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Vizija – kurti ypatingą kultūrinę terpę. Šiuolaikiškas, gyvas, profesionaliai dirbantis 

daugiafunkcinis kultūros švietimo centras, kuriame įvairaus amžiaus, pažiūrų, pomėgių žmonės 

atrastų kūrybos ir bendravimo džiaugsmą, patirtų norą tobulėti. Namai, kuriuose kiekvienas 

pastebėtas, pagerbtas, o visos idėjos ir siūlymai – išklausyti ir svarstomi. 

 

Misija – nuolat kūrybiškai, profesionaliai turtinti bendruomenės gyvenimą, vienyti kuo įvairesnės 

kūrybinės veiklos atstovus, plėtoti kultūrinį dialogą, skirti dėmesį įvairių socialinių grupių 

kultūriniam ugdymui, plėtoti laisvalaikio kultūrą, padėti Mokytojų namų lankytojams suvokti savo 

identitetą, rasti vietą visuomenėje. Sudaryti sąlygas bendruomenėms tobulintis, konsultuotis, 

dalintis patirtimi. 

 

Tikslai – modeliuoti prasmingo laisvalaikio realizavimo būdus. Kurti efektyvius mokyklų 

bendruomenių edukacinius projektus. Skatinti meno įvairovę ir daugianacionalinę kūrybinę veiklą, 

teikti kokybiškas kultūrines paslaugas. Bendradarbiauti su Europos Sąjungos institucijomis 

užtikrinant įvairialypių projektų įgyvendinimą. 

 

Veiklos kryptys: 

 

Kultūrinė šviečiamoji: susitikimai, literatūros vakarai, koncertai, spektakliai, vakaronės, šventės 

(valstybinės, kalendorinės), konferencijos, seminarai, paskaitos. 

Saviraiška – mėgėjų meno kolektyvai, pomėgių klubai. 

Edukacija – mokymosi ir informacijos centras, mokyklos, būreliai, studijos, kursai, konsultacijos. 

Festivaliai – tarptautinis dainuojamosios poezijos „Tai-aš”. 
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2012 m. Vilniaus mokytojų namai vykdė ilgalaikę tęstinę programą, vadovaudamiesi įstaigos 

įstatuose suformuotais tikslais. Ypatingas dėmesys buvo skiriamas daugiafunkcinei veiklai, meno 

įvairovei, patogios vidinės ir išorinės kultūrinės erdvės formavimui, kokybiškoms kultūrinėms 

paslaugoms.  

Bendradarbiaujant su partneriais ir toliau buvo telkiama pedagogų bendruomenė, teikiama profesinė 

parama, supažindinama su pedagogine literatūra ir mokymosi galimybėmis. 

Mokytojų namų daugiafunkciškumas ir universalumas sudarė sąlygas didžiai Vilniaus 

bendruomenės daliai, nesijausti kultūrinėje atskirtyje. Įvairaus amžiaus žmonės nuo mažiausio iki 

brandaus amžiaus galėjo naudotis kokybiška kultūros pasiūla bei paslauga dalyvauti veikloje, 

realizuojant savo kūrybinius sumanymus. 

Įstaigos veikla buvo svarbi kultūrinės edukacijos, pozityviosios socializacijos, ankstyvosios vaikų ir 

jaunimo ugdymo prevencijos ir kitais socialiniais ir meniniais procesais. 

Siekdami įtraukti į veiklą kuo platesnius bendruomenės sluoksnius sudarėme sąlygas nevaržomai 

kurti ir sąveikauti visiems bendruomenės sluoksniams – etninėms, profesinėms, politinėms žmonių 

grupėms ir atskiriems asmenims. Derinome įvairias kultūros formas ir sritis – tradicinę ir 

moderniąją, mėgėjišką ir profesionaliąją. 

Lankytojai galėjo rinktis įvairių formų renginius: susitikimus, paskaitas, parodas, vakarones, muges, 

koncertus, seminarus, festivalius. Žanrų įvairovė taip pat gausi: literatūra, muzika, šokis, dailė, 

fotografija. 

 

Renginiai. 2012 m. Vilniaus mokytojų namuose bei įstaigos iniciatyva kitose sostinės viešosiose 

erdvėse ir kituose miestuose, buvo surengta 453 įvairaus žanro ir formos renginiai. Juose 

apsilankė apie 135 tūkstančių žmonių, dalyvavo per 7000 dalyvių. Pagal renginių pobūdį, 

daugiausia buvo surengta koncertų – 223, renginių viešosiose vietovėse (ypač S. Moniuškos skvere) 

– 68, vakarų – 56,  paskaitų – 38, mugių – 28, parodų – 17, knygų pristatymų - 19, popiečių – 7, 

švenčių - 5, kūrybinio meistriškumo dirbtuvių - 5, susitikimų - 5 ir  t.t. (žiūr. paveikslą nr 1.) Pagal 

žanrus, daugiausiai surengta muzikos renginių – 246, filosofijos – 36, etnokultūros – 32, literatūros 

29, mišraus žanro renginių – 27, kalendorinių valstybinių datų paminėjimų – 10, sveikos 

gyvensenos – 8 ir t.t. (žiūr. paveikslą nr. 2). Renginiai pagal kategorijas pasiskirsto taip: 133 – 

mėgėjų meno, 155 – profesionalaus meno, 185 kiti renginiai. Daugiausia renginių surengta 

suaugusiems – 166, vaikams ir jaunimui – 159, šeimoms – 128.  

Kultūrinė veikla vykdyta bendraujant/bendradarbiaujant su ilgalaikiais ir trumpalaikiais partneriais. 

Sėkmingai vyko mūsų tradiciniai,  vilniečių pamėgti renginiai, kuriuos drąsiai galime vadinti savo 

vizitine kortele. Tai – šventė visai šeimai „Lik sveika, Kalėdų eglute”, Užgavėnės, „Pasidainavimų 

vakarai su Veronika”, koncertas „Su rugsėjo 1-ąja”, „Sodo kraitė”, socialinės atskirties mažinimo 

projektas – Atvelykio ir kalėdinė  neįgaliųjų vaikų mugė „Angelų vaikai – su meile Jums”, 

edukacinis projektas „Pažinkime Vilnių”, klasikinės muzikos ir dainuojamosios poezijos koncertai, 

kraštiečių vakarai, o taip pat jubiliejinis, 10-asisTarptautinis dainuojamosios poezijos festivalis „Tai 

– aš”. Renginiais paminėtos svarbiausios mūsų valstybės bei sostinės progos, datos. Prie tradicinių 

renginių gražiai derėjo antrą kartą surengta literatūros šventė „Literatūrinės Vilniaus slinktys” su 

jaunaisiais Vilniuje gyvenančiais rašytojais. Pastarosios renginiai vyko ne tik Mokytojų namuose 

bet ir įvairiose miesto viešosiose vietose (ant Trijų kryžių kalno, Užupyje J. Meko skersvėjyje, 

Antakalnio kapinėse).  

 

Paminėtos mūsų iškilių tautiečių jubiliejinės datos: 

 

Jono Mačiulio – Maironio gimimo 150-osioms gimimo metinėms. 

Poeto sukakčiai buvo skirti 12 Vilniaus mokytojų namuose įvykusių tradicinių ir tik šiai datai skirtų 

renginių. Sausio 26 d. Lietuvos mokytojų literatų „Spindulio” draugijos nariai surengė savo 

kūrybos skaitymus „Maironio metus pasitinkant.” Minėdami Tarptautinę gimtosios kalbos dieną, 
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vasario 20-ją įvyko vakaras „Bažnytinė lietuvių kalba nuo Maironio iki šiandienos”. Renginyje 

dalyvavo Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijos rektorius kun. Žydrūnas Vabuolas, Paberžės Švč. 

Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčios (Kėdainių r.) klebonas kunigas, poetas Skaidrius 

Kandratavičius ir kt. Giedojo Vilniaus mokytojų namų žemaičių folkloro ansamblis „Tyklė”, 

vadovė Vitalija Brazaitienė.  

Vilniuje, vykstant Kaziuko mugei – Žemaičių dienoms, Mokytojų namuose buvo surengtas 

vakaras „Dubysos Žemaičių kalnai meilesni negu muižės raudonos”, skirtos Maironio 150-osioms 

gimimo metinėms. Dalyvavo literatūrologas dr. Regimantas Tamošaitis, aktorius Ramutis Rimeikis, 

Raseinių kultūros centro folkloro ansamblis „Degulė” (vad. Asta Nikžentaitienė) ir Vilniaus 

mokytojų namų liaudiškos muzikos ansamblis „Kankleliai” (vad. Daiva Čičinskienė). Kovo 9 d. 

renginyje „Ginkime kalbą, žemę, jos būdą” dalyvavo Maironio lietuvių literatūros muziejaus 

direktorė Aldona Ruseckaitė, Prancūzijos švietimo ir kalbinio bendradarbiavimo atašė Luc Aubry. 

Maironio eiles skaitė Lietuvos muzikos ir teatro akademijos II kurso studentai. Kovo 20 d. Maironis 

buvo paminėtas žemaičių vakare. Čia buvo pristatytas Danieliaus Sadausko kompaktinis albumas 

„Maironis. Dainos”. Renginyje dalyvavo solistas D. Sadauskas, koncertmeisterė Jūratė 

Landsbergytė, Maironio giminaitė, dailininkė Filomena Linčiūtė-Vaitiekūnienė. 

Balandžio 15 d. vykusiai mūsų organizuojamai literatūros šventei „Literatūrinės Vilniaus 

slinktys” buvo surengta slinktininkų skaitymai ir interpretacijos, skirtos Maironio 150-osioms 

gimimo metinėms.  Dalyvavo literatūrologė dr. Brigita Speičytė, jaunieji poetai Deimantė 

Bandzevičiūtė, Deimantė Daugintytė,  Povilas Šarmavičius, Dovilė Kuzminskaitė, Tomas 

Taškauskas, bardas Juozapas Liaugaudas.  

Vykusioje Senjorų dainų šventėje „Mes vėl kartu” (birželio 8 d.) daugiau kaip pusė repertuaro 

buvo sudaryta iš dainų, sukutų  pagal Maironio tekstus. Šiai sukakčiai paminėti rugsėjo 12 d. buvo 

surengtas netradicinis vakaras „Maironis kitaip”. Poeto eiles lietuviškai skaitė užsieniečiai, 

studijuojantys Lietuvoje, o vertimus į kitas kalbas lietuviai: Nina Murray (JAV), Miyuki Narumi 

(Japonija), Darius Leonavicius (Urugvajus), Loic Salfati (Prancūzija), Clemente Gonzalez (Italija), 

Gabrielė Ganžaitė, Saulė Ilgiūtė, Greta Lisauskaitė, Greta Kriaučionytė, Sabina Korzunova. 

Spalio 3 d. įvyko vakaras „Kur rausta žemčiūgai, kur rūtos žaliuoja” iš šventinių renginių ciklo 

„Pasandravio balsai”, skirto Maironio 150-osioms gimimo metinėms. Jame dalyvavo aktorė 

Gražina Urbonaitė, Vilniaus mokytojų namų liaudiškos muzikos ansamblis „Kankleliai”, vadovė 

Daiva Čičinskienė. Spalio 7 d. Lietuvos mokytojų literatų „Spindulio” draugijos rašantieji savo 

susitikime „Maironio metus palydint” apibendrino skelbto literatūros kūrinių konkurso kūrinius ir 

apdovanojo laureatus. 

Du renginiai, skirti Maironio jubiliejiniams metams, gruodžio 11 d. buvo surengti Vilnijos krašte: 

Šalčininkų Lietuvos Tūkstantmečio gimnazijoje ir Dieveniškių technologijų ir verslo mokykloje. 

Tai – dalis mūsų inicijuoto projekto „Lietuva Vilnijoje. Vilnija Lietuvoje”. Čia savo programą 

„Pavasaris. Anava. Maironis jau žydi” parodė aktorė Dalia Jankauskaitė, kompozitorius Andrius 

Kulikauskas, birbynininkas Kastytis Mikiška. 

 

Albino Žukausko gimimo 100-osioms gimimo metinėms 

Sausio 25 d. sukako 100 metų, kai Bubeliuose (dab. Lenkijos teritorijoje) gimė poetas A. 

Žukauskas. Šiai progai paminėti Vilniaus mokytojų namuose buvo surengti 3 renginiai. Sausio 12 d. 

Dzūkų vakare atsiminimais apie tėvą dalijosi dukra Giedrė Žukauskaitė-Nogienė, rašytojas Romas 

Sadauskas. Apie poeto gyvenimą ir kūrybą kalbėjo rašytoja, Lietuvos rašytojų sąjungos pirmininko 

pavaduotoja Birutė Jonuškaitė. Dainavo dainininkėVeronika Povilionienė. Literatūros šventės 

„Literatūrinės Vilniaus slinktys” metu buvo surenta slinktininkų poringės apie A. Žukauską. Savo 

pamąstymus apie rašytoją atskleidė jaunoji poetė Ramunė Brundzaitė. Jinai ir vedė diskusiją su 

literatūrologu prof. Kęstučiu Nastopka. Savo kraštietį spalio 2 d. vakare „Bubelių aidai” pagerbė ir 

Vilniuje gyvenantys iš Punsko, Seinų krašto kilę  menininkai: poetai Birutė Jonuškaitė, Algis 
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Uzdila, skaitovė Birutė Valinčiūtė, Aidas Staskevičius (smuikas), Alicija Paznėkaitė (smuikas), 

Darius Stoskeliūnas, Lina Šapkutė (fortepijonas).  

 

Romo Kalantos aukos ir pilietinio pasipriešinimo 40-osioms metinėms paminėti Vilniaus 

mokytojų namų kiemelyje buvo surengtas vakaras – koncertas. Jame grojo, dainavo ir skaitė poeziją 

Gediminas Storpirštis, Petras Vyšniauskas, Andrius Kulikauskas, Domantas Razauskas, Rokas 

Radzevičius, Vytautas V. Landsbergis, Antanas A. Jonynas, Gediminas Laurinavičius, Rimvydas 

Stankevičius, Kornelijus Platelis, Liudvikas Jakimavičius, Vainius Bakas, Tomas Taškauskas. 

 

 

Sėkmingai buvo tęsiamas projektas senjorų dainų šventė „Mes vėl kartu”, kurioje dalyvavo 

beveik 600 choristų, iš jų daugiau kaip pusė – vilniečiai. Dalyvius pagerbė ir pasveikino LR 

Seimo pirmininkė Irena Degutienė ir Vilniaus miesto meras Artūras Zuokas. Nuo rudens iki 

pavasario Mokytojų namuose veikiantys du mokytojų senjorų klubai „Versmė” ir  „Svetoč” kas 

mėnesį surengia po renginį. Kartą per savaitę į repeticijas renkasi abiejų klubų chorai, vokaliniai 

ansambliai.  

 

Antrą kartą buvo surengta literatūrinė šventė „Literatūrinės Vilniaus slinktys”. Renginys 

vyko balandžio 13 - 15 dienomis. Šiemet šis renginys buvo gausesnis dalyvais, įvairiais 

literatūriniais skaitymais ne tik Mokytojų namuose ar kitose salėse, bet ir atvirose viešosiose miesto 

erdvėse. Taip stengiamės  įtvirtinti literatūrinio, grynai vilnietiškos, festivalinio masto,  šventės 

tradicijas. Vilnius – erdvė, kurioje šimtmečiais būrėsi ir spietėsi visi literatūriniai centrai, pradedant 

aukštosiomis mokyklomis, baigiant Rašytojų sąjunga ar lietuvių rašytojų nuolatine gyvenamąja 

vieta. Renginys labiau skirtas literatūrinei jaunuomenei, tęsiančiai geriausias literatūrines tradicijas.  

 

Metų pabaigoje pradėjome naują projektą „Pasaulio šventės”, pristatantį svarbiausias, 

būdingiausias vienai ar kitai šaliai kalendorines tradicines šventes. Šie renginiai organizuojami su 

Vilniuje reziduojančiomis tų šalių ambasadomis bei čia gyvenančiais užsieniečiais. Be šalių 

tradicijų pristatymo, renginiuose skiriamas dėmesys ir edukacijai bei kultūrinėms pramogoms. Čia 

svečiai gali pasigaminti nedidelį, su konkrečia tos šalies švente susijusį, meno dirbinį arba 

degustuoti tradicinius šalių patiekalus. 

 

Nuo rugsėjo iki gruodžio Vilniaus, Šalčininkų rajonuose vykdėme projektą „Lietuva Vilnijoje. 

Vilnija Lietuvoje”. Renginiai vyko šių savivaldybių bendrojo lavinimo mokyklose, bibliotekose, 

kultūros centruose. Renginiuose buvo paminėti iš šio krašto kilę žymūs mūsų raštijos veikėjai arba 

visos Lietuvos plačiai minimos jubiliejinės datos (pvz. Maironio gimimo 150-osios gimimo 

metinės). Renginiuose dalyvavo Mokytojų namų kolektyvai, profesionalaus meno atlikėjai. 

 

Nemaža veiklos dalis buvo vykdoma ir Vilniaus m. viešosiose erdvėse.  
Trečią vasarą, kiekvieną darbo dieną, sostinės S. Moniuškos skverelyje vyko projekto „Pietų 

muzika gyvai” pasirodymai. Iš viso surengta 57 pusvalandiniai koncertai, kuriuose pasirodė per 

130 įvairaus žanro, amžiaus atlikėjų.  

 

Literatūros šventės „Literatūrinės Vilniaus slinktys” metu Vilniuje prie paminklų rašytojams 

(P. Cvirkai, Žemaitei, V. Kudirkai, K. Donelaičiui, A. Mickevičiui, S. Nėriai) buvo surengta 

literatūrinė kelionė bei jaunųjų rašytojų skaitymai. Taip pat vilniečiai buvo kviečiami ant Trijų 

kryžių kalno, kur galėjo viešai perskaityti savo sukurtus kūrinius. Jono Meko skersvėjyje  

Užupyje įvyko literatūrinė vakarienė su žodžiu ir garsu. Garsu dalinosi jaunasis bardas Gytis 

Ambrazevičius, o žodžiu jaunieji rašytojai Aušra Kaziliūnaitė, Jurga Tumasonytė, Nerijus 

Cibulskas, Ernestas Noreika, Mantas Balakauskas. Taip pat jaunieji rašytojai kartu su renginio 
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organizatoriais pagerbė Antakalnio kapinėse palaidotus plunksnos brolius. Prie jų kapų buvo 

skaitomos palaidotųjų rašytojų kūriniai bei savo kūrybos eilutės.  

 

Senjorų dainų šventės „Mes vėl kartu” pradžia buvo surengta V. Kudirkos aikštėje. Vilniaus ir 

iš visos Lietuvos suvažiavę chorai giedojo V. Kudirkos „Tautinę giesmę”, patriotines dainas. Vėliau 

gausi choristų eisena, Vilniaus gatve, žygiavo į Vilniaus mokytojų namus.  

 

Visą vasarą kiemelyje intensyviai veikė aktyvus kultūros projektas „Vasaros terasa”, sostinės 

kultūrinį gyvenimą praturtindamas įvairiais renginiais šeimoms ir jaunimui. Čia kartu su partneriais 

– teatru „Atviras ratas ”, UAB „Salero” buvo surengta 173 patys įvairiausi renginiai įvairiems 

socialiniams, amžiaus sluoksniams: nuo dainuojamosios poezijos, šiuolaikinės bei elektroninės 

muzikos koncertų iki mugės „Blusų turgus”.  

 

Vykdyti įvairūs socialiniai projektai. Per Atvelykį drauge su Lietuvos Respublikos Vaiko teisių 

apsaugos kontrolieriaus įstaiga surengta labdaros mugė „Angelų vaikai – su meile Jums”. Šioje 

mugėje dalyvavo Lietuvos specialiųjų įstaigų ir pensionatų vaikai ir jaunuoliai, kurie Mokytojų 

namų kiemelyje prekiavo savo sukurtais darbeliais. Šis renginys – tai ne vien mugė, bet kartu ir 

šventė jos dalyviams.   

 

Prisidėjome prie sostinės renginių. Kovo mėnesį Vilniuje Kaziuko mugės metu ,vykstant 

Žemaičių dienoms, Mokytojų namuose buvo surengti literatūriniai šio projekto renginiai.  

Pagerbiant iškilų ne tik visos Lietuvos, bet ir žemaičių poetą Joną Mačiulį-Maironį, kovo 2 d. buvo 

surengtas vakaras „Dubysos Žemaičių kalnai meilesni negu muižės raudonos”, skirtos Maironio 

150-osioms gimimo metinėms. Dalyvavo literatūrologas dr. Regimantas Tamošaitis, aktorius 

Ramutis Rimeikis, Raseinių kultūros centro folkloro ansamblis „Degulė” (vad. Asta Nikžentaitienė) 

ir Vilniaus mokytojų namų liaudiškos muzikos ansamblis „Kankleliai” (vad. Daiva Čičinskienė).  

Pristatytas mažeikiškio fotomenininko Jono Strazdausko albumas „Žemaitijos rūkai”  bei atidaryta 

tokiu pačiu pavadinimu jo autorinių fotografijų paroda.  

Surengta literatūrinė popietė „Kitoniški yra žodžiai raseiniškių, kitoniški šiaulyčių, dar kiti 

telšiškių”. Joje savo kūrybą skaitė rašytojai žemaičiai: Vacys Reimeris, Marcelijus Martinaitis, 

Marytė Kontrimaitė, Stasė Lygutaitė-Bucevičienė, Meilė Kudarauskaitė, Sarra Poison, Vaclovas 

Navickas, Raimondas Kašauskas, Juozas Nekrošius, Vladas Dačkevičius, Danielius 

Mušinskas,Vytautas Stulpinas, Donatas Petrošius, Vytautas Stankus. Dainavo dainų autorius ir 

atlikėjas Povilas Girdenis. Popietę vedė literatūros kritikas Justinas Kubilius. 

 

Kultūrinė veikla buvo vykdoma ir už miesto ribų. Tarptautinio dainuojamosios poezijos 

festivalio „Tai – aš” metu buvo surengti koncertai Kaune, Baisogaloje, Širvintose, Kėdainiuose, 

Gargžduose, Varėnoje, Pasvalyje, Veisiejuose (Lazdijų r.), Skapiškyje (Kupiškio r. ), Punske 

(Lenkija), Rygoje, Aizkrauklėje (Latvija).  

Projektas „Lietuva Vilnijoje. Vilnija Lietuvoje” buvo vykdomas Vilniaus ir Šalčininkų rajonų 

kultūros ir švietimo įstaigose. Iš viso surengti 5 šio projekto renginiai. 
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RENGINIAI PAGAL POBŪDĮ 
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Paveikslas  nr.1 

  
1. Koncertai    223 

2. Renginiai viešosiose Vilniaus erdvėse   68 

3. Vakarai    56 

4. Paskaitos    38 

5. Parodos    17 

6. Mugės     28 

7. Kiti sociokultūriniai renginiai   3 

8. Knygų pristatymai    19 

9. Popietės    7 

10. Akcijos     3 

11. Šventės    5 

12. Konferencijos     1 

13. Kūrybinio meistriškumo dirbtuvės   5  

14. Tiesioginės radijo transliacijos                               1 

15. Diskusijos    3 

16. Rytmečiai    1 

17. Kompaktinių plokštelių pristatymai   3 

18. Susitikimai    5 

19. Festivaliai     2 

20. Čempionatai    1  

Iš viso:   489 
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RENGINIAI PAGAL ŽANRUS 
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Paveikslas nr. 2 

 
1. Muzika    246 

2. Mišraus žanro renginiai   27 

3. Etnokultūra    32 

4. Literatūra    29 

5. Filosofija    36 

6. Psichoterapija    1 

7. Istorija     7 

8. Sveika gyvensena    8 

9. Kultūros paveldas            4 

10. Kalendorinės, valstybinės datos   10 

11. Fotografija    3 

12. Dailė                              1 

13. Kalba      1 

14. Religija    2 

15. Teatras     2 

16. Baletas    3 

17. Šokis        2 

18. Karyba    1 

19. Architektūra     2 

20. Kita                                                                                                            36 

Iš viso:    453 
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RENGINIAI PAGAL KATEGORIJAS 

 

Mėgėjų meno
25%

Profesionalaus 
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41%

 
Paveikslas nr. 3 

 

1. Mėgėjų meno   113 

2. Profesionalaus meno   155 

3. Kita    185 

 

Iš viso:      453 

 

RENGINIAI PAGAL AMŽIAUS GRUPES 

Suaugusiems
37%

Vaikams ir 
jaunimui

35%

Šeimoms
28%

 
Paveikslas nr.4 

 

1. Suaugusiems   166 

2. Vaikams ir jaunimui   159 

3. Šeimoms   128 

 

Iš viso:   453 
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DIDIEJI PROJEKTAI 
 

ŠVENTĖ VISAI ŠEIMAI „LIK SVEIKA,  KALĖDŲ EGLUTE” 

 

Renginys organizuojamas dvidešimt antrus metus, 

tradiciškai per Trijų Karalių šventę, sausio 6 d. Juo 

užbaigiamas sostinės šventinių renginių ciklas. Pagrindinė 

renginio idėja – skatinti vilniečius po švenčių neišmesti 

nupuoštų eglučių į gatvę, o atnešti į Vilniaus mokytojų 

namų kiemelyje vykstantį renginį, iš kur jos išlydimos 

atgal į mišką.  

Renginio metu vaikai galėjo džiaugtis žiemos 

malonumais, žaisti judrius žaidimus, bendrauti su personažais. Buvo buriama Vilniaus gerų vaikų 

bendruomenė, jiems įteikti pažymėjimai.  

Dainavo jaunieji Mokytojų namų dainininkai iš vaikų pop muzikos ir dainavimo studijos 

„Mikrofonas” (vad. Giedrius Balutis).  Į šventę užsuko Trys karaliai, dangų nušvietė šventiniai 

fejerverkai. 

Į renginį susirinko per 1200 vilniečių, dauguma šeimos. 

 

 

„VIENIŠO VILKO” MUZIKOS KLUBO KONCERTAI 

 

Visą sezoną, išskyrus vasarą, paskutinį mėnesio 

penktadienį buvo rengiami muzikos klubo „Vienišas 

vilkas” koncertai. (Šiais metais klubas šventė savo 

veiklos 5-metį). Čia koncertuodavo anksčiau žinomi ir 

populiarūs atlikėjai, kurie susirinkusiai publikai 

primindavo savo laikmečio žinomas dainas. Šiemet 

klubo koncertai buvo rengiami daugiau tematiniu 

pagrindu: „Nereikia karo: karo dainos”, „Meilės 

dainos”, „Gėlių vaikų dainos”, „Šiam pasauly visko 

būna: nuotaikingos dainos apie gyvenimą”, „The Beatles” dainos. Koncertuose dalyvavo grupė 

„Kertukai”, Šarūnas Mačiulis ir grupė „Vilkai”, ansambliai „Trys Grantai”, „Dinozaurai”, autorines 

dainas atliko studija „Vybor” ir kt.  

Koncertuose apsilankė per 1000 klausytojų.  

 

 

 

DAINUOJAMOSIOS POEZIJOS SVETAINĖS KONCERTAI 

 

Rengiami ištisus metus, išskyrus liepos – rugpjūčio mėn. 

Koncertai vyko kartą per mėnesį.  Šiemet surengti 8 koncertai. 

Sezono pabaigos koncerte už ryškiausią sezono debiutą šeštą kartą 

įteikta S. Mykolaičio vardo premija.  2012 m. ją gavo Gytis 

Ambrazevičius.  

Koncertuose didelis dėmesys buvo skiriamas jauniesiems bardams 

bei jų kūrybinio bendardarbiavimo su bendraamžiais poetais 

užmezgimui. Buvo surengta ir teminių koncertų. Vienas iš jų 

skirtas poeto Sigito Gedos kūrybai. 

Koncertuose apsilankė per 2400 dainuojamosios poezijos mylėtojų. 
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VAKARŲ CIKLAS „PAŽINKIME VILNIŲ” 

 

Šie renginiai vyksta vieną kartą per mėnesį ir rengiami kartu su Vilniaus keliautojų klubu. Jų metu 

visuomenė supažindinama su reikšmingais Vilniui įvykiais, vietomis, datomis, šiandienine sostinės 

kultūros paveldo situacija, pristatomos naujausios apie miestą knygos. Renginiuose dalyvauja 

žymūs Lietuvos istorikai, parkotyrininkai, keliautojai. Vakarų ciklas gana populiarus, į renginius 

susirenka įvairių patirčių žmonės, norėdami jomis pasidalinti ir su bendraminčiais.  

Juose apsilankė per 1300 žiūrovų. 

 

 

PASIDAINAVIMAI SU VERONIKA 

 

Dešimtą sezoną vykstantys vakarai „Pasidainavimai su Veronika” seniai jau tapo gražia tradicija 

vilniečiams du kartus per mėnesį susirinkti Mokytojų namų Svetainėje ir kartu su Nacionalinės 

kultūros ir meno premijos laureate Veronika Povilioniene bei jos pakviestais svečiais padainuoti 

primirštas ar, čia vietoje, naujai išmokstamas dainas. Šis projektas prisidėjo prie lietuviškų 

dainavimo tradicijų saugojimo ir puoselėjimo, jų populiarinimo. 

Skatino tai daryti į vakarus gausiai susirenkančias šeimas, 

jaunimą. Čia žmonės kartu dainuodami, kas kart išmokdavo vis 

naujų, įvairių Lietuvos regionų liaudies dainų, taip pat skirtingų 

žanrų atliekamų dainuojamų kūrinių. Šie renginiai – tai ne tik 

vilniečių laisvalaikio įvairinimo ir turtinimo šaltinis, bet ir 

galimybė daugeliui Lietuvos kolektyvų (dažniausiai etninio 

pobūdžio) koncertuoti Vilniuje, taip mažinant centro – sostinės ir 

atokesnių Lietuvos vietovių atskirtinumą.  

Renginiuose lankosi įvairaus amžiaus publika. 2012 m. surengta 17 vakarų – koncertų, kuriuose 

dalyvavo 17 kolektyvų. Iš viso renginiuose dalyvavo per 200 mėgėjų meno entuziastų (kolektyvų 

narių). Vakaruose apsilankė per 2,5 tūkstančius klausytojų, išleista 17 dainynėlių, kuriuose 

klausytojams paskleista apie 150 įvairių dainų. 

Renginiuose apsilankė per 2500 žiūrovų. 

 

TARPTAUTINĖ GIMTOS KALBOS DIENA  

 

Šeštus metus, bendradarbiaujant su Valstybine kalbos inspekcija, Mokytojų namuose vasario mėn. 

švenčiama Tarptautinė gimtosios kalbos diena.  

Šiemet šiai progai surengtas renginys dedikuotas poeto Jono 

Mačiulio – Maironio gimimo 150-osioms gimimo metinėms. 

Vakare, pavadintame „Bažnytinė lietuvių kalba nuo Maironio iki 

šiandienos” dalyvavo Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijos 

rektorius kun. Žydrūnas Vabuolas, Paberžės Švč. Mergelės 

Marijos Apsilankymo bažnyčios (Kėdainių r.) klebonas kunigas, 

poetas Skaidrius Kandratavičius ir kt. Giedojo Vilniaus mokytojų 

namų žemaičių folkloro ansamblis „Tyklė”, vadovė Vitalija 

Brazaitienė.  

Renginyje apsilankė per 100 klausytojų. 
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UŽGAVĖNIŲ ŠVENTĖS ŠĖLTINIS 

 

Užgavėnių šventė Vilniaus mokytojų namuose – daugelio vilniečių pamėgtas renginys. Ypač jį 

renkasi tie, kurie šėlti nori jaukioje kamerinėje 

aplinkoje.  

Visą dieną Vilniaus g. , prie Vilniaus mokytojų namų 

vyko Užgavėnių mažoji mugė, kurioje buvo galima 

paskanauti ne tik tradiciškai, bet ir ant pjūklo iškeptų 

blynų. Dižiulis būrys persirengėlių vidudienį vaikšinėjo 

Vilniaus senamiesčio gatvėmis ir linksmino vilniečius. 

Vakare Mokytojų namų kiemelyje vyko finalinė 

šventės dalis – Užgavėnių šventės šeltinis. Visus 

linksmino šventės gaspadorius Darius Mockevičius su savo vadovaujama kapela „Ratilai” bei 

Mokytojų namų  folkloro ansamblis „Krivūlė”, kovėsi Lašininis su Kanapiniu, buvo sudeginta 

Morė.  

Šventėje apsilankė per 1200 vilniečių. 

 

 

LITERATŪRINĖS VILNIAUS SLINKTYS 

 

Balandžio 13-15 dienomis vyko antrus metus rengiama literatūros šventė „Literatūrinės Vilniaus 

slinktys”. Ją sudarė keturiolika renginių, tarp kurių – 5 valandų trukmės gyvų poezijos skaitymų 

naktinė transliacija Lietuvos radijo bangomis ir ekskursija autobusu lankant žymių rašytojų 

paminklus. 

Pirmieji literatūriniai susitikimai buvo surengti K. M. Čiurlionio menų mokykloje, Šv. Kristoforo 

vidurinėje mokykloje, Žemynos ir M. Biržiškos gimnazijose. Su moksleiviais susitiko jaunieji 

rašytojai Aivaras Veiknys, Vytas Stankus, Mindaugas Nastaravičius, Ernestas Noreika, Mantas 

Balakauskas, Tomas Taškauskas, Birutė Grašytė, Mindaugas Kirka, Ramunė Brundzaitė. 

Vilniaus universiteto K. Donelaičio skaitykloje vyko diskusija „Rašyti ar nerašyti? Štai kur 

klausimas!”, kurioje dalyvavo jaunieji rašytojai, akademinės visuomenės nariai.  

Vilniaus mokytojų namų Svetainėje nuskambėjo Albinui Žukauskui skirtos slinktininkų poringės. 

Čia pat vėliau buvo pristatytas šventės almanachas „Literatūrinės Vilniaus slinktys 2012” 

(sudarytojas Aivaras Veiknys).   

Vienas ilgiausiai užsitęsusių šventės renginių – nuo vidurnakčio iki 5 val. ryto vykusi tiesioginė 

LRT radijo laidos „Penkios valandos poezijos” transliacija, kurią vedė poetas Mindaugas 

Nastaravičius. Klausytojai turėjo galimybę paskambinti į studiją ir paskaityti savosios kūrybos, 

pasidalinti mintimis apie literatūrą. 

„Literatūrinių Vilniaus slinkčių” taip taip buvo surengta literatūrinė ekskursija prie paminklų 

rašytojams, laisvieji skaitymai Vilniui ant Trijų Kryžių kalno. J. Meko skersvėjyje Užupyje jaunieji 

rašytojai su savo gerbėjais rinkosi į Literatūrinę vakarienę su žodžiu ir garsu.  

Taip pat buvo pagerbti mirę rašytojai bei Antakalnio kapinėse palaidoti rašytojai, paminėtos  

Maironio 150-osios gimimo metinės.  

Kartu su švente pasirodė ir jaunųjų poetų bei prozininkų almanachas „Literatūrinės Vilniaus 

slinktys 2012”, kurį sudarė Aivaras Veiknys. Jame 35 autoriai, kurių amžius nesiekia trisdešimties. 

Šiemetinis almanachas iliustruotas Vilniaus M. K. Čiurlionio menų mokyklos moksleivių darbais. 

Renginiuose dalyvavo per 40 dalyvių (rašytojų, literatūrologų, muzikantų). Apsilankė per 800 

žiūrovų. 
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ANGELŲ VAIKAI – SU MEILE JUMS 

 

Aštuntus metus Vilniaus mokytojų namai kartu su LR Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaiga 

rengia  mugę – parodą „Angelų vaikai – su meile Jums”. Nuo šių metų renginį pradėta rengti vieną 

kartą per metus, per Atvelykio šventę. Mugėje dalyvauja  Lietuvos specialaus ugdymo mokyklų ir 

pensionatų auklėtiniai. Čia jie pardavinėja savo  sukurtus darbelius iš medžio, stiklo, popieriaus, 

molio, siūlų, šiaudų.  

Šventė gana populiari, čia žmonės mielai perka vaikų pagamintus darbelius, taip paremdami jų 

mokyklas. Kiekviena tokia mugė – tai ir kultūrinis renginys su įvairia menine, pramogine programa.  

 

 

Balandžio 15 d. vykusiame renginyjes, be mugės, buvo parengta įvairiaspalvė muzikinė – 

pažintinė programa, kurioje dalyvavo Vilniaus B. Dvariono dešimtmetės muzikos mokyklos 

liaudies instrumentų orkestras (vad. Irmantas Andriūnas, Rūta Jonynienė, Nerijus Martinaitis), 

Vilniaus B. Dvariono dešimtmetės muzikos mokyklos ir Vilniaus universiteto bigbendas „Oktava” 

(vad. Albinas Kučinskas), Vilniaus mokytojų namų dainavimo studija „Mikrofonas” (vad. Giedrius 

Balutis), dainininkai Giedrė Balutytė, Ruslanas Kirilkinas, Agnė Vaitekėnaitė su draugais, Trakų 

Vokės bendruomenės kultūros centro šokėjų kolektyvai „Braškė”, „Pipirai” (vad. Marija 

Damaševičiūtė), gitaros studija „Gitaruok” (vad. Ryna Romualda Kazlauskaitė), vaikų ir jaunimo 

kovos menų klubas „Ju-Jitsu” auklėtiniai (instruktorė Violeta Kalinina). Jaunasis iliuzionistas 

Mantas Wizardas su drauge Karolina susirinkusius stebino įvairiais triukais, atskleisdami keletos jų 

paslaptis. 

Lietuvos jaunųjų gantininkų centro surengtoje gyvūnų parodoje po kiemelio žalią veją ropojo 

įvairūs egzotiniai gyvūnai.  Vaikai, išsipiešę savo veidus, akimirksniu tapo savo mėgstamiausiais 

personažais. Veikė „Paslaugų kampelis”, kur buvo galima pasisverti, pasimatuotį ūgi, pėdos dydį.  

Renginyje dalyvavo per 50 ugdymo įstaigų auklėtinių, per 100 meninės dalies dalyvių. 

Apsilankė per 1500 vilniečių ir miesto svečių. 

 

 

 

 

VASAROS KIEMO PROGRAMA „VASAROS TERASA”  

 

Septintą vasarą ištisai (nuo gegužės iki rugsėjo vidurio) kiemelyje veikė aktyvus kultūrinis 

gyvenimas, susidėjęs iš daugelio kultūrinių renginių arba atskirų projektų. Čia skambėjo įvairaus 

stiliaus muzika, buvo rodomos videoinstaliacijos, vyko visi tradiciniai Vilniaus mokytojų namų 

vasaros renginiai. „Vasaros terasa” – tai vieta, kur sau tinkamą renginį galėjo atrasti įvairaus 

amžiaus (itin daug jaunimo), įvairaus skonio ne tik vilnietis, bet ir miesto svečias. Kiekvieną 

sekmadienį kiemelyje šeimas kvietė „Blusų turgus”.  

Visa vasarą čia buvo surengta 173 įvairūs renginiai.  

 

 

KONCERTAS „DOVANA TĖVUI” 

 

Tėvo dienos proga Vilniaus mokytojų namuose tradiciškai rengiamas koncertas „Dovana tėvui”. 

2012 m. jame dalyvavo visi „Ąžuoliuko” chorai (per 500 choristų), kuriems vadovavo prof. 

Vytautas Miškinis. Kartu su jaunaisiais choristais dainavo dainininkė, Nacionalinės kultūros ir 

meno premijos laureatė Veronika Povilionienė. 

Renginyje apsilankė per 800 žiūrovų. 
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SENJORŲ DAINŲ ŠVENTĖ  

„MES VĖL KARTU” 

 

2012 m. buvo surengta septintoji  Senjorų dainų šventė „Mes vėl kartu”. 

 

Šiuo renginiu atkreiptas visuomenės dėmesys į pagyvenusių žmonių problemas, formuojant 

pozityvų požiūrį į brandaus amžiaus  žmones, jų kultūrinius poreikius bei meninę saviraišką. Šventė 

prisidėjo prie senjorų paskatinimo kūrybingai, prasmingai ir kryptingai leisti laiką, išnaudojant per 

darbingą laikotarpį sukauptą veiklos ir kūrybos potencialą. 

 

Šventėje dalyvavo: Vilniaus mokytojų namų mišrus choras „Versmė” (vad. Gintaras Skapas), vyrų 

choras „Vytis” (vad. Arūnas Pikšrys), Vilniaus politinių kalinių ir tremtinių choras „Laisvė” (vad. 

Bronislovas Jankauskas), Vilniaus „Bočių” Antakalnio skyriaus choras (vad. Juozas Eimanavičius), 

Vilniaus „Bočių” bendrijos choras „Ainiai” (vad. Simona Vitkauskienė), mišrus choras „Indraja” 

(vad. Rimantas Vaiginis), Elektrėnų kultūros centro mišrus choras „Sidabrinė gija” (vad. Laima 

Mažuolytė), Lentvario tremtinių choras (vad. Jevgenij Barkovskij), Vievio kultūros centro moterų 

choras „Vieva” (vad. Dalia Mankutė), Kauno 

mišrus choras „Gimtinė” (vad. Rimantas 

Vaičekonis), Prienų kultūros ir laisvalaikio centro 

mišrus choras „Šilas” (vad. Aldona Šyvokienė), 

Panevėžio mišrus choras „Godos” (vad. Jelena 

Urbutienė), Utenos kultūros centro politinių kalinių 

ir tremtinių choras „Ainiai” (vad. Adolfas Driukas), 

Kelmės r. senjorų bendruomenės „Artimi” mišrus 

vokalinis ansamblis (vad. Augustinas Bartkevičius), 

Šilalės r. savivaldybės kultūros centro vokaliniai 

ansambliai „Kuplė” (vad. Laima Saročkienė) ir 

„Sidabrinė gija” (vad. Natalija Taurinskienė), 

Kelmės kultūros centro tautinių šokių kolektyvas „Patrepsėlis” (vad. Vilija Krutkevičienė), Trakų 

Vokės bendruomenės kultūros centro liaudiškos muzikos kapela „Vacio armonikėlė” (vad. Sergėjus 

Didenka), operos solistė Laima Domikaitė, aktorius Ferdinandas Jakšys, akomponiatorė Laima 

Blažienė. Šventę vedė etnologė Gražina Kadžytė. 

Šventės meno vadovas ir dirigentas Gintaras Skapas, koncertmeisterė Janina Kalinaitė. 

Iš viso šventėje dalyvavo beveik 600 choristų. 

Senjorų dainų šventė susidėjo iš trijų dalių. Šventės atidarymas buvo surengtas Vilniaus V. 

Kudirkos aikštėje. Tam buvo parengta speciali meninė programa, kurioje buvo mūsų žymiausių 

lietuvių kompozitorių dainos apie lietuvybę, mūsų tautos ryškiausius istorinius tarpsnius. 

Antroji šventės dalis – eisena Vilniaus gatve. Eisenos metu chorai dainavo savo repertuarines 

dainas. 

Didysis šventės koncertas buvo surengtas Vilniaus mokytojų namų kiemelyje. Chorai atliko 

daugiau nei 20 kūrinių. 

Renginyje dalyvavo per 600 žiūrovų. 
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PROJEKTAS „PIETŲ MUZIKA GYVAI” 

 

Trečią vasarą S. Moniuškos skverelyje buvo rengiamas 

projektas „Pietų muzika gyvai”. Kiekvieną darbo dieną, 

pietų metų, apie 30 minučių grodavo, dainuodavo įvairūs 

pavieniai atlikėjai, ansambliai, atliekantys įvairaus žanro 

muziką. Projekto metu surengta 57 pusvalandiniai koncertai, 

kuriuose pasirodė per 130 įvairaus žanro, amžiaus atlikėjų.  
 

 

ŠVENTINIS KONCERTAS „MOKYTOJAI – MOKYTOJAMS” 

 

Spalio 7 d. Šv. Kotrynos bažnyčioje surengtas koncertas sostinės mokytojams  „Tau, mokytojau”, 

skirtas Tarptautinės Mokytojo dienos progai. Į jį buvo pakviesta per keturis šimtus miesto pedagogų 

– senjorų, šiandien nedirbančių mokymo įstaigose. 

 

Koncerte dalyvavo Giedrė Kaukaitė (vokalas), Gabrielė Tamutytė (vokalas), Jonas Sakalauskas 

(vokalas), Povilas Jaraminas (fortepijonas), Vilniaus kultūros centro moterų choras „Liepos” (choro 

meno vadovė Audronė Steponavičiūtė – Zupkauskienė, chormeisterė Skirmantė Balčiūnaitė, 

koncertmeisterė Loreta Kuliešiuvienė). Koncertą vedė aktorė Dalia Michelevičiūtė. 

Renginyje dalyvavo apie 400 sostinės pedagogų.  

 

 

 

 

PROJEKTAS „SODO KRAITĖ” 

 

Viename seniausių mūsų renginių – rudens gėrybių parodoje – mugėje „Sodo kraitė”, vykusioje 

spalio 5-6 dienomis, dalyvavo per 70 ūkininkų, sodininkų iš įvairių Lietuvos regionų.  

2012 m. renginys išsiskyrė ne vien čia ekspnuojamais, parduodamais augalais ar jų vaisiais, bet ir 

gražia kaimiškų gyvūnų ekspozicija. Paroda „Kaimas mieste”  abi šventės dienas „kleketavo” 

Mokytojų namų kiemelyje. Čia miesto vaikai turėjo unikalią 

progą pamatyti, esant norui įsigyti, dekoratyvines vištas, 

gaidžius, žąsis, ožkas, triušius bei naminius gyvūnėlius: 

šinšilas, žiurkėnus ir t.t. Parodos metu gyvūnų  globos 

organizacija „Lesė” kvietė atnešti rastus beglobius gyvunėlius, 

o norintys juos galėjo pasiimti savo globon. Taip pat 

kiemelyje veikusioje parodoje sostinės ikimokyklinių įstaigų 

auklėtiniai su savo pedagogais paruošė spalvingą parodą iš 

rudens gėrybių , bei LEU Gamtos mokslų fakulteto Chemijos 

ir technologinio ugdymo katedros technologijų pedagogikos programos studentai pakvietė 

degustuoti patiekalus, gėrimus iš morkų – „būk sveikas ir guvus, valgyk morkas – būk stiprus!”. 

 

Renginyje apsilankė apie 5500 lankytojų. 
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TARPTAUTINIS DAINUOJAMOSIOS POEZIJOS FESTIVALIS „TAI – AŠ” 

 

Tarptautinis dainuojamosios poezijos festivalis „Tai – 

aš” vyko spalio 15 – 21 dienomis. Iš viso 7 dienas. 

Koncertuose apsilankė 5000 žiūrovų. Šį kartą festivalis 

buvo jubiliejinis – 10-asis.  

Tarptautinis dainuojamosios poezijos festivalis „Tai – 

aš” šiemet vyko 10 kartą, spalio 15 – 21 dienomis. Ta 

proga vyko ne vien koncertai, bet ir išleista dviguba 

kompaktinė ploštelė „Tai – aš” bei festivalio vadovo J. 

Žitkausko knyga „TAI – AŠ. Bardų istorija. Pirmasis 

tarptautinis festivalis”.  

 

Projektas pratęsė dainuojamosios poezijos, kaip literatūros ir muzikos jungties, propagavimą, 

visuomenei pristatydamas ne vien geriausius Lietuvos bardus, bet jaunąją šio žanro kartą. (Iš viso 

surengta 32 koncertai, iš kurių 19 buvo surengti Vilniuje (Vilniaus mokytojų namuose, Šv. 

Kotrynos bažnyčioje, restorane „Aula”, „Franky” vyninėje). Taip pat Lietuvos klausytojui buvo 

sudaryta proga tęsti pažintį su pasaulio šio žanro atlikėjais. (Šiemet festivalyje dalyvavo atlikėjai iš 

12 pasaulio šalių). 

Šiemet buvo jubiliejinis, 10-asis Tarptautinis dainuojamosios poezijos festivalis „Tai – aš”. Todėl jo 

metu buvo nemažai skirta dėmesio ankstesniems festivaliams, o koncertuose įpinti ankstesniųjų 

metų epizodai. Ta proga buvo išleista dviguba kompaktinė plokštelė ir knyga. 

Festivalio koncertuose apsilankė per 5400 žiūrovų. Išleista dviguba kompaktinė ploštelė 1500 

tiražu. Joje 40-ties atlikėjų dainos: 16 lietuvių, 24 užsieniečių.  

 

Visuose festivalio koncertuose apsilankė per 5400 žiūrovų. 

 

 

KALĖDINIŲ RENGINIŲ CIKLAS 

 

Visą gruodį Mokytojų namuose buvo rengiami šventiniai renginiai. Juose dalyvavo mūsų mėgėjų 

meno kolektyvai, pomėgių klubų žmonės, profesionalūs menininkai bei atlikėjai. Vyko parodos.  

Iš viso surengta 10 renginių, kuriuose apsilankė per 1000 žiūrovų. 

 

PROJEKTAS „PASAULIO ŠVENTĖS” 

 

Nuo gruodžio mėn. pradėtas vykdyti naujas projektas – renginių ciklas „Pasaulio šventės”, kurio 

tikslas supažindinti vilniečius su populiariausiomis atskirų valstybių šventėmis. Gruodžio 18 d. 

įvyko vakaras „Kaip japonai švenčia Naujuosius...”. Renginio metu buvo galima išgirsti ir pažiūrėti, 

kaip Japonijoje rengiamasi Naujiesiems, pasimokyti kaligrafijos technikos bei ikebanos-gėlių 

komponavimo meno, išmokti tradicinių japoniškų žaidimų.  

Vakare dalyvavo Japonijos ambasados Lietuvoje atstovas Mori Takuro, Miyuki Narumi,  ikebaną 

komponavo Regina Grivickienė. 

Renginyje apsilankė 50 žiūrovų (kurie buvo ir aktyvūs dalyviai). 
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VAIKŲ IR JAUNIMO UŽIMTUMAS 
 

Vilniaus mokytojų namuose veikiančiose studijose, mokyklėlėse vaikai lavinami nuo pat mažų 

dienų. Menų mokyklėlės „Debesėliai” ugdytiniai yra nuo vienerių metų. Kitose mokyklėlėse, 

studijose mokoma muzikos, dailės, anglų kalbos, šokio, vyresnio amžiaus moksleiviams padedama 

ruoštis baigiamiesiems egzaminams. Iš viso tokių mokyklėlių, studijų yra 8.  Šių studijų , mokyklų 

pagrindinis tikslas lavinti vaikų ir jaunimo estetinį skonį, sumažinti atskirtį tarp vaiko ir suaugusio, 

mokytojo ir mokinio, ugdyti laisvą apsišvietusią, savimi pasitikinčią asmenybę. Stengiamasi į vaikų 

ir jaunimo kultūrinio ugdymo procesą įtraukti kuo daugiau profesionalių menininkų ir atlikėjų. Jas 

lanko apie 1000 žmonių. Apie 30 šio amžiaus žmonių lanko vaikų ir jaunimo folkloro ansamblį 

„Reketukas”. Čia susipažįstama su lietuviško folkloro pagrindais, ruošiamos koncertinės 

programos, kurios dažnai pristatomos įvairiose miesto scenose; Prezidentūroje šeimų popietėse. Per 

metus vaikams ir jaunimui surengta beveik 159 įvairaus masto ir pobūdžio renginiai. Iš jų 

paminėtini: „Lik sveika, Kalėdų eglute”, „Angelų vaikai – su meile Jums” (projektas vykdomas su 

LR Vaikų teisių apsaugos kontrolieriaus įstaiga), įvairūs koncertai jaunimui kiemelyje, literatūros 

šventė su jaunaisiais rašytojais „Literatūrinės Vilniaus slinktys”  ir t.t. Šiuose renginiuose dalyvavo 

per 400 šio amžiaus dalyvių, apsilankė apie 25 tūkst. žiūrovų arba klausytojų. 

 

Tarptautinė veikla: projektai ir bendradarbiavimas. Pagrindinis Vilniaus mokytojų namų 

tarptautinis projektas – Tarptautinis dainuojamosios poezijos festivalis „Tai – aš”. Jis 

organizuojamas nuo 2003 metų, bendradarbiaujant su aktoriumi bei dainų autoriumi ir atlikėju 

Gediminu Storpirščiu. Kiekvienais metais festivalis vyksta spalio viduryje. Organizuojant šį 

festivalį, atsirado tampresnis tarptautinis bendradarbiavimas su pasaulio kultūrininkais, Vilniaus 

mokytojų namų vardas pamažu tampa žinomas ne vien Lietuvoje.  

 

Kita tarptautinė veikla. Jau aštuoneri metai, kai esame pasirašę bendradarbiavimo sutartį su Rygos 

kultūros ir laisvalaikio centru „Imanta”. Su ten dirbančiais kolegomis dalinamės kūrybine patirtimi, 

vieni iš kitų semiamės naudingos informacijos. „Imantos” darbuotojai yra ir mūsų pagrindiniai 

partneriai rengiant Tarptautinio dainuojamosios poezijos festivalio „Tai – aš” koncertus Rygoje bei 

rekomenduojant Latvijos bardus dalyvauti šio festivalio koncertuose Lietuvoje. 2012 m. šio centro 

mėgėjų meno kolektyvai dalyvavo mūsų surengtame Lietuvos valstybės atkūrimo dienos 

šventiniame koncerte. 

 

Bendradarbiaujama su Rusijos Federacijos ambasada (finansuojami Rusų romansų mylėtojų 

Lietuvoje klubo „Melos” veikla bei jų rengiami koncertai mūsų salėse), Danijos kultūros institutu 

(talkina rengiant literatūrinius bei dainuojamosios poezijos renginius.) 
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PATEIKTŲ IR FINANSUOTŲ PROJEKTŲ SANTYKIS 

 
2012 – IESIEMS METAMS VILNIAUS MOKYTOJŲ NAMAI PATEIKĖ PROJEKTUS: 
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Vilniaus m. 
savivaldybė

Kultūros rėmimo 
fondas

ES programa 
"Grundtvig"

ES programa 
„Kultūra“

 
Paveikslas nr. 5 

 
Spaudos radijo ir televizijos rėmimo fondas    2 

Vilniaus m. savivaldybė     4 

Kultūros rėmimo fondas     6 

ES programa „Grundtvig“     1 

ES programa „Kultūra“     1  

 

Iš viso:      14 

 
IŠ JŲ FINANSUOTI: 

 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

Spaudos radijo ir televizijos 
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Paveikslas nr.6 

 
Spaudos radijo ir televizijos rėmimo fondas    1 

Vilniaus m. savivaldybė     4 

Kultūros rėmimo fondas     4 

 

Iš viso:      9 
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MĖGĖJŲ MENO KOLEKTYVAI 

 
Mėgėjų meno kolektyvų kūryba viena svarbiausių Mokytojų namų funkcijų. Mėgėjų kolektyvai, tai 

ne tik dainuojantys, grojantys ar šokantys kolektyvų nariai, tai ir jų šeimos, bičiuliai, kuriems taip 

pat perduodamos kolektyve išpažįstamos vertybės. 2012 m. Vilniaus mokytojų namuose veikė 18 

mėgėjų meno kolektyvų. Mokytojų namų mėgėjų meno kolektyvai surengė 213 renginių: už 

Mokytojų namų ribų 87. Mėgėjų meno kolektyvuose dalyvauja  798 žmonės. Kolektyvai dalyvavo 

tarptautiniuose, respublikiniuose, Vilniaus miesto projektuose. Unikalų ir be galo reikšmingą 

ugdomąjį meninį ir organizacinį darbą atliko kolektyvų vadovai, turintys profesionalų išsilavinimą.  

 

 
MĖGĖJŲ MENO KOLEKTYVAI (DALYVIŲ SKAIČIUS) 

 
Paveikslas nr.7 

 

1. Berniukų ir jaunuolių choras „Ąžuoliukas”    450 

2. Kamerinis choras „Bel Canto“     32 

3. Klasikinio šokio kolektyvas „Nuotaika“    30 

4. Moterų choras „Aidas”      29 

5. Mokytojų senjorų mišrus choras „Versmė”    26 

6. Folkloro ansamblis „Vilniaus dzūkuliai”    25 

7. Vaikų ir jaunimo populiariosios muzikos grupė „Mikrofonas”   25 

8. Liaudiškos muzikos ansamblis „Kankleliai”    23 

9. Vyrų choras „Vytis”      23 

10. Folkloro ansamblis „Srauna”     20 

11. Vaikų ir jaunimo folkloro ansamblis „Reketukas”    28 

12. Mokytojų senjorų ansamblis „Svetoč”     18 

13. Folkloro ansamblis „Krivūlė”     18 

14. Tautinių šokių kolektyvas „Sostinės kauškutis“    8 

15. Akordeonų orkestras „Consona“     15 

16. Tautiškos muzikos ansamblis „Vilnija"     13 

17. Folkloro ansamblis „Tyklė”     10 

18. Akordeonų kvintetas „Concertino”     5 

Iš viso:       798 
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MĖGĖJŲ MENO KOLEKTYVAI (SURENGTŲ KONCERTŲ SKAIČIUS) 
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Paveikslas nr. 8 

 

 

1. Berniukų ir jaunuolių choras „Ąžuoliukas”    51 

2. Kamerinis choras „Bel Canto“     9 

3. Liaudiškos muzikos ansamblis „Kankleliai”    12 

4. Tautiškos muzikos ansamblis „Vilnija"    12 

5. Moterų choras „Aidas”     8 

6. Akordeonų kvintetas „Concertino”    2 

7. Folkloro ansamblis „Vilniaus dzūkuliai”    12 

8. Vyrų choras „Vytis”     9 

9. Vaikų ir jaunimo populiariosios muzikos grupė „Mikrofonas”  11 

10. Vaikų ir jaunimo folkloro ansamblis „Reketukas”   9 

11. Folkloro ansamblis „Srauna”     9 

12. Akordeonų orkestras „Consona“     14 

13. Tautinių šokių kolektyvas „Kauškutis“    9 

14. Mokytojų senjorų mišrus choras „Versmė”    11 

15. Folkloro ansamblis „Tyklė”     11 

16. Klasikinio šokio kolektyvas „Nuotaika“    8 

17. Mokytojų senjorų ansamblis „Svetoč”    9 

18. Folkloro ansamblis „Krivūlė”     7 

Iš viso:       213 
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POMĖGIŲ KLUBAI 

 
2012 m. Mokytojų namuose veikė 16 pomėgių klubų. Jų veiklą galima suskirstyti į dvi dalis: vieni 

ją plėtoja uždaru klubiniu pagrindu (savi tarp savų), kiti rengia viešus renginius plačiajai 

visuomenei. Pastarųjų yra dauguma. Šių klubų veikloje dalyvauja per 1824 vilniečiai. 

 
POMĖGIŲ KLUBAI (DALYVIŲ SKAIČIUS) 

 

 
Paveikslas nr. 9 

 

1. Mokytojo Balio Petrulionio turistų klubas   300 

2. Vilniaus žemaičiai     178 

3. Vilniaus dzūkai     200 

4. Lietuvos mokytojų literatų „Spindulio” draugija   130 

5. Rusų romanso mylėtojų Lietuvoje draugija „Melos”  400 

6. Etikos ir kultūros mokykla    140 

7. Klubas „Pažinkime Vilnių”    60 

8. Mokytojų senjorų klubas „Svetoč”    95 

9. Vilniaus vegetarų klubas    70 

10. II pasaulinio karo veteranų klubas    50 

11. Mokytojų senjorų klubas „Versmė”    38 

12. Vilniaus kupiškėnų klubas    48 

13. Lietuvos reformacijos istorijos ir kultūros draugija   40 

14. Vilniaus debeikiečių klubas    30 

15. Bendravimo vokiečių kalba „Lotte”    30 

16. Vilniaus rokiškėnų klubas „Vakarė”   15 

Iš viso:      1824 

 

Mokytojų senjorų klubas „Versmė” sudaro ir tokiu pačiu pavadinimu pavadinto mišraus choro 

branduolį. Choras aktyviai koncertuoja bendroje Mokytojų namų veikloje, yra vieni iš Senjorų 

dainų šventės „Mes vėl kartu” organizatorių. Klubo nariai vieną kartą per mėnesį renkasi į savo 

popietes, kuriose dalyvauja žymūs Lietuvos žmonės. 
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Mokytojų senjorų klubas „Svetoč” – vienas seniausių Vilniaus mokytojų namų klubas, vienijantis 

rusakalbius sostinės pedagogus – senjorus. Klubo nariai dainuoja susikūrusiame chore, dalyvauja 

sveikatingumo užsiėmimuose, kurie kas savaitę vyksta Mokytojų namų patalpose. Kartą per mėnesį 

surengia literatūrinius, muzikinius vakarus. 

 

Rusų romanso mylėtojų Lietuvoje draugija „Melos” kiekvieno mėnesio pirmą antradienį rengia 

Rusų romansų vakarus. Koncertų metu minimos žymių rusų menininkų (kompozitorių, rašytojų, 

dailininkų) sukaktys. Nepamirštami ir Vilniuje gyvenantys meno bei kultūros žmones. Kiekvienas 

toks vakaras būna paįvairintas įvairiomis parodomis. 

 

Vilniaus dzūkai – gyvuoja kaip atskiras klubas. Pagrindinė jų veikla – vieši renginiai, vykstantys 

kiekvieno mėnesio antradienį. Pagrindinis šių renginių tikslas – visuomenę supažindinti su iškiliais 

dzūkais, papasakoti apie gražius dzūkiškus reiškinius, vykstančius tiek Vilniuje, tiek visoje 

Dzūkijoje. Renginiuose dalyvauja vilniečiai, o dažniausiai į juos kviečiami Lazdijų, Varėnos, 

Alytaus žmonės. Čia jie surengia koncertus, parodas, knygų pristatymus. Tradiciškai Vilniaus 

dzūkų vakarų sezonas – pirmas birželio šeštadienis, sukviečiantis į Dzūkijos dienos renginius. 

 

Vilniaus žemaičiai – daugiausia tai Žemaičių draugijos Vilniaus skyriaus nariai. Tačiau ir jų veikla, 

kaip ir dzūkų, neapsiriboja klubiniu pobūdžiu, o yra vieša. Trečią mėnesio antradienį viešai jie 

rengia koncertus, pristato reikšmingas Žemaitijai datas, supažindina su naujausiomis žemaitiška 

tematika išleistomis knygomis, kompaktinėmis plokštelėmis. 

 

Vilniaus rokiškėnų klubas „Vakarė”, Kupiškėnų, Debeikiečių klubai taip pat gan aktyviai 

veikia. Tačiau jų veikla, skirtingai nuo dzūkų ar žemaičių, labiau liberalesnė – sunkiau talpinama į 

kokius nors rėmus. Palaiko glaudžius ryšius su savo tėviškėnais, dažnai juos kviečiasi pas save, 

patys ten važiuoja.    

 

B. Petrulionio turistų klubas – pati seniausia Vilniaus mokytojų namų organizacija, veikianti nuo 

1951 m. Be pagrindinės savo veiklos turizmo, klubo nariai Mokytojų namuose surengia du 

didžiulius koncertus paskutiniais balandžio ir lapkričio mėnesiais. Tai – turistinio sezono atidarymo 

ir uždarymo vakarai, į kuriuos susirenka pilna salė žiūrovų. Renginiuose koncertuoja ne tik meno 

saviveiklos kolektyvai, bet ir profesionalūs atlikėjai iš visos Lietuvos. 

 

Vilniaus vegetarų klubas, vadovaujamas dr. Ksaveros Vaištarienės. Kartą per mėnesį kviečia 

vilniečius į paskaitas apie sveiką gyvenseną. Buvo surengtos dvi vegetarinių patiekalų parodos-

degustacijos. Lektoriai konsultavo ir atsakė į klausytojų klausimus 

 

Lietuvos mokytojų literatų „Spindulio” draugija – vienija kuriančius mokytojus ir kultūros 

darbuotojus iš visos Lietuvos. Renkamasi vieną kartą per mėnesį, vyksta naujų knygų pristatymai, 

aptariami aktualūs literatūriniai procesai. 

 

Lietuvos reformacijos istorijos ir kultūros draugija. Pristatomi ryškiausi ir svarbiausi Lietuvos 

reformacijos istorijos ir kultūros faktai, turėję įtakos mūsų šalies kultūros raidai.  

 

II pasaulinio karo veteranų klubas. Veikia daugiau klubiniu principu. Savo susibūrimuose 

dalijasi prisiminimais, organizuotai sprendžia jiems aktualias problemas. 

 

Klubas „Pažinkime Vilnių” – susibūręs tokio paties pavadinimo renginių ciklo pagrindu. Kaip ir 

patys renginiai, taip ir pagrindinė klubo veikla vystoma intensyviai bendraujant su Lietuvos 
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keliautojų sąjunga. Kiekvieno mėnesio pirmą pirmadienį vis kiti lektoriai pasakoja apie Vilniaus 

architektūrą, legendas ir kt. 

 

Bendravimo vokiečių kalba klubas „Lotte” jungia daugiausia vyresnio amžiaus žmones, kurių 

gyvenime vokiečių kalba yra suvaidinusi vienokį ar kitokį vaidmenį. Savo susibūrimuose jie 

prisimena ryškiausius vokiečių kultūros veikėjus, rengia ekskursijas į Vokietiją.   

     

Etikos ir kultūros mokyklos šerdis – 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. 

 

Kultūrinės paslaugos, tai studijos, būreliai, mokyklos ir mokyklėlės vaikams, jaunimui, senjorams. 

Iš viso veikė 9 kultūrines paslaugas teikiantys subjektai. Buvo sudarytos kokybiškos sąlygos 

žmonių saviraiškai, tobulėjimui. Jų paslaugomis naudojosi apie 780 Vilniaus gyventojų.  

 

KULTŪRINĖS PASLAUGOS (DALYVIŲ SKAIČIUS) 
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Paveikslas nr. 10 

 

1. Menų studija „Terra bella”     320 

2. Klasikinio šokio studija „Nuotaika”    145 

3. Sekmadieninė estetinio lavinimo mokyklėlė „Šypsenėlė”   75 

4. Šeštadieninė estetinio lavinimo mokyklėlė „Mažoji mokyklėlė”  60 

5. Vaikų ir jaunimo populiariosios muzikos ir dainavimo studija „Mikrofonas” 40 

6. Papildomojo ugdymo mokykla „Jaunimo perspektyva”   45 

7. Menų mokyklėlė „Debesėliai”      25 

8. Loginio mąstymo ugdymo mokyklėlė „Logogo“                                                              43 

9. Ikimokyklinio ugdymo „Žiniukų“ mokyklėlė                                                                   27 

 

      Iš viso:       780 
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Mokymosi ir informacijos centras – Centras vykdė įvairias tobulinimosi programas Vilniaus 

pedagogams. Rengė švietimo įstaigų konsultantus. Inicijavo įvairius tyrimus švietimo srityje, juos 

įgyvendino. Parengė ir išleido įvairius leidinius mokytojams. 

Centre veikia biblioteka, kurioje kaupiamos retesnės mokymo priemonės, kurias mokytojai gali 

pasiskolinti pamokoms. Bibliotekoje yra pedagoginė literatūra, lietuvių ir užsienio periodika, 

garsinės, regimosios mokymosi priemonės, vaizdinės, demonstracinės priemonės, mini 

laboratorijos,  kompiuterinės programos, vaizdajuostės. 

  

Mediateka. Gan sėkmingai ir aktyviai veikia mediateka, kurios paslaugomis naudojosi ne tik 

pedagogai, bet ir jaunimas, studentija. Čia galima buvo žiūrėti nekomercinius filmus, skaityti 

literatūrą apie kiną. Naudotis kitomis vizualinėmis medijomis. Įvyko edukaciniai seminarai 

pedagogams „Kinas mokykloje”. Mediatekos fondus papildė kino kritiko S. Macaičio žurnalų ir 

vaizdo juostų kolekcija. 

 

 

 

2012 m. ŠV. KOTRYNOS BAŽNYČIOJE ĮVYKĘ RENGINIAI 
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Paveikslas nr. 11 

 

Šv. Kristoforo kamerinis orkestras   87 

Choras „Jauna muzika“    11 

Choras „Ąžuoliukas“    7 

Užsakomieji – inicijuoti kitų renginių organizatorių  77 

 

Iš viso:     182 
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2012 M. ŠV KOTRYNOS BAŽNYČIOJE SURENGTI NEMOKAMI/MOKAMI RENGINIAI 
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Koncertai su bilietais     144 

Nemokami koncertai (Savivaldybės ir kitų org. kultūriniai, socialiniai, edukaciniai pr.) 38 

 

 

2012 M. ŠV. KOTRYNOS BAŽNYČIOJE NEMOKAMŲ RENGINIŲ SURENGĖ 
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Šv. Kristoforo kamerinis orkestras    5 

Choras “Ąžuoliukas”      6 

Choras „Jauna muzika“                                                                                                                      6 

Nemokami užsakomieji (Savivaldybės ir kitų org. kultūriniai, socialiniai, edukaciniai pr.) 21 
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ŪKINĖ ORGANIZACINĖ VEIKLA 
 

Sėkmingai ir aktyviai kultūrinei veiklai užtikrinti svarbią vietą užima ūkinė-organizacinė veikla. 

Ūkinė – organizacinė veikla neatsiejama dalis  vykstančių renginių organizavimo ir aptarnavimo 

metu. Kokybiškam renginių salėse, auditorijose ir kiemelyje aptarnavimui, reikalingas sumanus, 

operatyvus, kokybiškas darbas. Priklausomai nuo renginių scenarijaus, pačių darbuotojų, 

gaminamos scenografijos ir  dekoracijos. 

 Per 2012 metus atlikti šie darbai: 

-  Pilnai pakeista santechnikos įrangą 4-tro aukšto WC patalpose, suremontuotos sienos ir 

pakeista grindų danga; 

- Suremontuotos ir perdažytos 4-to aukšto patalpų sienos, pilnai nuimtas senas lakas nuo 

parketo ir medinių grindų, užglaistyti tarpai, padengta nauju laku. 

- Suremontuotos ir perdažytos pagrindinio įėjimo patalpos ir pagrindinė laiptinė; 

-  Cheminiu- mechaniniu  būdu išvalytos auditorijų, salių, koridorių, laiptų pakopų tarp 

aukštų  grindų dangos.  Nuvalyti paviršiai padengti specialiomis apsauginėmis 

medžiagomis, sumažinančiomis taršos adhezija; 

- Savo jėgomis suremontuotos  WC patalpos prie svetainės ir renginių dalyvių 

persirengimo patalpos; 

- Nuplautos visų koridorių sienos; 

- Lankytojams skirti  minkštų baldų komplektai suremontuoti ir aptraukti naujais, ilgai 

nedylančiais audiniais; 

- Išplautos salių kėdės ir minkštasuoliai. 

- Išvalyti visų auditorijų, salių ir koridorių langai; 

- Užsandarinti visų auditorijų, salių ir koridorių langai; 

- Išplauta visų pastatų šildymo sistema, plaunant kiekvieną stovą atskirai; 

- Šildymo sistemoje pakeista  uždaromoji armatūra ir sumontuoti balansiniai ventiliai 

srautų reguliavimui; 

- Atlikti hidrauliniai bandymai atskirų šildymo sistemos segmentų, ruošiantis šildymo 

sezonui; 

- Atlikta metrologinė patikra šilumos punkto prietaisų; 

- Parengtas projektas žaibolaidžiui įrengti; 

- Suprojektuotas ir įrengtas kanalizacijos apšildymas; 

- Atlikta draudimo įmonių apklausa, apdraustas Vilniaus mokytojų namų turtas, statiniai, 

automobilis; 

Išvežta nurašyta ir neveikianti biuro technika. Sutvarkyti sandėliai. 

Atsisakyta ūkvedžio  paslaugų. Optimizuotas ūkio veiklos darbas, -  samdant specialistus 

konkretiems – specifiniams darbams atlikti. 

Administruojamoje Šv. Kotrynos bažnyčioje savo jėgomis  atliekami  einamieji remonto darbai. 

Pakeista scenos danga, išvalyti langai. Išvalyta vidinio kiemelio teritorija. Pagaminti nauji 

lietvamzdžių latakai.  Išvalyta grindų danga koncertų salėje ir jos prieigose. Išplautos kėdės. 

Lėšų taupymas. Išanalizuoti tiekimų paslaugų įkainiai, įvykdytas perskirstymas pagal paslaugų 

apimtis ir  sezoniškumą. Tiekiamų paslaugų įkainiai sumažinti 15 %;   Visi specialieji valymo  

darbai atlikti su 23 %  nuolaida. Pratęsta sutartis su AB TEO dėl nuolaidų fiksuoto ryšio 

pokalbiams, pakeisti planai sutartyje su operatoriumi BITĖ GSM , sumažintos išlaidas mobiliajam 

ryšiui,  taip .pat su UAB „Libravitalis” dėl paramos kanceliarinėmis prekėmis. 
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PERSONALAS 

 

Personalas - dirbantys ir kuriantys Mokytojų namų darbuotojai, vadybininkai ir administratoriai, 

aptarnaujantis personalas yra mūsų stiprybė. Kad pasiektume reikiamų rezultatų, darbų neskirstome 

į reikšmingus ir nereikšmingus. Kiekvienai naujai užduočiai buvo stengiamasi rasti išmintingą 

sprendimą. Saugoti žmogiškuosius išteklius buvo ir yra vienas iš svarbiausių mūsų uždavinių. 

Pagrindinės darbuotojų funkcijos, vadovaujantis įstatais ir pareiginiais nuostatais, atlikti  pareigas 

pagal įstaigos iškeltus tikslus ir uždavinius. 2012 m. pabaigai patvirtinta 15.75 etatų. Dirbo 21 

darbuotojai. Mokytojų namuose – 13.25 etatų, 14 darbuotojų, 10 darb. pilnu etatu, 4 darb. pagal val. 

įkainį. Šv. Kotrynos bažnyčioje – 2.50 etatų, 7 darbuotojai, 1 darb.– pilnu etatu, 6 darb. – pagal val. 

įkainį. 

 

Darbuotojų išsilavinimas. Aukštasis universitetinis – 11 darbuotojų (iš jų su kultūrine – 

humanitarine specializacija 6), aukštasis neuniversitetinis – 1 darbuotojas, aukštesnysis – 2 

darbuotojai, vidurinis – 1 darbuotojai, finansinis – 1 darbuotojas, studijuojantys aukštosiose 

mokyklose – 5darbuotojai. 

 

 

Darbuotojų lojalumo programa. Įstaigoje yra darbuotojų lojalumo programa, kuria vadovaujantis 

kuriamas tinkamas darbui mikroklimatas. Darbuotojai naudojasi mobiliaisiais telefonais, kurių 

darbo pokalbius apmoka įstaiga. Pagerbiami jubiliejus ir gimtadienius švenčiantys darbuotojai. 

Veiklos rezultatų aptarimas netradicinėje erdvėje. 
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FINANSINĖ VEIKLA IR FINANSAVIMO ŠALTINIAI 
 

Finansai. Vilniaus mokytojų namų veikla, jos ekonomiškumas, rezultatyvumas, veiklos planų 

įgyvendinimas, ataskaitų patikimumas, kontroliuojami pagal LR įstatymus ir vidaus norminius 

aktus. 

 

Finansiniai ištekliai. Mokytojų namų finansinę bazę sudaro: steigėjo skirtos lėšos, lėšos iš fondų, 

programų, rėmėjų, lėšos už teikiamas paslaugas ir iš kitų šaltinių. 

 

 

STEIGĖJO FINANSAVIMAS 2012 M. 
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PROJEKTŲ FINANSAVIMAS 2012 M. 
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GAUTOS PAJAMOS 2012 M. 
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KOMPENSUOJAMOS SĄNAUDOS 2012 M. 
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PAJAMŲ IR SĄNAUDŲ PALYGINIMAS 2012 M. 
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PERSPEKTYVA 

 
2013 m. akcentuosime kultūrinę veiklą, kaip aktyvų miesto ekonominės ir socialinės 

plėtros komponentą, didinsime miesto kultūrinių renginių skaičių, tuo gerinsime miesto įvaizdį. 

Sieksime pritraukti naujas tikslines lankytojų grupes, plėsime auditoriją ir partnerių paiešką.  

Kursime veiklą akcentuojant LR seimo patvirtintas 2013 m. atmintinas datas. 

Tęsime tradicinius projektus. Plėsdami kultūrinę edukacinę veiklą mūsų lankytojams 

pateiksime 5 naujus projektus. Projektas PASAULIO ŠVENTĖS bus rengiamas kartu su 

ambasadomis ir užsienio kultūros centrais. Projektas supažindins vilniečius su kitų valstybių 

kultūra, tradicijomis. Koncertų ciklas KLASIKA kartu su Lietuvos teatro ir muzikos akademija 

rengsime profesionaliosios muzikos koncertus. KŪRYBINĖS DIRBTUVĖS – menininkai mokys, 

kaip sukurti įdomias namų interjero detales, įvairius šventinius akcentus ir kt.  Kartu su Vilniaus 

miesto savivaldybe ir  medicinos įstaigomis vykdysime projektą KULTŪROS RECEPTAS. 

KALĖDŲ KIEMELIS – Kalėdų mugė ir kultūrinė programa Mokytojų namų kieme.  

Didinsime kultūros paslaugų pasiūlą, tuo didindami įplaukas į Vilniaus mokytojų 

namų biudžetą. Šv. Kotrynos bažnyčios koplyčioje atliksime pastolių išmontavimo darbus ir 

vykdysime kultūrinę veiklą. Skirsime didesnį dėmesį mecenatų paieškai, kurie būtų suinteresuoti 

remti šv. Kotrynos bažnyčioje vykdomą veiklą. Vykdysime Vilniaus miesto savivaldybės Kultūros 

skyriaus pavedimą dalyvauti ir įgyvendinti tarptautinį projektą WORRIORS.EUROPOS KARTA.  

Vilniaus miesto savivaldybės Ekonomikos ir investicijų departamentui   ES projektų 

koordinavimo skyriui pateikėme Vilniaus mokytojų namų poreikį 2014-2020 m.  struktūrinei 

paramai gauti. Gavus lėšų iš savivaldybės investicijų programos būtų pradėtas kiemo renovacijos 

projektas. 2012 m. birželio mėnesį Vilniaus miesto savivaldybės Aplinkos ir energetikos 

departamentui pateiktas Mokytojų namų projektas šilumos punktų modernizavimui. Gavus lėšų 

įgyvendinsime šiuos projektus. Parengsime projektą „Menininkų rezidencijos“ su ekonominės 

klasės viešbutuku. 

Įgyvendinus iškeltus tikslus ir pateiktus projektus, ir toliau kursime Europos sąjungos 

standartus atitinkantį daugiafunkcinį kultūros ir edukacijos centrą.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Direktorė      Zita Zenobija Žepnickienė 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vilnius, 
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