
PATVIRTINTA 

Vilniaus rajono savivaldybės administracijos 

Kultūros, sporto ir turizmo skyriaus vedėjo 

2020 m. sausio 24 d.  

įsakymu Nr. A27(17)-1 

 

 

Kultūros, sporto ir turizmo skyriaus 2020 metų veiklos ir priemonių 

P L A N A S 

 
 

Eil. 

Nr. 

Veiklos/renginio 

pavadinimas 

Atlikimo 

terminas, 

data, vieta 

Priemonės/veiksmai Atsakingi 

vykdytojai 

Siektini rezultatai 

1 2 3 4 5 6 

Sausis 
1 VI Lenkų šokių turnyras  

„O Palmę Wileńszczyzny“ 

11 d.  

Lenkų 

kultūros 

namai, 

Vilnius 

Scenos ir įgarsinimo paruošimas, 

dalyvių kvietimas ir registracija, 

komisijos narių kvietimas, 

diplomų ir apdovanojimų 

paruošimas. 

V. Višnevski, 

NDKC 

Vaikų, paauglių, suaugusių 

įtraukimas į aktyvią 

kultūrinę laisvalaikio veiklą. 

2 Pilietinė akcija ,,Atmintis gyva, 

nes liudija‘‘ skirta laisvės gynėjų 

dienai. 

13 d. 

NDKC ir 

skyriai, 

RDKC ir 

skyriai, 

VRSCB ir 

struktūriniai 

padaliniai, 

VKEM ir 

filialai, TIC, 

VSM 

Dešimčiai minučių užgesinti 

šviesą ir languose uždegti 

žvakutes. 

L. Andruškevič, 

NDKC, RDKC, 

VRSCB, 

VKEM, TIC 

Istorinių datų paminėjimo 

užtikrinimas. Pilietiškumo ir 

patriotizmo skatinimas. 

3 VIII – oji Tarptautinė turizmo ir 

aktyvaus laisvalaikio paroda 

„Adventur 2020“ 

24 – 26 d.,  

„LITEXPO“ 

kongresų ir 

parodų 

Vilniaus rajono turizmo išteklių 

pristatymas. Viktorina. 

Dalomosios medžiagos dalijimas. 

Žaidimas. Energetikos ir technikos 

muziejaus edukacinio užsiėmimo 

G. Golubovska, 

TIC 

Turistų skaičiaus didinimas 

Vilniaus rajono lankytinose 

objektuose. 



rūmai, 

Vilnius 

apie Struvės geodezinį lanką 

pristatymas. 

Vasaris 
4 Vilniaus krašto etnografinio 

muziejaus atvirų durų dienos 

(VKEM gimtadienis) 

8 d. 

VKEM 

Paruošti paroda, dalyvių 

kvietimas.  

V. Višnevski, 

VKEM 

VKEM lankytojų skaičiaus 

didinimas. 

5 Vasario 16-osios minėjimas 

„Lietuvos Valstybės atkūrimo 

dieną paminėkime kartu“ 

16 d. 

RDKC 

Papuošti renginio salę, pasirūpinti 

renginio sklaida, parengti 

klausimus aptarimui. 

K. Pacyna, 

RDKC 

Ugdyti vaikus, jaunimą 

patriotizmo, Tėvynės 

istorijos pažinimo dvasia, 

stiprinti jų pilietiškumą. 

6 Užgavėnių šventės 22 d. 

RDKC, 

NDKC 

Kabiškių 

skyrius, 

NDKC 

Glitiškių 

skyrius 

Renginio vietos paruošimas, 

scenarijaus rašymas, dalyvių 

kvietimas. 

K. Pacyna, V. 

Višnevski, 

RDKC, NDKC 

Kabiškių 

skyrius, NDKC 

Glitiškių 

skyrius 

Tradicijų ir švenčių 

puoselėjimas, laisvalaikio 

organizavimas,  

kūrybingumo ir  

verslumo skatinimas. 

Kovas 
7 Kovo 11-osios šventės minėjimas 

„Aš myliu Lietuvą“ 

11 d. 

RDKC 

Parengti renginio programą, 

pakviesti dalyvius, 

paruošti padėkas ir suvenyrus. 

K. Pacyna, 

RDKC 

Paminėti valstybinę šventę, 

puoselėti pilietiškumą, meilę 

tėvynei. 

8 Koncertas, skirtas Lietuvos 

nepriklausomybės atkūrimo 

dienai paminėti 

11 d. 

NDKC 

Maišiagalos 

skyrius 

Koncerto dalyvių kvietimas, 

transporto organizavimas, 

programos sudarymas, koncerto 

salės paruošimas renginiui, 

reklamos, padėkų ir dovanų 

paruošimas. 

V. Višnevski, 

NDKC 

Maišiagalos 

skyrius 

Pilietiškumo ir patriotizmo 

skatinimas. Klasikines 

muzikos populiarinimas,  

sąlygų sudarymas 

muzikantams pristatyti savo 

kūrybą. 

9 Etnografinė popietė „Prakalbink 

širdį gimtąja kalba“, skirta 

Lietuvių kalbos dienoms. 

Popietėje dalyvaus kviestiniai 

kolektyvai ir poetai. 

13 d. 

Čekoniškių 

kaimo verbų 

ir buities 

seklyčia 

Parengimo ir pravedimo darbai. V. Višnevski, 

VKEM, 

Čekoniškių 

verbų ir buities 

seklyčia 

Paminėti Lietuvių kalbos 

dieną. Lietuvių kalbos 

puoselėjimas. 

10 Pramoginis koncertas „Kaziuko 

kermošius“ 

14 d. 

Nemenčinė 

Renginio dalyvių, atlikėjų 

kvietimas. Scenarijaus sudarymas, 

repeticijų organizavimas, renginio 

vietos paruošimas, scenos ir 

V. Višnevski, 

NDKC, VKEM 

Žmonių integracijos 

skatinimas, mėgėjų meno 

kolektyvų populiarinimas. 

Miestelio gyventojams gero 



dekoracijų paruošimas. Padėkų, 

prizų, suvenyrų parinkimas. 

poilsio organizavimas. 

Tradicijų išsaugojimas. 

11 Atvirų durų diena – atsiminimų 

susitikimas Kunigo Prelato 

Juzefo Obrembskio muziejuje. 

Konferencija „Kunigo Prelato 

Juzefo Obrembskio pastoracinė 

veikla pagal Jono Pauliaus II 

pamokymus. 

 

 19 d. 

Kunigo 

Prelato 

Juzefo 

Obrembskio 

muziejus 

Parengimo ir vedimo darbai. V. Višnevski, 

VKEM Kunigo 

Prelato Juzefo 

Obrembskio 

muziejus 

Įamžinti Vilniaus rajono 

garbės piliečio kunigo 

Prelato Juzefo Obrembskio 

atminimą. 

Paminėti Šv. Joną Paulių II. 

12 Konkursas ,,Gražiausia Vilniaus 

verba“ 

iki 31 d. 

Čekoniškių 

verbų ir 

buities 

seklyčia, 

Tradicinių 

amatų 

centras 

Houvalto 

dvare 

Maišiagaloje 

Organizuoti verbų parodą bei vesti 

konkursą. 

V. Višnevski, 

VKEM, 

Čekoniškių 

verbų ir buities 

seklyčia, 

Tradicinių 

amatų centras 

Houvalto dvare 

Maišiagaloje 

Išrinkti gražiausią Vilniaus 

rajono verbą. 

Balandis 
13 Lietuvos Steigiamojo Seimo 

šimtmečio minėjimas  

 

 

4-24 d. 

VRSCB 

Organizuoti parodą, edukacinius 

užsiėmimus, ekskursiją į Seimą. 

V. Višnevski, 

VRSCB 

Paminėti Lietuvos 

Steigiamojo Seimo 

šimtmetį. 

14 Rudaminos Šv. Mergelės Marijos 

Gerosios Patarėjos bažnyčios 

atlaidai. Šventinis koncertas 

 

 

 

26 d. 

RDKC 

Parengti renginio scenarijų, 

pakviesti meno kolektyvus, 

svečius, papuošti renginio vietą, 

pagaminti padėkas, suvenyrus. 

K. Pacyna, 

RDKC 

Miestelio gyventojams gero 

poilsio organizavimas. 

Skatinti Rudaminos 

miestelio 

bendruomeniškumą bei 

įstaigų bendradarbiavimą. 

15 Tarptautinės dviračių MTB 

varžybos „Maratony kresowe“ 

 

26 d. 

Nemenčinė 

Įsigyti sportinius apdovanojimus, 

organizaciniai darbai 

K. Pacyna Populiarinti sportą tarp 

rajono gyventojų. 

Gegužė 



16 Bėgimo varžybos Nemenčinės 

miesto gatvėmis, skirtas gegužės 

3 konstitucijos diena paminėti  

1 d. 

Nemenčinė 

Įsigyti sportinius apdovanojimus, 

trasos paruošimas, organizaciniai 

darbai.  

K. Pacyna Populiarinti sportą tarp 

rajono gyventojų tarpe. 

Paminėti gegužės 3 -iosios 

Konstitucijos dieną. 

17 Poezijos šventės „Sirokomlės 

lyra“ renginių ciklas 

Gegužės 20 

– 24 d. 

 V. 

Sirokomlės 

muziejus 

Parengiamieji darbai: atvyksiančių 

rašytojų, poetų, svečių priėmimo,  

įtraukimo į šventės programas ir 

veiklas derinimas. 

G. Golubovska, 

TIC, V. 

Sirokomlės 

muziejus 

Įamžinti žymaus poeto 

atminimą, skatinti vaikų, 

jaunimo, suaugusiųjų 

poetinės veiklos iniciatyvas, 

ugdyti skaitymo kultūrą ir 

gilesnį poezijos pažinimą 

18 XXII Lenkų Kultūros Festivalis 

„Kwiaty Polskie“ 

31 d. 

Nemenčinė 

Renginio dalyvių, atlikėjų 

pakvietimas. Scenarijaus rašymas, 

repeticijų organizavimas, renginio 

vietos paruošimas, scenos ir 

dekoracijų paruošimas. Padėkų, 

prizų, suvenyrų parinkimas. 

L. Andruškevič, 

NDKC, RDKC, 

VKEM, 

VRSCB, TIC, 

Vladislavo 

Sirokomlės 

muziejus 

Bendradarbiavimo 

plėtojimas su kitų miestų ir 

rajonų mėgėjų meno 

kolektyvais. Sąlygų 

sudarymas gyventojams 

dalyvauti kultūriniame 

gyvenime. 

Birželis 
19 Tradicinių amatų diena 

Maišiagalos miestelio šventės 

metu 

13 d. 

Maišiagala 

Renginio scenarijaus  parengimas, 

apdovanojimų  įsigijimas, dalyvių 

pakvietimas, koncerto įgarsinimo 

parūpinimas, scenografijos 

parengimas. 

V. Višnevski, 

VKEM 

Tradicinių 

amatų centras 

Houvalto dvare 

Maišiagaloje, 

NDKC 

Maišiagalos 

skyrius 

Tradicinių amatų 

puoselėjimas. Švenčių 

paminėjimo užtikrinimas. 

Vietos gyventojų 

bendruomeniškumo 

ugdymas. 

20 Gedulo ir vilties dienos  

minėjimas 

,,Mūsų atmintis gyva“ 

14 d. 

Kalveliai 

Parengti renginio scenarijų, 

pakviesti meno kolektyvus, 

paskirstyti vaidmenis. Nupinti 

lauko gėlių vainiką, įsigyti 

žvakelių. Pakviesti Rudaminos 

įstaigų atstovus, svečius, papuošti 

renginio vietą, paruošti padėkas. 

V. Višnevski, 

RDKC Kalvelių 

sk. 

Išsaugoti istorinę atmintį. 

Puoselėti ir plėtoti krašto 

tradicijas. 

21 Joninių šventės Vilniaus rajone  23-24 d. 

Rudamina, 

Lavoriškės, 

Glintiškės 

Parengti renginio scenarijų, 

pakviesti meno kolektyvus, 

parengti reklamą ir skelbimus, 

K. Pacyna, V. 

Višnevski, 

RDKC, RDKC 

Tradicijų puoselėjimas. 

Žmonių integracijos 

skatinimas, mėgėjų meno 

kolektyvų populiarinimas. 



papuošti renginio vietą, pagaminti 

padėkas, suvenyrus. 

Lavoriškių 

skyrius, NDKC 

Glitiškių 

skyrius 

22 Vilniaus rajono seniūnijų sporto 

žaidynės 

20 d. 

Nemenčinė 

Įsigyti sportinius apdovanojimus, 

organizaciniai darbai. 

K. Pacyna Populiarinti sportą tarp 

rajono gyventojų. 

23 Čekoniškių kaimo verbų ir buities 

seklyčios 20-ties metų jubiliejus 

27 d. 

Čekoniškių 

kaimo verbų 

ir buities 

seklyčia 

Koncerto ir parodų organizavimas. V. Višnevski, 

VKEM, 

Čekoniškių 

kaimo verbų ir 

buities seklyčios 

kolektyvas 

Paminėti  Čekoniškių kaimo 

verbų ir buities seklyčios  

20-ties metų jubiliejų. 

Liepa 
24 Koncertas, skirtas Valstybės 

dienai paminėti. 

Akcija: Vienintelis himnas 

pasaulyje, kurį gieda visa tauta“ 

6 d. 

Juozapinė, 

Didžiosios 

Kabiškės, 

NDKC 

Buivydžių, 

Sudervės, 

Maišiagalos, 

Karvio, 

Rastinėnų 

skyriai 

Meno kolektyvų bei koncerto 

dalyvių kvietimas, įgarsinimo  

paruošimas, transporto 

organizavimas diplomų ir dovanų 

paruošimas. 

K. Pacyna , 

V. Višnevski, 

RDKC,  

NDKC 

Kabiškių 

skyrius 

Pilietiškumo, patriotizmo, 

pasididžiavimo savo šalies 

kultūra skatinimas. Mėgėjų 

meno kolektyvų ir 

literatūrinio žanro 

populiarinimas. 

25 UNESCO pasaulio paveldo 

Lietuvoje metai 

25 d. 

Vilniaus 

rajonas 

Organizuoti renginį, skirtą Struvės 

punktams pristatyti. 

G. Golubovska, 

TIC 

Viešinti Struvės punktus. 

Rugpjūtis 
26 Paroda Elijas ben Saliamonas 

Zalmanas – Vilniaus Gaonas, 

viena ryškiausių žydų kultūros 

figūrų 

 

1-31 d. 

VRSCB 

Renginio organizavimas. V. Višnevski, 

VRSCB 

Paminėti Vilniaus Gaoną. 

27 Filmo vaikams „Karolis, kuris 

tapo šventuoju“ apie Šv. Joną 

Paulių II pristatymas 

 

28 d. 

Kunigo 

Prelato 

Juzefo 

Renginio organizavimas. V. Višnevski, 

VKEM Kunigo 

Prelato Juzefo 

Obrembskio 

muziejus 

Paminėti Šv. Joną Paulių II. 



Obrembskio 

muziejus 

Rugsėjis 
28 VI-asis tarptautinis kaimo kapelų 

festivalis „Iki ryto grok, po šokių 

miegok“ 

5 d.  

NDKC 

Sudervės 

skyrius 

Scenarijaus rašymas, diplomų 

gamyba, aparatūros parengimas, 

scenos dekoracijų paruošimas, 

pakviesti meno kolektyvus, 

parengti renginio reklamą. 

V. Višnevski, 

NDKC Sudervės 

skyrius 

Liaudiškos muzikos 

populiarinimas. Vietos 

gyventojų laisvalaikio 

organizavimas. Meno 

kolektyvų kūrybines 

draugystės stiprinimas. 

29 Vokalinio ansamblio „Wiosna” 

20-mečio jubiliejinis koncertas 

18 d. 

RDKC 

Grigaičių sk. 

Parengti renginio scenarijų, 

pakviesti svečius, pagaminti 

reklamą ir skelbimus, papuošti 

renginio vietą, pagaminti padėkas, 

suvenyrus. 

K. Pacyna, 

RDKC 

Grigaičių sk. 

Plėsti kūrybinę draugystę, 

ugdyti vietos gyventojų 

bendruomeniškumą, 

išsaugoti ir populiarinti 

mūsų krašto tradicijas. 

30 XXV-oji tradicinė Vilniaus 

rajono Derliaus šventė „Derlius-

2020-Plony“ 

26 d. 

Pikeliškės 

Koncerto programos sudarymas. 

Meno kolektyvų ir renginio vedėjų 

pakvietimas, scenos dekoravimas, 

diplomų ir dovanų paruošimas. 

Renginio įgarsinimo užtikrinimas. 

L. Andruškevič, 

NDKC, RDKC, 

VKEM 

Tradicijų puoselėjimas. 

Žmonių integracijos 

skatinimas. Mėgėjų meno 

kolektyvų populiarinimas. 

Spalis 
31 Vilniaus rajono kroso pirmenybės 3 d. 

Nemenčinė 

Įsigyti sportinius apdovanojimus, 

paruošti trasą, organizaciniai 

darbai. 

K. Pacyna Populiarinti sportą tarp 

rajono gyventojų. 

32 Liaudiškos muzikos kapelų 

festivalis 

25 d. 

RDKC 

Avižienių sk. 

Pagaminti skelbimus, sudaryti 

koncertinę programą, parengti 

diplomus, papuošti salę, parengti 

garso aparatūrą 

K. Pacyna, 

RDKC 

Avižienių sk. 

Surengti šventę Avižienių 

bendruomenei. Puoselėti 

liaudiškos muzikos, kultūros 

ir tradicijų įvairovę. 

33 VIII Tarptautinis etnokultūros 

festivalis „Vilnijos kraštas – 

kultūrų paribys amžių tėkmėje“ 

27 d. 

RDKC 

Paruošti ir paskelbti dalyvavimo 

festivalyje nuostatus, kviesti meno 

kolektyvus iš Lietuvos ir užsienio, 

parengti renginio vietą, padėkas, 

apgyvendinti užsienio šalių meno 

kolektyvus. 

K. Pacyna, 

RDKC 

Stiprinti kolektyvų 

bendradarbiavimą su 

užsienio šalių kolektyvais, 

supažindinti bendruomenę 

su Vilniaus krašto 

etnokultūra. 

Lapkritis 
34 Vilniaus rajono neįgaliųjų sporto 

šventė „Sportas ir mes“ 

5 d.  

Vilniaus 

rajonas 

Įsigyti sportinius apdovanojimus, 

organizaciniai darbai. 

K. Pacyna Populiarinti sportą tarp 

rajono gyventojų. 



35 Koncertas skirtas paminėti 

Lenkijos nepriklausomybės dieną 

11 d. 

RDKC 

Paruošti renginio programą, 

pakviesti dalyvius, 

paruošti padėkas ir suvenyrus. 

K. Pacyna, 

RDKC 

Paminėti Lenkijos 

nepriklausomybės dieną. 

36 Vilniaus rajono savivaldybės 

centrinės bibliotekos  

80 jubiliejus 

28 d. 

VRSCB 

Scenarijaus sudarymas, dalyvių ir 

svečių pakvietimas, diplomų bei 

dovanų paruošimas, paruošti 

renginio vietą. 

V. Višnevski, 

VRSCB 

Paminėti Vilniaus rajono 

savivaldybės centrinės 

bibliotekos  

80 jubiliejų. Skatinti knygų 

skaitymą.  

37 VII Lenkų šokių turnyras  

„O Palmę Wileńszczyzny“ 

29 d.  

Lenkų 

kultūros 

namai, 

Vilnius 

Scenos ir įgarsinimo paruošimas, 

dalyvių pakvietimas ir registraciją, 

komisijos narių pakvietimas, 

diplomų ir apdovanojimų 

paruošimas. 

V. Višnevski, 

NDKC 

Vaikų, paauglių, suaugusių 

įtraukimas į aktyvią 

kultūrinę laisvalaikio veiklą. 

Gruodis 
38 Eglučių įžiebimas Vilniaus rajone  4-20 d. 

Vilniaus 

rajonas 

Parengti renginio scenarijų, 

pakviesti svečius, papuošti 

renginio vietą, dovanas vaikams, 

pakviesti animatorius. 

K. Pacyna, 

RDKC, NDKC 

Gaivinti ir puoselėti liaudies 

papročius bei tradicijas. 

39 Sporto varžybos Vilniaus rajono 

merės taurei laimėti (salės 

futbolas, tinklinis, krepšinis, 

uždarų patalpų žolės riedulys, 

stalo tenisas) 

5-27 d. 

Vilniaus 

rajonas 

Įsigyti sportinius apdovanojimus, 

organizaciniai darbai. 

K. Pacyna Populiarinti sportą tarp 

rajono gyventojų. 

40 Kalėdinis koncertas 27 d. 

RDKC 

Parengti renginio scenarijų, 

pakviesti svečius, papuošti 

renginio vietą. 

K. Pacyna, 

RDKC 

Puoselėti liaudies papročius 

bei tradicijas. 

 

 


