
Vilniaus miesto savivaldybės Kirtimų kultūros centro 

2008 m. kultūriniai renginiai 

 

Eil. 

Nr. 

Renginio 

data 

Renginio pavadinimas Organizatorių kontaktai 

Sausis 

1. Sausio  06 d. 14 

val. 

Vaikų akcija „Lik sveika, Eglute“. 

Dalyvauja Kirtimų bendruomenės vaikai ir 

jaunimas 

 Tel. (8~5)2306139, 

           menai@kirtimukc.lt 

2. Sausio 7 d. 15 val. Rusiškos kalėdos. Dalyvauja kitataučių 

klubo nariai 

 Tel. (8~5)2306139, 

menai@kirtimukc.lt 

3. Sausio 27 d.  

12 val. 

Popietė vaikams „Sniego gniūţtė“. 

Dalyvauja Kirtimų bendruomenės vaikai ir 

jaunimas  

Tel. (8~5)2306139, 

 menai@kirtimukc.lt 

Vasaris 

4. Vasario 05 d.  

 

 

Uţgavėnės ,,Ţiema, ţiema, bėk iš kiemo“.  

 

Tel. (8~5)2306139, 

kultura@kirtimukc.lt   

 menai@kirtimukc.lt 

5. Vasario  

7 -11 d.  

 

Kirtimų ir Naujininkų vaikų ir jaunimo 

paroda „Uţgavėnių kaukės“ 

            Tel. (8~5)2306139, 

kultura@kirtimukc.lt   

 menai@kirtimukc.lt 

6. Vasario 12 d. 12 

val.  

Projekto „Inovaciniai  kūrybiniai metodai 

efektyvaus jaunojo inovatoriaus asmenybės 

ugdymui” pristatymas  

           Tel. (8~5)2306139, 

kultura@kirtimukc.lt 

 vadyba@kirtimukc.lt 

7. Vasario 15 d. 21 

val. 

Meilės vakaras  „Širdele mano“. Dalyvauja  

muzikos grupė „Orlait“ 

Tel. (8~5)2306139, 

 menai@kirtimukc.lt 

8. Vasario 16 d. 13 

val. 

Šventinis koncertas, skirtas Lietuvos 

valstybės atkūrimo dienai Lietuvos 

valstybės atkūrimo dienai 

Tel. (8~5)2306139, 

 menai@kirtimukc.lt 

9. Vasario 16-29 d. Bendruomenės vaikų piešinių paroda, skirta 

Lietuvos valstybės atkūrimo dienai  

„Mes-vakar, mes-rytoj” 

 

Tel. (8~5)2306139, 

menai@kirtimukc.lt 

10. Vasario 16 d. 21 

val. 

Poilsio vakaras „Laisva Lietuva“ Tel. (8~5)2306139, 

menai@kirtimukc.lt 

Kovas 

11. 

 

 

Kovo 08 d. 21 val. 

 

Poezijos ir muzikos vakaras, skirtas 

Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienai 

 „Aš - laisvas paukštis”   

           Tel. (8~5)2306139, 

menai@kirtimukc.lt  

12. Kovo 14 d.  Jaunimo studijos spektaklis paaugliams ir 

jaunimui „Gudrūs vyrukai” 

           Tel. (8~5)2306139 

kultura@kirtimukc.lt   

 vadyba@kirtimukc.lt 

13. 

 

 

Kovo 20 d. 

 

 

Akcija „Švarus mano kiemas“, skirta 

Ţemės dienai. Dalyvauja Kirtimų 

bendruomenė  

 

Tel. (8~5)2306139, 

kultura@kirtimukc.lt   

 menai@kirtimukc.lt 

14. Kovo 20 – 

balandţio 20 d.  

Vaikų  paroda „Margučiai“             Tel. (8~5)2306139 

         kultura@kirtimukc.lt   

         menai@kirtimukc.lt 

15. Kovo 28 d. 16 val. Atvelykio šventei skirtas renginys „Vaikų 

velykėlės“ 

           Tel. (8~5)2306139, 

kultura@kirtimukc.lt   

 vadyba@kirtimukc.lt 
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Balandis 

16. Balandţio 01d. Juokų ir išdaigų diena vaikams  

,,Melo trumpos kojos“ 

 

Tel. (8~5)2306139, 

kultura@kirtimukc.lt   

 menai@kirtimukc.lt 

17. 

 

 

 

Balandţio 03 d. 

18 val.   

 

 

Diskusijų valandėlė tautinių maţumų 

šeimoms, tema 

„Diskriminacija”.(Projektas „Švęskime 

kartu- iššūkis tautinei netolerancijai”) 

         Tel. (8~5)2306139, 

kultura@kirtimukc.lt   

 vadyba@kirtimukc.lt 

 

18. Balandţio 

7-11 d. 

 15 – 18 val.   

Projekto „Inovaciniai  kūrybiniai metodai 

efektyvaus jaunojo inovatoriaus 

asmenybės ugdymui” metodinė savaitė ir 

renginys, skirtas inovacinio metodo 

pristatymui.  

          Tel. (8~5)2306139, 

kultura@kirtimukc.lt   

 vadyba@kirtimukc.lt 

19. Balandţio 15 d. Kirtimų kultūros centro kolektyvų 

dalyvavimas projekte„Kultūros spalvų 

paletė“ skirti Kultūros dienai paminėti 

         Tel. (8~5)2306139, 

kultura@kirtimukc.lt   

 vadyba@kirtimukc.lt 

20. Balandţio  

21 – 25 d. 

 15 – 18 val.   

Projekto „Inovaciniai  kūrybiniai metodai 

efektyvaus jaunojo inovatoriaus 

asmenybės ugdymui” metodinė savaitė ir 

renginys, skirtas inovacinio metodo 

pristatymui. Seminaro vedėjai Latvijos 

„IMANTA” kultūros centro kūrybiniai  

vadovai.  

  Tel. (8~5)2306139, 

kultura@kirtimukc.lt   

vadyba@kirtimukc.lt 

21. Balandţio 24 d. 

19 val.  

Dainuojamosios poezijos vakaras „Nuo 

sielos nusiimkim kepures“ 

Tel. (8~5)2306139, 

menai@kirtimukc.lt 

Gegužė 

22. Geguţės  08 d. 

19 val.  

Koncertas „Švęskime kartu”, dalyvauja 

tautinių maţumų kolektyvai. 

(Projektas „Švęskime kartu- iššūkis 

tautinei netolerancijai”) 

Tel. (8~5)2306139, 

kultura@kirtimukc.lt   

vadyba@kirtimukc.lt  

23. Geguţės  01-gruodţio 

31 d. 

 

Kultūros renginių nuotraukų galerija  

 „Mūsų bendruomenė ir svečiai“ 

 

Tel. (8~5)2306139, 

kultura@kirtimukc.lt   

 menai@kirtimukc.lt 

24. Geguţės 02 d. Popietė „Tau, mano Mamyte“, skirta 

Motinos dienai 

Tel. (8~5)2306139, 

             menai@kirtimukc.lt  

25. Geguţės 5-9 d.  Projekto „Inovaciniai  kūrybiniai metodai 

efektyvaus jaunojo inovatoriaus 

asmenybės ugdymui” metodinė savaitė ir 

renginys, skirtas inovacinio metodo 

pristatymui. 

           Tel. (8~5)2306139, 

kultura@kirtimukc.lt   

vadyba@kirtimukc.lt 

26. Geguţės 10 d. Vilniaus ir Širvintų „Bočių“ etnografinė 

vakaronė 

Tel. (8~5)2306139, 

menai@kirtimukc.lt  

27. Geguţės 31 d. Šventinis koncertas, skirtas Tėvo dienai Tel. (8~5)2306139, 

menai@kirtimukc.lt 

  Birželis  

28. Birţelio 08 d. Diskusijų ir kūrybos valandėlė  šeimoms  

,, Mes kartu“ 

 (Projektas „Švęskime kartu- iššūkis 

Tel. (8~5)2306139, 

kultura@kirtimukc.lt   

 vadyba@kirtimukc.lt 
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tautinei netolerancijai”) 

29. Birţelio 09-13d.   Projekto „Inovaciniai  kūrybiniai metodai 

efektyvaus jaunojo inovatoriaus 

asmenybės ugdymui” metodinė savaitė ir 

renginys, skirtas inovacinio metodo 

pristatymui. Seminaro vedėjai  INCA 

Italia kūrybiniai vadovai. 

Tel. (8~5)2306139, 

kultura@kirtimukc.lt   

 vadyba@kirtimukc.lt 

30. Birţelio 21 d. 

 

 

Joninių šventė „Paparčio ţiedo paslaptis“  

 

 

Tel. (8~5)2306139, 

kultura@kirtimukc.lt   

 menai@kirtimukc.lt 

31. Birţelio 27 d.  

 

 

Projekto „Švęskime kartu- iššūkis tautinei 

netolerancijai” baigiamasis koncertas 

Vilniaus mokytojų namuose 

           Tel. (8~5)2306139, 

kultura@kirtimukc.lt   

 vadyba@kirtimukc.lt 

32. Birţelio 30 - Liepos 6 

d.  

Vasaros dienos stovykla  

„Galerija po atviru dangum“ 

            Tel. (8~5)2306139, 

kultura@kirtimukc.lt   

 menai@kirtimukc.lt 

Liepa 

33. Liepos 06 d.  

16 val 

Vasaros dienos stovyklos „Galerija po 

atviru dangum“ baigiamasis renginys ir 

vaikų dailės darbų parodos atidarymas, 

skirtas Valstybės dienai 

Tel. (8~5)2306139, 

kultura@kirtimukc.lt   

 menai@kirtimukc.lt 

  Rugpjūtis  

34. Rugpjūčio 

 01-29 d. 

Metodinio leidinio „Inovaciniai  

kūrybiniai metodai” rengimas ir 

pristatymas visuomenei. 

Dalyvauja projekto „Inovaciniai  

kūrybiniai metodai efektyvaus jaunojo 

inovatoriaus asmenybės ugdymui” 

dalyviai.    

Tel. (8~5)2306139, 

kultura@kirtimukc.lt   

 vadyba@kirtimukc.lt 

Rugsėjis 

35. Rugsėjo 01 d. Šventė „Linksmoji Rugsėjo pirmoji“ Tel. (8~5)2306139, 

kultura@kirtimukc.lt   

 menai@kirtimukc.lt 

36. Rugsėjo 08 d. Vilniaus  miesto „Bočių“ susitikimas-

koncertas 

Tel. (8~5)2306139, 

menai@kirtimukc.lt Tel.  

37. Rugsėjo  08-30 d.  Jaunųjų talentų paieška Vilniaus 

vidurinėse mokyklose ir gimnazijose.  

Tel. (8~5)2306139, 

kultura@kirtimukc.lt   

 vadyba@kirtimukc.lt 

Spalis 

38. Spalio 01 d. Šventė „Tavo kūnas, kaip sodas“, skirta 

pagyvenusių ţmonių dienai.  

Tel. (8~5)2306139, 

kultura@kirtimukc.lt   

 menai@kirtimukc.lt 

39. Spalio 01-31 d. Vaikų darbų paroda „Mano mokytojas“ Tel. (8~5)2306139, 

menai@kirtimukc.lt Tel.  

40. Spalio 09 d. Renginys „Mano mokytojas – mano 

draugas“, skirtas Tarptautinei mokytojų 

dienai 

Tel. (8~5)2306139, 

kultura@kirtimukc.lt   

 menai@kirtimukc.lt 

41. Spalio 17 d. Akcija „Rudens gėrybės“. Dalyvauja  

Kirtimų bendruomenė ir Vilniaus miesto 

„Bočiai“ 

(8~5)2306139, 

menai@kirtimukc.lt  

42. Spalio 30 d. 15 val. Akcija  „Uţdekim ţvakelę“. Dalyvauja 

Kirtimų bendruomenės vaikai ir jaunimas 

Tel. (8~5)2306139, 

kultura@kirtimukc.lt   

 menai@kirtimukc.lt 
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Lapkritis 

43. Lapkričio 11 d. 

17 val.  

 

 Vilniaus jaunųjų talentų koncertas  

 

 

Tel. (8~5)2306139, 

kultura@kirtimukc.lt   

 vadyba@kirtimukc.lt 

44. Lapkričio 18 d. Kulinarinio paveldo popietė „Močiutės 

ragaišis“ 

Tel. (8~5)2306139, 

menai@kirtimukc.lt 

45. Lpkričio 23 d. 18 val. Padėkos vakaras ,,Metų aidai“, skirtas 

kolektyvams ir atlikėjams 2008 m. 

dalyvavusiems Kirtimų kultūros centro 

veikloje 

           Tel. (8~5)2306139, 

kultura@kirtimukc.lt   

 menai@kirtimukc.lt 

Gruodis 

46. Gruodţio 01 d. Renginys „Šešėliai tyliai verkia“, skirtas 

pasaulinei AIDS dienai 

Tel. (8~5)2306139, 

kultura@kirtimukc.lt   

 menai@kirtimukc.lt 

47. Gruodţio 04 – 31 d. Kalėdinių renginių ciklas „Baltų Kalėdų 

paslaptis“  

Tel. (8~5)2306139, 

kultura@kirtimukc.lt   

 menai@kirtimukc.lt 

 

48. Kiekvieną 

penktadienį, 

šeštadienį   

21 val. 

Poilsio vakarai „Kam per 30“               Tel. (8~5)2306139, 

kultura@kirtimukc.lt  

Kirtimų kultūros centras pasilieka teisę informaciją  tikslinti ir papildyti. 

  

Direktorė                                                                                                       Vilma Ramanauskienė 
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