
Nemežio totorių bendruomenės 
              2011 m lapkričio 12 d. 
   Nemėžio šv. Rapolo Kalinausko gimnazijoje 
 Kurban-Bairam aukojimo šventė ir Nemėžio totorių kultūros sklaida Lietuvoje ir 
užsienyje. Tradicinis Žalgirio mūšio minėjimas  prie Vytauto Didžiojo šeimyninės pilies 
Nemėžio kaime, Vilniaus rajone. 
 
               Lietuvos tautinių mažumų ir etninių lietuvių kultūros festivalis 
 
 
 
Programa: 
 

1. 9.30 val. iki 14.00 val. ekskursija Nemėžio apylinkėse. 
2. 10.00 val. gerbiamo Jono Paršeliūno parodos pristatymas „Totoriai Lietuvoje“. 
3. 11.00 val. gerbiamos Liusios Gaidukevičienės parodos pristatymas „Lietuvos 

totorių kulinarinio paveldo paslaptys“. 
4. 14.00 val. mokslinė-praktinė konferencija. 

 LDK Vytauto politika , telkiant skirtingas tautas Lietuvos labui. 
 Aukso Ordos chano Tochtamyšo totorių – karių 1397 m. įsikūrimas prie Vytauto 
Didžiojo šeimyninės pilies Nemėžyje. 
 Chano Tochtamyšo sūnaus, totorių raitijos vado, caraičio Dželal-ed-Dino 
dalyvavimas Žalgirio mūšyje (1410-07-15). 
 Vytauto Didžiojo šeimyninė-gynybinė pilis Nemėžyje. 
 Nemėžio totorių istorija ir dabartis. 
 Nemėžio ir Lietuvos totorių kultūros sklaida Lietuvoje ir užsienyje. 

5. 9.00 val. šachmatų turnyras „Komandinis“ 8 ratai po 15min. 
 Šachmatai-universali visų visuomenės grupių bendravimo priemonė. Komandinės 
šachmatų varžybos, skirtos paminėti 600-ąsias Žalgirio mūšio metines Nemėžio kaime 
(Vytauto Didžiojo vasaros rezidencijoje, LDK valdovo šeimyninėje pilyje). 

Šachmatų žaidimas savo esme panašus į istorinius mūšius strategine ir 
taktine prasme, šachmatų turnyras yra gera proga gyvai įamžinti Žalgirio 
mūšio atminimą. Nemėžio kaime kompaktiškai gyvena totoriai ir daug kitų 
tautybių žmonių , todėl Nemėžio totorių projekto įgyvendinimas yra aktualus 
tautinėms bendrijoms ir plačiai visuomenei. Komandos žaisiančios turnyre 
bus formuojamos iš tautinių mažumų atstovų, etninių lietuvių, Lietuvos Seimo 
ir Vyriausybinių organizacijų atstovų, užsienio šalių diplomatinių atstovybių, iš 
užsienio atvyksiančių šachmatininkų, politinių partijų, žiniasklaidos, 
visuomeninių organizacijų atstovų ir organizatorių pakviestų šachmatų  
komandų( iki 30 komandų, t.y. 150 šachmatininkų) . Turnyrą planuojama 
paversti tradiciniu , organizuoti kiekvienais metais minint Žalgirio mūšio 
metines. 

 Šachmatų turnyro tikslai: 
Sutelkti skirtingų bendruomenių narius, neformaliojo bendravimo metu pažinti 
kiekvienos bendruomenės savitumus, skatinti tarp bendruomenių ryšių 
stiprinimą, tautinės nesantaikos mažinimą. 
 Tradicinė pereinamoji šachmatų taurė skirta 600-osioms Žalgirio mūšio 
metinėms  paminėti pagaminta iš akmens ir gintaro, viename egzemplioriuje, 
600mm aukščio  šachmatų bokštas ,kuris simbolizuoja 600-ąsias metines nuo 
pergalės Žalgirio mūšio lauke. Nemėžio šachmatų komanda turi didelę patirtį 
organizuojat panašaus pobūdžio šachmatų turnyrus, ji yra daugkartinė 
Vilniaus apskrities ir Vilniaus rajono šachmatų čempionė. 



 Komandos sudėtis: 4 vyrai, viena moteris, vienas atsarginis vadovas. 
 Komandų dalyvavimo registracija el.paštu nemeztatarcom@gmail.com iki š.m. 
lapkričio 4 dienos, nurodant komandos pavadinimą, vietovę, komandos sudėtį, vardą, 
pavardę, ELO reitingą, eilės tvarką nurodant žaidėjus, žaisiančius pirmoje ,antroje, 
trečioje, ketvirtoje šachmatų lentose ir moterį arba vyrą, bet jeigu vyras žais su moterimi 
jam bus nuimama 0,5 taško, kontaktinius duomenis (telefono numeris, el. pašto 
adresas) .Registracija sustabdoma, kai užsiregistruoja 30 komandų. 
 Turnyro laimėtojų apdovanojimas: 

- komanda nugalėtoja apdovanojama pereinamąja taurė „LDK Vytauto 
Didžiojo pilis Nemėžyje“ ir aukso medaliais. 

- komanda užėmusi II vietą – sidabro medaliais. 
- komanda užėmusi III vietą – bronzos medaliais. 
Geriausi dalyviai kiekvienoje šachmatų lentoje ir geriausios moterys bus 
apdovanojami aukso, sidabro ir bronzos medaliais. 

 Simultano organizavimas dalyviams. 
 Išsami informacija –http:// nemeztatarcom.webs.com žiūrėti Forumas šachmatų 
varžybų „Nuostatai“ ir www.chesslyga.lt , www. šachmatai.lt 

6. 15.00 val. dalyvaujančių tautų kultūrų pristatymas (koncertas). 
7. 18.00 val. dalyvaujančių tautų kulinarinio paveldo pristatymas ir Nemėžio totorių 

tradicinės vaišės (koldūnai, plovas, šimtalapis ir kt.), neformalus bendravimas. 
        
     Renginio organizatorius :Nemėžio totorių bendruomenė. 
 

Pagrindiniai renginio rėmėjai: 
- LR  Kultūros ministerija. 
- Vilniaus rajono savivaldybė. 
- Vilniaus rajono Nemėžio seniūnija. 
- Lietuvos šachmatų lyga. 
- Nemėžio Šv. Rapolo Kalinausko gimnazija. 
- UAB“PakMarkas“ 
- Šachmatų mokykla „Vilniaus Fortas „. 

   
 
 


