
 

 

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TAUTINIŲ KULTŪRŲ CENTRO 

 

K U L T Ū R I N Ė S   V E I K L OS   P R O G R A M A   2 0 1 5 m. (2.8.1.1.1.2.) 

 

Eil. 

Nr. 

Renginio 

data 

Renginio pavadinimas Atsakingas darbuotojas už 

renginio organizavimą  

Sausis 

1 2015-01-08 Folklorinė šventė „Kolyadki“. Klaipėdos miesto baltarusių bendruomenė 

„Krynica“ 

Kultūros projektų vadovė 

Kultūrinės veiklos vadybininkė 

2 2015-01-10 Lenkų bendruomenės narių ir jų vaikų karnavalas „Na progu 2015 r.“ Lietuvos 

lenkų sąjungos Klaipėdos skyrius 

Kultūros projektų vadovė 

Kultūrinės veiklos vadybininkė 

3 2015-01-14 Ukrainiečių kalėdinis vakaras. Ukrainiečių kultūros ir švietimo centras „Rodyna“ Kultūros projektų vadovė 

Kultūrinės veiklos vadybininkė 

4 2015-01-16 ''Juodasis sausis. Baku 1990 m.'' Klaipėdos regiono azerbaidžaniečių draugija 

„Azeris“ 

Kultūros projektų vadovė 

Kultūrinės veiklos vadybininkė 

5 2015-01-21 Psichologo lekcija „Mano nostalgija“. Psichologė Ilona Matiušenko. Klaipėdos 

savanoriškoji rusų kultūros draugija „Otečestvo“ 

Kultūros projektų vadovė 

Kultūrinės veiklos vadybininkė 

6 2015-01 Ukrainiečių kalendorius (istoriniai įvykiai, istorijos ir kultūros veikėjai). Pabaltijo 

ukrainiečių asociacija 

Kultūros projektų vadovė 

Kultūrinės veiklos vadybininkė 

7 2014-01 mėn. Finalinis žiemos intelektualinis turnyras „Kas? Kur? Kada?“. Intelektas LT Kultūros projektų vadovė 

Kultūrinės veiklos vadybininkė 

Vasaris 

8 2015-02-12 Muzikinis-poetinis vakaras, skirtas Tarptautinei meilės dienai „Širdžiai ir 

sielai...“. Klaipėdos miesto ukrainiečių tradicinės kultūros ir folkloro klubas 

„Prosvit“ 

Kultūros projektų vadovė 

Kultūrinės veiklos vadybininkė 

9 2015-02-13 Armenų nacionalinė šventė „Tpenelez“. Klaipėdos armėnų bendruomenė „Van“ Kultūros projektų vadovė 

Kultūrinės veiklos vadybininkė 



 

 

10 2015-02-20 ''XX a.tragedija'', Genocido aukų minejimas. Klaipėdos regiono azerbaidžaniečių 

draugija „Azeris“ 

Kultūros projektų vadovė 

Kultūrinės veiklos vadybininkė 

11 2015-02-21 Užgavėnių tradicijos. Rusų folkloro asociacija „Večiora“ Kultūros projektų vadovė 

Kultūrinės veiklos vadybininkė 

12 2015-02-24 Liaudies kūrybos paroda. Klubas „Žar ptica“. Klaipėdos rusų bendruomenė 

„Lada“ 

Kultūros projektų vadovė 

Kultūrinės veiklos vadybininkė 

13 2015-02 Šventė „Žiemos palydos“. Klaipėdos miesto baltarusių bendruomenė „Krynica“ Kultūros projektų vadovė 

Kultūrinės veiklos vadybininkė 

14 2015-02 „Apvalusis stalas“. Ukrainiečių diaspora. Pabaltijo ukrainiečių asociacija Kultūros projektų vadovė 

Kultūrinės veiklos vadybininkė 

15 2015-02 Muzikos ir poezijos vakaras. Klaipėdos literatų klubas „Aplinka“ Kultūros projektų vadovė 

Kultūrinės veiklos vadybininkė 

16 2014-02-16 Muzikinė  - literatūrinė kompozicija „Mano Lietuva“, skirta Lietuvos Valstybės 

atkūrimo dienai paminėti.  

Kultūros projektų vadovė 

Kultūrinės veiklos vadybininkė 

Kovas 

17 2015-03-04 „Mano gyvenimo knyga“. Psichologė Ilona Matiušenko. Klaipėdos savanoriškoji 

rusų kultūros draugija „Otečestvo“ 

Kultūros projektų vadovė 

Kultūrinės veiklos vadybininkė 

18 2015-03-09 Ukrainiečių kultūros dienos. Ukrainiečių kultūros ir švietimo centras „Rodyna“ 

T.Ševčenko kūrybos vakaras.  

Paroda „Piešiame Ukrainą“ 

Kultūros projektų vadovė 

Kultūrinės veiklos vadybininkė 

19 2015-03-10 Šventinis koncertas „Užaugau Lietuvoj, šalelėj mylimoj“, skirtas Lietuvos 

nepriklausomybės atkūrimo dienai paminėti. 

Kultūros projektų vadovė 

Kultūrinės veiklos vadybininkė 

20 2015-03-17 Ukrainiečių kultūros dienos. Ukrainiečių kultūros ir švietimo centras „Rodyna“ 

T.Ševčenko eilių skaitymo konkursas 

Kultūros projektų vadovė 

Kultūrinės veiklos vadybininkė 

21 2015-03 Ukrainiečių kalendorius (istoriniai įvykiai, istorijos ir kultūros veikėjai). Pabaltijo 

ukrainiečių asociacija 

Kultūros projektų vadovė 

Kultūrinės veiklos vadybininkė 

22 2015-03-20 Azerbaidžaniečių pavasario šventė -'' Novruz Bairam''. Klaipėdos regiono 

azerbaidžaniečių draugija „Azeris“ 

Kultūros projektų vadovė 

Kultūrinės veiklos vadybininkė 



 

 

23 2015-03-27 Ukrainiečių kultūros dienos. Ukrainiečių kultūros ir švietimo centras „Rodyna“ 

Ukrainiečių virtuvės ir tradicijų šventė 

Kultūros projektų vadovė 

Kultūrinės veiklos vadybininkė 

24 2015-03 Seminaras. Klaipėdos literatų klubas „Aplinka“ Kultūros projektų vadovė 

Kultūrinės veiklos vadybininkė 

25 2015  

Nuo 03 mėn. 

iki  05 mėn. 

Lietuvių kalbos kursai tautinių mažumų bendruomenių atstovams, siekiant padėti 

integruotis į lietuvių visuomenę (2 grupės). 

Kultūros projektų vadovė 

Kultūrinės veiklos vadybininkė 

Balandis 

26 2015-04-07 Pavasario apeigos. Rusų folkloro asociacija „Večiora“ Kultūros projektų vadovė 

Kultūrinės veiklos vadybininkė 

27 2015-04-11 Renginys „Lietuva ir Latvija – bendros šaknys, ir esame artimi“, skirtas Lietuvos 

kultūros dienai. Klaipėdos apskrities latvių asociacija „Atpūta“ 

Kultūros projektų vadovė 

Kultūrinės veiklos vadybininkė 

28 2015-04 mėn. 

10-30 d. 

Foto ir dailės parodos atidarymas. Klaipėdos apskrities latvių asociacija „Atpūta“ Kultūros projektų vadovė 

Kultūrinės veiklos vadybininkė 

29 2015-04 Pabaltijo ukrainiečių asociacijos narių kūrybos paroda. Pabaltijo ukrainiečių 

asociacija 

Kultūros projektų vadovė 

Kultūrinės veiklos vadybininkė 

30 2015-04 Muzikos ir poezijos vakaras. Klaipėdos literatų klubas „Aplinka“ Kultūros projektų vadovė 

Kultūrinės veiklos vadybininkė 

31 2015-04-24 Armėnų tautos genocido 100-osios metinės. Klaipėdos armėnų bendruomenė 

„Van“ 

Kultūros projektų vadovė 

Kultūrinės veiklos vadybininkė 

Gegužė (    ) 

32 2015-05 mėn. 

01-25 d. 

Baltarusių kultūros dienos Klaipėdos mieste. Klaipėdos miesto baltarusių 

bendruomenė „Krynica“ 

Paroda.  

Koncertas. 

Kultūros projektų vadovė 

Kultūrinės veiklos vadybininkė 

33 2015-05-02 Renginys „Polonijos diena“. Lietuvos lenkų sąjungos Klaipėdos skyrius Kultūros projektų vadovė 

Kultūrinės veiklos vadybininkė 

34 2015-05-23 ''Azerbaidžano Respublikos diena''. Klaipėdos regiono azerbaidžaniečių draugija Kultūros projektų vadovė 



 

 

„Azeris“ Kultūrinės veiklos vadybininkė 

35 2015-05 Ukrainiečių kalendorius (istoriniai įvykiai, istorijos ir kultūros veikėjai). Pabaltijo 

ukrainiečių asociacija 

Kultūros projektų vadovė 

Kultūrinės veiklos vadybininkė 

36 2015-05-21 Lietuvos tautinių bendrijų dienos minėjimas Kultūros projektų vadovė 

Kultūrinės veiklos vadybininkė 

37 2015-05-28 I-os Respublikos įkūrimo diena. Klaipėdos armėnų bendruomenė „Van“ Kultūros projektų vadovė 

Kultūrinės veiklos vadybininkė 

Birželis 

38 2015-06-01 Šventė „Draugystės vainikas“ Kultūros projektų vadovė 

Kultūrinės veiklos vadybininkė 

39 2015-06-06 Totorių šventė „Sabantui“. Totorių bendrija „Nur“ Kultūros projektų vadovė 

Kultūrinės veiklos vadybininkė 

40 2015-06-17 „4 psichotipai, 4 metų laikai“. Psichologė Ilona Matiušenko. Klaipėdos 

savanoriškoji rusų kultūros draugija „Otečestvo“ 

Kultūros projektų vadovė 

Kultūrinės veiklos vadybininkė 

41 2015-06 Paroda „Rusų Vernisažas“. Rusų literatų ir dailininkų sąjunga „RAROG“ Kultūros projektų vadovė 

Kultūrinės veiklos vadybininkė 

42 2015-06-20 Draugystės vakaras „Kaip gyveni, tautieti?“. Lietuvos lenkų sąjungos Klaipėdos 

skyrius 

Kultūros projektų vadovė 

Kultūrinės veiklos vadybininkė 

43 2015-06 mėn. 

23-24 d. 

Tradicinė folklorinė šventė „Joninės“. Klaipėdos miesto baltarusių bendruomenė 

„Krynica“ 

Kultūros projektų vadovė 

Kultūrinės veiklos vadybininkė 

44 2015-06 Ukrainos knyga: literatūros istorijos apžvalga. Pabaltijo ukrainiečių asociacija Kultūros projektų vadovė 

Kultūrinės veiklos vadybininkė 

Liepa 

45 2015-07 Muzikos ir poezijos vakaras. Klaipėdos literatų klubas „Aplinka“ Kultūros projektų vadovė 

Kultūrinės veiklos vadybininkė 

46 2015-07 mėn. Valstybės šventė. Mindaugo karūnavimo diena. Kultūros projektų vadovė 

Kultūrinės veiklos vadybininkė 

47 2015-07 mėn. Finalinis vasaros  intelektualinis turnyras „Kas? Kur? Kada?“ Kultūros projektų vadovė 



 

 

48Kultūrinės veiklos vadybininkė 

48 2015-07-08 Projektas „Šeimos, meilės ir ištikimybės diena“. Kultūros projektų vadovė 

Kultūrinės veiklos vadybininkė 

Rugpjūtis 

49 2015-08-05 Šventinis vakaras, skirtas  totorių bendruomenės įkūrimo 11-čiui paminėti. Totorių 

bendrija „Nur“ 

Kultūros projektų vadovė 

Kultūrinės veiklos vadybininkė 

50 2015-08 Apvalusis stalas. Pabaltijo ukrainiečių asociacija Kultūros projektų vadovė 

Kultūrinės veiklos vadybininkė 

51 2015-08-21 Ukrainos nepriklausomybės diena. Ukrainiečių kultūros ir švietimo centras 

„Rodyna“ 

Kultūros projektų vadovė 

Kultūrinės veiklos vadybininkė 

Rugsėjis 

52 2015-09-17 Muzikinis-literatūrinis vakaras „Baltarusijos poezija“. Klaipėdos miesto 

baltarusių bendruomenė „Krynica“ 

Kultūros projektų vadovė 

Kultūrinės veiklos vadybininkė 

53 2015-09 Ukrainiečių kalendorius (istoriniai įvykiai, istorijos ir kultūros veikėjai). Pabaltijo 

ukrainiečių asociacija 

Kultūros projektų vadovė 

Kultūrinės veiklos vadybininkė 

54 2015-02 Muzikos ir poezijos vakaras. Klaipėdos literatų klubas „Aplinka“ Kultūros projektų vadovė 

Kultūrinės veiklos vadybininkė 

55 2015 nuo 09 

mėn. iki 12 

mėn. 

Lietuvių kalbos kursai tautinių mažumų bendruomenių atstovams, siekiant padėti 

integruotis į lietuvių visuomenę. (2 grupės) 

Kultūros projektų vadovė 

Kultūrinės veiklos vadybininkė 

56 2015-09-21 Armėnijos Respublikos diena. Klaipėdos armėnų bendruomenė „Van“ Kultūros projektų vadovė 

Kultūrinės veiklos vadybininkė 

Spalis 

57 2015-10-02 Rudens šventė „Dozhinki“. Klaipėdos miesto baltarusių bendruomenė „Krynica“ Kultūros projektų vadovė 

Kultūrinės veiklos vadybininkė 

58 2015-10 Pabaltijo ukrainiečių asociacijos narių kūrybos paroda. Pabaltijo ukrainiečių 

asociacija 

Kultūros projektų vadovė 

Kultūrinės veiklos vadybininkė 

59 2015-10-17 ''Mano gimtoji šalis''. Azerbaidžano nepriklausomybės dienos minėjimas. Kultūros projektų vadovė 



 

 

Klaipėdos regiono azerbaidžaniečių draugija „Azeris“ Kultūrinės veiklos vadybininkė 

60 2015-10-21 „Kaip priimti save“. Psichologė Ilona Matiušenko. Klaipėdos savanoriškoji rusų 

kultūros draugija „Otečestvo“ 

Kultūros projektų vadovė 

Kultūrinės veiklos vadybininkė 

61 2015 m. 

10-11 mėn. 

Publikacijų pristatymas. Klaipėdos literatų klubas „Aplinka“ Kultūros projektų vadovė 

Kultūrinės veiklos vadybininkė 

Lapkritis 

62 2015-11-11 Lenkijos nepriklausomybės dienos minėjimas. Lietuvos lenkų sąjungos Klaipėdos 

skyrius 

Kultūros projektų vadovė 

Kultūrinės veiklos vadybininkė 

63 2015-11-20 Šventė-koncertas „Vakaras su „Kupalinka“. Klaipėdos miesto baltarusių 

bendruomenė „Krynica“ 

Kultūros projektų vadovė 

Kultūrinės veiklos vadybininkė 

64 2015-11 Ukrainiečių kalendorius (istoriniai įvykiai, istorijos ir kultūros veikėjai). Pabaltijo 

ukrainiečių asociacija 

Kultūros projektų vadovė 

Kultūrinės veiklos vadybininkė 

65 2015-11-07 Festivalis „Tautinių kultūrų diena“ Kultūros projektų vadovė 

Kultūrinės veiklos vadybininkė 

Gruodis 

66 2015-12-11 Lenkų bendruomenės įkūrimo diena. Lietuvos lenkų sąjungos Klaipėdos skyrius Kultūros projektų vadovė 

Kultūrinės veiklos vadybininkė 

67 2015-12 Ukrainos knyga: literatūros istorijos apžvalga. Pabaltijo ukrainiečių asociacija Kultūros projektų vadovė 

Kultūrinės veiklos vadybininkė 

68 2015-12-25 ''Viso pasaulio azerbaidžaniečių solidarumo diena''. Klaipėdos regiono 

azerbaidžaniečių draugija „Azeris“ 

Kultūros projektų vadovė 

Kultūrinės veiklos vadybininkė 

69 2015-12-28 Naujametinis vakaras. Ukrainiečių kultūros ir švietimo centras „Rodyna“ Kultūros projektų vadovė 

Kultūrinės veiklos vadybininkė 

 

 

Direktorė          Jelena Butkevičienė  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014-01-20 „Juodasis sausis. Baku 1990 m.“ 

2014 02 mėn. Kino lektoriumas 

2014-02-23 

 

Šventė „Kazokų šlovė“ 

2014-02-25 „XX a. tragedija“. Genocido aukų minėjimas 

2014-02 mėn. Foto paroda „Mano Lietuva“ 



 

 

2014-03 mėn. „Ukrainiečių kalendorius“ 

2014-03-04 Edukacinė valanda „Žiema, žiema bėk iš kiemo!“. Užgavėnių tradicijos. 

2014-03 mėn. 

nuo 07 iki 11 d. 

 

Ukrainiečių kultūros dienos 

1. Foto nuotraukų paroda „ Mano Ukraina“ . 

2. Ukrainos  pasididžiavimo ir garbės vakaras. 

3. Šventė, skirta  poeto T. Ševčenkos gimimo 200- toms metinėms 

paminėti 

2014-03 mėn. „Stačiatikių Užgavėnių tradicijos“ 

2014 -03 mėn. Totorių bendruomenės tarybos susirinkimas 

2014-03-21 Azerbaidžaniečių pavasario šventė  - „Novruz Bairam“ 

2014 -03 mėn. Kūrybinės dirbtuvės „Aš matau saulę“. 

2014-04 mėn. Tapybos/fotonuotraukų paroda „Žemės prabudimas“ 

2014- 04 mėn. Stačiatikių tradicijų kalendorius - „Pavasario žadinimo šventė“ 

2014 04 mėn. Kino lektoriumas 

2014-04-24 Armėnų tautos genocido aukų minėjimas. 

2014-04-25 

 

„Velykų vakaras“ 

2014-04-27 „Mažosios Velykėlės“. Žaidimai. Burtai. Spėjimai. 

2014-04 mėn. Renginių ciklas „Metų laikai“, „Pavasario skaitymai“. Tautinių mažumų 

bendruomenių nariai  pristato savo tautos kūrybą. 

2014-05-24 

 

Baltarusių kultūros dienos. „Vakaras su „Kupalinka“ 

2014-05-28 „Azerbaidžano  Respublikos diena“ 

2014-05 mėn. „Kaip gyveni tautieti?“ 

2014-05 mėn. „Kūrybiniai susitikimai“ 

2014 06 mėn. Projektas. Tarptautinė Totorių šventė „Sabantui“ 

2013-06-01 

 

Parodos atidarymas „Mūsų Artekas“ 

2014 -06 mėn. „Stačiatikių tradicijų kalendorius – Stačiatikių tradicijos „Trojica“ 

2013-06 mėn. Tapybos/fotonuotraukų paroda „Vasaros eskizai“ 

2014- 06 mėn. Kino lektoriumas 

2014- 06-mėn. Totorių bendruomenės tarybos susirinkimas 

2014-06-22 

 

Baltarusių šventė „Ivana Kupali“ 



 

 

2014-06 mėn. „Ukrainiečių kalendorius“ 

2014-06-28 „Konstitucijos diena“, skirta Ukrainos Konstitucijos dienai paminėti. 

2014-07 mėn. Valstybės šventė. Mindaugo karūnavimo diena. 

2014-07 mėn. Finalinis vasaros  intelektualinis turnyras „Kas? Kur? Kada?“ 

2014-07-08 Projektas „Šeimos, meilės ir ištikimybės diena – tautinių kultūrų centre“. 

2014 -08 mėn. Kino lektoriumas 

2014-08 mėn. „Ukrainiečių kalendorius“ 

2014-08mėn. Renginių ciklas „Metų laikai“, „Vasaros skaitymai“. Tautinių mažumų 

bendruomenių nariai  pristato savo tautos kūrybą. 

2014-09-08 

 

Ukrainiečių sekmadieninės mokyklos mokslų metų pradžios atidarymo 

šventė 

 

2014–09-11 

 

Lietuvių kalbos kursai tautinių mažumų bendruomenių atstovams, 

siekiant padėti integruotis į lietuvių visuomenę. (2 grupės) 

2014 -09 mėn. ES išvažiuojamasis totorių susirinkimas 

2014-09 mėn. Susitikimas su LSS, Klaipėdos universiteto studentais 

2014-09-17 

 

„Gimtoji kalba – tautos dvasia“ 

2014-09-21 „Tautos diena“. Armėnijos nepriklausomybės dienos minėjimas. 

2014-09-26 Šventinis vakaras, skirtas  totorių bendruomenės įkūrimo 10-čiui 

paminėti 

2014 -09 mėn. Totorių bendruomenės tarybos susirinkimas 

2014-09 mėn. Tapybos/fotonuotraukų paroda „Rudens akimirkos“ 

2013-10-14 

 

Teminis vakaras „Kazokų šlovė“ 

2014-10-18 „Mano gimtoji šalis“. Azerbaidžano nepriklausomybės dienos 

minėjimas 

2014 -10 mėn. Kino lektoriumas 

2014 -10 mėn. Literatūriniai skaitymai „Šaukia mane karo balsas“, skirti I pasaulinio 

karo 100- čiui paminėti 

2014-10 mėn. Renginių ciklas „Metų laikai“, „Rudens skaitymai“. Tautinių mažumų 

bendruomenių nariai  pristato savo tautos kūrybą. 



 

 

2014-11-08 Tautinių kultūrų festivalis „Tautinių kultūrų diena“ 

2014-11-11 „Lenkijos nepriklausomybės diena“. Lenkijos nepriklausomybei, skirtas 

minėjimas. 

2014-11-11 „Šv. Martyno diena“ 

2014 -11 mėn. Totorių bendruomenės narių „Nur“ susirinkimas 

2014-11-23 

 

„Rekviem  Šviesai“ 

2014-11 mėn. „Ukrainiečių kalendorius“ 

2014-11 mėn. Leidinio apie Klaipėdos miesto bendruomenių veiklą ruošimas, 

maketavimas, spausdinimas 

2014-12 mėn. Kalėdinių/naujametinių renginių ciklas. „Naujųjų metų belaukiant “. 

Šventės papročiai ir tradicijos. 

2014-12 mėn. Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos seminaras tautinių mažumų 

bendruomenių nariams 

2014 12 mėn. Totorių bendruomenės tarybos susirinkimas 

2014 -12 mėn. Kino lektoriumas 

2014-12-27 

 

Naujųjų Metų šventė 

2014-12 mėn. „Paplotėlių vakaras“ 

2014-12-28 Viso pasaulio azerbaidžaniečių solidarumo diena 

 


