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RENGINYS 

 

 

PLANUOJAMA 

DATA 

 

 

TRUMPAS RENGINIO APRAŠYMAS 

Renginių ciklas „Metų laikai“, „Žiemos 

skaitymai“. Tautinių mažumų bendruomenių 

nariai  pristato savo tautos kūrybą. (Tautinių 

kultūrų centras) 

2014-01mėn. Poezijos vakaras, kuriame tautinių mažumų bendruomenių kūrėjai pristato savo 

kūrybą. Naudojama vaizdo ir garso įranga. 

Bendruomenių naujametinių renginių 

ciklas:. Ukrainiečių, lenkų, baltarusių, 

azerbaidžaniečių, armėnų.  

2014-01-07 

 

Tautinių mažumų bendruomenių vaikai jaunimas skaito eiles, dainuoja kalėdines – 

naujametines dainas. Kiekviena tauta pristato savo šalies dainas, dainas, eilėraščius. 

Naudojama vaizdo ir garso įranga. 

Finalinis žiemos intelektualinis turnyras 

„Kas? Kur? Kada?“ 

2014-01 mėn. Tautinių bendruomenių intelektualinis turnyras, siekiant palengvinti ir suartinti 

bendruomenes tarpusavyje. Naudojama vaizdo ir garso įranga. 

„Juodasis sausis. Baku 1990 m.“ 2014-01-20 Azerbaidžano tautos „Juodojo sausio“ minėjimas. Pranešimai. Parengiama ir 

pristatoma vaizdinė medžiaga. Literatūrinė kompozicija. Naudojama vaizdo ir garso 

įranga. 

Muzikinė  - literatūrinė kompozicija „Mano 

Lietuva“, skirta Lietuvos Valstybės 

atkūrimo dienai paminėti. 

Fotonuotraukų paroda „K.Donelaitis 

šiandien“ 

2014-02-14 Pristatoma muzikinė – literatūrinė kompozicija „Mano Lietuva“, skirta Lietuvos 

Valstybės dienai paminėti. Renginio metu vyksta foto parodos „K. Donelaitis šiandien“ 

atidarymas. Naudojama vaizdo ir garso įranga. 

Seminaras „Tautinių mažumų integracijos į 

visuomeninį ir kultūrinį Lietuvos gyvenimą 

aspektai“ 

2014-02 mėn. Seminaras tautinių bendruomenių nariams. Informuoti, supažindinti, supažindinti 

tautinių mažumų bendruomenių narius su Lietuvos kultūriniu gyvenimu. 

Kino lektoriumas 2014 02 mėn. Geriausių  filmų peržiūra ir aptarimas. Naudojama vaizdo ir garso įranga. 



Šventė „Kazokų šlovė“ 2014-02-23 

 

Pagerbiami Didžiojo karo dalyviai – veteranai. Naudojama vaizdo ir garso įranga. 

„XX a. tragedija“. Genocido aukų 

minėjimas 

2014-02-25 Prisimenamos XX a. genocido aukos. Vyksta minėjimas. Pristatoma vaizdinė 

medžiaga. Parengta foto, knygų ekspozicija. Naudojama vaizdo ir garso įranga. 

Foto paroda „Mano Lietuva“ 2014-02 mėn. Foto parodos „Mano Lietuva“ atidarymas. Susitikimas su foto kūrėjais. Naudojama 

vaizdo ir garso įranga. 

„Ukrainiečių kalendorius“ 2014-03 mėn. Literatūriniai skaitymai. Pristatomi iškiliausi ukrainiečių literatai ir poetai. Parengiama 

foto ekspozicija. Naudojama vaizdo ir garso aparatūra. 

Edukacinė valanda „Žiema, žiema bėk iš 

kiemo!“. Užgavėnių tradicijos. 

2014-03-04 Edukacinė valanda „Gaminame Užgavėnių  kaukę“ 

Dalyvauja  tautinių mažumų bendruomenių atstovai ir svečiai. Skirta išsaugoti kultūrinį 

paveldą.. 

Ukrainiečių kultūros dienos 

 

2014-03 mėn. 

nuo 07 iki 11 d. 

 

 Foto nuotraukų paroda „ Mano Ukraina“ . 

 Ukrainos  pasididžiavimo ir garbės vakaras. 

 Šventė, skirta  poeto T. Ševčenkos gimimo 200- toms metinėms paminėti 

Pristatoma foto paroda „Mano Ukraina“. Pagerbiami įžymūs ukrainiečių tautos 

žmonės. Literatūriniai skaitymai, skirti T. Ševčenkos 200 –toms  gimimo metinėms. 

Naudojama vaizdo ir garso aparatūra. 

„Stačiatikių Užgavėnių tradicijos“ 2014-03 mėn. Kalendorinė šventė į kuria kviečiami tautinių mažumų bendruomenių atstovai ir 

svečiai. Skirta tradicijų saugo Naudojama vaizdo ir garso aparatūra.  

Šventinis koncertas „Užaugau Lietuvoj, 

šalelėj mylimoj“, skirtas Lietuvos 

nepriklausomybės atkūrimo dienai paminėti. 

2014-03-10 Tautinių mažumų bendruomenių atstovai, moksleiviai, studentai skaito eiles, skirtas 

savo Tėvynei. 

Totorių bendruomenės tarybos susirinkimas 2014 -03 mėn. Totorių bendruomenės atstovai pateikia aktualiausias bendruomenės temas. 

Lietuvių kalbos kursai tautinių mažumų 

bendruomenių atstovams, siekiant padėti 

integruotis į lietuvių visuomenę (2 grupės). 

2014 – 03, 05 

mėn. 

Lietuvių kalbos kursai tautinių mažumų bendruomenių atstovams, siekiant padėti 

integruotis į lietuvių visuomenę, supažindinti su lietuvių tautos tradicijomis, istorija, 

Klaipėdos miestu ir kt. Naudojama vaizdo įranga. 

Azerbaidžaniečių pavasario šventė  - 

„Novruz Bairam“ 

2014-03-21 Azerbaidžaniečių bendruomenė kviečia tautinių bendruomenių atstovus į gražiausią 

pavasario šventę „Novruz Bairam“. Supažindina  su tradicijomis, papročiais. 

Naudojama vaizdo ir garso įranga. 



Kūrybinės dirbtuvės „Aš matau saulę“. 2014 -03 mėn. Tautinių bendruomenių nariai, vaikai, jaunimas dalyvauja edukaciniuose užsiėmimuose 

„Aš matau saulę“.. 

Stačiatikių tradicijų kalendorius - „Pavasario 

žadinimo šventė“ 

2014- 04 mėn. Kalendorinė šventė į kurią kviečiami tautinių bendruomenių atstovai, klaipėdiečiai ir 

miesto svečiai. Šventė skirta tradicijų išsaugojimui. 

Kino lektoriumas 2014 04 mėn. Geriausių  filmų peržiūra ir aptarimas. Naudojama vaizdo ir garso įranga. 

Armėnų tautos genocido aukų minėjimas. 2014-04-24 Pristatoma literatūrinė – muzikinė kompozicija, skirta Armėnų tautos genocido aukoms 

atminti. Naudojama vaizdo ir garso įranga. 

Vakaronė „Velykų vakaras“ 2014-04-25 

 

Renginys, skirtas  tautinių mažumų bendruomenių nariams, vaikams. Jaunieji tautinių 

bendruomenių nariai, vaikai ir jaunimas žaidžia senuosius lietuvių liaudies žaidimus, 

spėja mįsles, dainuoja dainas. 

 

 

„Mažosios Velykėlės“. Žaidimai. Burtai. 

Spėjimai. 

2014-04-27 Edukacinis užsiėmimas, kurio metu bus pasakojama apie Velykų tradicijas įvairiose 

šalyse, supažindinama su senosiomis Velykų šventės tradicijomis ir papročiais. 

Mokomi žaidimai. Gaminami Velykiniai papuošimai, marginami velykiniai kiaušiniai. 

Tautinių kultūrų centro vidiniame kiemelyje dainuojamos dainos, skirtos Žemės 

prabudimui. 

Naudojama vaizdo ir garso įranga. 

Renginių ciklas „Metų laikai“, „Pavasario 

skaitymai“. Tautinių mažumų bendruomenių 

nariai  pristato savo tautos kūrybą. 

2014-04 mėn. Poezijos vakaras, kuriame tautinių mažumų bendruomenių kūrėjai pristato savo 

kūrybą. Naudojama vaizdo ir garso įranga. 

Baltarusių kultūros dienos. „Vakaras su 

„Kupalinka“ 

2014-05-24 

 

Dainų (baltarusių, ukrainiečių, lietuvių) dainų vakaras. 

(Klaipėdos skulptūrų parke). Naudojama vaizdo ir garso įranga. 

 

„Azerbaidžano Respublikos diena“ 2014-05-28 Paminima svarbiausia diena – Azerbaidžano Respublikos diena. Pristatoma vaizdinė 

medžiaga. Naudojama vaizdo ir garso aparatūra. 

Tapybos/fotonuotraukų paroda“  2014-05 mėn. Armėnų autorių darbų pristatymas, dalyvaujant menininkams, tautinių bendruomenių 

nariams, moksleiviams, studentams. Naudojama vaizdo ir garso aparatūra. 



„Kaip gyveni tautieti?“ 2014-05 mėn. Susitikimas su delegacija iš Punsko. Įteikiamos tautiečiams padėkos ir gėlės. 

„Kūrybiniai susitikimai“ 2014-05 mėn. Susitikimai su literatais. Skaitymai. Aptarimas. Naudojama vaizdo ir garso aparatūra. 

Projektas. Tarptautinė Totorių šventė 

„Sabantui“ 

2014 06 mėn. Tarptautinė šventė, skirta sujungti visus Lietuvoje gyvenančius totorius, pristatyti 

nacionalinį paveldą, puoselėti totorių liaudies tradicijas, papročius ir stiprinti 

kultūrinius ryšius. Vyksta totorių amatų, tautinio paveldo pristatymas.  

totorių liaudies talentų pasirodymai, senieji totorių papročiai, žaidimai ir sporto 

varžybos.  

Šventėje dalyvauja Klaipėdos miesto tautinė bendruomenės.  

Naudojama vaizdo ir garsi įranga.  

Parodos atidarymas „Mūsų Artekas“ 2013-06-01 

 

Parodos „Mūsų Artekas“ pristatymas, dalyvaujant jauniesiems ukrainiečių atstovams – 

vaikams, kurie jau daugelį metų dalyvauja stovykloje ir garsina savo šalį. 

„Stačiatikių tradicijų kalendorius – 

Stačiatikių tradicijos „Trojica“ 

2014 -06 mėn. Tautinių bendruomenių nariai supažindinami su stačiatikių tradicijomis. Naudojama 

vaizdo ir garso įranga. 

Šventė „Draugystės vainikas“ 2013-06-01 

 

Dalyvauja Klaipėdos jaunimo centro vokalinis ansamblis „Lel“, „Pajūrio“ pagrindinės 

mokyklos folkloro studija „Veretionce“, folklorinis ansamblis „Večiora“. 

Tapybos/fotonuotraukų paroda „Vasaros 

eskizai“ 

2013-06 mėn. Parodos „Vasaros eskizai“ pristatymas, dalyvaujant meno žinovams. Naudojama 

vaizdo ir garso įranga. 

Kino lektoriumas 2014- 06 mėn. Geriausių  filmų peržiūra ir aptarimas. Naudojama vaizdo ir garso įranga. 

Baltarusių šventė „Ivana Kupali“ 2014-06-22 

 

Pristatoma graži baltarusių šventė „Ivana Kupaly“. Ieškoma paparčio žiedo, 

dainuojamos senosios baltarusių dainos. Naudojama garso įranga. 

„Ukrainiečių kalendorius“ 2014-06 mėn. Literatūriniai skaitymai. Pristatomi iškiliausi ukrainiečių literatai ir poetai. Parengiama 

foto ekspozicija. Naudojama vaizdo ir garso aparatūra. 

„Konstitucijos diena“, skirta Ukrainos 

Konstitucijos dienai paminėti. 

2014-06-28 Tradicinis Ukrainiečių renginys, skirtas išsaugoti tautos savimonę, nacionalines 

vertybes. 

Kviečiami ukrainiečių bendruomenės atstovai ir svečiai. 



Valstybės šventė. Mindaugo karūnavimo 

diena. 

2014-07 mėn. Vakaras, skirtas Mindaugo karūnavimo dienai. Eilės, dainos. 

Naudojama vaizdo ir garso įranga. 

Finalinis vasaros  intelektualinis turnyras 

„Kas? Kur? Kada?“ 

2014-07 mėn. Tautinių bendruomenių intelektualinis turnyras, siekiant palengvinti ir suartinti 

bendruomenes tarpusavyje. 

Projektas „Šeimos, meilės ir ištikimybės 

diena – tautinių kultūrų centre“. 

2014-07-08 Atidaroma  šeimų fotoateljė. Piešimas ant asfalto „Mano šeima“. Viktorina  „Ar mane 

myli?“. Šeimų komandų rungtys. Muzikinė programa. Dalyvauja - Klaipėdos miesto 

tautinių mažumų  kultūrų bendruomenės ,tautinių kultūrų meno kolektyvai, 

klaipėdiečiai ir miesto svečiai. Skirta išsaugoti ir puoselėti šeimos tradicijas, 

pasveikinti daugiavaikes šeimas.  

(Tautinių kultūrų centro kiemelyje). 

Kino lektoriumas 2014 -08 mėn. Geriausių  filmų peržiūra ir aptarimas. Naudojama vaizdo ir garso įranga. 

„Ukrainiečių kalendorius“ 2014-08 mėn. Literatūriniai skaitymai. Pristatomi iškiliausi ukrainiečių literatai ir poetai. Parengiama 

foto ekspozicija. Naudojama vaizdo ir garso aparatūra. 

Renginių ciklas „Metų laikai“, „Vasaros 

skaitymai“. Tautinių mažumų bendruomenių 

nariai  pristato savo tautos kūrybą. 

2014-08mėn. Poezijos vakaras, kuriame tautinių mažumų bendruomenių kūrėjai pristato savo 

kūrybą. 

Ukrainiečių sekmadieninės mokyklos 

mokslų metų pradžios atidarymo šventė 

 

2014-09-08 

 

Šventinis koncertas, piešinių paroda, skirta ukrainiečių sekmadieninės mokyklos 

mokslų metų pradžios atidarymui. 

Naudojama vaizdo ir garso aparatūra. 

Lietuvių kalbos kursai tautinių mažumų 

bendruomenių atstovams, siekiant padėti 

integruotis į lietuvių visuomenę. (2 grupės) 

2014–09-11 

 

Lietuvių kalbos kursai tautinių mažumų bendruomenių atstovams, siekiant padėti 

integruotis į lietuvių visuomenę, supažindinti su lietuvių tautos tradicijomis, istorija, 

Klaipėdos miestu ir kt. 

ES išvažiuojamasis totorių susirinkimas 2014 -09 mėn. Susitikimas su ES totorių delegacija.  

Naudojama vaizdo ir garso įranga. Įteikiamos gėlės. 

Susitikimas su LSS, Klaipėdos universiteto 

studentais 

2014-09 mėn. Pristatoma tautinių kultūrų centro veikla. Vyksta gražūs abipusiai kultūriniai mainai.  

Naudojama vaizdo ir garso aparatūra. 

„Gimtoji kalba – tautos dvasia“ 2014-09-17 

 

Disputas „Gimtoji kalba – tautos dvasia“, skirtas tautinių bendruomenių nariams. 



„Tautos diena“. Armėnijos 

nepriklausomybės dienos minėjimas. 

2014-09-21 Prisimenama Armėnijos tautos istorija. Pristatoma vaizdo medžiaga. Naudojama 

vaizdo ir garso įranga. 

Šventinis vakaras, skirtas  totorių 

bendruomenės įkūrimo 10-čiui paminėti 

2014-09-26 Šventinis koncertas, skirtas totorių bendruomenės 10 – čęiui paminėti. Naudojama 

vaizdo ir garso aparatūra. 

Tapybos/fotonuotraukų paroda „Rudens 

akimirkos“ 

2014-09 mėn. Parodos atidarymas, dalyvaujant foto menininkams, meno žinovams. Naudojama 

vaizdo ir garso aparatūra. 

Teminis vakaras „Kazokų šlovė“ 2013-10-14 

 

Prisimenami ir pagerbiami iškiliausi ukrainiečių tautos vyrai. Įteikiamos gėlės, 

padėkos. Naudojama vaizdo ir garso aparatūra. 

„Mano gimtoji šalis“. Azerbaidžano 

nepriklausomybės dienos minėjimas 

2014-10-18 Šokių, eilių, dainų pynė – AZERBAIDŽANUI. 

Dalyvauja azerbaidžaniečių draugijos  „Azeris“ nariai. 

Kino lektoriumas 2014 -10 mėn. Geriausių  filmų peržiūra ir aptarimas. Naudojama vaizdo ir garso įranga. 

Literatūriniai skaitymai „Šaukia mane karo 

balsas“, skirti I pasaulinio karo 100- čiui 

paminėti 

2014 -10 mėn. Literatūriniai skaitymai „Šaukia mane karo balsas“. Jaunieji studentai, moksleivijos 

atstovai skaito eiles, literatūrinius kūrinius. Naudojama vaizdo ir garso įranga. 

Renginių ciklas „Metų laikai“, „Rudens 

skaitymai“. Tautinių mažumų bendruomenių 

nariai  pristato savo tautos kūrybą. 

2014-10 mėn. Poezijos vakaras, kuriame tautinių mažumų bendruomenių kūrėjai pristato savo 

kūrybą. 

Tautinių kultūrų festivalis „Tautinių kultūrų 

diena“ 

2014-11-08 Konkursas "Aš piešiu protėvių gimtinę"(tautinių kultūrų centre, bendrojo lavinimo 

mokyklose). Kūrybinių darbų-piešinių paruošimas ir apipavidalinimas. Piešinių 

aplanko sudarymas ir parengimas.(Klaipėdos miesto savivaldybės tautinių kultūrų 

centre) 

Piešinių "Aš piešiu protėvių gimtinę" paroda. "Atvirų durų dienos". Atsiliepimai, 

piešinių atranka ir vertinimai (tautinių kultūrų centre). 

Tautinių kultūrų festivalis "Tautinių kultūrų diena". Kūrybinių darbų-piešinių 

eksponavimas ir pristatymas visuomenei, piešimo konkurso "Aš piešiu protėvių 

gimtinę" nugalėtojų apdovanojimai, tautinių mažumų meno kolektyvų pasirodymai. 

(Klaipėdos koncertų salėje).  



„Lenkijos nepriklausomybės diena“. 

Lenkijos nepriklausomybei, skirtas 

minėjimas. 

2014-11-11 Lenkijos nepriklausomybės dienai, skirtas susibūrimas ir paminėjimas. 

„Šv. Martyno diena“ 2014-11-11 Vokiečių bendruomenės „Šv. Martyno diena“ šventinis minėjimas, eisena ir kt. 

„Rekviem  Šviesai“ 2014-11-23 

 

Muzikinė kompozicija „Rekviem  Šviesai“. Dalyvauja meniniai kolektyvai, solistai, 

menininkai.  Naudojama vaizdo ir garso įranga. 

„Ukrainiečių kalendorius“ 2014-11 mėn. Literatūriniai skaitymai. Pristatomi iškiliausi ukrainiečių literatai ir poetai. Parengiama 

foto ekspozicija. Naudojama vaizdo ir garso aparatūra. 

Leidinio apie Klaipėdos miesto 

bendruomenių veiklą ruošimas, 

maketavimas, spausdinimas 

2014-11 mėn. Parengiama medžiaga apie tautinių bendruomenių kulinarinį paveldą. 

Kalėdinių/naujametinių renginių ciklas. 

„Naujųjų metų belaukiant “. Šventės 

papročiai ir tradicijos. 

2014-12 mėn. Tautinių bendruomenių narai, jaunimas pristato savo tautos papročius, tradicijas. 

Naudojama vaizdo ir garso aparatūra. 

Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos 

seminaras tautinių mažumų bendruomenių 

nariams 

2014-12 mėn. Seminaras tautinių bendruomenių nariams apie lygias galimybes.  Naudojama vaizdo ir 

garso aparatūra 

Kino lektoriumas 2014 -12 mėn. Geriausių  filmų peržiūra ir aptarimas. Naudojama vaizdo ir garso įranga. 

Naujųjų Metų šventė 2014-12-27 

 

Tautinių bendruomenių narių vaikų susitikimas su vaikais turinčiais negalia. 

Tarpusavio ryšių stiprinimas. Naudojama vaizdo ir garso aparatūra. 

„Paplotėlių vakaras“ 2014-12 mėn. Lenkų skyriaus nariai kviečia  tautinių bendruomenių narius ir pristato lenkų tautos 

tradicijas ir papročius. Naudojama vaizdo ir garso aparatūra. 

Viso pasaulio azerbaidžaniečių solidarumo 

diena 

2014-12-28 Minėjimas, skirtas Viso pasaulio azerbaidžaniečių solidarumo dienai paminėti. 

Dalyvauja tautinių bendruomenių atstovai. Naudojama vaizdo ir garso aparatūra. 

   

 

Direktorė          Jelena Butkevičienė  


