
 

 

 

  

 

VŠĮ KULTŪROS IR ŠVIETIMO CENTRO VILNIAUS MOKYTOJŲ NAMŲ 
 

2022 metų rugsėjo mėn. renginių planas 
 

RUGSĖJIS 
Data, laikas Vieta Pavadinimas 

1 – 30 d.  Virtualiai INICIATYVA-PROJEKTAS „NERIAM Į VILNIŲ“ skirtas Vilniaus 700 metų jubiliejui. 

Virtualus eilėraščių konkursas „Eiliuotas Vilnius “. Dalyvauja užsienio lietuvių diasporos 

jaunimas ir moksleiviai. 

3 d. 17 val. Mažojoje 

salėje 

JAUNŲJŲ AUTORIŲ „ANTITEZĖ“ KŪRYBOS VAKARAS 

Jaunieji kūrėjai pristatys savo kūrybą: poeziją, prozą, muzikos kūrinius, dailės, 

fotografijos, kino, vizualiųjų menų darbus. Bus surengtas trumpas autorinis „stand up 

comedy“ pasirodymas. 

4 d. 11-15 

val.  

VMN 

kiemelyje 

BLUSTURGIS 

Antikvariniai daiktai, menininkų sukurti darbai, mielos smulkmenos bei kūrybinės 

dirbtuvėlės.  

4 d. 15 val. Didžiojoje 

salėje 

ROMANSO MYLĖTOJŲ DRAUGIJOS „MELOS“ VAKARAS-KONCERTAS 

„ŠVELNUMAS“ 

Dalyvauja:  „Romanso salono“ solistai, vadovas Valerij Oparin,  meno vadovė Alisa 

Gladyševa, kiti atlikėjai. Programoje: romansai ir dainos. Vakarą veda Valentina 

Kalinčeva.  

4 d. 15 val. Žvėryno 

rajone, 

Vilniuje 

ŽVĖRYNAS ŠVENČIA 

120 metų prijungimą prie Vilniaus miesto. 

Koncerte dalyvauja Vilniaus mokytojų namų vyrų choras „Vytis“, vadovas Deimantas 

Raščinskis. 

4 d. 14 val. Šv. Kotrynos 

bažnyčioje 

EKSUKRSIJA „NUO KOTRYNOS IKI SALOMĖJOS“ 

Ekskursijos metu bus prašnekintos įvairios mūzos, nuo senų laikų iki nūdienos 

plevenančios palei šventos Kotrynos bažnyčią, Salomėjos Neries gimnaziją ir 

aplinkines teritorijas. Kas siejo buvusį benediktinių vienuolyną ir Adomą Mickevičių? 

Ką matė pro langą Josifas Brodskis, svečiuodamasis Vilniuje? Smagios ir rimtos 

istorijos skambės 1 valandos trukmės pasivaikščiojime, nebus apsieita ir be poezijos. 

Pradžia prie Stanislovo Moniuškos paminklo. 

4 d. 16 val. Šv. Kotrynos 

bažnyčioje 

EKSKURSIJA „PAVERSTI BAŽNYČIAS PRIEŠTIKYBINIAIS MUZIEJAIS“ 

Ekskursijos pavadinimas - ištrauka iš vieno Vilniaus kunigo pamokslo, nejučia 

išpranašavusio didelės dalies sostinės katalikų bažnyčių uždarymą ankstyvuoju 

pokariu. 

Sandėliai, muziejai, sporto salės, tarp šventųjų statulų burzgiantys sunkvežimiai ar šalia 

pagrindinio altoriaus besikūrenęs laužas - apie visas šitas bažnyčių metamorfozes 

išgirsite per 1 valandą 45 minutes trunkantį pasivaikščiojimą, pradėję ties Arkikatedra 

ir baigdami prie Šv. Kotrynos bažnyčios. Pradžia prie Arkikatedros varpinės laiptų.  

7 d. 17 val. Mažojoje 

salėje 

XVI TARPTAUTINIS INSTRUMENTINIO FOLKLORO FESTIVALIS 

„GRIEŽYNĖ“ 

Rimanto Motiejūno ir Daivos Klovienės fotografijų parodos „Griežynė“ ir Algirdas 

Klova“ atidarymas. 

7 d. 18 val. Šv. Kotrynos 

bažnyčioje 

EKSKURSIJA „KOTRYNA TRUMPAM NUSIIMA KAUKĘ“ 

Trumpa drūta ir vasariška pietų meto ekskursija po vėsias šv. Kotrynos bažnyčios 

erdves. Žiupsnelis istorijų apie įvairias šios erdvės metamorfozes padės trumpam 

pamiršti kaitrų vidudienį šurmuliuojančiame Vilniaus centre.  

8 d. 18 val. Baltojoje 

salėje 

XVI TARPTAUTINIS INSTRUMENTINIO FOLKLORO FESTIVALIS 

„GRIEŽYNĖ“ 

Bandonijos ir koncertinos virtuozų ir jų mokinių koncertas. 

9 d. 18 val. Didžiojoje 

salėje 

XVI TARPTAUTINIS INSTRUMENTINIO FOLKLORO FESTIVALIS 

„GRIEŽYNĖ“ 

Didysis koncertas. Dalyvauja Lietuvos ir užsienio muzikantai. 

10 d. 12 val. M. Daukšos V RESPUBLIKINIS VAIKŲ IR JAUNIMO FOLKLORO FESTIVALIS 

https://www.kultura.lt/events/view/7272/0/2022-06
https://www.kultura.lt/events/view/7363/0/2022-09
https://www.kultura.lt/events/view/7363/0/2022-09
https://kultura.lt/events/view/7131/17/2022-02
https://www.kultura.lt/events/view/7364/0/2022-09
https://www.kultura.lt/events/view/7364/0/2022-09
https://www.kultura.lt/events/view/7365/0/2022-09
https://www.kultura.lt/events/view/7365/0/2022-09
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viešojoje 

bibliotekoje, 

Kėdainiuose 

„KLEKETYNĖ“ 

Dalyvauja Vilniaus mokytojų namų vaikų ir jaunuolių folkloro ansamblis „Reketukas“, 

vadovė irena Strazdienė. 

10 d. 14 val. Šv. Kotrynos 

bažnyčioje 

EKSKURSIJA „NUO KOTRYNOS IKI SALOMĖJOS“ 

Ekskursijos metu bus prašnekintos įvairioss mūzos, nuo senų laikų iki nūdienos 

plevenančios palei šventos Kotrynos bažnyčią, Salomėjos Neries gimnaziją ir 

aplinkines teritorijas. Kas siejo buvusį benediktinių vienuolyną ir Adomą Mickevičių? 

Ką matė pro langą Josifas Brodskis, svečiuodamasis Vilniuje? Smagios ir rimtos 

istorijos skambės 1 valandos trukmės pasivaikščiojime, nebus apsieita ir be poezijos. 

Pradžia prie Stanislovo Moniuškos paminklo. 

10 d. 16 val. Šv. Kotrynos 

bažnyčioje 

EKSKURSIJA „PAVERSTI BAŽNYČIAS PRIEŠTIKYBINIAIS MUZIEJAIS“ 

Ekskursijos pavadinimas - ištrauka iš vieno Vilniaus kunigo pamokslo, nejučia 

išpranašavusio didelės dalies sostinės katalikų bažnyčių uždarymą ankstyvuoju 

pokariu. 

Sandėliai, muziejai, sporto salės, tarp šventųjų statulų burzgiantys sunkvežimiai ar šalia 

pagrindinio altoriaus besikūrenęs laužas - apie visas šitas bažnyčių metamorfozes 

išgirsite per 1 valandą 45 minutes trunkantį pasivaikščiojimą, pradėję ties Arkikatedra 

ir baigdami prie Šv. Kotrynos bažnyčios. Pradžia prie Arkikatedros varpinės laiptų.  

11 d. 11-15 

val.  

VMN 

kiemelyje 

BLUSTURGIS 

Antikvariniai daiktai, menininkų sukurti darbai, mielos smulkmenos bei kūrybinės 

dirbtuvėlės.  

11 d. 12 val. Šv. Kotrynos 

bažnyčioje 

EKSKURSIJA „KOTRYNA TRUMPAM NUSIIMA KAUKĘ“ 

Trumpa drūta ir vasariška pietų meto ekskursija po vėsias šv. Kotrynos bažnyčios 

erdves. Žiupsnelis istorijų apie įvairias šios erdvės metamorfozes padės trumpam 

pamiršti kaitrų vidudienį šurmuliuojančiame Vilniaus centre.  

14 d. 18 val. Šv. Kotrynos 

bažnyčioje 

EKSKURSIJA „KOTRYNA TRUMPAM NUSIIMA KAUKĘ“ 

Trumpa drūta ir vasariška pietų meto ekskursija po vėsias šv. Kotrynos bažnyčios 

erdves. Žiupsnelis istorijų apie įvairias šios erdvės metamorfozes padės trumpam 

pamiršti kaitrų vidudienį šurmuliuojančiame Vilniaus centre.  

17 d. 12 val. Šv. Kotrynos 

bažnyčioje 

EKSKURSIJA „KOTRYNA TRUMPAM NUSIIMA KAUKĘ“ 

Trumpa drūta ir vasariška pietų meto ekskursija po vėsias šv. Kotrynos bažnyčios 

erdves. Žiupsnelis istorijų apie įvairias šios erdvės metamorfozes padės trumpam 

pamiršti kaitrų vidudienį šurmuliuojančiame Vilniaus centre. 

12 d. 11-15 

val.  

VMN 

kiemelyje 

BLUSTURGIS 

Antikvariniai daiktai, menininkų sukurti darbai, mielos smulkmenos bei kūrybinės 

dirbtuvėlės.  

19 d. 18 val. 215 

auditorijoje 

ETIKOS IR KULTŪROS MOKYKLOJE 

Paskaita „Žmogus, tai pastanga būti žmogumi“, lektorius Aleksandras Žarskus. 

20 d. 18 val. Baltojoje 

salėje 

VILNIAUS ŽEMAIČIŲ KULTŪROS DRAUGIJOS VAKARAS 

Veda draugijos pirmininkas Alvydas Strička. 

21 d. 18 val.  Baltojoje 

salėje 

POEZIJOS IR MUZIKOS VAKARAS „SUDIEV, KVIETKELI TU BRANGIAUSIS“ 

Skirtas, poeto Antano Vienažindžio 130-osioms mirimo metinėms. 

Dalyvauja: aktorė Gražina Urbonaitė, Vilniaus mokytojų namų liaudiškos muzikos 

ansamblis „Kankleliai“, vadovė Daiva Čičinskienė. 

24 d. 12 val. Šv. Kotrynos 

bažnyčioje 

EKSKURSIJA „KOTRYNA TRUMPAM NUSIIMA KAUKĘ“ 

Trumpa drūta ir vasariška pietų meto ekskursija po vėsias Šv. Kotrynos bažnyčios 

erdves. Žiupsnelis istorijų apie įvairias šios erdvės metamorfozes padės trumpam 

pamiršti kaitrų vidudienį šurmuliuojančiame Vilniaus centre.  

24 d.  Virtualiai INICIATYVA-PROJEKTAS „NERIAM Į VILNIŲ “skirtas Vilniaus 700 metų jubiliejui. 

Kūrybinio rašymo dirbtuvės su Gabriele Labnauskaite. Dalyvauja užsienio lietuvių 

diasporos jaunimas ir moksleiviai. 

25 d. 11-15 

val.  

VMN 

kiemelyje 

BLUSTURGIS 

Antikvariniai daiktai, menininkų sukurti darbai, mielos smulkmenos bei kūrybinės 

dirbtuvėlės.  

26 d. 18 val. 215 

auditorijoje 

ETIKOS IR KULTŪROS MOKYKLOJE 

Paskaita „Asmenybė ir egoizmas “, lektorius Aleksandras Žarskus. 

27 d. 18 val. Baltojoje VAKARAS IŠ CIKLO „PASIDAINAVIMAI SU VERONIKA“ 

https://www.kultura.lt/events/view/7272/0/2022-06
https://kultura.lt/events/view/7131/17/2022-02
https://kultura.lt/events/view/7131/17/2022-02
https://kultura.lt/events/view/7131/17/2022-02
https://www.kultura.lt/events/view/7272/0/2022-06
https://www.kultura.lt/events/view/7182/0/2022-03
https://www.kultura.lt/events/view/7366/0/2022-09
https://kultura.lt/events/view/7131/17/2022-02
https://www.kultura.lt/events/view/7272/0/2022-06
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salėje Svečiuose Ališauskų šeimyna: Aistė (kanklės), Egidijus (birbynė), 

Akvilė ir Lukas (vokalas). Vakarą veda Veronika Povilionienė. 

28 d. – 

spalio 3 d. 

val. 

Baltojoje 

salėje 

INICIATYVA-PROJEKTAS „NERIAM Į VILNIŲ“skirtas Vilniaus 700 metų jubiliejui. 

Kino dirbtuvės „Vilniaus akis“. Dalyvauja užsienio lietuvių diasporos jaunimas ir 

moksleiviai. 

Spalio 28 d. 

19 val.  

Baltojoje 

salėje 

INICIATYVA-PROJEKTAS „NERIAM Į VILNIŲ “skirtas Vilniaus 700 metų jubiliejui. 

Protmūšis „Vilnius – kietas riešutėlis“. Dalyvauja užsienio lietuvių diasporos jaunimas 

ir moksleiviai. 

28 d. 14 val. Baltojoje 

salėje 

MOKYTOJŲ SENJORŲ KLUBO „SVETOČ“ LITERATŪRINĖ POPIETĖ 

„ŠVIESOS LYRA“ 

Dalyvauja klubo „Svetoč“ studija „Rodnik“. Popietę veda Greta Fedorčenko. 

 

PARODOS 

Rusėjp 7 – spalio 7 d. Mažojoje salėje XVI tarptautinio instrumentinio folkloro festivalio „Griežynė“ 

Rimanto Motiejūno ir Daivos Klovienės fotografijų parodos 

„Griežynė“ ir Algirdas Klova“. 

Birželio 6 – rugsėjo 30 d. Galerijoje 

„Koridorius“ 

Vilniaus vaikų ir jaunimo dailės mokyklos mokinių paroda.  

Birželio 27-rugsėjo 30 d. Vilniaus vaikų ir 

jaunimo meno 

galerijoje 

Vilniaus vaikų ir jaunimo dailės galerijos mokinių paroda 

„Paukščiai“. 

 

Organizatoriai pasilieka teisę keisti renginių dalyvius ir vietą. 

Inf. apie renginius tel.  261 6452, 262 3514  

Interneto svetainė  www.kultura.lt   

https://www.kultura.lt/events/view/6995/0/2021-10
https://www.kultura.lt/events/view/6995/0/2021-10
https://www.kultura.lt/events/view/7363/0/2022-09
http://www.kultura.lt/

