
Klaipėdos miesto savivaldybės tautinių kultūrų centro 

Kultūrinės veiklos programa 2013 m. (2.8.1.1.1.2.) 

RENGINYS 
PLANUOJAMA 

DATA 
TRUMPAS RENGINIO APRAŠYMAS 

Seminaras „Tautinių mažumų integracijos į 

visuomeninį ir kultūrinį Lietuvos gyvenimą 

aspektai“ 

2013-01 mėn. 

Seminaras tautinių bendruomenių nariams. Informuoti, supažindinti, 

supažindinti tautinių mažumų bendruomenių narius su Lietuvos kultūriniu 

gyvenimu. 

Meninių nuotraukų paroda „Dingęs kraštas“, 

skirtas Lietuvos Valstybės atkūrimo dienai 

paminėti. 

2013 02 mėn. 

Klaipėdos krašto meninių nuotraukų paroda “Dingęs kraštas“, skirtas Lietuvos 

Valstybės atkūrimo dienai paminėti. Parodos metu eksponuojami 

fotomenininko Virgilijus Jankausko darbai apie Klaipėdos kraštą. 

„Užgavėnių tradicijos“ 2013 – 02 mėn. 

Edukacinė valanda „Gaminame Užgavėnių kaukę“ 

Dalyvauja tautinių mažumų bendruomenių atstovai ir svečiai. Skirta išsaugoti 

kultūrinį paveldą. 

Literatūrinis vakaras „Pabaltijo ukrainiečių 

kalendorius“ 
2013-02 mėn. 

Renginys skirtas pristatyti visuomenei ukrainiečių literatų kūrybą, parengti 

įžymių poetų, literatų foto nuotraukų ekspoziciją. 

Poezijos vakaras „Tau mano gimtine“. Skiriama 

Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienai. 
2013-03 mėn. 

Poezijos vakaras. 

Tautinių mažumų bendruomenių atstovai, moksleiviai, studentai skaito eiles 

apie gimtinę. 

Leidinio apie Klaipėdos miesto bendruomenių 

veiklą ruošimas, maketavimas, spausdinimas. 
2013 – 03 mėn. 

Reklaminis, informacinis leidinys apie Klaipėdos miesto bendruomenės, jų 

vykdomą veiklą, renginius. 

Lietuvių kalbos kursai Klaipėdos miesto tautinių 

mažumų bendruomenių nariams. 
2013-03 m. 

Lietuvių kalbos kursai tautinių mažumų bendruomenių atstovams, siekiant 

padėti integruotis į lietuvių visuomenę, supažindinti su lietuvių tautos 

tradicijomis, istorija, Klaipėdos miestu ir kt. 

„Stačiatikių užgavienių tradicijos“ 2013 – 03 m. 
Kalendorinė šventė į kuria kviečiami tautinių mažumų bendruomenių atstovai ir 

svečiai. Skirta tradicijų saugojimui 

„Vaikų meno dirbtuvėlės“ 2013- 03 mėn. Tautinių bendruomenių vaikų edukacinių užsiėmimų ciklas. 

Muzikinis-literatūrinis vakaras, skirtas sausio 

sukilimo 150 – toms metinėms pažymėti.  
2013-03 mėn. 

Baltarusių ir lenkų bendruomenių narių suvienijimas, supažindinimas su 

istoriniais aspektais. 
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TRUMPAS RENGINIO APRAŠYMAS 

Azerbaidžaniečių pavasario šventė „Novruz 

Bairam“ 
2013 - 03 mėn. 

Klaipėdos azerbaidžano bendruomenė „Azeris“ 

Kalendorinė šventė į kuria kviečiami tautinių mažumų bendruomenių atstovai ir 

svečiai. Skirta tradicijų saugojimui 

„Pavasario kūrybos Skaitymai“. Poezijos 

vakaras. 
2013-03 mėn. 

Poezijos vakaras, kuriame tautinių mažumų bendruomenių kūrėjai pristato savo 

kūrybą. 

Skaitovų konkursas, skirtas rašytojo 

T.Ševčenkos gimimo metinių sukakčiai 

pažymėti. 

2013 – 03 mėn. Poezijos vakaras, skirtas rašytojo kūrybai.  

Tautinių mažumų bendrijų atstovų susitikimas su 

studentais. 
2013 – 04 mėn. 

Tautinių bendrijų veiklos pristatymas studentams, kurie atvyko mokytis į 

Lietuvą iš šalių – bendrijų etninės tėvynės. 

Lietuvių kalbos kursai Klaipėdos miesto tautinių 

mažumų bendruomenių nariams. 
2013-03 m.-05 m. 

Lietuvių kalbos kursai tautinių mažumų bendruomenių atstovams, siekiant 

padėti integruotis į lietuvių visuomenę, supažindinti su lietuvių tautos 

tradicijomis, istorija, Klaipėdos miestu ir kt. 

Ukrainiečių klubo „Prosvit“ renginys „Pavasario 

šventė“ 
2013-04 mėn. Ukrainiečių tautodailės darbų paroda. Ukrainiečių dainos vakaras. 

Armėnų tautos genocido aukų minėjimas. 2013 – 04 m. 
Klaipėdos armėnų bendruomenė „Van“. 

Literatūrinė kompozicija “Mano Armėnija“. Kūrybinių darbų paroda. 

„Prisikėlimo šventė“ 2013 – 04 m. 

Klaipėdos lenkų bendruomenė.  

Kalendorinė šventė į kuria kviečiami tautinių mažumų bendruomenių atstovai ir 

svečiai. Skirta tradicijų saugojimui 

„Pavasario žadinimo diena“ 2013 - 04 m. 

Rusų folkloro asociacija „Večiora“ 

Kalendorinė šventė į kuria kviečiami tautinių mažumų bendruomenių atstovai ir 

svečiai. Skirta tradicijų saugojimui 

Lietuvių kalbos kursai Klaipėdos miesto tautinių 

mažumų bendruomenių nariams. 
2013-03 m.-05 m. 

Lietuvių kalbos kursai tautinių mažumų bendruomenių atstovams, siekiant 

padėti integruotis į lietuvių visuomenę, supažindinti su lietuvių tautos 

tradicijomis, istorija, Klaipėdos miestu ir kt. 

„Stačiatikių Velykų tradicijos“ 2013 – 05 mėn. 

Kultūrinis – švietėjiškas centras „Rodyna“. 

Kalendorinė šventė į kuria kviečiami tautinių mažumų bendruomenių atstovai ir 

svečiai. Skirta tradicijų saugojimui. 
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PLANUOJAMA 
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TRUMPAS RENGINIO APRAŠYMAS 

„Atvirų durų dienos“ 2013 – 05 mėn. 

Plačiau supažindinti klaipėdiečius, miesto svečius, bendrojo lavinimo mokyklų 

moksleivius su centro vykdoma veikla.  

Ruošiamas bukletas apie miesto bendruomenės ir centro veiklą. 

Renginys „Jaunimas prie karą“ 2013-05 mėn. 
Skirtas informuoti visuomenę ir kitas tautas, kad karas sukiršina tautas, 

supriešina ir išardo šeimas, suskaldo visuomenę. 

Baltarusių ansamblio „Kupalinka“ vakaras 

„Večiaryna su „Kupalinka“ 
2013 – 05 mėn. 

Dainų (baltarusių, ukrainiečių, lietuvių) dainų vakaras. 

(Klaipėdos skulptūrų parke) 

Literatūrinis vakaras „Pabaltijo ukrainiečių 

kalendorius“ 
2013 - 05 mėn. 

Renginys skirtas pristatyti visuomenei ukrainiečių literatų kūrybą, parengti 

įžymių poetų, literatų foto nuotraukų ekspoziciją. 

Vaikų liaudies festivalis „Draugystės vainikas“, 

skirtas vaikų gynimo dienai paminėti. 
2013 – 06 - 01 

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

pagrindinės mokyklos folkloro studija „Veretionce“, folklorinis ansamblis 

„Večiora“. 

„Tautos istorija“ , skirta Azerbaidžano tautos 

išsigelbėjimo dienai paminėti. Azerbaidžaniečių 

draugija „Azeris“ 

2013 – 06 - 15 Atminimo valanda, skirta Azerbaidžano tautos išsigelbėjimo dienai paminėti. 

Tapybos paroda „Mano kraštas“ 2013 – 06 mėn. Dailininkų parodą rusų tautybės autorių, gyvenančiu Lietuvoje 

Totorių šventė „Sabantui - 2013“ 2013 – 06 mėn 
Totorių bendrija „Nur“ 

Totorių tautodailės paveldo paroda 

„Konstitucijos diena“, skirta Ukrainos 

Konstitucijos dienai paminėti.  
2013 – 06 - 28 

Pabaltijo ukrainiečių asociacija  

Tradicinis Ukrainiečių renginys, skirtas išsaugoti tautos savimonę, nacionalines 

vertybes. 

Kviečiami ukrainiečių bendruomenės atstovai ir svečiai. 

Paroda „Mano miestas“ 2013-07 mėn. Paroda apie Klaipėdos miesto, architektūrą, kultūrą ir kt. 

„Šeimos, meilės ir ištikimybės diena“ 2013 – 07 - 08 

Atidaroma šeimų fotoateljė. Piešimas ant asfalto „Mano šeima“. Viktorina „Ar 

mane myli?“. Šeimų komandų rungtys. Muzikinė programa. Dalyvauja - 

Klaipėdos miesto tautinių mažumų kultūrų bendruomenės ,tautinių kultūrų 

meno kolektyvai, klaipėdiečiai ir miesto svečiai. Skirta išsaugoti ir puoselėti 

šeimos tradicijas, pasveikinti daugiavaikes šeimas.  
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(Tautinių kultūrų centro kiemelyje).  

Intelektualinio klubo „Intelektas LT“ finalinis 

turnyras:“ Kas? Kur? Kada? 
2013 – 07 mėn. 

Tautinių bendruomenių intelektualinis turnyras, siekiant palengvinti ir suartinti 

bendruomenes tarpusavyje. 

Kaip gyvena tautiečiai 2013 – 08 mėn. Klaipėdos lenkų bendruomenė.  

„Vasaros Skaitymai“. Poezijos vakaras. 2012 – 08 mėn. 
Poezijos vakaras, kuriame tautinių mažumų bendruomenių kūrėjai pristato savo 

kūrybą. 

Lietuvių kalbos kursai Klaipėdos miesto tautinių 

mažumų bendruomenių nariams. 
2013-09 mėn. 

Lietuvių kalbos kursai tautinių mažumų bendruomenių atstovams, siekiant 

padėti integruotis į lietuvių visuomenę, supažindinti su lietuvių tautos 

tradicijomis, istorija ir kt. 

Literatūrinis vakaras „Pabaltijo ukrainiečių 

kalendorius“ 
2013 – 09 mėn. 

Renginys skirtas pristatyti visuomenei ukrainiečių literatų kūrybą, parengti 

įžymių poetų, literatų foto nuotraukų ekspoziciją. 

Armėnijos tautos nepriklausomybės dienos 

minėjimas 
2013 – 09 mėn. Armėnų bendruomenė „Van“. 

Lietuvių kalbos kursai Klaipėdos miesto tautinių 

mažumų bendruomenių nariams. 
2013-10 mėn. 

Lietuvių kalbos kursai tautinių mažumų bendruomenių atstovams, siekiant 

padėti integruotis į lietuvių visuomenę, supažindinti su lietuvių tautos 

tradicijomis, istorija ir kt. 

Azerbaidžano nepriklausomybės dienos 

minėjimas. 
2013 – 10 - 18 

Šokių, eilių, dainų pynė – AZERBAIDŽANUI. 

Dalyvauja azerbaidžaniečių draugijos „Azeris“ nariai. 

„Rudens Skaitymai“. Poezijos vakaras. 2013-10 mėn. 
Poezijos vakaras, kuriame tautinių mažumų bendruomenių kūrėjai pristato savo 

kūrybą. 

Klaipėdos miesto draugijos „Vedi“ rusų kalbos 

mokytojų konferencija 
2013-11 mėn. 

Klaipėdos miesto rusų mokytojų supažindinimas su naujovėmis, aktualių 

programų aptarimas ir kt. 

Lietuvių kalbos kursai Klaipėdos miesto tautinių 

mažumų bendruomenių nariams. 
2013 - 11 mėn. 

Lietuvių kalbos kursai tautinių mažumų bendruomenių atstovams, siekiant 

padėti integruotis į lietuvių visuomenę, supažindinti su lietuvių tautos 

tradicijomis, istorija ir kt. 

„Lenkijos nepriklausomybės diena“ 2013-11 mėn. Lenkijos nepriklausomybės dienai, skirtas susibūrimas ir paminėjimas. 

Pasaulio azerbaidžaniečių susivienijimo dienos 2013 – 11 mėn. Azerbaidžano bendruomenė „Azeris“ 
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Renginių ciklas „Donelaitis – tautos atgimimo 

dainius“ 

2013 m. 

 01 – 12 mėn. 

Literatūrinės parodos "Kristijonas Donelaitis" pristatymas. Edukacinės 

pamokos, literatūrinės valandos, ekskursijos Klaipėdos visuomenei. 

Filmo "Didis žmogus - Kristijonas Donelaitis" pristatymas. 

Jaunųjų kūrėjų - rašinių, skirtų Kristrijonui Donelaičiui skaitymai. 

"Literatūrinis sambūris. Skaitymai". 

Edukacinė išvyka "Donelaičio keliu". 

Susitikimas su rašytoju, poetu, scenaristu ir vertėju Sergeju Isajevu. 

Metinis renginių ciklas. Tikslai subūrti tautinių bendruomenių atstovus, jaunimą 

kūrybiniam bendravimui, susijusiam su skaitymu, naujoms iniciatyvoms, 

kūrybiškumui, užimtumui, panaudojant edukacinių renginių programą, 

skatinančia novatoriškus laisvalaikio užimtumo metodus kultūrinėje erdvėje. 

Populiarinti tautinių kultūrų centrą per knygos, rašto ir tautinio paveldo 

pristatymo renginius, pritraukiant potencialius teikiamų paslaugų vartotojus. 

Tautinių kultūrų festivalis ”Tautinių kultūrų 

diena“ 
2013 – 11 mėn. 

Konkursas "Aš piešiu protėvių gimtinę"(tautinių kultūrų centre, bendrojo 

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

Piešinių aplanko sudarymas ir parengimas.(Klaipėdos miesto savivaldybės 

tautinių kultūrų centre) 

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

Atsiliepimai, piešinių atranka ir vertinimai (tautinių kultūrų centre). 

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

eksponavimas ir pristatymas visuomenei, piešimo konkurso "Aš piešiu protėvių 

gimtinę" nugalėtojų apdovanojimai, tautinių mažumų meno kolektyvų 

pasirodymai. 

(Klaipėdos koncertų salėje).  

 

„Švento Martyno diena“. Vokiečių 

bendruomenė. 
2013-11 mėn. Vokiečių bendruomenės „Šv. Martyno diena“ šventinis minėjimas, eisena ir kt. 

Lenkijos nepriklausomybės diena 2013 -11 mėn. Klaipėdos lenkų bendruomenė.  

Paroda „Belaukiant Šv. Kalėdų“ 2013-12 mėn. 

Kalėdinė paroda eksponuojama Tautinių kultūrų centre. 

Tautinių bendruomenių mažumų tautodailės, kūrybinių darbų parodos 

pristatymas. 

Muzikinė kompozicija „Šv. Kalėdų belaukiant“. 
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Kalėdinių puokščių paroda. 

Tautinių mažumų bendruomenių atstovai (armėnai, žydai, vokiečiai ir kiti 

pristato savo tautinį kultūrinį paveldą. 

Literatūrinis vakaras „Pabaltijo ukrainiečių 

kalendorius“ 
2013 - 12 mėn. 

Renginys skirtas pristatyti visuomenei ukrainiečių literatų kūrybą, parengti 

įžymių poetų, literatų foto nuotraukų ekspoziciją. 

„Tautiečių rate“ naujametinis vakaras 2013 – 12 mėn. 

Kultūrinis – švietėjiškas centras „Rodyna“. 

Kalendorinė šventė į kuria kviečiami tautinių mažumų bendruomenių atstovai ir 

svečiai. Skirta tradicijų saugojimui. 

Paplotėlių šventė 2013 – 12 mėn. 

Klaipėdos lenkų bendruomenė. 

Kalendorinė šventė į kuria kviečiami tautinių mažumų bendruomenių atstovai ir 

svečiai. Skirta tradicijų saugojimui. 

„Žiemos Skaitymai“. Poezijos vakaras. 2013 – 12 mėn. 
Poezijos vakaras, kuriame tautinių mažumų bendruomenių kūrėjai pristato savo 

kūrybą. 

Kalėdinis renginys tautinių mažumų 

bendruomenių vaikams. 
2013-12 mėn. Kalėdinis renginys tautinių mažumų bendruomenių narių vaikams. 

 

Direktorė          Jelena Butkevičienė  


