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VŠĮ KULTŪROS IR ŠVIETIMO CENTRO VILNIAUS MOKYTOJŲ NAMŲ 

 2017 METŲ VEIKLOS PLANAS* 

 

2016-12-22 

 

I. VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS VEIKLOS TIKSLAI PAGAL ĮSTAIGOS ĮSTATUS 

 

Efektyviai organizuoti kultūrinę ir švietėjišką visuomenės narių veiklą. 

 

II. ĮSTAIGOJE 2017 METAIS PLANUOJAMI RENGINIAI/VEIKLOS 

 

VEIKLOS KRYPTYS: 

1. Profesinis tobulinimas ir inovatyvi edukacija 

2. Socialinės atskirties mažinimas, laisvalaikio organizavimas  

3. Etnokultūros paveldo puoselėjimas  

4. Mėgėjų meno veikla 

5. Pilietinės kultūros ugdymas 
6. Sveikos gyvensenos populiarinimas  

7. Meninio ugdymo skatinimas  

8. Aplinkosauginės mąstysenos, darnios aplinkos vystymas  

9. Profesionaliojo meno sklaida  

10. Tarpdisciplininiai kultūriniai renginiai 

 

Eilės 

Nr. 

Renginio/veiklos pavadinimas, trumpas aprašymas  

(esminė informacija apie renginį/veiklą, numatomos panaudoti 

lėšos ir jų pagrindimas) 

Renginio/ 

veiklos 

numatoma 

data (mėnuo) 

Planuoja-

mas 

renginio/ 

veiklos 

dalyvių 

skaičius 

Planuo-

jamas 

renginio/ 

veiklos 

lankytojų 

(žiūrovų) 

skaičius 

  

PROFESINIS TOBULINIMAS IR INOVATYVI EDUKACIJA 

 

 

2017 m. 

  

1.  Profesinio tobulinimo programų rengimas švietimo įstaigų 

vadovams ir pedagogams. 

Vilniaus miesto švietimo politikos sklaida. 

Sausis – 

gegužė, 

rugsėjis – 

gruodis 

1000  

2.  Europos kalbų diena. Neformalaus ugdymo metodais pagrįstos 

kalbų pažinimo dirbtuvės. Dalyvaujant užsienio valstybių kultūros 

centrams, ambasadoms moksleiviai supažindinami su užsienio 

kalbomis, tos valstybės kultūriniu gyvenimu. VMN kiemelyje, 

dalyvauja atlikėjai pristatantys įvairių Europos tautų muziką.  

Rugsėjo 26 d. 200 200 

3.  Interaktyvus edukacinis spektaklis-ekskursija „Kaltūnas”. 

Teatro kalba bei inovatyviais edukaciniais metodais sukurtas 

Sausis – 

gegužė, 
960 960 



2 
 

spektaklis-ekskursija įtraukiantis dalyvius į spalvingą garsų, vaizdų, 

pojūčių ir pažinimo pasaulį. Kalba apie užgniaužtus jausmus. Vaikai 

skatinami nebijoti reikšti emocijas bei jas atpažinti. Užsiėmimai 

skirti 6 – 12 kl. moksleiviams. 

rugsėjis – 

gruodis 

4.  Sekmadieninės mokyklėlės „Šypsenėlė” veikla. 

Užsiėmimuose mokytojas bei menininkai atveria vaikams spalvotą 

meno pasaulį, skatina aktyviai tyrinėti aplinką ir drąsiai reikšti 

mintis, jausmus bei nuotaikas.  

Sausis – 

gegužė, 
rugsėjis – 

gruodis 

50 100 

5.  Loginio mąstymo mokyklėlės „Logogo” veikla. 

Užsiėmimuose stebėdami, atlikdami bandymus, klysdami, liesdami, 

spręsdami, žaisdami mažieji mokyklėlės mokiniai mokosi mąstyti ir 

rasti teisingą sprendimą, veikti pagal taisykles, siekti rezultato. 

Sausis – 

gegužė, 
rugsėjis – 

gruodis 

60 120 

6.  Ikimokyklinio ugdymo „Žiniukų mokyklėlės” veikla.  
Užsiėmimuose netradicinėmis veiklos formomis bei pažinimo 

būdais, ugdomas laisvas žingeidus vaikas, gebantis dirbti su 

užsidegimu.  

Sausis – 

gegužė, 
rugsėjis – 

gruodis 

50 100 

  

SOCIALINĖS ATSKIRTIES MAŽINIMAS, LAISVALAIKIO 

ORGANIZAVIMAS 

 

 

2017 m. 

  

1.  „Didžiosios šventės mažiesiems”. Mažųjų velykėlės,  Atvelykio 

šventė – pavasario labdaros mugė/ paroda „Angelų vaikai – su 

meile jums“.  Socialinio renginio dalyviai  - moksleiviai iš Lietuvos 

specialiųjų ugdymo įstaigų. Per Atvelykį , kiemelyje vyksta vaikų 

sukurtų  rankdarbių labdaros mugė. Rengiama interaktyvi meninė 

pramoginė programa, kurioje dalyvauja televizinių muzikos 

projektų atlikėjai, kiti partneriai. Projektas organizuojamas su LR 

vaiko teisių apsaugos kontrolierės įstaiga. 

Balandžio 

23 d. 

23 įstaigos 

 

600 

2.  Socialinė labdaros akcija „Saldžios Kalėdos Angelų vaikams”. 

Akcija vykdoma prieš Kalėdas. VMN kreipiasi į rėmėjus kviesdama 

dalyvauti akcijoje aukojant įvairią produkciją. Gruodžio mėnesį 

suaukotos dovanos išdalinamos specialiųjų ugdymo įstaigų 

vaikams. Lankant įstaigas rengiama improvizuota kultūrinė 

programa.  Aplankoma per 30 įstaigų. 

Rugsėjo 5  d. 

- gruodžio  

15 d. 

350 1150 

3.  Literatūrinio – vokalinio ansamblio „Svetoč” veikla. 

Ansamblyje dalyvauja rusakalbiai sostinės pedagogai–senjorai.  

Dalyviai rengia įvairias programas, dalyvauja sveikatingumo 

užsiėmimuose, mini Valstybei svarbias datas, užsiima aktyvia 

socialine veikla.  

Sausis – 

gegužė, 
rugsėjis – 

gruodis 

34 606 

4.  Lietuvos mokytojų literatų „Spindulio” draugijos veikla. 

Organizuojamose literatūrinėse popietėse dalyvauja žinomi 

rašytojai, poetai, skaitovai, muzikos atlikėjai. Mokytojai literatai 

pristato savo kūrybą, vyksta naujų knygų pristatymai, konkursai, 

autoriniai kūrybos ir teminiai vakarai. 

Sausis – 

gegužė, 
rugsėjis – 

gruodis 

 

30 300 

5.  Mokytojo Balio Petrulionio turistų klubo susitikimai. 

Mokytojo Balio Petrulionio turistų klubas veikia nuo 1951 m. Be 

pagrindinės savo veiklos turizmo, klubo nariai aktyvūs VMN 

veiklos organizatoriai ir dalyviai .Rengia sveikatinimo programas, 

susitikimus su turizmo veiklą vykdančiomis LT bendruomenėmis. 

Sausis – 

gegužė, 
rugsėjis – 

gruodis 

 

20 1140 

6.  „Vienišo vilko” muzikos klubo programa  Sausis – Lietuvių 540 



3 
 

„Vienišo vilko” muzikos klubas sutelkia ir vienija įvairių kartų, 

skirtingų stilių muzikantus. Rengiamos naujos programos. Klubo 

tikslas - išsaugoti nekomercinės muzikos tęstinumą.  Klubo nariams 

rūpi muzikos autentiškumas, išliekamoji kūrinių vertė, 

profesionalumas, savitas atlikimas.  

gegužė, 
rugsėjis – 

gruodis 

 

roko 

muzikos 

veteranai 

60 

7.  Mišraus senjorų choro „Versmė” veikla.  

Veiklą pradėjo 1985 metais .Kolektyvas rengia įvairias programas, 

dalyvauja „senjoriškuose” projektuose, Lietuvos senjorų ir šokių 

dainų šventėje. Tai neišsenkantis energijos ir kokybiškos 

gyvensenos pavyzdys, skatinantis atiduoti visas kūrybines ir fizines 

galias, stengiantis suaktyvinti senjorų gyvenimą. 

Sausis – 

gegužė, 
rugsėjis – 

gruodis 

 

36 524 

8.  Vokalinio moterų ansamblio „Prisiminimai” veikla. 
Ansamblio dainininkės rengia programas, koncertuoja senjorų 

pensionatuose ir kitose bendruomenėse. 

Sausis – 

gegužė, 

rugsėjis – 

gruodis 

8 250 

9.  Etikos ir kultūros klubo veikla. 

Žymus lietuvių etnologas, liaudies filosofas Aleksandras Žarskus 

savo susibūrimuose gvildena baltų kultūros klausimus, nagrinėja 

lietuvių pasaulėvokos ypatybes, ieško sąsajų ir skirtumų tarp 

dabartinio lietuvių būdo ir jo pirmykščio (pagoniško) pavidalo.  

Sausis – 

gegužė, 
rugsėjis – 

gruodis 

25 900 

10.  Klubo „Pažinkime Vilnių” veikla. 
Paskaitos, apie Vilniaus istoriją, architektūrą, sostinės praeities ir 

dabarties aktualijas. 

 

Sausis – 

gegužė, 
rugsėjis – 

gruodis 

70 630 

11.  Klubo „Pažinimo keliai iš Vilniaus” veikla. 

Lektoriai parengia paskaitas apie Vilniaus krašto apylinkes, 

istorines, kultūrines, architektūrines, turizmui skirtas vietoves. 

 

Sausis – 

gegužė, 

rugsėjis – 

gruodis 

70 630 

12.  Lietuvos reformacijos istorijos ir kultūros draugijos veikla. 

Susitikimų metu pristatomi ryškiausi ir svarbiausi Lietuvos 

reformacijos istorijos ir kultūros faktai, turėję įtakos mūsų šalies 

kultūros raidai. Dalyviai: Lietuvos reformacijos istorijos ir kultūros 

draugijos nariai, politikos ir istorijos žinovai. 

Sausis – 

gegužė, 
rugsėjis – 

gruodis 

30 

 

350 

  

 

ETNOKULTŪROS PAVELDO PUOSELĖJIMAS 

 

 

 

2017 m. 

  

1.  „Didžiosios šventės mažiesiems“. Šventė visai šeimai „Lik 

sveika, Kalėdų eglute“. Renginys organizuojamas dvidešimt 

penktus metus, tradiciškai per Trijų Karalių šventę, sausio 6 d. Juo 

užbaigiamas sostinės šventinių „Kalėdos sostinėje“ renginių ciklas. 

Pagrindinė renginio idėja – skatinti vilniečius po švenčių neišmesti 

nupuoštų eglučių į gatvę, o šventiškai atsisveikinti su eglute, kuri 

žmonėms suteikia tiek džiaugsmo šventiniu laikotarpiu. Programoje 

įvairios pramogos, muzikinė pasaka, Trijų Karalių laiminimas, 

fejerverkai ir įvairios pramogos. 

Sausio  06 d. 30 500 

2.  Ikimokyklinių įstaigų pedagogų ir vaikų paroda „Užgavėnių 

Morė“. Vilniaus ikimokyklinių įstaigų auklėtiniai ir jų pedagogai 

parengia įspūdingą Morių parodą, kuri eksponuojama VMN 

kiemelyje. Atidarymo metu vaikai pristato išradingą etno programa. 

Vasario  

 20 – 28 d. 

250 

dalyvių 

480 
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300 Eur iš VMN biudžeto  

3.  Šventė „Užgavėnių šėlsmas“. 

Užgavėnių šventimas su tradiciniais Užgavėnių personažais, 

dainomis, žaidimais, Morės deginimu. Mokytojų namų kiemelyje, 

dalyvaujant folkloro ansambliams Vilniaus bendruomenei 

primenamos kalendorinės šventės tradicijos. Nuo ryto vyksta 

persirengėlių kieminėjimai senamiestyje.  

Vasario 28 d. 15 700 

4.  Vaikų ir jaunuolių folkloro ansamblio „Reketukas” veikla. 

Dalyvavimas ansamblio veikloje, tai jaunų žmonių saviraiška, 

tobulėjimas, augimas su tradicinėmis lietuvių dainomis, žaidimais, 

papročiais. Kolektyvo narius vienija pozityvūs santykiai ir tikėjimas 

savo tautos dvasinio palikimo svarba. 

Sausis – 

gegužė, 

rugsėjis – 

gruodis 

53 1000 

5.  „Pasidainavimai su Veronika visai Lietuvai” - vakarų ciklas. Du 

kartus per mėnesį, kartu padainuoti ir pajusti bendrystę, prisiminti ar 

iš naujo atrasti liaudies dainą renkasi įvairaus amžiaus, profesijų, 

socialinio statuso žmonės. Liaudies dainų atlikėja Veronika 

Povilionienė kviečia dainininkus, mėgėjų meno kolektyvus iš 

Vilniaus ir kitų Lietuvos regionų kartu muzikuoti. Pasidainavimų 

vakarai organizuojami nuo 2004 m.  

Sausis – 

gegužė, 

rugsėjis – 

gruodis 

 

25 2000 

6.  Vilniaus žemaičių vakarai. 

Kartą per mėnesį kviečiami iš Žemaitijos kilę, rašytojai, istorikai, 

muzikantai, dainininkai, aktoriai. Vakarų metu pristatoma 

Žemaitijos regiono istorija, paveldas, muzikos ir literatūros 

projektai.  

Sausis – 

gegužė, 

rugsėjis – 

gruodis 

25 1000 

7.  Vakarai „Viešnagėn pas Vilniaus Dzūkulius”. Veikloje dalyvauja 

Vilniuje gyvenantys dzūkai, mėgėjų meno kolektyvai, rašytojai, 

dailininkai, mokytojai ir kt. šviesuoliai ar visuomenės veikėjai iš  

Dzūkijos regiono. 

Sausis – 

gegužė, 

rugsėjis – 

gruodis 

30 630 

8.  Vilniaus kupiškėnų klubo popietės. Dalyvauja kraštiečiai, mokslo 

ir meno veikėjai. Į klubo narių susitikimus kviečiami įžymūs 

Kupiškio krašto rašytojai, mokslininkai, rajono bendruomenės, 

seniūnijų kultūros kolektyvai, o taip pat Lietuvoje garsūs, žmonės ar 

etnografiniai kolektyvai. 

Sausis – 

gegužė, 

rugsėjis – 

gruodis 

 

30 550 

9.  Folkloro ansamblio „Krivūlė” programa. 

Tai liaudiškos muzikos mylėtojų ir entuziastų sambūris. Jo dalyviai 

realizuoja savo meilę dainai, šokiui, liaudies tradicijoms. 

Rengiamos įvairiažanrės programos, dalyvaujama VMN, miesto ir 

regiono projektuose. 

Sausis – 

gegužė, 
rugsėjis – 

gruodis 

12 380 

10.  Žemaičių folkloro ansamblio „Tyklė” programa. 

Žemaičių krašto ir Mažosios Lietuvos paribio folkloras, etninis 

paveldas, tarmės. Tai kūrybinė veikla, paieškos ir sklaida, meilė 

savo gimtajai Žemaitijai, senolių palikimui, kraštiečių vienminčių 

bendrystė. Planuojamos naujos programos Lietuvos 100-mečio 

paminėjimui.  

Sausis – 

gegužė, 

rugsėjis – 

gruodis 

14 376 

11.  Liaudiškos muzikos ansamblio „Kankleliai” programa. 

Ansamblis, įkurtas 1969 m. jungia įvairių kartų ir profesijų žmones, 

kuriuos vienija meilė lietuvių liaudies vokalinei, instrumentinei, 

religinei muzikai. 

Tautiškumo puoselėjimas, muzikavimas ir bendrystė – ansamblio 

„Kankleliai“  narių gyvenimo būdas. Bus rengiamos naujos 

Sausis – 

gegužė, 
rugsėjis – 

gruodis 

 

23 507 
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programos skirtos Lietuvos valstybingumo ir tautiškumo 

stiprinimui,   

12.  Tautiškos muzikos ansamblio „Vilnija” programa. 

Ansamblis, įkurtas 1963 m. Dalyvauja ne tik VMN veikloje, bet yra 

aktyvus  Vilniaus miesto  ir Lietuvos regionų švenčių dalyvis.  

 

Sausis – 

gegužė, 

rugsėjis – 

gruodis 

15 485 

13.  Liaudies šokių kolektyvo „Šoktinis” programa. 

Kolektyvas susibūrė 2009 m. Tikslas ne tik saugoti, puoselėti 

liaudiškas lietuviško šokio tradicijas, bet ir bendrauti, dalintis gera 

nuotaika kolektyve ir skelbti ją žiūrovams. 

Sausis – 

gegužė, 

rugsėjis – 

gruodis 

18 462 

14.  Renginių ciklas: Advento vakarojimai, Kalėdų šviesa, sveiki 

Naujieji! 

Gruodžio mėnesį Mokytojų namuose rengiami šventiniai 

vakarojimai šeimoms, vaikams, Vilniaus bendruomenei. Juose 

dalyvauja mėgėjų meno kolektyvai, pomėgių klubų dalyviai, 

profesionalūs menininkai bei atlikėjai.  

Gruodžio 

 1 –31 d. 

VMN 

kolektyvai 

80 

600 

  

MĖGĖJŲ MENAS 

 

2017 m. 

  

1.  Mišraus choro „Bel Canto” veikla. 

Tai ypatinga per 70 dainininkų vienijanti komanda, tai ne tik 

muzikuojanti bendruomenė, bet ir bendraminčių klubas, kurie 

dainuoja, bendrauja ir dalijasi savo džiaugsmu būti kartu. 

2 kartus per savaitę repeticija, koncertai visus metus. 

Sausis – 

gegužė, 
rugsėjis – 

gruodis 

70 1200 

2.  Moterų choro „Aidas” veikla. 

Choro nares vienija moteriškas solidarumas, noras tobulėti, 

dainuoti, koncertuoti, keliauti ir draugauti. Rengiamos įvairios 

programos, dalyvaujama dainų šventėse, miesto renginiuose. 

Kartą per savaitę repeticijos, koncertai visus metus.  

Sausis – 

gegužė, 

rugsėjis – 

gruodis 

29 561 

3.  Vyrų choro „Vytis” veikla. 

Choras gyvuoja nuo1974 metų. Ruošiamos įvairios chorinės 

programos. „Vytis” dalyvauja įvairiuose Lietuvos kultūros 

renginiuose, festivaliuose, dainų šventėse. Tai patriotizmas ir puikus 

laisvalaikis. Kolektyvo narius vienija dainos menas. 

2 kartus per savaitę repeticijos, koncertai visus metus.  

Sausis – 

gegužė, 
rugsėjis – 

gruodis 

 

  

4.  Romansų ansamblio „Juodoji rožė” veikla. 

Tai vienminčių moterų, kurioms brangios jausmingos močiučių ir 

mamų meilės dainos. Ansamblio repertuare virš 170 romansų, 

meilės dainų. Aktyviai dalyvauja įvairiuose renginiuose, miestų 

šventėse, TV laidose.  

Sausis – 

gegužė, 

rugsėjis – 

gruodis 

16 394 

5.  Folkloro ansamblio „Vilniaus dzūkuliai” veikla. 

Ansamblio veikla - tai prigimtinio identiteto išsaugojimo garantas, 

tiltas į tėviškę. Kolektyvo narius vienija Dzūkija, dzūkiškumas.  

Kartą per savaitę repeticija,  koncertai visus metus.  

Sausis – 

gegužė, 

rugsėjis – 

gruodis 

21 280 

6.  Folkloro ansamblio „Srauna” veikla. 

Ansamblis susibūrė 2004 m. Kolektyvo narius vienija meilė 

tradicijai ir dainai. Ypatingas dėmesys skiriamas sutartinių 

giedojimui bei įvairių regionų liaudies dainoms.   

Kartą per savaitę repeticija, koncertai visus metus.  

Sausis – 

gegužė, 

rugsėjis – 

gruodis 

 

15 385 

7.  Akordeonų orkestro „Consona” veikla. 

Orkestre, įkurtame 1997 m., muzikuoja Vilniaus muzikos mokyklų 

Sausis – 

gegužė, 
18 362 

http://www.kultura.lt/lt/studios/view/13
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akordeono mokytojai. 

Kolektyvo narius telkia meilė muzikai, akordeonui ir didelė 

ansamblinio muzikavimo trauka. Dalyvauja įvairiuose Vilniaus ir 

Lietuvos regionų projektuose.  

rugsėjis – 

gruodis 

 

  

PILIETINĖS KULTŪROS UGDYMAS  

 

2017 m. 

  

1.  Šventinis koncertas Lietuvos valstybės atkūrimo dienai. 

Dalyvauja Rygos laisvalaikio ir kultūros centro „Imanta”, Vilniaus 

mokytojų namų mėgėjų meno kolektyvai, profesionalūs atlikėjai. 

Vasario 16 d. 70 500 

2.  Projektas „Geltona. Žalia. Raudona“. 

Trys Valstybės vėliavos spalvų šventinio miesto žemėlapio linijos, 

kvies dalyvauti įvairiose edukacinėse dirbtuvėse (Sodų pynimas, 

Karpiniai, Orientacinės varžybos ir kt.) 

Vasario 16 d.  850 

3.  Projektas  „Lietuvos Valstybės Nepriklausomybės atkūrimo 

dienai“. 

Kovo 11 d.  300 

4.  Koncertas „Vardan tos Lietuvos“, skirtas Valstybės (Lietuvos 

karaliaus Mindaugo karūnavimo) dienai. 

Liepos 6 d.  700 

  

SVEIKOS GYVENSENOS POPULIARINIMAS 

 

2017 m. 

  

1.  Vilniaus vegetarų klubo vakarai – paskaitos. 

Lankytojai skatinami semtis išminties iš gamtos ir domėtis sveika 

mityba, sveiku gyvenimo būdu. Klube renkasi sveikos mitybos 

šalininkai, medikai, liaudies medicinos atstovai. 

Sausis – 

gegužė, 
rugsėjis – 

gruodis 

100 800 

2.  Psichologinių paskaitų ciklas 

„Psichologija - tai mokslas apie mus ir mums”. 

Paskaitos tiems, kurie nori geriau suprasti save ir aplinkinius. Kas 

kart nagrinėjama vis kita tema ir inspiruojama dalyvių diskusija. 

Tikslas: išprovokuoti ne visada patogias psichologines diskusijas, 

padėti kartu paieškoti vienos ar kitos problemos sprendimo.   

Sausis – 

gegužė, 

rugsėjis – 

gruodis 

 

 

15 135 

3.  Lietuvos analitinės psichologijos paskaitos.  

Dalyviai –profesionalės psichologės ir Vilniaus bendruomenė. 

Užsiėmimai 1 kartą per mėnesį.  Iš viso 16 paskaitų. 

Sausis – 

gegužė, 
rugsėjis – 

gruodis 

50 450 

4.  Meninių psichologinių idėjų mugė „Menas lygu gyvenimas” – tai 

meno ir psichologijos praktikų sintezė. Dalyviai - Profesionalūs 

psichologai, psichodramos vadovai, dailininkai, Vilniaus miesto 

bendruomenė. Visą dieną VMN salėse vyksta susitikimai, paskaitos, 

praktiniai užsiėmimai ir kita interaktyvi veikla. 

Balandžio 

mėn. 

30 250 

  

 

MENINIO UGDYMO SKATINIMAS 

 

 

 

2017 m. 

  

1.  Baleto studijos „Nuotaika” veikla. 

Užsiėmimuose vaikai lavina muzikalumą, ritmiką, judesių 

koordinaciją, formuoja taisyklingą kūno laikyseną bei lankstumą. 

Šokio meno besimokantys vaikai koncertuoja Lietuvoje ir užsienyje, 

dalyvauja tarptautiniuose konkursuose. 

Sausis – 

gegužė, 
rugsėjis – 

gruodis 

110 500 

http://www.kultura.lt/events/view/3915/0/2015-11
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2.  Vokalo studijos „Nonetas” veikla. 
Dainavimas studijoje padeda vaikams, jaunimui ir suaugusiems 

pažinti savo balsą, jo galimybes bei atskleisti solinio, ansamblinio 

dainavimo įgūdžius. 

Sausis – 

gegužė, 
rugsėjis – 

gruodis 

9 400 

3.  Berniukų ir jaunuolių choro „Ąžuoliukas” veikla. 

Choras yra išskirtinis muzikos reiškinys Lietuvoje. Būti šio choro 

nariu reiškia prestižą, pasididžiavimą ir tam tikrą elgesio bei etikos 

standartą. Pasak vadovo V. Miškinio, „Ąžuoliukas“- tai ypatingi 

santykiai, pakylėti nuo buitinio bendravimo iki bendrystės visose 

meno sferose. Choro dainininkai rengs programas su solistais, 

orkestrais, dalyvaus Vilniaus, LT ir užsienio projektuose 

reprezentuodami Vilnių. 

Sausis – 

gegužė, 
rugsėjis – 

gruodis 

 

495 1500 

  

APLINKOSAUGINĖS MĄSTYSENOS, DARNIOS 

APLINKOS VYSTYMAS 

 

2017 m. 

  

1.  Renginys „Tu gali tai pakeisti”. 

Tikslas – atkreipti miestiečių dėmesį į juos supančią aplinką, ugdyti 

ekologinį sąmoningumą. Įvairių meninių bei socialinių veiklos 

formų pagalba siekiama keisti požiūrį į savo augintinių priežiūrą bei 

gyvūnų globą.  

Spalio 9 d. 50 300 

2.  Ikimokyklinių įstaigų renginys „Gandro puota”, skirtas 

kalendorinei gandro dienai paminėti. Dalyviai - Vilniaus m. 

ikimokyklinių įstaigų pedagogai ir ugdytiniai iš 25 įstaigų. 

Koncertas, paroda, kūrybinės dirbtuvės. 

Kovo 25 d. 25 įstaigos 300 

3.  Paroda – mugė  „Sodo Kraitė“ 

Tradicija tapusi Vilniaus senamiesčio rudens gėrybių paroda – 

mugė, kurioje dalyvauja ūkininkai, sodininkai iš įvairių Lietuvos 

regionų. Vyksta kultūrinė programa. 

Spalio 7-8 d. 80 2000 

4.  Ikimokyklinių įstaigų paroda iš rudens gėrybių. 

Vilniaus ikimokyklinių įstaigų pedagogų ir ugdytinių rengiama 

paroda bei kūrybinės dirbtuvės.  

Spalio  

1-10 d. 

56 įstaigos 1200 

  

PROFESIONALIOJO MENO SKLAIDA 

 

 

2017 m.  

  

1.  Koncertas „Dovana Tėvui”. 

Tėvo dienos proga rengiamas koncertas, kuriame dalyvauja 

berniukų ir jaunuolių choras „Ąžuoliukas”, kiti LT berniukų chorai. 

Pagerbiant „Ąžuoliuko” choro įkūrėją Hermaną Perelšteiną, prie 

paminklinės lentos Vilniaus g. 35 padedamos gėlės. 

Birželio 4 d. 500 900 

2.  Koncertas „Su meile Tau, mokytojau”. Tradiciškai, šv. Kotrynos 

bažnyčioje kasmet rengiamas koncertas, skirtas Tarptautinei 

Mokytojo dienai paminėti. Siekiant sumažinti socialinę atskirtį į 

renginį kviečiami mokytojai senjorai.  

Spalio 2 d. 30 300 

  

 

 

TARPDISCIPLININIAI KULTŪRINIAI RENGINIAI 

 

 

 

 

2017 m. 

  

1.  Renginys „Kultūros naktis”. Įvairiažanriai kultūriniai renginiai 

kiemelyje, skirti miesto svečiams bei miesto bendruomenei. 

Birželio 17 d. 50 500 
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Populiarių jaunimo grupių koncertas. 

2.  Interaktyvus vasaros renginių projektas kiemelyje „Vasaros 

terasa”. Įvairių žanrų programos, edukaciniai projektai, kūrybinės 

dirbtuvės . Dalyviai profesionalūs ir mėgėjų meno atlikėjai, 

moksleivių klubai ir kiti partneriai.  

Birželio – 

rugsėjo mėn. 

60 30000 

 

 

 

*  KITA NUMATOMŲ RENGINIŲ (VEIKLŲ) INFORMACIJA 

 

Vilniaus mokytojų namuose ilgalaikę veiklą tęs 17 mėgėjų meno kolektyvų.  Kolektyvai aktyviai dalyvaus 

viešuosiuose renginiuose Vilniuje, Lietuvos regionuose bei užsienyje. Ruošdami programas kolektyvai veiklas 

vykdys Mokytojų namuose. 

 

FOLKLORO ANSAMBLIAI 
 

Vaikų ir jaunuolių folkloro ansamblis „Reketukas“, vadovė Irena Strazdienė.  

Folkloro ansamblis „Krivūlė“, vadovė Jurga Racevičiūtė.  

Folkloro ansamblis „Vilniaus Dzūkuliai“, vadovė Daiva Steponavičienė-Rugiaveidė.  

Žemaičių folkloro ansamblis „Tyklė“, vadovė Vitalija Brazaitienė.  

Folkloro ansamblis „Srauna“, vadovė Akvilė Vervečkaitė-Rubikienė 

 

ANSAMBLIAI 

 

Liaudiškos muzikos ansamblis „Kankleliai“, vadovė Daiva Čičinskienė.  

Tautiškos muzikos ansamblis „Vilnija“, meno vadovas Vytautas Zaikinas.  

Liaudiškų šokių kolektyvas „Šoktinis“, vadovė Alma Lomsargė.  

Literatūrinis – vokalinis ansamblis „Svetoč“, meno vadovas Sergejus Didenka.  

Vokalinis moterų ansamblis „Prisiminimai“, meno vadovė Silvija Laužikienė.  

Romansų ansamblis „Juodoji rožė“, meno vadovas Aleksandras Vasiliauskas 

 

ORKESTRAI 

 

Akordeonų orkestras „Consona“, vadovė Rita Auksoriūtė.  

 

CHORAI 

 

Berniukų ir jaunuolių choras „Ąžuoliukas“, vadovas prof. Vytautas Miškinis.  

Mišrus choras „Bel Canto“, meno vadovas ir dirigentas Artūras Dambrauskas.  

Moterų choras „Aidas“, vadovė Lina Blebaitė-Mačiuliene.  

Vyrų choras „Vytis“, vadovas Arūnas Pikšrys.  

Mišrus senjorų choras „Versmė“, meno vadovas Gintaras Skapas.  

 

Ilgalaikę veiklą tęs 14 pomėgių klubų bei draugijų. 

POMĖGIŲ KLUBAI 

 

Mokytojo Balio Petrulionio turistų klubas 

Mokytojų senjorų klubas „Svetoč“ 

Klubas „Vilniaus dzūkai“ 

Klubas „Pasidainavimai su Veronika“ 

http://www.kultura.lt/lt/studios/view/13
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Vilniaus kupiškėnų klubas 

Vilniaus vegetarų klubas 

Etikos ir kultūros klubas 

Muzikos klubas „Vienišas vilkas“  

Klubas „Pažinkime Vilnių“ 

Klubas „Pažinimo keliai iš Vilniaus“ 

 

DRAUGIJOS 

 

Lietuvos reformacijos istorijos ir kultūros draugija 

Lietuvos mokytojų literatų „Spindulio“ draugija 

Vilniaus žemaičių kultūros draugija 

Rusų romanso mylėtojų Lietuvoje draugija „Melos“ 

 

 

 

III. ĮSTAIGOJE 2017  METAIS PLANUOJAMAS BENDRADARBIAVIMAS SU ĮSTAIGOMIS, 

TARPTAUTINĖMIS ORGANIZACIJOMIS, UŽSIENIO PARTNERIAIS IR KITAIS 

 

 

 

BENDRADARBIAUJAME 

 

Instituciniai ir užsienio partneriai 

 

LR Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaiga, 

Lietuvos Edukologijos Universitetas, 

Lietuvos Muzikos ir Teatro akademija, 

Vilniaus kolegija, 

Mykolo Riomerio Universitetas, 

Valstybės institucijų kalbų centras, 

Vilniaus miesto ir rajono švietimo ir ugdymo įstaigos, 

Rajonų miestų savivaldybės, 

Lietuvos vaikų ir jaunimo centras, 

Mentor Lietuva, 

Vilniaus Lietuvių namai, 

Senjorų socialinės globos namai, 

Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras, 

Gelbėkit vaikus, 

Meno avilys, 

Bardai.lt. 

Prancūzų kultūros centras, 

Airijos ambasada, 

Lenkijos Institutas Lietuvoje, 

Rygos kultūros ir laisvalaikio centras „Imanta“, 

Prodiuserinė kompanija „Ars Libera International“. 

Vilniaus turizmo informacijos centras. 

 

Partneriai, rėmėjai 

 

http://www.mususeima.lt/lt/straipsniai/valstybines_institucijos/tarnybos/lr_vaiko_teisiu_apsaugos_kontrolieriaus_istaiga/
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UAB Asseco Lietuva, UAB Vilniaus Duona, Privati įmonė Ukrainos avialinijos, UAB Selecta, UAB Libra 

Vitalis, UAB Skonis ir kvapas. 

 

Kultūros centrai, asociacijos 

 

Gargždų kultūros centras, Veisiejų kultūros namai, Skapiškio kultūros namai, Širvintų kultūros centras, 

Vilniaus etninės kultūros centras, Lietuvos nacionalinis kultūros centras, Asociacija „Tymo turgelis“,  

Lietuvos akordeonistų asociacija. 

 

Informaciniai partneriai 

 

Bernardinai.lt, Respublikos leidinių grupė, LRT radijas, XFM radijas, Vaikų radijas, Žinių radijas. 

 

 

IV. PLANUOJAMA ĮSTAIGOS PROJEKTINĖ VEIKLA 

 

 

Eilės 

Nr. 

Projekto 

pavadinimas 
Projekto tikslas 

Projekto vykdymo 

laikotarpis 

 

 

2017 m.  

1.  XV Tarptautinis 

dainuojamosios 

poezijos festivalis 

TAI-AŠ 

Tikslas rengti nepamirštamą muzikos šventę, 

vienijančią skirtingų kartų bei šalių kūrėjus.  

Festivalio programą sudaryti reaguojant į kultūrines 

aktualijas, muzikines tendencijas. Propaguoti 

nacionalinę bei užsienio dainuojamąją poeziją. Kurti 

terpę, kurioje gimsta unikalūs muzikiniai projektai 

įtraukiant kūrėjus ir atlikėjus. Inspiruoti jaunimo  

kūrybiškumą rengiant įdomias edukacines 

programas. 

Spalio 

18 – 22 d. 

2.  Edukacinis 

kultūrinis 

projektas „Tai – 

mes!” 

Tikslas – sukurti terpę jaunų žmonių kūrybiškumui, 

savirealizacijai. Skatinti kūrybišką mokymąsi ir 

domėjimąsi kultūrine aplinka siejant teoriją su 

praktika, mokantis iš realios aplinkos. Moksleivius 

įtraukti į veiklą padedant atsiskleisti jų kūrybiniams 

gebėjimams, gebėjimui dirbti komandose. Išmokyti 

domėtis savo artimiausia aplinka, atrasti joje dalykų, 

objektų, kurie juos sudomintų. 

Kovo 1 d.  – gruodžio  

18 d. 

3.  Edukacinis 

kultūrinis 

projektas 

„Muzikuojame 

drauge“ 

Tikslas -suburti įvairaus amžiaus ir išsilavinimo 

žmones kartu muzikuoti. Dalyviai, anksčiau mokęsi 

muzikos, tačiau pasirinkę kitas profesijas. Drauge 

grojant dalyviai  išmoks ansamblinio muzikavimo 

subtilybių, susipažins su įvairių tautų muzika. Kartu 

muzikuoti bus kviečiami Vilniuje gyvenantys įvairių 

tautybių atstovai.  

Sausio 9 d. – gruodžio 29 d. 

4.  Senjorų dainų ir 

šokių šventė 

„Mes vėl kartu“. 

Tikslas - atkreipti visuomenės dėmesį į pagyvenusių 

žmonių problemas, formuoti pozityvų požiūrį į 

brandaus amžiaus žmones, jų kultūrinius, saviraiškos 

bei bendravimo poreikius. Mažinti Lietuvos senjorų 

Kovo 1 d. – liepos 1 d.  
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socialinę atskirtį, puoselėti tolerancijos, pakantumo 

senyvo amžiaus žmonėms idėją. Į šventę kviečiami 

senjoriško amžiaus kolektyvai iš įvairių Lietuvos 

regionų. Dalyvauja per 700 dainininkų. Šventė 

vyksta prie V.Kudirkos paminklo, Lietuvos, teatro, 

muzikos ir kino muziejaus bei Mokytojų namų 

kiemuose. 

5.  Projektas „Augu 

muzikoje“  

Tikslas –  sudaryti sąlygas ir supažindinti su muzika, 

jos atlikimu socialinę ir ekonominę atskirtį 

patiriantiems vaikams. Vaikai bus supažindinami su 

skirtingais instrumentais. Sudarytos  sąlygos kartu su 

muzikos profesionalais  dalyvauti bendroje meninėje, 

kūrybinėje veikloje .  

Vasario 1 d.  - gruodžio 20 d. 

6.  „Pasidainavimai 

su Veronika. 

Signatarų keliais“ 

Tikslas - paskatinti žmones iš naujo atrasti liaudies 

dainas, populiarinti bendruomeniškumą, gaivinti 

skirtingų kartų bendras kultūrines veiklas, sužadinti 

gilesnį domėjimąsi šalies istorija artėjant Lietuvos 

valstybės atkūrimo šimtmečiui. Nekasdienės veiklos 

pagalba ugdyti tautiškumą ir patriotizmą, skatinti 

domėtis visos Lietuvos regionų dainuojamuoju 

paveldu bei istorija kūrusių iškilių šalies asmenybių 

gyvenimu bei veikla. 

Vasario  

15 d.  – gruodžio  

20 d.  

7.  „Gyvo žodžio 

vakarai. 

Mokinys/mokytoj

as“ 

Tikslas - formuoti skaitančio, o ypač jauno žmogaus 

literatūrinį skonį, supažindinti su geriausia literatūra, 

skatinti domėtis išskirtiniais autoriais, jų tekstais, 

pristatyti skaitymą kaip meno rūšį, prisidėti prie jos 

puoselėjimo. Organizuojant profesionalių aktorių 

skaitymus unikalioje, plačiajai visuomenei 

neprieinamoje vietoje, sužadinti susidomėjimą 

geriausia literatūra. Prisidėti prie jaunimo kultūrinio 

ugdymo literatūros pagalba, įtraukiant juos į 

programų rengimą naudojant teatro bei muzikos 

meną skaitymuose, paskatinti visuomenės 

domėjimąsi tarpdisciplininiais meno kūriniais, ugdyti 

išskirtinį literatūrinį skonį bei sąmoningą skaitymą. 

Sausio 1 d.– gruodžio  

20 d. 

8.  Renginių ciklas 

„Jie su Vilnija 

suaugę“ 

Tikslas - lavinti Vilnijos krašto žmonių kultūrinį 

išprusimą, domėjimąsi savo krašto praeitimi, 

liudijančia šio regiono neatskiriamumą nuo visos 

Lietuvos bei su šiuo regionu susietų iškilių rašytojų 

kūryba. Ypač didelį dėmesį skiriant jaunimui, 

tikimasi, jog šių renginių dėka jis plačiau susipažins 

su ne taip dažnai mokyklos programose nagrinėjamų 

rašytojų kūryba, labiau domėsis kultūriniu šalies 

gyvenimu. 

Sausio 15 d. – gruodžio 20 d. 

9.  „Teatro 

laboratorija. 

Antras kartas“ 

Tikslas – suteikti galimybę besimokantiems teatro 

vaidybos, režisūros bei teatro pedagogikos 

studentams rodyti visuomenei savo kūrybinius 

darbus, eksperimentuoti su įvairiomis teatrinės 

raiškos priemonėmis. Skatinti teatro profesionalų bei 

studentų diskusijas ir bendradarbiavimą. Inicijuoti 

naujus kūrybinius ieškojimus. Suteikti jauniems 

Sausio 10 d. - gruodžio 20 d. 
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žmonėms galimybę eksperimentuoti įvairiomis 

meninėmis priemonėmis.  

10.  Spektaklis- 

skaitymas, 

edukacinės 

dirbtuvės 

„Vasaržiemis“ 

Tikslas - pasitelkus savo sričių profesionalius 

menininkus, įtraukti į kūrybinį - edukacinį procesą 

vaikus,  lavinanti jų literatūrinį skonį bei kūrybinę 

saviraišką. Lavinti vaikų literatūrinį ir estetinį skonį. 

Suteikti galimybę stebėti, kaip poezija virsta 

spektakliu ir aktyviai dalyvauti tame virsme. Skatinti 

lietuvių literatūros skaitymą. 

Sausio 2 d.– gruodžio 

20 d. 

11.  „Muzikinė pasaka 

kiškių draugams" 

pagal K. Binkio 

poemą „Kiškių 

sukilimas" 

Tikslas - pasitelkus savo sričių profesionalius 

menininkus,  įtraukti į kūrybinį - edukacinį procesą 

vaikus bei jaunimą. Sukurti lengvai suprantamą, 

gilias vertybes nagrinėjantį sceninį kūrinį. Lavinti 

vaikų ir jaunimo kultūrinį, literatūrinį, muzikinį ir 

estetinį skonį. Atskleisti ir įtraukti į kūrybinį procesą 

kuo daugiau jaunų žmonių. Supažindinti vaikus su 

teatro "virtuve"- scenografijos kūrimu, literatūrinio 

teksto pasirinkimu, repeticijų etapu, muzikos 

panaudojimu, muzikine improvizacija. Įtraukti į 

kūrybinį pasakos statymo procesą jaunuolius iš 

rizikos grupių (vaikų globos namų, dienos bei 

socializacijos centrų).  

Spalio 10 d.  - gruodžio 20 d.  

12.  Projektas 

„Dialogas. Miesto 

jungtys” 

Tikslas – stimuliuoti jaunų žmonių interesą domėtis 

kultūrine aplinka siejant žinias su jų asmeniniu 

tobulėjimu. Mokantis iš realios aplinkos, skatinti 

kūrybišką mokymąsi siejant teoriją su praktika.  

Gilinti bendras žinias apie kultūros ir meno procesus 

bei jų įtaką žmogaus gyvenimo kokybei. Moksleivius 

įtraukti į veiklą atskleidžiant jų kūrybinius 

gebėjimus.   

Vasario 1 d. – gruodžio 22 d. 

13.  Projektas 

„Kultūros 

receptas. 

Pedagogų 

asmenybės 

tobulėjimo 

grupės“. 

Tikslas – burti pozityvių asmenybių bendruomenę, 

skatinti emocinio intelekto augimą, lavinti pedagogų 

kūrybiškumą, asmenybės tobulėjimą.  

Balandis - gegužė 

14.  „Pro laisvės 

langus “, 

projektas kovo 11 

– osios Lietuvos 

nepriklausomybės 

atkūrimo dienai  

Tikslas – bendradarbiaujant su teatro, architektūros, 

literatūros edukatoriais gilintis į laisvės sampratą - 

kas yra laisvė kiekvienam konkrečiam žmogui, 

klasei, mokyklai, miestui.  Ką laisvė suteikia mums, 

kuo ji įpareigoja. Projekto dalyviai vaikai, kurdami 

meno objektus sukurs laisvės miestą, kuris bus 

eksponuojamas Mokytojų namų erdvėse. Moksleiviai 

kurs eiles laisvės tema. Vaikų sukurtos eilės bus 

eksponuojamos Valstybės pažinimo centre. 

Projekto tikslinė grupė – tautinių  bendrijų  9 - 12 kl. 

moksleiviai. 

Vasario 6 d. – kovo 31 d. 
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V. KITA AKTUALI INFORMACIJA 

 

 

 

 

 

Kultūrinės veiklos vadovė          __________________       Lina Užkuraitytė 

            (Pareigos)  (parašas)         (vardas, pavardė) 

 

 

 

 

 

 

* Į veiklos planą gali būti įtraukiama kita papildoma informacija, atsižvelgiant į įstaigos veiklos 

specifiką. 
 

 

 


