Priedas Nr. 3
ŠVENČIONIŲ R. KALTANĖNŲ UGDYMO IR TURIZMO CENTRO
2018 METŲ RENGINIŲ PLANAS
Renginiai, skirti Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio jubiliejui
Sausio 27 d. 10 val.
Renginys ,,Žeimenos aukštupio maršrutu. Pagilūtės piliakalnis“, skirtas pusiaužiemiui
Vasario mėn.
15 d. 10 val. pažintinis žygis pėsčiomis po Švenčionių krašto piliakalnius;
16 d. 13 val. projekto „Keliaukime po Aukštaitijos kraštą. Švenčionių krašto piliakalniai“ baigiamasis
renginys – mini konferencija ,,Rytų Lietuvos piliakalniai pažintinio turizmo perspektyvoje“
19-23 d. žiemos stovykla ,,Atsigręžkime į mūsų senolius...“ (projekto ,,TAPK 2“ įgyvendinimas)
Kovo 11 d. 10 val.
Renginys ,,Lietuvos nepriklausomybės kūrėjai. Kraštotyrininkas Ignas Šilkinis“: mini konferencija
(Sudotos k., Sarių sen., Švenčionių r.), pažintinis žygis pėsčiomis po I. Šilkinio gimtinės aplinką
Kovo 20 d. - balandžio 20 d.
Piešinių ir fotografijų konkursas ,,Švenčionių kraštas jaunosios kartos akimis“, skirtas Žemės mėnesiui
Balandžio 28 d. 10 val.
Pažintinis žygis dviračiais ir pėsčiomis ,,Aukštaitijos kaimo keliu“
Gegužės 26 d. 10 val.
Pažintinis žygis dviračiais ir pėsčiomis ,,Švenčionys - miestas tarp aukštumų“
Birželio 16 d. 10 val.
Pažintinis žygis dviračiais ir pėsčiomis ,,Nuo piliakalnio prie piliakalnio“
Liepos mėn.
6 d. 10 val. pažintinis žygis valtimis, baidarėmis Aukštaitijos NP ežerynu ,,Palei Mindaugo sieną - čia
kūrėsi Lietuvos valstybė...“
Rugsėjo 27 d.
Pasaulinei turizmo dienai skirta pažintinė ekskursija po Suvalkiją aplankant dr. J. Basanavičiaus gimtinę
Spalio 13 d. 10 val.
Pažintinis žygis dviračiais ir pėsčiomis ,,Palei Mindaugo sieną - čia kūrėsi Lietuvos valstybė...“, skirtas
karaliaus Mindaugo vardadieniui
Kiti renginiai
Vasario 19-23 d. (mokinių žiemos atostogų metu)
Išlikimo stovykla, skirta vyresniųjų klasių mokiniams, vaikų dienos centrų lankytojams
Balandžio 3-6 d. 9 val.
Edukaciniai renginiai mokiniams, skirti Atvelykiui (vaikų Velykėlėms) (integruojant edukacines
programas: ,,Senųjų Aukštaitijos amatų paslaptys. Žvakių liejimas“, ,,Tautinis paveldas. Margučių
marginimas vašku, svogūnų lukštais ir augalais“)

Balandžio 3-6 d. (mokinių pavasario (Velykų) atostogų metu)
Pavasario stovykla, skirta bendrojo lavinimo mokyklų mokiniams, vaikų dienos centrų lankytojams
Balandžio mėn.
Pažintinis – ekologinis žygis baidarėmis Žeimenos upe ir Žeimenų ežeru dalyvaujant akcijoje ,,Darom
2018“
Balandžio – gegužės mėn.
Pažintinės veiklos renginių mokiniams organizavimas
Gegužės 21 d. – birželio 8 d. 9 val.
Mokslo metų pabaigai skirtų renginių organizavimas
Birželio – rugpjūčio mėn. (mokinių vasaros atostogų metu)
Turizmo, sporto, laisvalaikio užimtumo renginių organizavimas Švenčionių rajono vaikams, vaikų dienos
centrų lankytojams
Birželio – rugpjūčio mėn.
Įvairių tipų vaikų vasaros poilsio stovyklų organizavimas
Rugsėjo – spalio mėn.
Pažintinės veiklos renginių mokiniams organizavimas
Spalio 29 – lapkričio 2 d. (mokinių rudens atostogų metu)
Rudens stovykla, skirta bendrojo lavinimo mokyklų mokiniams, vaikų dienos centrų lankytojams
Lapkričio 17 d. 10 val.
Renginys ,,Diena jaunimui“
Gruodžio 3-21 d. 9 val.
Edukaciniai renginiai mokiniams, skirti advento laikotarpiui (integruojant edukacines programas: ,,Senųjų
Aukštaitijos amatų paslaptys. Žvakių liejimas“, ,,Tautinis paveldas. Šventinių meduolių kepimas ir
puošimas“)
Gruodžio 27-31 d. (mokinių žiemos (Kalėdų) atostogų metu)
Žiemos stovykla, skirta bendrojo lavinimo mokyklų mokiniams, vaikų dienos centrų lankytojams
Visus metus
Ciklo ,,Šimtas žygių Lietuvai“ renginiai;
pažintiniai kultūriniai renginiai, skirti Trečiojo amžiaus universiteto Politologijos ir krašto istorijos
fakulteto dalyviams;
turistinių žygių ir pažintinių ekskursijų pagal užsakymus organizavimas
P. S. Renginių planas metų eigoje gali būti koreguojamas bei papildomas. Iškilus būtinybei, renginių
organizatorius pasilieka teisę keisti numatytų renginių organizavimo laiką.
_______________________

