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I.

ĮSTAIGOJE 2016 METAIS ĮVYKUSIŲ RENGINIŲ (VEIKLŲ) APŽVALGA

VEIKLOS KRYPTYS:
1. Etnokultūros paveldo puoselėjimas
2. Socialinės atskirties mažinimas, laisvalaikio organizavimas
3. Sveikos gyvensenos populiarinimas
4. Meninio ugdymo skatinimas
5. Profesinis tobulinimas ir inovatyvi edukacija
6. Aplinkosauginės mąstysenos, darnios aplinkos vystymas
7. Profesionaliojo meno sklaida
8. Mėgėjų meno veikla
9. Tarpdisciplininiai kultūriniai renginiai
10. Pilietinės kultūros ugdymas

Eilės
Nr.

Renginio/
veiklos
pavadinimas

Renginio/
veiklos data

Renginio/
veiklos trumpas aprašymas

Faktiškai
patirtos
išlaidos Renginio/
pagal lėšų veiklos
šaltinius
dalyvių
(Eur)
skaičius
(Vilniaus
(jei tokių
miesto
buvo)
savivaldybės,
rėmėjų ir kt.
lėšos)

ETNOKULTŪROS PAVELDO PUOSELĖJIMAS
1.

„Didžiosios
šventės
mažiesiems“.
Šventė visai
šeimai „Lik
sveika, Kalėdų
eglute“.

Sausio 6 d.

Renginys tęstinis, tradicinis buvo organizuotas
dvidešimt penktus metus, tradiciškai per Trijų
Karalių šventę, sausio 6 d. šiuo renginiu
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. Šventėje vyko įvairios
pramogos, muzikinė pasaka, Trijų Karalių
laiminimas, fejerverkai.

1.200 Eur 500
VšĮ
„Vilniaus
festivaliai“
gauto
finansavi
mo

2.

Šventė

Vasario 9 d.

Įvyko Užgavėnių šventimas su tradiciniais

524,17

1

700

„Užgavėnių
šėlsmas“.

Užgavėnių personažais, dainomis, žaidimais,
Morės deginimu. Mokytojų namų kiemelyje,
dalyvavo folkloro ansambliai, kurie Vilniaus
bendruomenei priminė šventės tradicijas. Nuo
ryto vyko persirengėlių kieminėjimai
senamiestyje.

Eur
iš VMN
biudžeto.

3.

Vaikų ir
jaunuolių
folkloro
ansamblio
„Reketukas“
veikla.

Sausis –
gegužė,
rugsėjis –
gruodis

Visus metus vyko ansamblio veikla, rengiamos
naujos programos, koncertuojama, vyko šeimos
popietės. Dalyvavimas ansamblio veikloje, tai
jaunų žmonių saviraiška, tobulėjimas, augimas su
tradicinėmis lietuvių dainomis, žaidimais,
papročiais.
Iš viso 72 veiklos

7,10 Eur
iš VMN
biudžeto

1000

4.

„Pasidainavima Sausis –
gegužė,
i su Veronika
visai Lietuvai“. rugsėjis –
gruodis

Vakarų cikle du kartus per mėnesį, kartu
padainuoti ir pajusti bendrystę, prisiminti ar iš
naujo atrasti liaudies dainą rinkosi įvairaus
amžiaus, profesijų, socialinio statuso žmonės.
Liaudies dainų atlikėja Veronika Povilionienė
kvietė dainininkus, mėgėjų meno kolektyvus iš
Vilniaus ir kitų Lietuvos regionų kartu muzikuoti.
Pasidainavimų vakarai organizuojami nuo 2004
m.

3500 Eur
iš LKT
finansavi
mo

2000

27,01 Eur
iš VMN
biudžeto

1000

16,52 Eur
iš VMN
biudžeto

630

8,26 Eur
iš VMN
biudžeto

550

47,71 Eur
iš VMN
biudžeto

380

„Pasidainavimai su Veronika“ šiais metais
keliavo po Lietuvą. Pasidainavimams
suburtos Vievio miestelio ir Toliejų kaimo
bendruomenės. Pasitelkus bendruomenes
vyko muzikos popietės, kūrybinės dirbtuvės
pristatant vietos liaudies menininkus.2016m.
5.

Vilniaus
žemaičių
vakarai.

Sausis –
gegužė,
rugsėjis –
gruodis

6.

Vakarai
„Viešnagėn pas
Vilniaus
Dzūkulius“.

Sausis –
gegužė,
rugsėjis –
gruodis

7.

Vilniaus
kupiškėnų
klubo popietės.

Sausis –
gegužė,
rugsėjis –
gruodis

8.

Folkloro
ansamblio
„Krivūlė“
programa.

Sausis –
gegužė,
rugsėjis –
gruodis

įvyko 72 renginiai
Kartą per mėnesį vyko klubo vakarai į kuriuos
buvo kviečiami iš Žemaitijos kilę, rašytojai,
istorikai, muzikantai, dainininkai, aktoriai. Vakarų
metu buvo pristatoma Žemaitijos regiono istorija,
paveldas, muzikos ir literatūros projektai.
Iš viso 9 renginiai.
Veikloje dalyvavo Vilniuje gyvenantys dzūkai,
mėgėjų meno kolektyvai, rašytojai, dailininkai,
mokytojai ir kt. šviesuoliai ar visuomenės veikėjai
iš Dzūkijos regiono.
Iš viso 9 renginiai.
Veikloje dalyvavo kraštiečiai, mokslo ir meno
veikėjai. Į klubo narių susitikimus buvo kviečiami
įžymūs Kupiškio krašto rašytojai, mokslininkai,
seniūnijų kultūros kolektyvai, o taip pat Lietuvoje
garsūs, žmonės ar etnografiniai kolektyvai.
Iš viso 9 popietės.
Tai liaudiškos muzikos mylėtojų ir entuziastų
sambūris, kurio dalyviai visus metus repetuoja du
kartus per savaitę. Parengė įvairias programas ,
koncertavo VMN , bei įvairiuose Lietuvos miestų
bendruomenėse.
Iš viso 80 veiklų.
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9.

Žemaičių
folkloro
ansamblio
„Tyklė”
programa.

Sausis –
gegužė,
rugsėjis –
gruodis

Ansamblis ir šiuos visus metus daug dėmesio
skyrė Žemaičių krašto ir Mažosios Lietuvos
paribio folklorui, etniniam paveldui, tarmei.
Ansamblio kūrybinė veikla - paieškos ir
sklaida, meilė savo gimtajai Žemaitijai,
senolių palikimui, kraštiečių vienminčių
bendrystei.
Iš viso 23veiklos
Ansamblis, įkurtas nuo 1969 m. Ansamblio
veikloje dalyvavo įvairių kartų ir profesijų
žmonės, kuriuos vienija meilė lietuvių
liaudies vokalinei, instrumentinei, religinei
muzikai. Ansamblio veiklos programa buvo

10. Liaudiškos
muzikos
ansamblio
„Kankleliai”
programa.

Sausis –
gegužė,
rugsėjis –
gruodis

11. Tautiškos
muzikos
ansamblio
„Vilnija“
programa.

Sausis –
gegužė,
rugsėjis –
gruodis

Ansamblis dalyvavo ne tik VMN veikloje, bet
buvo aktyvus Vilniaus miesto ir Lietuvos
regionų švenčių dalyvis.

12. Liaudies šokių
kolektyvo
„Šoktinis”
programa.

Sausis –
gegužė,
rugsėjis –
gruodis

13. Renginių
ciklas: Advento
vakarojimai,
Kalėdų šviesa,
sveiki Naujieji!

Gruodžio
1–31 d.

Kolektyvas susibūrė 2009 m. Kolektyvo tikslas
buvo ne tik saugoti, puoselėti liaudiškas lietuviško
šokio tradicijas, bet ir bendrauti, dalintis gera
nuotaika kolektyve ir skelbti ją žiūrovams.
Paruoštuos 2 naujos programos. Koncertuota
VMN renginiuose , bei Lietuvos bendruomenių
veikloje. Dalyvauta tarptautiniame festivalyje.
Iš viso 44 veiklos
Gruodžio mėnesį Mokytojų namuose buvo
rengiami šventiniai vakarojimai šeimoms,
vaikams, Vilniaus bendruomenei. Juose dalyvavo
mėgėjų meno kolektyvai, pomėgių klubų dalyviai,
profesionalūs menininkai bei atlikėjai.
Iš viso 31 veikla

39,86 Eur
iš VMN
biudžeto

376

21,04 Eur
iš VMN
biudžeto

507

22,01 Eur
iš VMN
biudžeto

485

skirta Lietuvos valstybingumo ir tautiškumo
stiprinimui.
Iš viso 42 veiklos

Iš viso 43 renginiai.

27,90 Eur
iš VMN
biudžeto

462

726,64
Eur
iš VMN
biudžeto.

680

SOCIALINĖS ATSKIRTIES MAŽINIMAS, LAISVALAIKIO ORGANIZAVIMAS
14. „Didžiosios

Balandžio 3d. Socialinio renginio dalyviai - moksleiviai iš
Lietuvos specialiųjų ugdymo įstaigų. Per
Atvelykį kiemelyje vyko vaikų sukurtų
rankdarbių labdaros mugė. Buvo rengiama
interaktyvi meninė pramoginė programa,
kurioje dalyvavo televizinių muzikos projektų
atlikėjai, kiti partneriai. Projektas
organizuojamas su LR vaiko teisių apsaugos
kontrolierės įstaiga.

862,44
Eur
iš VMN
biudžeto.

600

15. Socialinė
labdaros akcija

Rugsėjo 5 d.
- gruodžio 15

691,07
Eur

1150

šventės
mažiesiems”.
Mažųjų
velykėlės,
Atvelykio šventė
– pavasario
labdaros mugė/
paroda „Angelų
vaikai – su meile
jums“.

Akcija rengiama nuo spalio mėn.o vykdoma prieš
šv. Kalėdas. VMN kreipėsi į rėmėjus kviesdami
3

d.
„Saldžios
Kalėdos Angelų
vaikams“.

dalyvauti akcijoje aukojant įvairią produkciją.
Gruodžio mėnesį suaukotos dovanos buvo
išdalintos specialiųjų ugdymo įstaigų vaikams.
Buvo aplankyta per 30 įstaigų.
Ansamblio veikloje dalyvavo rusakalbiai sostinės
pedagogai–senjorai. Dalyviai rengė įvairias
programas, dalyvavo sveikatingumo
užsiėmimuose, minėjo Valstybei svarbias datas,
užsiėmė aktyvia socialine veikla.
Iš viso 25 renginiai.

iš VMN
biudžeto.

138,96
Eur iš
VMN
biudžeto

16. Literatūrinio –
vokalinio
ansamblio
„Svetoč”
veikla.

Sausis –
gegužė,
rugsėjis –
gruodis

17. Lietuvos
mokytojų
literatų
„Spindulio”
draugijos
veikla.

Sausis –
gegužė,
rugsėjis –
gruodis

Organizuojamose literatūrinėse popietėse
dalyvavo žinomi rašytojai, poetai, skaitovai,
muzikos atlikėjai. Mokytojai literatai pristatė savo
kūrybą, vyko naujų knygų pristatymai, konkursai,
autoriniai kūrybos ir teminiai vakarai.
Iš viso 9 vakarai.

18. Mokytojo Balio
Petrulionio
turistų klubo
susitikimai.

Sausis –
gegužė,
rugsėjis –
gruodis

19. „Vienišo vilko“
muzikos klubo
programa

Sausis –
gegužė,
rugsėjis –
gruodis
Sausis –
gegužė,
rugsėjis –
gruodis

Mokytojo Balio Petrulionio turistų klubas veikia
nuo 1951 m. Be pagrindinės savo veiklos turizmo,
klubo nariai yra ir buvo praeitais metais aktyvūs
VMN veiklos organizatoriai ir dalyviai. Rengė
sveikatinimo programas, susitikimus su turizmo
veiklą vykdančiomis LT bendruomenėmis.
Iš viso 38 veiklos
„Vienišo vilko“ muzikos klubas sutelkė ir vienijo
įvairių kartų, skirtingų stilių muzikantus. Buvo
rengiamos bei pristatomos naujos programos.
Iš viso 9 koncertai.

20. Mišraus
senjorų choro
„Versmė”
veikla.

640

330

1200

15,92 Eur
iš VMN
biudžeto

600

Choras veiklą vykdo 30-tus metus. Per
ataskaitinius metus kolektyvas rengė įvairias
programas, dalyvavo senjoriškuose projektuose,
Lietuvos senjorų ir šokių dainų šventėje „Mes vėl
kartu“.
Iš viso 54veiklos

550

21. Vokalinio
moterų
ansamblio
„Prisiminimai“
veikla.

Sausis –
gegužė,
rugsėjis –
gruodis

Ansamblio dainininkės rengė programas, aktyviai
koncertavo senjorų pensionatuose ir kitose
bendruomenėse.
Iš viso 40 veiklų

260

22. Etikos ir
kultūros klubo
veikla.

Sausis –
gegužė,
rugsėjis –
gruodis

Žymus lietuvių etnologas, liaudies filosofas
Aleksandras Žarskus savo susibūrimuose
gvildeno baltų kultūros klausimus, nagrinėjo
lietuvių pasaulėvokos ypatybes, ieškojo sąsajų
ir skirtumų tarp dabartinio lietuvių būdo ir jo
pirmykščio (pagoniško) pavidalo.
Iš viso 36 paskaitos

900

23. Klubo
„Pažinkime
Vilnių” veikla.

Sausis –
gegužė,
rugsėjis –
gruodis

Vyko paskaitos, apie Vilniaus istoriją,
architektūrą, sostinės praeities ir dabarties
aktualijas.
Iš viso 9 paskaitos

800

4

24. Klubo
„Pažinimo
keliai iš
Vilniaus“
veikla.

Sausis –
gegužė,
rugsėjis –
gruodis

Lektoriai parengė paskaitas apie Vilniaus krašto
apylinkes, istorines, kultūrines, architektūrines,
turizmui skirtas vietoves.
Iš viso 9 paskaitos

800

PROFESINIS TOBULINIMAS IR INOVATYVI EDUKACIJA
25. Profesinio
tobulinimo
seminarai
švietimo įstaigų
pedagogams ir
vadovams

26. Europos kalbų
diena.

Rugsėjo 26 d.

27. Sekmadieninės
mokyklėlės
„Šypsenėlė“
veikla.

Sausis –
gegužė,
rugsėjis –
gruodis

28. Loginio
mąstymo
mokyklėlės
„Logogo“
veikla.

Sausis –
gegužė,
rugsėjis –
gruodis

29. Ikimokyklinio
ugdymo
„Žiniukų
mokyklėlės“
veikla.

Sausis –
gegužė,
rugsėjis –
gruodis

30. Koncertas
„Mamytei,
tėveliui,
dainuoju
dainelę“.

Gegužės 13
d.

Buvo vykdomos įvairios tobulinimosi programos
Vilniaus pedagogams. Rengiami švietimo įstaigų
konsultantai. Inicijuoti ir įgyvendinti įvairūs
tyrimai švietimo srityje.
2016-2017 m. vykdomas ERASMUS programos
projektas „Profesinė pagalba mokytojui savoje
mokykloje“ dalyvauja Vilniaus švietimo įstaigos.
Įvyko projektas „Vaikų žemė“ 1-4 klasių
mokiniams. Organizuoti 52 seminarai, juose
dalyvavo 1099 pedagogai iš 142 skirtingų
Vilniaus švietimo įstaigų.
Neformalaus ugdymo metodais pagrįstos kalbų
pažinimo dirbtuvės. Dalyvaujant užsienio
valstybių kultūros centrams, ambasadoms
moksleiviai buvo supažindinami su užsienio
kalbomis, tos valstybės kultūriniu gyvenimu.
VMN kiemelyje, dalyvavo atlikėjai pristatantys
įvairių Europos tautų muziką.
Užsiėmimuose mokytojai ir menininkai atvėrė
vaikams spalvotą meno pasaulį, skatino aktyviai
tyrinėti aplinką ir drąsiai reikšti mintis, jausmus
bei nuotaikas.
Užsiėmimai vyko 4 kartus per mėnesį.
Iš viso 38 veiklos
Užsiėmimuose stebėdami, atlikdami bandymus,
klysdami, liesdami, spręsdami, žaisdami mažieji
mokyklėlės mokiniai mokėsi mąstyti ir rasti
teisingą sprendimą, veikti pagal taisykles, siekti
rezultato.
Užsiėmimai vyko 4 kartus per mėnesį.
Iš viso 36 veiklos.
Užsiėmimuose netradicinėmis veiklos formomis
bei pažinimo būdais, buvo ugdomas laisvas
žingeidus vaikas, gebantis dirbti su užsidegimu.
Užsiėmimai vyko 4 kartus per mėnesį.
Iš viso 38 veiklos

1099

Šeimos dienai paminėti, buvo suburtos
ikimokyklinių įstaigų bendruomenės.
Pedagogai ir ugdytiniai parengė įdomias
programas ir jas pristatė VM kiemelyje.

370

5

400

100

120

100

31. Baleto studijos
„Nuotaika“
veikla.

Sausis –
gegužė,
rugsėjis –
gruodis

32. Vokalo studijos
„Nonetas“
veikla.

Sausis –
gegužė,
rugsėjis –
gruodis

33. Berniukų ir
jaunuolių
choro
„Ąžuoliukas“
veikla.

Sausis –
gegužė,
rugsėjis –
gruodis

34. Mišraus choro
„Bel Canto“
veikla.

Sausis –
gegužė,
rugsėjis –
gruodis

35. Moterų choro
Sausis –
„Aidas“ veikla. gegužė,
rugsėjis –
gruodis

36. Vyrų choro
„Vytis“ veikla.

Sausis –
gegužė,
rugsėjis –
gruodis

37. Romansų
ansamblio
„Juodoji rožė“
veikla.

Sausis –
gegužė,
rugsėjis –
gruodis

38. Folkloro
ansamblio

Sausis –
gegužė,
rugsėjis –

MENINIO UGDYMO SKATINIMAS
Užsiėmimuose vaikai lavino muzikalumą, ritmiką,
judesių koordinaciją, formavo taisyklingą kūno
laikyseną bei lankstumą. Šokio meno
besimokantys vaikai koncertavo Lietuvoje ir
užsienyje, dalyvavo tarptautiniuose konkursuose.
Repetuojama 6 kartus per savaitę.
Iš viso10 koncertų.
Veikla studijoje padėjo vaikams, jaunimui ir
suaugusiems pažinti savo balsą, jo galimybes bei
atskleisti solinio, ansamblinio dainavimo įgūdžius.
Repetuojama 2 kartus per savaitę.
Iš viso 6 koncertai.
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 rengė programas su solistais,
orkestrais, dalyvavo Vilniaus, Lietuvos ir užsienio
projektuose reprezentuodami Vilnių.
Iš viso 58 koncertai.
MĖGĖJŲ MENAS
Tai ypatinga per 70 dainininkų suvienijusi
komanda, tai ne tik muzikuojanti bendruomenė,
bet ir bendraminčių klubas, kurie dainavo,
bendravo ir dalijosi savo džiaugsmu būnant kartu.
Choro repeticijos vyko 2 kartus per savaitę.
Iš viso 12 koncertų
Choro nares vienijo moteriškas solidarumas, noras
tobulėti, dainuoti, koncertuoti, keliauti ir
draugauti. Buvo rengiamos įvairios programos,
dalyvaujama dainų šventėse, miesto renginiuose
bei užsienio valstybių projektuose. Kartą per
savaitę vyko repeticijos.
Iš viso 15koncertų
Choras gyvuoja nuo1974 metų. Choras ruošė
įvairias chorines programas. „Vytis” dalyvavo
įvairiuose Lietuvos kultūros renginiuose,
festivaliuose, dainų šventėse.
Choro repeticijos vyko 2 kartus per savaitę. Iš
viso 11 koncertų

Tai vienminčių moterų ansamblis, kurioms
brangios jausmingos močiučių ir mamų
meilės dainos. Aktyviai dalyvavo įvairiuose
renginiuose, miestų šventėse, TV laidose.
Repeticijos vyko 1 kartą per savaitę. Iš viso 9
koncertai
Ansamblio veikla - tai prigimtinio identiteto
išsaugojimo garantas, tiltas į tėviškę.
Kolektyvo narius vienijo ir suburdavo
6

500

400

1500

1200

14,95 Eur
iš VMN
biudžeto

561

400

33,08 Eur
iš VMN
biudžeto

394

280

„Vilniaus
dzūkuliai“
veikla.
39. Folkloro
ansamblio
„Srauna“
veikla.

40. Akordeonų
orkestro
„Consona“
veikla.

41. Vilniaus
vegetarų klubo
vakarai –
paskaitos.

gruodis

Dzūkija, dzūkiškumas. Repeticijos vyko 1
kartą per savaitę.
Iš viso 7 renginiai.

Sausis –
gegužė,
rugsėjis –
gruodis

Ansamblis susibūrė 2004 m. Kolektyvo narius
vienijo ir jungė meilė tradicijai ir dainai.
Ypatingas dėmesys buvo skiriamas sutartinių
giedojimui bei įvairių regionų liaudies
dainoms.
Repeticijos 1 kartą per savaitę.
Iš viso 9 renginiai.
Sausis –
Orkestre, įkurtame 1997 m., muzikavo ir
gegužė,
grojo Vilniaus muzikos mokyklų akordeono
rugsėjis –
mokytojai. Kolektyvo narius telkė meilė
gruodis
muzikai, akordeonui ir didelė ansamblinio
muzikavimo trauka. Orkestras dalyvavo
įvairiuose Vilniaus ir Lietuvos regionų
projektuose. Repeticijos 2 kartus per savaitę.
Iš viso 18 koncertų.
SVEIKOS GYVENSENOS POPULIARINIMAS
Sausis –
Lankytojai buvo skatinami semtis išminties iš
gegužė,
gamtos ir domėtis sveika mityba, sveiku
rugsėjis –
gyvenimo būdu. Klube rinkosi sveikos
gruodis
mitybos šalininkai, medikai, liaudies
medicinos atstovai. Susitikimai vyko kartą per
mėnesį. Iš viso 9 renginiai.

42. Psichologinių
paskaitų ciklas
„Psichologija tai mokslas
apie mus ir
mums“.

Sausis –
gegužė,
rugsėjis –
gruodis

Paskaitos tiems, kurie norėjo geriau suprasti
save ir aplinkinius. Kas kart buvo
nagrinėjamos vis kita tema inspiruojamos
dalyvių diskusijos. Tikslas: išprovokuoti ne
visada patogias psichologines diskusijas,
padėti kartu paieškoti vienos ar kitos
problemos sprendimo.
Iš viso 9 paskaitos.

43. Lietuvos
analitinės
psichologijos
paskaitos.

Sausis –
gegužė,
rugsėjis –
gruodis

Paskaitų dalyviai –profesionalios psichologės ir
Vilniaus miesto bendruomenė.
Užsiėmimai vyko 1 kartą per mėnesį. Iš viso 9
paskaitos.

44. Meninių
psichologinių
idėjų mugė
„Menas lygu
gyvenimas“.

Balandžio16
d.

Mugė – tai meno ir psichologijos praktikų
sintezė. Dalyviai - profesionalūs psichologai,
psichodramos vadovai, dailininkai, Vilniaus
miesto bendruomenė. Visą dieną VMN salėse
vyko susitikimai, paskaitos, praktiniai
užsiėmimai ir kita interaktyvi veikla.

385

109,92
Eur
iš VMN
biudžeto

800

161,51
Eur
iš VMN
biudžeto

135

450

250 Eur
iš VMN
biudžeto

APLINKOSAUGINĖS MĄSTYSENOS, DARNIOS APLINKOS VYSTYMAS
45. Paroda – mugė Spalio 7-8 d. Tradicija tapusi Vilniaus senamiesčio rudens
556,01
Eur
gėrybių paroda – mugė, kurioje dalyvavo
7

362

250

2000

„Sodo Kraitė“.

46. Ikimokyklinių
įstaigų paroda
iš rudens
gėrybių.

Spalio 1-10
d.

47. Šventiniai
koncertai
Lietuvos
valstybės
atkūrimo ir
Lietuvos
nepriklausomy
bės atkūrimo
dienoms

Vasario 16 d.

Kovo 11d.

ūkininkai, sodininkai iš įvairių Lietuvos
regionų. Vyko kultūrinė programa.

iš VMN
biudžeto

Vilniaus ikimokyklinių įstaigų pedagogų ir
ugdytinių parengta paroda bei įvykusios
kūrybinės dirbtuvės.

42,37 Ur
Iš VMN
biudžeto

PILIETINĖS KULTŪROS UGDYMAS
Koncerte dalyvavo Varėnos Jadvygos
Čiurlionytės menų mokyklos mokiniai ir
mokytojai, Rygos kultūros ir laisvalaikio
centro „Imanta“ šokių grupė „Mazais
Andžinš“, vadovė Inga Majore (Latvija) ir
vaikų vokalinis ansamblis „Tu un Es“,
vadovės Ieva Sutugova ir Elīna Čampere
(Latvija), Vilniaus politinių kalinių ir
tremtinių choras „Laisvė“, vadovas Gintaras
Skapas.

202,34
Eur.
iš VMN
biudžeto

1200

500

380

PROFESIONALIOJO MENO SKLAIDA
48. Koncertas
„Dovana
Tėvui“.

Birželio 5 d.

Tėvo dienos proga surengtas koncertas,
kuriame dalyvavo berniukų ir jaunuolių
choras „Ąžuoliukas“. Pagerbiant „Ąžuoliuko“
choro įkūrėją Hermaną Perelšteiną, prie
paminklinės lentos Vilniaus g. 35 padėtos
gėlės, Gedimino kalno papėdėje prie ąžuolo
vyko meninė ceremonija.

900

TARPDISCIPLININIAI KULTŪRINIAI RENGINIAI
49. Renginys
„Kultūros
naktis“.

Birželio 17 d.

Įvyko koncertas Šv. Kotrynos bažnyčioje,
Choras Bel Canto: „Enjoy the Silence“
Atlikėjai: Choras BEL CANTO,
solistė Lina Dambrauskaitė,
pianistas Artūras Anusauskas,
smuikininkas Artūras Šilalė,
elektroninės muzikos atlikėjas Artūras Bulota.

50. Interaktyvus
vasaros
renginių
projektas
kiemelyje
„Vasaros
terasa“.

Birželio –
rugsėjo mėn.

Buvo vykdomos įvairių žanrų programos,
edukaciniai projektai, kūrybinės dirbtuvės.
Vasaros Terasos dalyviai – tai profesionalūs
ir mėgėjų meno kolektyvai, atlikėjai,
moksleivių klubai, įvairūs kūrybiniai
partneriai. Iš viso 80 renginių.
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600

687,25
Eur
iš VMN
biudžeto

30000

Kita renginių (veiklų) informacija
II. ĮSTAIGOJE 2016 METAIS VYKĘS BENDRADARBIAVIMAS SU KITOMIS
ĮSTAIGOMIS, INSTITUCIJOMIS, TARPTAUTINĖMIS ORGANIZACIJOMIS, UŽSIENIO
PARTNERIAIS IR KT.
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
UAB Asseco Lietuva,
UAB Vilniaus Duona,
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.
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Informaciniai partneriai
Bernardinai.lt, Respublikos leidinių grupė, LRT radijas, XFM radijas, Vaikų radijas, Žinių radijas.
III. ĮSTAIGOS PROJEKTINĖ VEIKLA

Eilės
Nr.

Projekto
pavadinimas

Renginių ciklas „Čia
gyva kultūra –
Vilniaus mokytojų
namams 70 “

Projekto
vykdymo
laikotarpis
2016 05 16 –
2017 01 30 d.

Projekto
įgyvendinimui
gautos Vilniaus
Trumpas projekto aprašymas/
miesto savivaldybės/
projekto partneriai
ES fondų/ kitos
projekto
finansavimo lėšos
Surengta paroda „Ženklas 1.000 Eur Vilniaus
Kelyje
–Vilniaus
mokytojų m. savivaldybės
namai“ / Ekspozicija Klaipėdos g. finansavimas
7 sienos arkose. Ekspozicija buvo
skirta pristatyti Vilniaus mokytojų 2.000 Eur
namų veiklas, tęstinius projektus. UAB „Vilniaus
bei naujas kultūrines iniciatyvas. duona“
Paroda, tai kitoks požiūris į
miesto erdves: Vilniaus mokytojų 500 Eur
namų istorija atgijo apgriuvusiose UAB Corpus A
miesto sienos arkose (Klaipėdos
g. 7), kurios tapo traukos centru, 6.202,78 Eur
įnešė gyvybės ir atgaivino iš VMN biudžeto
aktyvios
kultūros
trikampį
(Vilniaus mokytojų namai, St.
Moniuškos skveras, Muzikos,
kino,
teatro
informacijos
muziejus). Paroda veikė
nuo
2016 m. gegužės 16 d. iki
gruodžio 31 d. Ekspoziciją
pamatė per 100 000 Vilniaus
miesto gyventojų.
Šventinis teatralizuotas
mėgėjų meno kolektyvų koncertas
„Čia kelio pradžia“ vyko 2016 m.
gegužės 26 d. Vilniaus mokytojų
namų
renginių
kiemelyje
„Vasaros
terasa“,
kuriame
dalyvavo 18 Vilniaus mokytojų
namų mėgėjų meno kolektyvų,
per 800 atlikėjų, dalyvių. Tai
pagrindinis jubiliejinis koncertas,
šventinio ciklo akcentas. Šis
renginys apjungė ir suvienijo
visus Vilniaus mokytojų namų
mėgėjų meno kolektyvus bendrai
veiklai bei pristatė savo veiklą
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kitoms miesto bendruomenėms.
Šia proga buvo sukurtas ir
išleistas leidinys – bukletas
pristatantis
visus
Vilniaus
mokytojų namuose gyvuojančius
mėgėjų meno kolektyvus, įvairaus
žanro veiklas, renginius ir
projektus. Viso išleista 3000 vnt.
bukletų, kurie buvo įteikti
Vilniaus
mokytojų
namų
kolektyvams,
buvusiems
ir
esamiems
darbuotojams,
rėmėjams ir partneriams.
Vilniaus mokytojų namų
galerijoje „Koridorius“
buvo
parengta
ir
eksponuota
retrospektyvinė paroda „Mūsų
namai“. Ekspozicija veikė nuo
2016 m. gruodžio 5 d. - 2017 m.
sausio 31 d. Ši paroda surengta iš
senų,
jau
istorija
tapusių
archyvinių
dar
niekur
neeksponuotų dokumentų: čia
atgijo senos istorinės nuotraukos,
lankytojai galėjo pamatyti ir
turtingą Vilniaus mokytojų namų
kultūrinės veiklos istoriją. Parodą
aplankė per
9000 Vilniaus
mokytojų namų lankytojų.
1

XV Tarptautinis
dainuojamosios
poezijos festivalis
TAI-AŠ

2016 spalio mėn.
nuo 18 – 22 d.

Festivalio metu per 70 atlikėjų
surengė 11 koncertų. Per 3000
žiūrovų apsilankė festivalyje šiose
programose:

Scena jaunimui. Iš tradicinių
„Naktinėjimų“ išaugęs
dainuojamosios poezijos vakaras
„Akustiniai reikalai – tekstų
formos“, kurio metu jauni
muzikantai ir poetai iš visos
Lietuvos pristatė savo autorinę
kūrybą.
Bardai vaikams. Jau gražia
tradicija tapęs kasmetinis
renginys mažuosius klausytojus
kvietė į koncertą „Bardai
vaikams. Dainuoja visi“.
Pagrindiniai koncertai
Vilniuje Šv. Kotrynos bažnyčioje:
„Iš visos širdies, iš plačiojo
pasaulio“, „Muzika iš šaknų“,
11

2.400 Eur
UAB
Asseco Lietuva
11.528 Eur
iš VMN biudžeto
(iš uždirbtų festivalio
pajamų, koncertų
organizavimą
regionuose)

Senjorų dainų ir
šokių šventė „Mes
Vilniuje kartu“

„Nenusigąsk, tai – aš“.
Jungtiniai užsienio bei
Lietuvos atlikėjų koncertai
regionuose ir Latvijoje: Rygos
laisvalaikio ir kultūros centre
„Imanta“ bei Rygos m.
mokyklose, Gargždų kultūros
centre ir Viliaus Gaigalaičio
globos namuose, Skapiškio
kultūros namuose.
Šalia profesionalių atlikėjų
koncertų vyko edukacinė
programa moksleiviams „Tai –
mes“, kurios metu 12 jaunuolių
kūrė tekstus ir muziką dainoms
kartu su profesionalia
kompozitore ir dainininke Emma
O‘Reilly (Airija).
Iš viso 12 koncertų
2016 birželio 4 d. 10-oje jubiliejinėje šventėje
2372,23 Eur
dalyvavo per 800 senjorųiš VMN biudžeto
dainininkų ir šokėjų iš įvairių
Lietuvos regionų. Šventės
atidarymas vyko prie Vinco
Kudirkos paminklo padedant
gėlių ir sugiedant Lietuvos himną.
Šokių valanda Vilniaus mokytojų
namų kiemelyje, bei didysis
šventės renginys/koncertas Dainų vakaras - Vilniaus
mokytojų namų kiemelyje.
Renginį vedė etnologė Gražina
Kadžytė. Šventės meno vadovas
ir vyriausiasis dirigentas –
Gintaras Skapas, šokių valandos
meno vadovė choreografė – Alma
Lomsargė, garbės svečias –
Lietuvos chorinės muzikos
patriarchas prof. Lionginas
Abarius.
Šios šventės pagrindinis tikslas atkreipti visuomenės dėmesį į
pagyvenusius žmones, formuoti
pozityvų požiūrį į brandaus
amžiaus žmones, jų kultūrinius,
saviraiškos bei bendravimo
poreikius. Mažinti Lietuvos
senjorų socialinę atskirtį,
puoselėti tolerancijos, pakantumo
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„Gyvo žodžio
vakarai.
Mokinys/mokytojas“

Kultūrinių
ekskursijų – pamokų
ciklas projektas
„Dialogas. Miesto
jungtys“

Vasario 1 d. –
gruodžio 22 d.

senyvo amžiaus žmonėms idėją.
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.
Įvyko 5 vakarai
Projektas buvo vykdomas kovo –
gruodžio mėnesiais keturiose
mokyklose: Vilniaus r. Paberžės
Verdenės gimnazijoje,
Kaišiadorių r. Paparčių
pagrindinėje mokykloje, Vilniaus
Barboros Radvilaitės pagrindinėje
mokykloje (Naujoji Vilnia) ir
Vilniaus vaikų socializacijos
centre. Viso projekto metu buvo
pravesti 23 susitikimai –
ekskursijos Vilniaus mieste,
kuriuose dalyvavo 400
moksleivių, 89 pedagogai.
Pagrindinis projekto tikslas buvo
– 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.

2.000 Eur
Vilniaus miesto
savivaldybės
finansavimas

2.000 Eur.
Lietuvos kultūros
tarybos finansavimas

IV. ĮSTAIGOJE VEIKIANTYS MĖGĖJŲ MENO MENO KOLEKTYVAI, BŪRELIAI,
KLUBAI IR KITA EDUKACINĖ VEIKLA
MĖGĖJŲ MENO MENO KOLEKTYVAI
Vilniaus mokytojų namuose ilgalaikę veiklą tęsė 17 mėgėjų meno kolektyvų. Kolektyvai aktyviai dalyvavo
viešuosiuose renginiuose Vilniuje, Lietuvos regionuose bei užsienyje. Ruošdami programas kolektyvai
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intensyviai veiklas vykdė 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-Mačiulienė.
Vyrų choras „Vytis“, vadovas Arūnas Pikšrys.
Mišrus senjorų choras „Versmė“, meno vadovas Gintaras Skapas.
Ilgalaikę veiklą tęsia 14 pomėgių klubų bei draugijų.
POMĖGIŲ KLUBAI
Mokytojo Balio Petrulionio turistų klubas
Mokytojų senjorų klubas „Svetoč“
Klubas „Vilniaus dzūkai“
Klubas „Pasidainavimai su Veronika“
Vilniaus kupiškėnų klubas
Vilniaus vegetarų klubas
Etikos ir kultūros klubas
Muzikos klubas „Vienišas vilkas“
Klubas „Pažinkime Vilnių“
Klubas „Pažinimo keliai iš Vilniaus“
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DRAUGIJOS
Lietuvos reformacijos istorijos ir kultūros draugija
Lietuvos mokytojų literatų „Spindulio“ draugija
Vilniaus žemaičių kultūros draugija
Rusų romanso mylėtojų Lietuvoje draugija „Melos“
Kultūrinės veiklos vadovė

Lina Užkuraitytė

V. ĮSTAIGOS DARBUOTOJAI
Kultūros ir meno darbuotojai
Etatų skaičius
4

Kiti darbuotojai

Darbuotojų skaičius
4

Etatų skaičius
17

Darbuotojų skaičius
17

Darbuotojai, pagal savo vykdomų funkcijų kompetenciją ir ugdymo poreikį dalyvavo įvairiuose
mokymuose.

VI. ĮSTAIGOS LĖŠOS

213 000

Kitos lėšos

4 500*

Rėmėjų skirtos lėšos

82 756

Lėšos, gautos projektų
įgyvendinimui

Iš viso

Įstaigos gautos lėšos (Eur)
Pajamos už teikiamas
paslaugas

29 888

Veiklai

Mokesčiams
(Sodra,
Garantinis
fondas ir kt.)

95 856

Įstaigos išlaikymui

Darbo
užmokesčiui

Vilniaus miesto savivaldybės (steigėjo
(-ų)) skirtos lėšos (Eur)
Su darbo
užmokesčiu
susijusius lėšos

Iš viso

144 164

5 500

2 400

517**

152 581

*2000 – Projektas „Gyvo žodžio vakarai“
*1000 – Projektas „Čia gyva kultūra“ Vilniaus mokytojų namų 70-mečio jubiliejui
*1500 – Projektas „Lik sveika, Kalėdų eglute“
**517 – gauti 2 proc. GPM iš Valstybinės mokesčių inspekcijos
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VII. ĮSTAIGOS 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.
2016 metais buvo atlikti šie darbai Vilniaus mokytojų namuose:
- Kiemelio grindinio tvarkybos darbai;
- Kiemelio grindinio giluminis plovimas, panaudojant herbicidinio poveikio priemones.
- Visų korpusų lietvamzdžių valymas nuo įvairių sąnašų;
- Sniego ir ledo atšildymo sistemos profilaktinis tikrinimas ir remonto darbai, - III– čio
korpuso lietvamzdžiuose;
- Šviestuvų parinkimo ir montavimo darbai
didžiosios salės scenoje, įrengiant
nepriklausomą scenos apšvietimo reguliavimą;
- Elektros instaliacijos tvarkybos darbai I–o korpuso 3-čio aukšto auditorijose;
- Elektros instaliacijos tvarkybos darbai II–o korpuso 2-o aukšto bendro naudojimo
koridoriuje;
- Įrengimas elektrinės oro užuolaidos, sudarant užkardą šalto oro patekimui į pastatą per
II – o korpuso duris;
- Elektros apskaitos naujų prietaisų įrengimas, bei keitimas; instaliuotų galingumų
revizija, pergrupavimas pagal technines galimybes ir poreikį;
- Gesintuvų techninis patikrinimas pagal Gesintuvų Techninės priežiūros taisyklių
reikalavimus;
- II –o korpuso 2-o aukštų langų keitimas, siekiant sumažinti šilumos laidumą iš šildomų
patalpų;
- I-o ir II-o korpusų 2-o ir 3-čio aukšto auditorijose įtrūkusių langų stiklų keitimas;
- Viešųjų erdvių baldų atnaujinimas;
- Visų auditorijų, bendro naudojimo koridorių, WC patalpų grindų dangų giluminis
valymas, apdorojant impregnuojančiomis medžiagomis, siekiant sumažinti taršos
adheziją.
Vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės 2005 m. spalio mėn. 12 d. sprendimu Nr. 1931 Vilniaus mokytojų namai administruoja šv. Kotrynos bažnyčios kultūrinę ir ūkinę
veiklą.
2016 metais buvo atlikti šie darbai šv. Kotrynos bažnyčioje:
-

Šv. Kotrynos bažnyčios vidaus sienų remonto darbai;
Dievo apvaizdos koplyčios kupolo apšvietimo projekto įgyvendinimas;
Uždaros erdvės (kiemelio) nuo Šv. Ignoto gatvės kiemelio sutvarkymo darbai;
Scenos dangos keitimo darbai;
Žiūrovų salės kėdžių plovimo ir dėmių valymo darbai;
Visos bažnyčios langų valymo darbai;
Dievo apvaizdos koplyčios langų sandarinimo ir angokraščių hermetinimo darbai;
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VIII. ŠV. KOTRYNOS BAŽNYČIOS VEIKLA

ĮVYKĘ KONCERTAI
Šv. Kristoforo kamerinis orkestras
Choras „Jauna muzika“
Choras „Ąžuoliukas“
Kitų renginių organizatorių

51
3
13
79

Iš viso:
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Koncertai su bilietais 101
Koncertai be bilietų platinimo 45
(Savivaldybės ir kitų org. kultūriniai, socialiniai, edukaciniai pr.)
2016 M. ŠV. KOTRYNOS BAŽNYČIOJE KONCERTAI BE BILIETŲ PLATINIMO
50
45
40
35

Šv. Kristoforo kamerinis
orkestras

30

Choras „Ąžuoliukas”

25

Choras „Jauna muzika“

20
Nemokami užsakomieji

15
10
5
0

Šv. Kristoforo kamerinis orkestras
9
Choras “Ąžuoliukas”
13
Choras „Jauna muzika“
1
Koncertai be bilietų platinimo
22
(Savivaldybės ir kitų org. kultūriniai, socialiniai, edukaciniai pr.)
Viso: 45

Direktorė

Zita Zenobija Žepnickienė
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XI. ĮSTAIGOS RENGINIŲ/VEIKLOS VIEŠINIMAS
VIEŠINIMO VEIKLOS
ĮSTAIGOS KOMUNIKACIJOS SOCIALINIAME TINKLE
www.facebook.com/Vilniaus-mokytoju-namai TRUMPA ANALIZĖ
Puslapį mėgsta 3717 asm. Puslapio gerbėjų skaičius auga nuosekliai.
Facebook įrašų kiekis palyginus su 2015 m. yra išaugęs 30 %.
Per 2016 m. buvo paskelbta viešų įrašų: I ketvirtį – 94, II ketvirtį - 85, III ketvirtį - 84, IV – 110.
Pasiektų vartotojų skaičius priklauso nuo skelbiamų žinučių.
Populiariausia žinutė pasiekė 2630 gerbėjų, vidutiniškai skelbiamos kasdien žinutės pasiekia per
200 - 400 gerbėjų.
Puslapį sekantys žmonės pakankamai įsitraukia „pamėgdami“ skelbiamą žinutę, dalinasi ant
savo sienos renginių informacija („mėgsta“) bei komentuoja, siunčia asmenines žinutesužklausas dėl renginių psl. administratoriams.
TINKLALAPIO WWW.KULTURA.LT TRUMPA ANALIZĖ
Per 2016 m. www.kultura.lt interneto svetainė aplankyta 83,956 kartų iš jų 59,66 % nauji
apsilankymai. 57,71 % jungiasi per stacionarius kompiuterius, 42,29 % per išmaniuosius
telefonus bei planšetes.
Per ataskaitinį laikotarpį tinklalapyje apsilankė 52,488 unikalūs vartotojai iš jų 85,06 %
vilniečiai, likusius 14,94 % sudaro kiti Lietuvos miestai bei Pasaulio šalys.
Puslapiai peržiūrėti 257,662 kartus ir juose vartotojas praleidžia vidutiniškai po 2 min.
Interneto svetainės lankomumas mėnesiais.
Unikalių vartotojų per 2016 metus apsilankymas www.kultura.lt :
sausio mėn. – 4,733;
vasario mėn. – 5,240;
kovo mėn. – 4,387;
balandžio mėn. – 4,685;
gegužės mėn. – 4,764;
birželio mėn. – 3,795;
liepos mėn. - 3,870;
rugpjūčio mėn. – 4,336;
rugsėjo mėn. – 6,212;
spalio mėn. – 6,837;
lapkričio mėn. – 7,489;
gruodžio mėn. – 6,340.
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Dažniausiai buvo lankomasi skiltyse „Renginiai“, „Kontaktai“, „Būreliai, studijos“, skaitomos
„Naujienos“.
Daugiausiai lankytojų 77,9 % į svetainę atėjo per bendras paieškos sistemas suvedę raktinius
žodžius „mokytojų namai“, „Vilniaus mokytojų namai“, „Kotrynos bažnyčia“. 18,8 % - tiesiai į
www.kultura.lt svetainę. 6,8 % buvo nukreipiami iš kitų svetainių ir 2,4 % buvo nukreipti iš
socialinių tinklų.
Svetainės iš kurių buvo nukreipiami lankytojai yra: „renginiai.kasvyksta.lt“, „vilnius-events.lt“,
„vilnius-tourism.lt“, „ltv.lt“, „mtc.lt“, „miestai.net“, „nemokamirenginiai.com“.
NAUJIENLAIŠKIS
Naujienlaiškis siunčiamas nuo 2012 m.
Per 2016 m. naujienlaiškį gavo 1355 unikalūs vartotojai.

PRANEŠIMAI SPAUDOJE, PLAKATAI, SKRAJUTĖS.
Vilniaus mokytojų namų rengiami projektai bei renginiai buvo viešinami žiniasklaidos kanalais:
rašomi pranešimai spaudai informuojant apie būsimą renginį, projektą bei pristatomi projekto
rezultatai jau po įvykio, duodami interviu radijo laidoms bei įrašomi reklaminiai klipai radijuje.
Kiekvieną rytą LRTlaida „Kultūra“ skelbdavo tos dienos renginius Vilniaus mokytojų n amuose.
Renginių

įspūdžiai,

nuotraukos

talpinami

www.kultura.lt,

www.facebook.com/vilniaus-

mokytoju-namai. Bendradarbiaujame su www.bernardinai.lt, „Respublikos leidinių grupe“.
Per 2016 m. Vilniaus mokytojų namų renginiai žiniasklaidoje paminėti per 100 kartų. Tiek kartų
išėjo pranešimai spaudai.
Kiekvienam renginiui ar projektui priklausomai pagal jo pobūdį buvo leidžiami plakatai, afišos,
skrajutės, platinamos pagal susitarimą su partneriais bei Vilniaus mokytojų namų turimuose
reklaminiuose plotuose:
Clear channel stendas (Vilniaus g. 39); Informacinis vitrininis langas (Vilniaus g. 39); Renginių
kiemelis „Vasaros terasa“ (Vilniaus g. 39); Švieslentė prie Šv. Kotrynos bažnyčios (Vilniaus g.
30); Ekspozicinė erdvė sienos arkose (Klaipėdos g. 7); Įstiklinta reklaminė plokštuma (Pylimo
g. / Klaipėdos g. sankryža); Informacinis stendas Mokytojų namu fojė bei reklaminė lenta 2 a.;
Pastatomi stendai Bernardinų sode.
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LEIDYBINĖ VEIKLA
2016 m. Vilniaus mokytojų namai minėjo 70 m. veiklos jubiliejų. Šia proga buvo sukurtas ir
išleistas leidinys – bukletas pristatantis visus Vilniaus mokytojų namuose gyvuojančius mėgėjų
meno kolektyvus, įvairaus žanro veiklas, renginius ir projektus.
Viso išleista 3000 vnt. bukletų, kurie buvo įteikti Vilniaus mokytojų namų kolektyvams,
buvusiems ir esamiems darbuotojams, rėmėjams ir partneriams.
PRIEDAS. ŽINIASKLAIDOS MONITORINGAS

* Į veiklos ataskaitą gali būti įtraukiama kita informacija, atsižvelgiant į įstaigos veiklos specifiką.
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