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Kultūros, sporto ir turizmo skyriaus 2021 metų kultūros veiklos 

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 Totoriai Vilniaus krašto istorijoje Nuo sausio 1 

iki gruodžio 

31 d. 

VRSCB ir 

struktūriniai 

padaliniai 

Paruošti paroda. VRSCB Pristatyti Vilniaus krašto 

totorių istorija. 

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. 

NDKC, RDKC, 

VRSCB, 

VKEM, TIC 

Istorinių datų paminėjimo 

užtikrinimas. Pilietiškumo ir 

patriotizmo skatinimas. 

Vasaris 



3 Vasario 16-osios minėjimas 

„Lietuvos Valstybės atkūrimo 

dieną paminėkime kartu“ 

16 d. 

NDKC ir 

skyriai, 

RDKC ir 

skyriai, 

VRSCB ir 

struktūriniai 

padaliniai, 

VKEM ir 

filialai, TIC, 

VSM 

Organizaciniai darbai. NDKC, RDKC, 

VRSCB, 

VKEM, TIC 

Ugdyti patriotizmą, 

sąmoningumą, pilietiškumą. 

Kovas 
4 Kovo 11-osios šventės minėjimas 

„Tikime Laisve!“ 

11 d. 

NDKC ir 

skyriai, 

RDKC ir 

skyriai, 

VRSCB ir 

struktūriniai 

padaliniai, 

VKEM ir 

filialai, TIC, 

VSM 

Organizaciniai darbai. NDKC, RDKC, 

VRSCB, 

VKEM, TIC 

Paminėti valstybinę šventę, 

puoselėti pilietiškumą, meilę 

tėvynei. 

5 Kunigo Prelato Juzefo 

Obrembskio muziejaus atvirų 

durų dieną - atsiminimų 

susitikimą bei konferenciją 

Kunigo Prelato Juzefo 

Obrembskio 110-ųjų gimimo 

metinių proga 

19 d. 

Kunigo 

Prelato 

Juzefo 

Obrembskio 

muziejus 

Organizavimo ir pravedimo 

darbai. 

VKEM Paminėti Kunigo Prelato 

Juzefo Obrembskio 110-ųjų 

gimimo metines.  

6 Ką aš žinau apie Lietuvos 

totorius. 

VRSCB Konkurso paruošimas. VRSCB Paminėti Lietuvos totorių 

istorijos ir kultūros metus.  

7 Poeto ir mąstytojo kelias. 

Vytautui Mačerniui 100 

VRSCB Viktorinos paruošimas. VRSCB Paminėti Vytauto Mačernio 

metus. 

8 Konkursas ,,Gražiausia Vilniaus 

verba“ 

iki 31 d. 

Čekoniškių 

verbų ir 

buities 

Organizuoti bei pravesti konkursą.  V. Višnevski, 

VKEM 

Išrinkti gražiausią Vilniaus 

rajono verbą. 



seklyčia, 

Tradicinių 

amatų 

centras 

Houvalto 

dvare 

Maišiagaloje 

Balandis 
9 Vilniaus krašto verbos ir Kaziuko 

meduolių paroda  

Vilniaus 

rajonas 

Parodos paruošimas. G. Galubovska Pristatyti Vilniaus krašto 

verbas ir Kaziuko 

meduolius. 

10 Jubiliejinis 10-mečio šokių 

kolektyvo ,,Malwy“ koncertas 

 

25 d.  

RDKC 

Marijampolio 

skyrius 

Papuošti renginio vietą. Sukurti  

renginio scenarijų bei programą. 

Pakviesti meno kolektyvus. 

RDKC Padėkoti kolektyvui už 

veiklą, stiprinti kolektyvo 

rato draugystę. 

11 Rudaminos Šv. Mergelės Marijos 

Gerosios Patarėjos bažnyčios 

atlaidai. Šventinis koncertas 

 

 

 

RDKC Parengti renginio scenarijų, 

pakviesti meno kolektyvus, 

svečius, papuošti renginio vietą, 

pagaminti padėkas, suvenyrus. 

RDKC Miestelio gyventojams gero 

poilsio organizavimas. 

Skatinti Rudaminos 

miestelio 

bendruomeniškumą bei 

įstaigų bendradarbiavimą. 

Gegužė 
12 Koncertas, skirtas Tarptautinei 

šokio dienai 

„Su šokiu tarp kartų“ 

2 d. 

Nemenčinė 

Parengti renginio scenarijų,  įsigyti 

apdovanojimus, pakviesti 

dalyvius, paruošti  koncerto 

įgarsinimą, scenos papuošimą, 

reklamą, dekoracijas, paskirstyti 

darbus. 

NDKC Stiprinti meno kolektyvų 

kūrybinę draugystę, ugdyti 

vietos gyventojų 

bendruomeniškumą. Ugdyti  

tolerantišką požiūrį į 

fizinius, religinius, 

socialinius, kultūrinius 

žmonių skirtumus. 

13 Abejų Tautų Respublikos 

Gegužės 3-iosios Konstitucijos ir 

Tarpusavio įžado akto 230-tųjų 

metinių minėjimui 

3 d. 

NDKC ir 

skyriai, 

RDKC ir 

skyriai, 

VRSCB ir 

struktūriniai 

padaliniai, 

Organizavimo ir pravedimo 

darbai. 

NDKC, RDKC, 

VRSCB, 

VKEM, TIC 

Istorinių datų 

paminėjimo užtikrinimas. 

Pilietiškumo, patriotizmo, 

pasididžiavimo savo šalies 

kultūra skatinimas. 



VKEM ir 

filialai, TIC, 

VSM 

14 Europos diena 9 d. 

NDKC ir 

skyriai, 

RDKC ir 

skyriai, 

VRSCB ir 

struktūriniai 

padaliniai, 

VKEM ir 

filialai, TIC, 

VSM 

Organizavimo ir pravedimo 

darbai. 

NDKC, RDKC, 

VRSCB, 

VKEM, TIC 

Paminėti Europos dieną. 

15 Ažualukės filialo Vilniaus krašto 

švietimo muziejaus atvirų durų 

dienos 

VKEM 

Ažualukės 

filialo 

Vilniaus 

krašto 

švietimo 

muziejaus 

Organizavimo ir pravedimo 

darbai. 

VKEM VKEM Ažualukės filialo 

Vilniaus krašto švietimo 

muziejaus lankytojų 

skaičiaus didinimas. 

 

16 

Tarptautinė turizmo ir aktyvaus 

laisvalaikio paroda „Adventur 

2021“ 

„LITEXPO“ 

kongresų ir 

parodų 

rūmai, 

Vilnius 

Vilniaus rajono turizmo išteklių 

pristatymas. 

TIC Populiarinti turizmą 

Vilniaus rajone.  

17 Poezijos šventės „Sirokomlės 

lyra“ renginių ciklas, 10-osioms 

muziejaus atnaujinimo metinėms 

paminėti 

V. 

Sirokomlės 

muziejus 

Parengiamieji darbai: atvyksiančių 

rašytojų, poetų, svečių priėmimo,  

įtraukimo į šventės programas ir 

veiklas derinimas. 

V. Sirokomlės 

muziejus 

Įamžinti žymaus poeto 

atminimą, skatinti vaikų, 

jaunimo, suaugusiųjų 

poetinės veiklos iniciatyvas, 

ugdyti skaitymo kultūrą ir 

gilesnį poezijos pažinimą 

18 III Tarptautinis liaudies šokių 

festivalis 

„Tańcuj, tańcuj, okręcaj” 

RDKC Paruošti nuostatus, kviesti šokių 

grupes iš Lietuvos ir užsienio, 

parengti renginio vietą, padėkas, 

numatyti ir suderinti vietas 

apgyvendinti užsienio šalių šokių 

kolektyvams. 

RDKC Stiprinti kolektyvų šokio 

gebėjimus, 

bendradarbiavimą su 

užsienio šalių kolektyvais. 



19 Totoriai Vilniaus krašte. Lietuvos 

totorių istorijos ir kultūros metai. 

Lietuvos totorių bendruomenė 

kaip Lietuvos istorijos dalis. 

VRSCB, 

VRSCB 

Mažųjų 

Lygainių 

struktūrinis 

padalinys 

Organizavimo ir pravedimo 

darbai. 

VRSCB Pristatyti Vilniaus krašto 

totorių istorija. 

Birželis 
20 Tradicinių amatų diena 

Maišiagalos miestelio šventės 

metų bei Kunigo Prelato Juzefo 

Obrembskio mirties 10-metį 

minėjimas.  

Maišiagala Renginio scenarijaus  parengimas, 

apdovanojimų  įsigijimas, dalyvių 

pakvietimas, koncerto įgarsinimo 

parūpinimas, scenografijos 

parengimas. 

VKEM, NDKC Tradicinių amatų 

puoselėjimas. Švenčių 

paminėjimo užtikrinimas. 

Vietos gyventojų 

bendruomeniškumo 

ugdymas. Paminėti Kunigo 

Prelato Juzefo Obrembskio 

mirties 10-mečio minėjimas. 

21 Gedulo ir vilties dienos  

minėjimas 

,,Mūsų atmintis gyva“ 

14 d. 

NDKC ir 

skyriai, 

RDKC ir 

skyriai, 

VRSCB ir 

struktūriniai 

padaliniai, 

VKEM ir 

filialai, TIC, 

VSM 

Papuošti renginio vietą. Parengti 

renginio scenarijų. Nupinti lauko 

gėlių vainiką, įsigyti žvakelių. 

Pakviesti svečius.  

NDKC, RDKC, 

VRSCB, 

VKEM, TIC 

Išsaugoti istorinę atmintį. 

Puoselėti ir plėtoti krašto 

tradicijas. 

22 Joninių šventės Vilniaus rajone  24 d. 

NDKC, 

RDKC 

Parengti renginio scenarijų, 

pakviesti meno kolektyvus, 

parengti reklamą ir skelbimus, 

papuošti renginio vietą, pagaminti 

padėkas, suvenyrus. 

NDKC, RDKC Tradicijų puoselėjimas. 

Žmonių integracijos 

skatinimas, mėgėjų meno 

kolektyvų populiarinimas. 

23 NDKC Teatro studijos spektaklis Nemenčinė Paskelbti informaciją, pakviesti 

svečius, papuošti renginio vietą, 

pasirūpinti dovanomis. 

NDKC NDKC Teatro studijos 

populiarinimas. Skatinti 

gyventojų įsitraukimą į 

kultūrinę veiklą, gerinti 

įvairaus amžiaus bei 

socialinių grupių žmonių 

laisvalaikio užimtumą. 



24 Čekoniškių kaimo verbų ir buities 

seklyčios 20-ties metų jubiliejus 

Čekoniškių 

kaimo verbų 

ir buities 

seklyčia 

Koncerto ir parodų organizavimas. VKEM  Paminėti  Čekoniškių kaimo 

verbų ir buities seklyčios  

20-ties metų jubiliejų. 

Liepa 
25 Koncertas, skirtas Valstybės 

dienai paminėti. 

Akcija: Vienintelis himnas 

pasaulyje, kurį gieda visa tauta“ 

6 d. 

NDKC ir 

skyriai, 

RDKC ir 

skyriai, 

VRSCB ir 

struktūriniai 

padaliniai, 

VKEM ir 

filialai, TIC, 

VSM 

Meno kolektyvų bei koncerto 

dalyvių kvietimas, įgarsinimo  

paruošimas, transporto 

organizavimas diplomų ir dovanų 

paruošimas. 

NDKC, RDKC, 

VRSCB, 

VKEM, TIC 

Pilietiškumo, patriotizmo, 

pasididžiavimo savo šalies 

kultūra skatinimas. Mėgėjų 

meno kolektyvų ir 

literatūrinio žanro 

populiarinimas. 

26 Kapelos „Kapela Świętojańska” 

jubiliejinis koncertas 

NDKC 

Sužionių 

skyrius 

Programos sudarymas, dalyvių 

pakvietimas, diplomų, reklamos, 

apipavidalinimo, vaizdo ir garso 

įrangos  paruošimas. 

NDKC Kolektyvo nuolatines 

veiklos užtikrinimas, 

išsaugant jo išskirtinumą ir 

tradicijų išsaugojimą 

Pramogines muzikos 

populiarinimas. 

Rugpjūtis 
27 Žolinių šventė NDKC ir 

skyriai, 

RDKC ir 

skyriai, 

VRSCB ir 

struktūriniai 

padaliniai, 

VKEM ir 

filialai, TIC, 

VSM 

Organizavimo ir pravedimo 

darbai. 

NDKC, RDKC, 

VRSCB, 

VKEM, TIC 

Puoselėti papročius bei 

tradicijas. 

Rugsėjis 
28 VII-asis tarptautinis kaimo kapelų 

festivalis „Iki ryto grok, po šokių 

miegok“ 

NDKC 

Dūkštų 

skyrius 

Scenarijaus rašymas, diplomų 

gamyba, aparatūros parengimas, 

scenos dekoracijų paruošimas, 

NDKC Liaudiškos muzikos 

populiarinimas. Vietos 

gyventojų laisvalaikio 



pakviesti meno kolektyvus, 

parengti renginio reklamą. 

organizavimas. Meno 

kolektyvų kūrybines 

draugystės stiprinimas. 

29 Pasaulinė turizmo diena, skirta 

Vilniaus rajono Turizmo 

informacijos centro įkūrimo 

dešimtmečiui paminėti 

TIC Organizavimo ir pravedimo 

darbai. 

TIC Paminėti Pasaulinė turizmo 

diena bei Vilniaus rajono 

Turizmo informacijos centro 

įkūrimo dešimtmeti. 

30 Derliaus šventė NDKC ir 

skyriai, 

RDKC ir 

skyriai, 

VRSCB ir 

struktūriniai 

padaliniai, 

VKEM ir 

filialai, TIC, 

VSM 

Pakviesti muzikinį ansamblį, 

suburti bendruomenę, papuošti 

renginio vietą, pasirūpinti rudens 

derliaus kompozicijomis. 

NDKC, RDKC, 

VRSCB, 

VKEM, TIC 

Puoselėti papročius bei 

tradicijas. Skatinti vietos 

bendruomenės narių 

bendravimą, komunikavimą. 

31 Jono Karolio Chodkevičiaus 

metai 

VRSCB 

Mažųjų 

Lygainių, 

Kabiškių 

struktūrinis 

padalinys 

Padoros parošimas. VRSCB Paminėti Jono Karolio 

Chodkevičiaus metus. 

Spalis 
32 Tarptautine senjorų dieną NDKC ir 

skyriai, 

RDKC ir 

skyriai, 

VRSCB ir 

struktūriniai 

padaliniai, 

VKEM ir 

filialai, TIC, 

VSM 

Organizavimo ir pravedimo 

darbai. 

NDKC, RDKC, 

VRSCB, 

VKEM, TIC 

Pagyvenusių žmonių 

integracijos skatinimas, 

senjorų aktyvumo 

populiarizavimas. Suteikti 

galimybė dalyvauti 

senjorams kultūriniuose 

renginiuose bei realizuoti 

save per kūrybą. 

33 Lietuvos archyvų istorija 5-12 d. 

VRSCB 

Mažųjų 

Lygainių 

Parodos paruošimas. VRSCB Paminėti archyvų metus. 



struktūrinis 

padalinys 

34 Liaudiškos muzikos kapelų 

festivalis 

23 d. 

RDKC 

Avižienių 

skyrius 

Pagaminti skelbimus, sudaryti 

koncertinę programą, parengti 

diplomus, papuošti salę, parengti 

garso aparatūrą 

RDKC Surengti šventę Avižienių 

bendruomenei. Puoselėti 

liaudiškos muzikos, kultūros 

ir tradicijų įvairovę. 

35 VIII Tarptautinis etnokultūros 

festivalis „Vilnijos kraštas – 

kultūrų paribys amžių tėkmėje“ 

RDKC Paruošti ir paskelbti dalyvavimo 

festivalyje nuostatus, kviesti meno 

kolektyvus iš Lietuvos ir užsienio, 

parengti renginio vietą, padėkas, 

apgyvendinti užsienio šalių meno 

kolektyvus. 

RDKC Stiprinti kolektyvų 

bendradarbiavimą su 

užsienio šalių kolektyvais, 

supažindinti bendruomenę 

su Vilniaus krašto 

etnokultūra. 

Lapkritis 
36 Reprezentacinio Lenkų Dainų ir 

Šokių Ansamblio 

„Wileńszczyzna“ jubiliejinis 

koncertas 

Vilniaus Programos sudarymas, dalyvių 

pakvietimas, repeticijų 

organizavimas, reklamos 

apipavidalinimo, vaizdo ir garso 

įrangos  paruošimas. 

NDKC Kolektyvo nuolatines 

veiklos užtikrinimas, 

išsaugant jo išskirtinumą ir 

tradicijų išsaugojimą 

Pramogines muzikos 

populiarinimas. 

37 Konkursas 

„Vilniaus krašto talentai“ 

RDKC Paruošti salę, pakviesti svečius, 

parengti programą, pasirūpinti 

reklama, paruošti dovanas, 

padėkas. 

RDKC Atrasti Vilniaus krašto 

paslėptus talentus. 

38 Lenkijos nepriklausomybės dieną 11 d.  

NDKC ir 

skyriai, 

RDKC ir 

skyriai, 

VRSCB ir 

struktūriniai 

padaliniai, 

VKEM ir 

filialai, TIC, 

VSM 

Organizavimo ir pravedimo 

darbai. 

NDKC, RDKC, 

VRSCB, 

VKEM, TIC 

Paminėti Lenkijos 

nepriklausomybės dieną. 

39 Šokio kolektyvo „Przyjazn“ 

jubiliejinis koncertas 

NDKC 

Maišiagalos  

skyrius 

Programos sudarymas, dalyvių 

pakvietimas, diplomų, reklamos, 

vaizdo ir garso įrangos  

paruošimas. 

NDKC Kolektyvo nuolatines 

veiklos užtikrinimas, 

išsaugant jo išskirtinumą ir 

tradicijų išsaugojimą 



Pramogines muzikos 

populiarinimas. 

40 Juozo Zikaro atminimo laiko 

vėjai neišpustė 

18-31 d. 

VRSCB 

Juodšilių, 

Mažųjų 

Lygainių 

struktūrinis 

padalinys 

Parošti paroda. VRSCB Paminėti Juozo Zikaro 

metus.  

41 VII Lenkų šokių turnyras  

„O Palmę Wileńszczyzny“ 

Lenkų 

kultūros 

namai, 

Vilnius 

Scenos ir įgarsinimo paruošimas, 

dalyvių pakvietimas ir registraciją, 

komisijos narių pakvietimas, 

diplomų ir apdovanojimų 

paruošimas. 

NDKC Vaikų, paauglių, suaugusių 

įtraukimas į aktyvią 

kultūrinę laisvalaikio veiklą. 

Gruodis 
42 Eglučių įžiebimai Vilniaus rajone  NDKC ir 

skyriai, 

RDKC ir 

skyriai, 

VRSCB ir 

struktūriniai 

padaliniai, 

VKEM ir 

filialai, TIC, 

VSM 

Parengti renginio scenarijų, 

pakviesti svečius, papuošti 

renginio vietą, dovanas vaikams. 

NDKC, RDKC, 

VRSCB, 

VKEM, TIC 

Puoselėti liaudies papročius 

bei tradicijas. 

43 Kalėdiniai koncertai NDKC ir 

skyriai, 

RDKC ir 

skyriai, 

VRSCB ir 

struktūriniai 

padaliniai, 

VKEM ir 

filialai, TIC, 

VSM 

Parengti renginio scenarijų, 

pakviesti svečius, papuošti 

renginio vietą. 

NDKC, RDKC, 

VRSCB, 

VKEM, TIC 

Puoselėti liaudies papročius 

bei tradicijas. 

44 Kalėdinių giesmių koncertas  

„Ant angelo sparnu“ 

NDKC Programos sudarymas, dalyvių 

pakvietimas, diplomų, reklamos, 

NDKC Populiarinti ir saugoti 

giesmes. Skatinti gyventojų 

įsitraukimą į 



apipavidalinimo, vaizdo ir garso 

įrangos  paruošimas. 

kultūrinę veiklą, gerinti 

įvairaus amžiaus bei 

socialinių grupių žmonių 

laisvalaikio užimtumą. 

45 Kalėdinių giesmių konkurso 

kolektyvų peržiūrą  

RDKC ir 

skyriai, 

NDKC ir 

skyriai. 

Parengti renginio scenarijų, 

pakviesti svečius, papuošti 

renginio vietą. 

RDKC Populiarinti ir saugoti 

giesmes. 

 

Pastaba – planuotu renginių, veiklos data ir vieta gali keistis. Tai pat renginys, veikla gali būti atšaukta dėl  COVID-19 pandemijos ir kitų priežasčių.   


