lietvamzdžių valymo,  nuo įvairių  sąnašų,  visuose  korpusuose.  (   čia eina kalba  

vijoklinių augalų iškarpymo  ir išvalymo   darbus  lietvamzdžių latakuose). 

- Sniego ir ledo atšildymo sistemos profilaktinis tikrinimas  ir remonto darbai, -  I– mo  

korpuso lietvamzdžiuose.   

- Pagrindinio įėjimo langų  apšvietimo projekto parengimas ir įgyvendinimas. 

- Patalpų gaisro aptikimo ir signalizavimo, bei perspėjimo apie gaisrą ir evakuacijos valdymo 

sistemos techninio projekto parengimas. 

- Šilumos punkto rekonstrukcijos techninio projekto parengimas. 

- Sertifikuoti specialistai atliko pastato energinio naudingumo tyrimus. Įsigijome pastato 

energinio naudingumo sertifikatą. 

- Iš sutaupytų lėšų įsigijome kėdes kiemelio renginiams ir auditorijoms, atnaujinome viešųjų 

erdvių baldus. 

- Parengėme Vilniaus mokytojų namų palėpių „Menininkų rezidencijų“  ir ekonominės klasės 

svečių namų įrengimo mokytojų namuose projektinį pasiūlymą pateikėme Vilniaus miesto 

savivaldybės ekonomikos ir investicijų departamentui. 

- Parengėme 2014 – 2020 ESSF Kultūros objektų infrastruktūros investicinį projektą ir 

Rinkodaros planą bei pateikėme Vilniaus miesto savivaldybės ekonomikos ir investicijų 

departamentui. 

 

Vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės 2005 m. spalio mėn. 12 d.  sprendimu Nr. 1-931 

Vilniaus mokytojų namai administruoja  šv. Kotrynos bažnyčios kultūrinę, finansinę ir ūkinę 

veiklą. 

2014 metais buvo atlikti šie darbai šv. Kotrynos bažnyčioje: 

- Vidaus patalpų ir kanalizacijos ventiliacijos sistemos ortakių atskyrimo darbai; 

- Šv. Kotrynos bažnyčios  stogo, sienos,  nuogrindų formavimo ir remonto darbai (priėjimas 

prie sienos nuo Šv. Ignoto gatvės);  

- Šv. Kotrynos bažnyčios vidaus remonto darbai:  atšokusio tinko šalinimas; pelėsių 

naikinimas  biocidinėmis priemonėmis;  

- Sienų ir skliautų tinkavimo ir dažymo darbai; 

- Įrengtas kokybiškas, profesionalus papildomas įgarsinimas balkone. 
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PERSONALAS 

 

Personalas - dirbantys ir kuriantys Mokytojų namų darbuotojai, vadybininkai ir administratoriai, 

aptarnaujantis personalas yra mūsų stiprybė. Kad pasiektume reikiamų rezultatų, darbų neskirstome 

į reikšmingus ir nereikšmingus. Kiekvienai naujai užduočiai buvo stengiamasi rasti išmintingą 

sprendimą. Saugoti žmogiškuosius išteklius buvo ir yra vienas iš svarbiausių mūsų uždavinių. 

Pagrindinės darbuotojų funkcijos, vadovaujantis įstatais ir pareiginiais nuostatais, atlikti  pareigas 

pagal įstaigos iškeltus tikslus ir uždavinius. 2014 m. pabaigai patvirtinta 15 etatų. Dirbo 21 

darbuotojas. Mokytojų namuose – 12.25 etatų, 13 darbuotojų, 9 darb. pilnu etatu, 4 darb. pagal val. 

įkainį. Šv. Kotrynos bažnyčioje – 2,75 etatai, 8 darbuotojai, 1 darb.– pilnu etatu, 7 darb. – pagal val. 

įkainį. 

 

Darbuotojų išsilavinimas. Aukštasis universitetinis – 11 darbuotojų (iš jų su kultūrine – 

humanitarine specializacija 6), aukštasis neuniversitetinis – 1 darbuotojas, aukštesnysis – 2 

darbuotojai, vidurinis – 1 darbuotojai, finansinis – 1 darbuotojas, studijuojantys aukštosiose 

mokyklose – 5darbuotojai. 

 

 

Darbuotojų lojalumo programa. Įstaigoje, darbo vietose įrengta visa darbui reikalinga įranga, 

darbuotojai naudojasi mobiliaisiais telefonais, gali naudotis įstaigos tarnybiniu transportu. 

Pagerbiami jubiliejus ir gimtadienius švenčiantys darbuotojai. Rengiamas veiklos rezultatų 

aptarimas netradicinėse erdvėse. Už darbo pasiekimus skiriami priedai  prie darbo užmokesčio. 
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PATEIKTŲ IR FINANSUOTŲ PROJEKTŲ SANTYKIS 

 
2014 – IESIEMS METAMS VILNIAUS MOKYTOJŲ NAMAI PATEIKĖ PROJEKTUS: 

 

 
Paveikslas nr. 11 

 
Vilniaus m. savivaldybė     5 

Lietuvos kultūros taryba     6 

  

 

Iš viso:      11 

 
IŠ JŲ FINANSUOTI: 

 

 
Paveikslas nr.12 

 
 

Vilniaus m. savivaldybė     5 

Lietuvos kultūros taryba     5 

 

Iš viso:      10 
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FINANSINĖ VEIKLA IR FINANSAVIMO ŠALTINIAI 
 

Finansai. Vilniaus mokytojų namų veikla, jos ekonomiškumas, rezultatyvumas, veiklos planų 

įgyvendinimas, ataskaitų patikimumas, kontroliuojami pagal LR įstatymus ir vidaus norminius 

aktus. 

 

Finansiniai ištekliai. Mokytojų namų finansinę bazę sudaro: steigėjo skirtos lėšos, lėšos iš fondų, 

programų, rėmėjų, lėšos už teikiamas paslaugas ir iš kitų šaltinių. 

 

 

STEIGĖJO FINANSAVIMAS 2014 M. 

 
Paveikslas nr. 13 

 

 

PROJEKTŲ FINANSAVIMAS 2014 M. 

 

 
Paveikslas nr.14 
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GAUTOS PAJAMOS 2014 M. 

 

 
 

SĄNAUDOS 2014 M. 
  

 

 
Paveikslas nr. 16 
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KOMPENSUOJAMOS SĄNAUDOS 2014 M. 
 

 
Paveikslas nr. 17 

 

 

PAJAMŲ IR SĄNAUDŲ PALYGINIMAS 2014 M. 

 

 
Paveikslas nr. 18 
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PERSPEKTYVA 
 

- Siekti kultūrinės veiklos plėtros dalyvaujant projektų finansavime.   

- Įgyvendinti šilumos punkto modernizavimą. 

- Atlikti „Menininkų rezidencijų“ techninį projektą 

- Įgyvendinti kiemelio renovacijos projektą 

- Gavus iš ESSF finansavimą vykdyti pastato modernizavimo projektą 

 

 

 

 

 

 

Direktorė      Zita Zenobija Žepnickienė 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vilnius, 

2015  sausio 16 d. 

 


