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VŠĮ KULTŪROS IR ŠVIETIMO CENTRO VILNIAUS MOKYTOJŲ NAMŲ 

 

2018 metų lapkričio mėn. renginių planas 

 

LAPKRITIS 

Data, laikas Vieta Pavadinimas Atsakingas 

darbuotojas 

4 d. 15 val. Baltojoje 

salėje 

VILNIAUS KUPIŠKĖNŲ KLUBO POPIETĖ Ramunė 

Butkutė 

5 d. 10 val. MIC, 226 

auditorijoje 

KŪRYBINIAI LIETUVIŲ LITERATŪROS SKAITYMAI 

Kūrybiniai skaitymai – tai interaktyvus, žaidimu ir refleksija grįstas 

užsiėmimas, kurio metu aktoriai, pasitelkę skirtingas technikas, 

skaito su mokiniais lietuvių (ir ne tik) literatūros kūrinius, o vėliau 

drauge su edukatoriais kviečia vaikus dalyvauti įvairiose teksto 

refleksijos ir aktualizavimo veiklose. Tuo pačiu – tai įtraukianti, 

tarpdisciplininė lietuvių kalbos pamoka, nes didžioji dauguma 

skaitomų tekstų įtraukti į lietuvių kalbos ir literatūros ugdymo 

programas. 

Ramunė 

Butkutė 

5 d. 18 val. 215 

auditorijoje 

ETIKOS IR KULTŪROS MOKYKLOJE 

Paskaita „Fravašai, angelai sargai, reinkarnacija, holonai“, lektorius 

Aleksandras Žarskus. 

Lina 

Užkuraitytė 

5 d. 18 val. Baltojoje 

salėje 

VAKARAS IŠ CIKLO „PAŽINKIME VILNIŲ“ 

Vakarą veda Algimantas Jucevičius. 

Ramunė 

Butkutė 

6  d. 10 val. MIC, 226 

auditorijoje 

KŪRYBINIAI LIETUVIŲ LITERATŪROS SKAITYMAI 

Kūrybiniai skaitymai – tai interaktyvus, žaidimu ir refleksija grįstas 

užsiėmimas, kurio metu aktoriai, pasitelkę skirtingas technikas, 

skaito su mokiniais lietuvių (ir ne tik) literatūros kūrinius, o vėliau 

drauge su edukatoriais kviečia vaikus dalyvauti įvairiose teksto 

refleksijos ir aktualizavimo veiklose. Tuo pačiu – tai įtraukianti, 

tarpdisciplininė lietuvių kalbos pamoka, nes didžioji dauguma 

skaitomų tekstų įtraukti į lietuvių kalbos ir literatūros ugdymo 

programas. 

 

6 d. 10 val. 215 

auditorijoje 

KŪRYBINĖS DIRBTUVĖS „MAŽIEJI BALSAI“ 

Meniniai užsiėmimai kūdikiams ir mamoms. Emocinio intelekto 

lavinimas per žodį ir ritmą. 

Lina 

Užkuraitytė 

6 d. 17 val. Didžiojoje 

salėje 

RUSŲ ROMANSŲ MYLĖTOJŲ KLUBE „MELOS“ 

SPEKTAKLIS-KONCERTAS „Nepretenzinga romanso esmė“ 

Dalyvauja „Art Teatras“: Liutauras Milišauskas (smuikas), Michail 

Maslovskij (bosas), Svetlana Smelcova (mecosopranas),  

Lidija Koroliova (fortepijonas). Koncertą veda Aleksandras 

Gladkich. 

Vyks meno studijos „Džiaugsmo planeta“, vadovė Liudmila 

Komarickaja, mokinių piešinių paroda.  

Viktorija 

Buivydė 

6 d. 18 val. Baltojoje 

salėje 

VAKARAS IŠ CIKLO „VIEŠNAGĖN PAS VILNIAUS 

DZŪKULIUS“ 

Folkloro ansamblio „Vilniaus dzūkuliai” naujos kompaktinės 

plokštelės „DZIMNAS SAPNAS: lietuvių liaudies baladės” 

sutiktuvės. 

Dalyvauja: folkloro ansamblis „Vilniaus dzūkuliai“, vadovė Daiva 

Steponavičienė, etnologė, hab. m. dr. Nijolė Laurinkienė, 

muzikantai Ramunė Steponavičiūtė, Loreta Pugačiukienė, Svajūnas 

Ilčiukas. 

Ramunė 

Butkutė 

http://www.kultura.lt/events/view/5337/0/2018-11
http://www.kultura.lt/events/view/3860/0/2015-11
http://www.kultura.lt/events/view/4428/0/2016-11
http://www.kultura.lt/events/view/5338/0/2018-11
http://www.kultura.lt/events/view/5242/0/2018-04
http://www.kultura.lt/events/view/4978/0/2017-11
http://www.kultura.lt/events/view/4978/0/2017-11
http://www.kultura.lt/events/view/5548/0/2018-11
http://www.kultura.lt/events/view/5548/0/2018-11
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7 d. 10 val. MIC, 226 

auditorijoje 

KŪRYBINIAI LIETUVIŲ LITERATŪROS SKAITYMAI 

Kūrybiniai skaitymai – tai interaktyvus, žaidimu ir refleksija grįstas 

užsiėmimas, kurio metu aktoriai, pasitelkę skirtingas technikas, 

skaito su mokiniais lietuvių (ir ne tik) literatūros kūrinius, o vėliau 

drauge su edukatoriais kviečia vaikus dalyvauti įvairiose teksto 

refleksijos ir aktualizavimo veiklose. Tuo pačiu – tai įtraukianti, 

tarpdisciplininė lietuvių kalbos pamoka, nes didžioji dauguma 

skaitomų tekstų įtraukti į lietuvių kalbos ir literatūros ugdymo 

programas. 

Ramunė 

Butkutė 

8 d. 14 val. Vilniaus 

miesto 

senamiestis 

Projekto MIESTAS UŽ MANO LANGO edukacinė ekskursija 

moksleiviams „Antikinės Vilniaus paslaptys“. Ekskursiją veda 

geologas Simonas Saarman. Dalyvauja Vilniaus Simono Daukanto 

gimnazijos moksleiviai. 

Renginys organizuojamas įgyvendinant Vilniaus miesto 

savivaldybės finansuojamą aplinkosauginio švietimo projektą. 

Lina 

Užkuraitytė 

8 d. 18 val. Baltojoje 

salėje 

TRADICINIŲ LIAUDIES MUZIKANTŲ KONCERTAS 

Griežia Joniškio ir Akmenės rajonų muzikantai. 

Ramunė 

Butkutė 

9 d. 17 val. Mažojoje 

salėje 

Evaldo Kazragio knygos GYVENIMO FIZIKAS pristatymas Viktorija 

Buivydė 

12 d. 10 val. MIC, 226 

auditorijoje 

KŪRYBINIAI LIETUVIŲ LITERATŪROS SKAITYMAI 

Kūrybiniai skaitymai – tai interaktyvus, žaidimu ir refleksija grįstas 

užsiėmimas, kurio metu aktoriai, pasitelkę skirtingas technikas, 

skaito su mokiniais lietuvių (ir ne tik) literatūros kūrinius, o vėliau 

drauge su edukatoriais kviečia vaikus dalyvauti įvairiose teksto 

refleksijos ir aktualizavimo veiklose. Tuo pačiu – tai įtraukianti, 

tarpdisciplininė lietuvių kalbos pamoka, nes didžioji dauguma 

skaitomų tekstų įtraukti į lietuvių kalbos ir literatūros ugdymo 

programas. 

 

12 d. 18 val. 215 

auditorijoje 

ETIKOS IR KULTŪROS MOKYKLOJE 

Paskaita „K. Jungas apie mirtį ir pomirtinį gyvenimą“,  

lektorius Aleksandras Žarskus. 

Lina 

Užkuraitytė 

13 d. 10 val. 215 

auditorijoje 

KŪRYBINĖS DIRBTUVĖS „MAŽIEJI BALSAI“ 

Meniniai užsiėmimai kūdikiams ir mamoms. Emocinio intelekto 

lavinimas per žodį ir ritmą. 

Lina 

Užkuraitytė 

13 d. 18 val.  Baltojoje 

salėje 

VAKARAS „PASIDAINAVIMAI SU VERONIKA“ 

Dalyvaus: Svajūnas Ilčiukas ir Gabrielė Pukelytė, K. Bradūno anūkė 

Vaiva Aglinskaitė. Baigiamasis projekto „Pasidainavimai su 

Veronika. Signatarų keliais“ renginys. Vakarą veda Veronika 

Povilionienė. 

Ramunė 

Butkutė 

14 d. 10 val. MIC, 226 

auditorijoje 

KŪRYBINIAI LIETUVIŲ LITERATŪROS SKAITYMAI 

Kūrybiniai skaitymai – tai interaktyvus, žaidimu ir refleksija grįstas 

užsiėmimas, kurio metu aktoriai, pasitelkę skirtingas technikas, 

skaito su mokiniais lietuvių (ir ne tik) literatūros kūrinius, o vėliau 

drauge su edukatoriais kviečia vaikus dalyvauti įvairiose teksto 

refleksijos ir aktualizavimo veiklose. Tuo pačiu – tai įtraukianti, 

tarpdisciplininė lietuvių kalbos pamoka, nes didžioji dauguma 

skaitomų tekstų įtraukti į lietuvių kalbos ir literatūros ugdymo 

programas. 

 

14 d. 17 val.  Baltojoje 

salėje 

VILNIAUS VEGETARŲ KLUBE 

Paskaita „Augalai saugo ne tik sveikatą“, lektorė gydytoja Sofija 

Tikuišienė. 

Ramunė 

Butkutė 

15 d. 13 val. Vilniaus 

miesto 

senamiestis 

Projekto MIESTAS UŽ MANO LANGO edukacinė ekskursija 

moksleiviams „Antikinės Vilniaus paslaptys“ 

Ekskursiją veda geologas Simonas Saarman. Dalyvauja Žemynos  

gimnazijos moksleiviai. 

Renginys organizuojamas įgyvendinant Vilniaus miesto 

savivaldybės finansuojamą aplinkosauginio švietimo projektą. 

Lina 

Užkuraitytė 

http://www.kultura.lt/events/view/5341/0/2018-11
http://www.kultura.lt/events/view/4982/0/2017-11
http://www.kultura.lt/events/view/5549/0/2018-11
http://www.kultura.lt/events/view/5342/0/2018-11
http://www.kultura.lt/events/view/4365/0/2016-11
http://www.kultura.lt/events/view/5242/0/2018-04
http://www.kultura.lt/events/view/4991/0/2017-11
http://www.kultura.lt/events/view/5345/0/2018-11
http://www.kultura.lt/events/view/5476/0/2018-11
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17 d. 11 val. Vilniaus 

miestas 

Projekto MIESTAS UŽ MANO LANGO edukacinis 

pasivaikščiojimas „Dešiniąja Neries krantine nuo Baltojo iki 

Karaliaus Mindaugo tilto“  

Renginys organizuojamas įgyvendinant Vilniaus miesto 

savivaldybės finansuojamą aplinkosauginio švietimo projektą. 

Lina 

Užkuraitytė 

19 d. 10 val. MIC, 226 

auditorijoje 

KŪRYBINIAI LIETUVIŲ LITERATŪROS SKAITYMAI 

Kūrybiniai skaitymai – tai interaktyvus, žaidimu ir refleksija grįstas 

užsiėmimas, kurio metu aktoriai, pasitelkę skirtingas technikas, 

skaito su mokiniais lietuvių (ir ne tik) literatūros kūrinius, o vėliau 

drauge su edukatoriais kviečia vaikus dalyvauti įvairiose teksto 

refleksijos ir aktualizavimo veiklose. Tuo pačiu – tai įtraukianti, 

tarpdisciplininė lietuvių kalbos pamoka, nes didžioji dauguma 

skaitomų tekstų įtraukti į lietuvių kalbos ir literatūros ugdymo 

programas. 

 

19 d. 18 val. Baltojoje 

salėje 

Knygos STANISLAVA LOVČIKAITĖ:„ŠIAURĖS LIETUVA – 

MŪSŲ ESATIES GŪŽTA“ pristatymas. 

Knygoje pasakojama apie Žiemgalos šviesuolę, Linkuvos mokytoją 

Stanislavą Lovčikaitę. 

Viktorija 

Buivydė 

19 d. 18 val. 215 

auditorijoje 

ETIKOS IR KULTŪROS MOKYKLOJE 

Paskaita „K. Jungo septyni pamokymai mirusiesiems“,  

lektorius Aleksandras Žarskus. 

Ramunė 

Butkutė 

20 d. 10 val. MIC, 226 

auditorijoje 

KŪRYBINIAI LIETUVIŲ LITERATŪROS SKAITYMAI 

Kūrybiniai skaitymai – tai interaktyvus, žaidimu ir refleksija grįstas 

užsiėmimas, kurio metu aktoriai, pasitelkę skirtingas technikas, 

skaito su mokiniais lietuvių (ir ne tik) literatūros kūrinius, o vėliau 

drauge su edukatoriais kviečia vaikus dalyvauti įvairiose teksto 

refleksijos ir aktualizavimo veiklose. Tuo pačiu – tai įtraukianti, 

tarpdisciplininė lietuvių kalbos pamoka, nes didžioji dauguma 

skaitomų tekstų įtraukti į lietuvių kalbos ir literatūros ugdymo 

programas. 

 

20 d. 18 val. Baltojoje 

salėje 

ŽEMAIČIŲ KULTŪROS DRAUGIJOS VAKARAS 

Vakarą veda Vilniaus žemaičių kultūros draugijos pirmininkas 

Strička Alvīds. 

Ramunė 

Butkutė 

21 d. 18.30 

val. 

Baltojoje 

salėje 

Koncertas O AŠ TAVAS AKIS TAIP ESU ĮSIMYLĖJUS...    

Dalyvauja Vilniaus mokytojų namų romansų ansamblis „Juodoji 

rožė“, vadovai Irena Belickienė ir Aleksandras Vasiliauskas. 

Ramunė 

Butkutė 

22 d. 18.30 

val. 

Baltojoje 

salėje 

LIETUVOS ANALITINĖS PSICHOLOGIJOS ASOCIACIJOS 

ATVIRŲ PASKAITŲ CIKLAS 

Tema „Didieji sapnai didžiųjų Lietuvos asmenybių dienoraščiuose 

ir prisiminimuose“. Lektorė jungiškosios krypties psichoanalitikė 

Elona Lovčikienė.  

Viktorija 

Buivydė 

23 d. 10 val. 215 

auditorijoje 

KŪRYBINĖS DIRBTUVĖS „MAŽIEJI BALSAI“ 

Meniniai užsiėmimai kūdikiams ir mamoms. Emocinio intelekto 

lavinimas per žodį ir ritmą. 

Lina 

Užkuraitytė 

23 d. 18 val. Mažojoje 

salėje 

Jaunimo meno projekto LAISVA PLATFORMA kūrybinės 

dirbtuvės 

Lina 

Užkuraitytė 

23 d. 19 val. Baltojoje 

salėje 

Jaunimo meno projekto LAISVA PLATFORMA jaunųjų muzikantų 

ir poetų koncertas. 

Lina 

Užkuraitytė 

24 d. 16 val. Didžiojoje 

salėje 

Vilniaus mokytojų namų B. Petrulionio turizmo klubo 67-ojo 

turistinio sezono uždarymo vakaras DIDIKŲ RŪMŲ SALONE: 

TEN, KUR MEILĖ IR ŽAVESYS 

Dalyvauja: Marijampolės kolegijos Kvietiškio dvaro istorinio šokio 

grupė „Reverence“, vadovė Daina Misiukevičienė, Marijampolės 

kultūros centro kamerinis ansamblis „Cantare“, vadovė Svetlana 

Maurutienė. Programoje V. Šekspyro, baroko epochos poezija, M. 

Kleopo Oginskio muzika. 

Ramunė 

Butkutė 

http://www.kultura.lt/events/view/5346/0/2018-11
http://www.kultura.lt/events/view/4366/0/2016-11
http://www.kultura.lt/events/view/5347/0/2018-11
http://www.kultura.lt/events/view/5547/0/2018-11
http://www.kultura.lt/events/view/5547/0/2018-11
http://www.kultura.lt/events/view/5242/0/2018-04
http://www.kultura.lt/events/view/4426/0/2016-11
http://www.kultura.lt/events/view/4426/0/2016-11
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24 d. Grigiškių 

kultūros 

centre 

KAPELŲ FESTIVALIS 

Dalyvauja Vilniaus mokytojų namų liaudiškos muzikos kapela 

„Vilnija“, vadovas Vytautas Zaikinas. 

Vytautas 

Zaikinas 

26 d. 10 val. MIC, 226 

auditorijoje 

KŪRYBINIAI LIETUVIŲ LITERATŪROS SKAITYMAI 

Kūrybiniai skaitymai – tai interaktyvus, žaidimu ir refleksija grįstas 

užsiėmimas, kurio metu aktoriai, pasitelkę skirtingas technikas, 

skaito su mokiniais lietuvių (ir ne tik) literatūros kūrinius, o vėliau 

drauge su edukatoriais kviečia vaikus dalyvauti įvairiose teksto 

refleksijos ir aktualizavimo veiklose. Tuo pačiu – tai įtraukianti, 

tarpdisciplininė lietuvių kalbos pamoka, nes didžioji dauguma 

skaitomų tekstų įtraukti į lietuvių kalbos ir literatūros ugdymo 

programas. 

Justinas 

26 d. 18 val. 215 

auditorijoje 

ETIKOS IR KULTŪROS MOKYKLOJE 

Paskaita „Žiūrėti į saulę“, lektorius Aleksandras Žarskus. 

Lina 

Užkuraitytė 

26 d. 18 val. Baltojoje 

salėje 

VAKARAS IŠ CIKLO „PAŽINIMO KELIAI IŠ VILNIAUS“  

Veda Algimantas Jucevičius. 

Ramunė 

Butkutė 

27 d. 10 val. MIC, 226 

auditorijoje 

KŪRYBINIAI LIETUVIŲ LITERATŪROS SKAITYMAI 

Kūrybiniai skaitymai – tai interaktyvus, žaidimu ir refleksija grįstas 

užsiėmimas, kurio metu aktoriai, pasitelkę skirtingas technikas, 

skaito su mokiniais lietuvių (ir ne tik) literatūros kūrinius, o vėliau 

drauge su edukatoriais kviečia vaikus dalyvauti įvairiose teksto 

refleksijos ir aktualizavimo veiklose. Tuo pačiu – tai įtraukianti, 

tarpdisciplininė lietuvių kalbos pamoka, nes didžioji dauguma 

skaitomų tekstų įtraukti į lietuvių kalbos ir literatūros ugdymo 

programas. 

 

27 d. 18 val. Baltojoje 

salėje 

VAKARAS IŠ CIKLO „PASIDAINAVIMAI SU VERONIKA“ 

Vakarą veda Veronika Povilionienė. 

Ramunė 

Butkutė 

28 d. 10 val. MIC, 226 

auditorijoje 

KŪRYBINIAI LIETUVIŲ LITERATŪROS SKAITYMAI 

Kūrybiniai skaitymai – tai interaktyvus, žaidimu ir refleksija grįstas 

užsiėmimas, kurio metu aktoriai, pasitelkę skirtingas technikas, 

skaito su mokiniais lietuvių (ir ne tik) literatūros kūrinius, o vėliau 

drauge su edukatoriais kviečia vaikus dalyvauti įvairiose teksto 

refleksijos ir aktualizavimo veiklose. Tuo pačiu – tai įtraukianti, 

tarpdisciplininė lietuvių kalbos pamoka, nes didžioji dauguma 

skaitomų tekstų įtraukti į lietuvių kalbos ir literatūros ugdymo 

programas. 

 

28 d. 14 val. Baltojoje 

salėje 

Mokytojų senjorų klubo „Svetoč“ popietė „Rudens elegija“ 

Dalyvauja klubo „Svetoč“ vokalinis ansamblis, vadovas Sergėjus 

Didenko.  

Ramunė 

Butkutė 

28 d. 18 val. Baltojoje 

salėje 

Ritos Bieliauskienės dokumentinio filmo DAINOS GALIA, apie 

kompozitorių , dirigentą Lionginą Abarių  pristatymas. 

Viktorija 

Buivydė 

29 d. 14 val. Baltojoje 

salėje 

KONCERTAS „SIGNATARŲ PAVEIKSLAI“ 

Dalyvauja Vilniaus mokytojų namų vokalinis ansamblis 

„Prisiminimai“, vadovė Akvilė Senkuvienė, Grigiškių kultūros 

centro folkloro ansamblis „Šaltinėlis“, vadovė Marina Bruzgulienė. 

Ramunė 

Butkutė 

30 d. 18 val. Baltojoje 

salėje 

Muzikos klube „VIENIŠAS VILKAS“ koncertas  

Dalyvauja: Šarūnas Mačiulis ir „Vilkai“, „Dinozaurai“, 

„Bliuzoholikai“, „Acustiniai niekšeliai“, „Dvi D“, Galina Zdanovič, 

Oleg Mozarskij, Aleksandr Kozlov, Aleksandr Charin. 

Ramunė 

Butkutė 

 

Organizatoriai pasilieka teisę keisti renginių dalyvius ir vietą. 

PARODOS 

 

Lapkričio 15-23 d. 

 

Mažojoje salėje 

 (219 aud.) 

Projekto MIESTAS UŽ MANO LANGO piktogramų paroda 

„Rudis nekaltas“ 

http://www.kultura.lt/events/view/5347/0/2018-11
http://www.kultura.lt/events/view/4367/0/2016-11
http://www.kultura.lt/events/view/4985/0/2017-11
http://www.kultura.lt/events/view/5347/0/2018-11
http://www.kultura.lt/events/view/5347/0/2018-11
http://www.kultura.lt/events/view/3604/0/2015-05
http://www.kultura.lt/events/view/4983/0/2017-11
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Lapkričio 29-gruodžio  Projekto MIESTAS UŽ MANO LANGO paroda „Laikas keičia 

žeme“ 

Spalio 10 – lapkričio 27 

d. 

Galerijoje 

„Koridorius“  

 

Spalio 25 d. -  lapkričio 

6 d. 

Lapkričio 10 d. – 

gruodžio 9 d.  

Vaikų  ir  jaunimo  

galerijoje  

 

Dovydas Tyla. „Neegzistuojančio žmogaus paroda“ (kuratorė 

Dalia Juodakytė). 

Iljos Bereznicko iliustracijų paroda „Baubui - 30!“ (kuratorė 

Justina Gražytė). 

Spalio 24 – lapkričio 24 

d. 

Galerijoje „Vartai“ Vajiko Chachkhiani – paroda „Pabaiga be pabaigos“ 

 
 

Darbo dienomis  Mokymosi ir 

informacijos centras  

(226 aud.) 

Seminarai, konferencijos kiti renginiai pedagogams. 

Darbo dienomis Meno avilys – 

MEDIATEKA  

(214 aud.) 

Filmų peržiūra, literatūra apie kiną ir kitas audiovizualines 

medijas, diskusijas, kūrybinės dirbtuvės. Plačiau žr. 

www.menoavilys.lt Tel. 8 605 58471 

 

Projektų vadovė Ramunė Butkutė 

Inf. apie renginius  tel.  261 6452, 262 3514  

El.p. ramune@kultura.lt    Interneto svetainė  www.kultura.lt   

http://www.menoavilys.lt/
mailto:ramune@kultura.lt
http://www.kultura.lt/

