VI. LIETUVOS VALSTYBĖS ATKŪRIMO ŠIMTMEČIO MINĖJIMO PROGRAMOS
ĮGYVENDINIMO 2015–2020 METŲ VEIKSMŲ PLANAS
Eil.
Nr.

1.1.

1.2.

1.3.

Atsakingas
Įgyvendinimo
Finansavimo
Pastabos
vykdytojas
terminas
šaltinis
1. Uždavinys: aktualizuoti Lietuvos valstybės atkūrimą istorinėje atmintyje, paskatinti šiuolaikinės Lietuvos pilietinės visuomenės tvirtinimą
Įgyvendinti mokslinių tyrimų ir jų sklaidos projektus šiose Lietuvos mokslo
2015 – 2020 m. Lietuvos mokslo
srityse:
taryba, Lietuvos
tarybos lėšos
modernios Lietuvos valstybės idėjos genezės ir raidos, valstybės mokslų akademija ir
kūrimo ir įtvirtinimo vidaus ir tarptautinių sąlygų tyrimų;
valstybinės mokslo ir
valstybės kūrėjų veiklos ir visuomenės iniciatyvų tyrimų;
studijų institucijos
lituanistikos modernioje Lietuvos valstybėje raidos ir
vaidmens tyrimų 1
Mokslo ir
2018 m.
Lietuvos Respublikos
enciklopedijų
Vyriausybės
Parengti ir išleisti enciklopedinį leidinį „Nepriklausomybės leidybos centras
kanceliarijos ir
šimtmečio kronika“
Mokslo ir
enciklopedijų
leidybos centro lėšos
Užsienio reikalų
2017 m.
Užsienio reikalų
Projektas, skirtas Lietuvos ir užsienio
ministerija, Kultūros
ministerijos ir
auditorijai pristatyti svarbiausius
ministerija
Kultūros ministerijos Lietuvos politikos, ekonomikos,
lėšos
kultūros ir mokslo įvykius ir
nusipelniusius žmonės, Lietuvos
tautinių bendrijų, užsienyje
Įgyvendinti projektą „Lietuvos Respublikos 100-metis:
gyvenančios Lietuvos diasporos indėlį
į Lietuvos valstybes kūrimą, Lietuvos
darbai ir žmonės“
pastangas įsitvirtinti pasaulyje,
atskleisti savo galimybes tarptautinėje
bendruomenėje. Projektas apimtų
leidinių, DVD ir filmų pagrindinėmis
užsienio kalbomis sukūrimą ir
išleidimą.
Priemonė

Iš Lietuvos mokslo tarybai finansuoti rekomenduotinų Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimo programos įgyvendinimo mokslinių tyrimų ir jų sklaidos projektų
sąrašo (1 priedas).
1)
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1.4.

Surengti konferenciją „Lietuva – technologijų šalis“ ir
mokslo-technologijų parodą

1.5.

Atnaujinti ir iš naujo išleisti Aleksandro Merkelio
monografiją „Antanas Smetona“

1.6.

Parengti ir išleisti leidinį „Lietuvos savanoriai“

1.7.

Parengti ir išleisti seriją knygų apie atskirų šalies regionų
savanorius

1.8.

Mokslo, inovacijų ir
technologijų agentūra

2018 m.

UAB „Petro ofsetas“

2015 m.

Mokslo, inovacijų ir
technologijų
agentūros lėšos
Rėmėjų lėšos

Pagal turimas leidybos teises

VšĮ „Versmės“ leidykla 2018 m.

Lietuvos savivaldybės

Pasvalio krašto
muziejus, Švietimo ir
Surengti konferenciją, skirtą Pradžios mokyklų įstatymo 95mokslo ministerija
osioms metinėms

Lietuvos Respublikos
Vyriausybės
kanceliarijos, VšĮ
„Versmės“ leidyklos
ir rėmėjų lėšos
2015 – 2020 m. Lietuvos savivaldybių
ir rėmėjų lėšos
2017 m.
Švietimo ir mokslo
ministerijos ir
Pasvalio rajono
savivaldybės lėšos

Pasvalio krašto muziejus siūlymas.
Tačiau, norint konferenciją įtraukti į šį
planą, ji turėtų būti nacionalinio masto
ir skirta, pavyzdžiui, Lietuvos švietimo
sistemos sukūrimui paminėti

Lietuvos statistikos
2018 m.
Lietuvos statistikos
departamentas
departamento lėšos
2. Uždavinys: įamžinti Lietuvos valstybės atkūrimą ir modernios Lietuvos valstybės kūrėjus, išskirti simbolinius kultūros paveldo elementus, svarbius Lietuvos –
valstybės ir tautos savivokai
Įamžinti Nepriklausomybės akto Signatarų atminimą
Lietuvos Respublikos 2018 m. vasaris Lietuvos Respublikos Svarstytinas skulptoriaus Rapolo
Vyriausybės
Vyriausybės
Jakimavičiaus projektas
kanceliarija, Kultūros
kanceliarijos,
2.1. Pastatyti paminklą Jonui Basanavičiui Vilniuje
ministerija, Vilniaus
Vilniaus miesto
miesto savivaldybė
savivaldybės ir
rėmėjų lėšos
Lietuvos Respublikos 2016 m.
Lietuvos Respublikos Siūloma organizuoti konkursą
Vyriausybės
Vyriausybės
Pastatyti paminklą pirmajam Lietuvos Prezidentui Antanui kanceliarija, Kultūros
kanceliarijos,
2.2.
Smetonai Vilniuje
ministerija, Vilniaus
Vilniaus miesto
miesto savivaldybė
savivaldybės ir
rėmėjų lėšos
1.9.

Parengti ir išleisti leidinį „Valstybės šimtmetis skaičiais“
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2.3.

Pastatyti paminklą brolių Vileišių atminimui įamžinti Tado
Kosciuškos skvere, Vilniuje

2.4.

Pastatyti paminklą ir įrengti signataro Petro Klimo aikštę
Kalvarijoje

2.5.

Pastatyti paminklą signatarui ir savivaldos Utenos krašte
kūrėjui Steponui Kairiui Utenos mieste

2.6.

Įrengti signataro Stanislovo Narutavičiaus ir jo brolio
pirmojo Lenkijos Respublikos prezidento aikštę ir pastatyti
paminklus Telšiuose

2.7.

Pastatyti paminklą signatarui Jokūbui Šernui Biržų mieste

2.8.

Pastatyti Lietuvos Tarybos pirmininko Jono Basanavičiaus
paminklinį biustą Marijampolėje

2.9.

Pastatyti paminklinį biustą signatarui Kaziui Bizauskui
Pasvalio mieste

2.10.

Pastatyti paminklinį biustą signatarui Jonui Vileišiui
Pasvalio mieste

2.11.

Atminimo lentomis pažymėti su Jonu Basanavičiumi
susijusius pastatus Vilniuje

Lietuvos Respublikos
Vyriausybės
kanceliarija, Kultūros
ministerija, Vilniaus
miesto savivaldybė,
asociacija „Vileišių
fondas”
Kultūros ministerija,
Kalvarijos savivaldybė,
Kalvarijos savivaldybės
viešoji biblioteka
Utenos rajono
savivaldybė, Vidaus
reikalų ministerija,
asociacija „Stepono
Kairio fondas“
Kultūros ministerija,
Užsienio reikalų
ministerija, Telšių
rajono savivaldybė
Biržų rajono
savivaldybė, Biržų
krašto muziejus Sėla
Marijampolės
savivaldybė
Pasvalio rajono
savivaldybė, Pasvalio
krašto muziejus
Pasvalio rajono
savivaldybė, Pasvalio
krašto muziejus
Kultūros ministerija,
Lietuvos nacionalinis
muziejus, Vilniaus
miesto savivaldybė

2017 m.

Lietuvos Respublikos Siūloma paremti privačią iniciatyvą.
Vyriausybės
Paminklo autorius – skulptorius
kanceliarijos ir
Regimantas Midvikis.
asociacijos „Vileišių
fondas“ lėšos

2016 m.

Kalvarijos
savivaldybės,
Kultūros ministerijos
ir rėmėjų lėšos
Utenos rajono
savivaldybės, Vidaus
reikalų ministerijos ir
rėmėjų lėšos

2018 m.

Siūloma statyti dalyvaujant privatiems
rėmėjams ir Petro Klimo šeimai.
Paminklo autorius – skulptorius Julius
Narušis.

Telšių rajono
savivaldybės,
Kultūros ministerijos,
Užsienio reikalų
ministerijos ir rėmėjų
lėšos
2016 m.
Biržų rajono
savivaldybės ir
rėmėjų lėšos
2016 m.
Marijampolės
Dovanojamas skulptoriaus Gedimino
savivaldybės ir
Jokūbonio projektas
rėmėjų lėšos
2016 m.
Pasvalio rajono
savivaldybės ir
rėmėjų lėšos
2017 m.
Pasvalio rajono
savivaldybės ir
rėmėjų lėšos
2015 – 2018 m. Kultūros ministerijos
ir Vilniaus miesto
savivaldybės lėšos
2017 m.
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Atminimo lentomis ant buvusių Vytauto Didžiojo
2.12. gimnazijos Vilniuje pastatų įamžinti gimnazijoje dėsčiusius
signatarus: J. Basanavičių, M. Biržišką ir J. Šerną

2.13.

Atidengti atminimo lentą signatarui Saliamonui Banaičiui
Kauno autobusų stotyje

Atminimo lenta įamžinti signataro Kazio Bizausko,
2.14. nužudyto Červenėje (Baltarusijos Respublika), atminimą
Lietuvos ambasadoje Minske
Atidengti atminimo lentą signatarui Justinui Staugaičiui prie
2.15. kunigų seminarijos Seinuose (Lenkija) arba Lietuvos
konsulato Seinuose patalpose
Įamžinti atminimo lenta Sankt Peterburge (Lietuvos
2.16. generalinio konsulato patalpose) studijavusius Vasario 16osios akto signatarus
Atidengti paminklines lentas Lietuvos ambasadose Latvijoje,
Jungtinėse Amerikos Valstijose, Jungtinėje Karalystėje,
2.17.
Lenkijoje, Prancūzijoje, Italijoje, Šveicarijoje, prie Šventojo
Sosto čia dirbusiems Vasario 16-osios akto signatarams
Sutvarkyti ir prireikus paženklinti Nepriklausomybės akto
2.18. signatarų atminimo įamžinimo vietas (gimtines, kapus,
paminklus)
Įamžinti kitų valstybės kūrėjų ir gynėjų atminimą

Kauno miesto
savivaldybė, Lietuvos
Respublikos
Vyriausybės
kanceliarija
Ukmergės rajono
Pastatyti paminklą prezidentui Antanui Smetonai Ukmergėje
savivaldybė
(Prezidento institucijos 100-mečiui paminėti)

Pastatyti paminklą pirmajam atkurtos Lietuvos valstybės
Premjerui ir užsienio reikalų ministrui prof. Augustinui
2.19.
Voldemarui Kaune (pirmosios Vyriausybės 100-mečiui
paminėti)
2.20

2.21.

Švietimo ir mokslo
ministerija, Vilniaus
miesto savivaldybė,
Vytauto Didžiojo
gimnazija, S. Neries
gimnazija
Kauno miesto
savivaldybė,
Susisiekimo ministerija
Užsienio reikalų
ministerija, Baltarusijos
lietuvių bendruomenė
Užsienio reikalų
ministerija, Lenkijos
lietuvių bendruomenė
Užsienio reikalų
ministerija, Sankt
Peterburgo lietuvių
bendruomenė
Užsienio reikalų
ministerija, lietuvių
bendruomenės
užsienyje
Lietuvos savivaldybės

Atidengti atminimo lentą, skirtą buvusiam žemės ūkio
ministrui, prelatui Mykolui Krupavičiui Kalvarijoje

2015 m.

Švietimo ir mokslo
ministerijos lėšos

2017 m.

Kauno miesto
savivaldybės ir
rėmėjų lėšos
Užsienio reikalų
ministerijos lėšos

2016 m.

2018 m.

Užsienio reikalų
ministerijos lėšos

2017 m.

Užsienio reikalų
ministerijos lėšos

2018 m.

Užsienio reikalų
ministerijos lėšos

Saliamonas Banaitis buvo Kauno
autobusų stoties steigėjas

Diplomatinį darbą dirbo signatarai
Kazys Bizauskas, Petras Klimas, Jurgis
Šaulys, Kazys Šaulys

2015 – 2018 m. Lietuvos savivaldybių
ir rėmėjų lėšos

2018 m.
lapkritis

2019 m.
balandis

Kalvarijos savivaldybė 2015 m.

Lietuvos Respublikos
Vyriausybės
kanceliarijos, Kauno
miesto savivaldybės
ir rėmėjų lėšos
Ukmergės rajono
savivaldybės ir
rėmėjų lėšos
Kalvarijos
savivaldybės ir
rėmėjų lėšos
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2019 m. vasaris Alytaus miesto
savivaldybės, Krašto
apsaugos ministerijos
ir rėmėjų lėšos
Šiaulių rajono
2015 m.
Šiaulių rajono
Pastatyti Kariuomenės vado Stasio Raštikio paminklinį
savivaldybė, Kuršėnų
savivaldybės ir
biustą prie jo vardo tilto Kuršėnuose
seniūnija
rėmėjų lėšos
Kelmės rajono
2016 m.
Kelmės rajono
Pastatyti paminklinį biustą Lietuvos karininkui Kaziui
savivaldybė, Kelmės
savivaldybės ir
Mackevičiui Kelmės miesto skvere
krašto muziejus
rėmėjų lėšos
Klaipėdos miesto
2018 m. sausis Klaipėdos miesto
Pastatyti paminklinį biustą Klaipėdos sukilimo vadui Jonui
savivaldybė
savivaldybės ir
Budriui-Polovinskui
rėmėjų lėšos
Širvintų rajono
2015 m.
Širvintų rajono
Pastatyti paminklą (arba atidengti atminimo lentą) Vyties
savivaldybė,
savivaldybės ir
Kryžiumi apdovanotai žydų kilmės nepriklausomybės kovų VšĮ „Šiaurės Jeruzalė“,
rėmėjų lėšos
Lietuvos žydų
dalyvei Libai Mednikienei Širvintose
bendruomenė
Atminimo lentomis seniūnijose pagerbti ir įamžinti Lietuvos Lietuvos savivaldybių 2014 – 2018 m. Vietos bendruomenių
savanorius ir Vyčio kryžiaus kavalierius
seniūnijos
ir rėmėjų lėšos
Sveikatos apsaugos
2018 m. gegužė Sveikatos apsaugos
ministerija, Krašto
ministerijos ir Krašto
apsaugos ministerija,
apsaugos ministerijos
Atidengti paminklinę lentą nepriklausomybės kovų karo
Lietuvos medicinos ir
lėšos
gydytojams Kaune (priešais buvusią Karo ligoninę)
farmacijos muziejus,
Kauno miesto
savivaldybė
Zarasų rajono
2019 m.
Zarasų rajono
savivaldybė, Salako
rugpjūtis
savivaldybės ir
Pastatyti paminklą Salako kautynėms atminti (bolševikų
seniūnija, Salako
rėmėjų lėšos
išvijimo iš Lietuvos 100-mečiui paminėti)
kraštiečių draugija
Širvintų rajono
2019 m.
Širvintų rajono
savivaldybė
savivaldybės ir
rėmėjų lėšos
Pastatyti paminklą rašytojui, diplomatui Ignui Šeiniui
Jurkūnui (1889 – 1959) Širvintų skvere

Pastatyti paminklą pirmajam Nepriklausomybės kovose
2.22. žuvusiam karininkui Antanui Juozapavičiui Alytuje (žūties
100-mečiui paminėti)
2.23.

2.24.

2.25.

2.26.

2.27.

2.28.

2.29.

2.30.

Alytaus miesto
savivaldybė, Krašto
apsaugos ministerija

Antanas Juozapavičius (1894 m.
vasario 13 d. – 1919 m. vasario 13 d.)
Siūlomas Gedimino Jokūbonio darbas

Siūlomas Romo Kvinto darbas

Jau vykdoma 450 Lietuvos miestelių

2019 m. bus minimos 130 gimimo
metinės. Paminklo projektas išrinktas,
vieta centriniame miesto skvere skirta.
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Įamžinti Lietuvos – valstybės ir tautos, savivokai svarbius
kultūros paveldo elementus
Atkurti Prezidento Antano Smetonos dvaro Užugiryje,
Ukmergės r. parko želdynus ir mažosios architektūros
2.31.
objektus ir pasodinti Vasario16-osios Nepriklausomybės
akto signatarų ąžuolų alėją
Atminimo plokštėmis, skirtomis Lietuvos valstybės atkūrimo
2.32 šimtmečiui paminėti, papuošti naująjį Kauno Panemunės
tiltą
Atnaujinti atminimo lentas, susijusias su Lietuvos
2.33. valstybingumo atkūrimu ir įtvirtinimu, renovuojant Kauno
Laisvės alėją

Ukmergės rajono
savivaldybė

2019 m.

Kauno miesto
2015 m.
savivaldybė,
Susisiekimo ministerija
Kauno miesto
2015 – 2016 m.
savivaldybė

Kultūros ministerija,
2019 m.
Istorinė Lietuvos
2.34. Parengti ir išleisti knygą apie Prezidento rūmus Kaune
Respublikos
Prezidentūra Kaune
Vytauto Didžiojo
2015 – 2016 m.
Įgyvendinti projektą „Diplomatinis Kaunas“: renovuoti
universitetas, Lietuvos
pastatą, kuriame tarpukaryje veikė Lietuvos užsienio reikalų Respublikos
2.35.
ministerija, (S. Daukanto g. 25) ir įrengti nuolatinę Lietuvos Vyriausybės
diplomatijos istorijos ekspoziciją
kanceliarija, Užsienio
reikalų ministerija
VĮ Kauno miškų urėdija 2018 m.
Pasodinti parką 1918 – 2018 m. Lietuvos Respublikos
2.36.
Vyriausybėms atminti
2.37.

Pastatyti paminklą „Ulonas“, skirtą Lietuvos kavalerijai
atminti, Alytuje

Pastatyti paminklą Nepriklausomybės kovų Lietuvos
2.38.
artilerijai Deltuvos miestelyje, Ukmergės rajone
Įgyvendinti nacionalinį kultūros ir meno infrastruktūros
2.39. projektą Vilniuje MIKALOJAUS KONSTANTINIO
ČIURLIONIO SALĖ

Alytaus miesto
savivaldybė
Krašto apsaugos
ministerija, Ukmergės
rajono savivaldybė,
Deltuvos seniūnija
Kultūros ministerija,
Koncertinė įstaiga
Lietuvos nacionalinė
filharmonija

2018 m.
2018 m.

2018 m.

Ukmergės rajono
savivaldybės ir
rėmėjų lėšos
Kauno miesto
savivaldybės lėšos

Skulptoriaus prof. Stasio Žirgulio
siūlymas

Kauno miesto
savivaldybės lėšos
Kultūros ministerijos
lėšos

Lietuvos Respublikos
Vyriausybės
kanceliarijos ir
Užsienio reikalų
ministerijos lėšos
VĮ Kauno miškų
urėdijos lėšos

Siūloma keisti projekto idėją ir
pavadinimą, pvz., Lietuvos valstybės
atkūrimo šimtmečiui atminti

Alytaus miesto
savivaldybės lėšos
Krašto apsaugos
Kartu pagerbiant generolą Motiejų
ministerijos ir
Pečiulionį – Nepriklausomybės kovų ir
Ukmergės rajono
rezistencijos didvyrį
savivaldybės lėšos
ES struktūrinių
fondų, Kultūros
ministerijos ir rėmėjų
lėšos
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ES struktūrinių
fondų, Kultūros
ministerijos ir rėmėjų
lėšos
3. Uždavinys: paskatinti Lietuvos žmones, bendruomenes visuose šalies miestuose, miesteliuose ir kaimuose kuo aktyviau paminėti Lietuvos valstybės atkūrimo
šimtmetį
Organizuoti Nacionalinius šventinius Lietuvos valstybės
atkūrimo 100-mečio minėjimus
Kultūros ministerija,
2018 m. liepos Kultūros ministerijos
3.1. Surengti Dainų šventę LIETUVA, TĖVYNE MŪSŲ
VšĮ Lietuvių liaudies 6 d.
lėšos
kultūros centras
Lietuvos Respublikos 2017 m. rugsėjo Lietuvos Respublikos
Vyriausybės
18–22 dienomis Vyriausybės
Surengti iškilmingą šventinę konferenciją, skirtą Vilniaus
3.2.
kanceliarija, Kultūros
kanceliarijos ir
konferencijos 100-mečiui paminėti
ministerija, Lietuvos
Kultūros ministerijos
mokslų akademija
lėšos
Lietuvos Respublikos 2018 m. vasario Lietuvos Respublikos
Vyriausybės
16 d.
Vyriausybės
Surengti iškilmingą šventinį minėjimą, skirtą Lietuvos
kanceliarija, Kultūros
kanceliarijos ir
3.3. valstybės atkūrimo 100-mečiui paminėti ir koncertą
ministerija, Lietuvos
Kultūros ministerijos
Katedros aikštėje, Vilniuje
nacionalinis radijas ir
lėšos
televizija
Surengti iškilmingą šventinį minėjimą, skirtą pirmajam
Užsienio reikalų
2018 m. kovo
Užsienio reikalų
3.4. Lietuvos pripažinimui de facto ir de jure 1918 m. kovo 23
ministerija
23 d.
ministerijos lėšos
dieną paminėti
Surengti iškilmingą šventinį minėjimą, skirtą Pirmosios
Teisingumo ministerija 2018 m.
Teisingumo
3.5.
Lietuvos laikinosios konstitucijos priėmimui paminėti
lapkričio 2 d.
ministerijos lėšos
Lietuvos Respublikos 2018 m.
Lietuvos Respublikos
Surengti iškilmingą šventinį minėjimą, skirtą Vyriausybės
3.6.
Vyriausybės
lapkričio 11 d. Vyriausybės
100-mečiui paminėti
kanceliarija
kanceliarijos lėšos
Surengti iškilmingą šventinį minėjimą, skirtą Lietuvos
Krašto apsaugos
2018 m.
Krašto apsaugos
3.7.
kariuomenės 100-mečiui paminėti i
ministerija
lapkričio 23 d. ministerijos lėšos
Lietuvos Respublikos 2019 m.
Lietuvos Respublikos
Surengti iškilmingą šventinį minėjimą, skirtą Prezidento
3.8.
Prezidento kanceliarija balandžio 4 d. Prezidento
institucijos įsteigimo 100-mečiui paminėti
kanceliarijos lėšos
Lietuvos Respublikos 2020 m.
Lietuvos Respublikos
Surengti iškilmingą šventinį minėjimą, skirtą Lietuvos
3.9.
Seimo kanceliarija
balandžio 14– Seimo kanceliarijos
Steigiamojo Seimo išrinkimo 100-mečiui paminėti
15 d.
lėšos
Įgyvendinti nacionalinį kultūros ir meno infrastruktūros
2.40.
projektą Vilniuje ANTANO GUDAIČIO GALERIJA

Kultūros ministerija,
Lietuvos dailės
muziejus

2018 m.
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Surengti Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečio
paminėjimus Lietuvos Respublikos diplomatinėse
3.10.
atstovybėse užsienyje
Įgyvendinti kultūros ir švietimo projektus, visuomenines
akcijas

3.11.

Įgyvendinti kultūros ir meno sričių projektus, skirtus
Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečiui paminėti 2

Sukurti kino filmus, skirtus Lietuvos valstybės atkūrimo
3.12.
šimtmečiui

3.13.

Dalyvauti Leipcigo knygų mugėje (drauge su Latvija ir
Estija būti pagrindinėmis šalimis viešniomis)

3.14.

Dalyvauti tarptautinėje Londono knygų mugėje (drauge su
Latvija ir Estija būti pagrindinėmis šalimis viešniomis)

3.15.

Suorganizuoti bendruomenių konkursą LIETUVA,
TĖVYNE MŪSŲ

Užsienio reikalų
ministerija

2018 m.

Lietuvos kultūros
taryba, kultūros bei
meno įstaigos ir
asociacijos, muziejai,
bibliotekos, archyvai
Lietuvos kino centras
prie Kultūros
ministerijos

2015 – 2020 m. Kultūros rėmimo
fondo lėšos

Kultūros ministerija,
Užsienio reikalų
ministerija
Kultūros ministerija,
Užsienio reikalų
ministerija
Lietuvos Respublikos
Vyriausybės
kanceliarija, Kultūros
ministerija, Socialinės
apsaugos ir darbo
ministerija, Užsienio
reikalų ministerija

Užsienio reikalų
ministerijos lėšos

2015 – 2018 m. Lietuvos kino centro Planuojama sukurti 1 vaidybinį, 12
prie Kultūros
televizijos dokumentinių ir 6 pilno
ministerijos ir rėmėjų metro dokumentinius filmus
lėšos
2017 m.
Kultūros ministerijos
lėšos
2018 m.

Kultūros ministerijos
lėšos

2016 – 2018 m. Lietuvos Respublikos
Vyriausybės
kanceliarijos,
Kultūros ministerijos,
Socialinės apsaugos ir
darbo ministerijos ir
rėmėjų lėšos

Iš Lietuvos kultūros tarybai finansuoti rekomenduotinų Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimo programos įgyvendinimo kultūros ir meno sričių projektų sąrašo
(2 priedas).
2)
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Lietuvos nacionalinis
radijas ir televizija

2017 – 2019 m. Kultūros rėmimo
fondo ir Lietuvos
nacionalinio radijo ir
televizijos lėšos

Švietimo ir mokslo
ministerija, Lietuvos
savivaldybės

2017 – 2018 m. Švietimo ir mokslo
ministerijos ir
Lietuvos savivaldybių
lėšos
2018 m.
Lietuvos centrinio
valstybės archyvo
lėšos

3.16. Įgyvendinti projektą (TV žaidimą) AŠ MYLIU LIETUVĄ

3.17. Surengti konkursą „100 klausimų apie Lietuvos valstybę“

3.18.

Lietuvos centrinis
Surengti edukacinius renginius moksleiviams apie Lietuvos
valstybės archyvas
Nepriklausomybės Akto signatarus

Populiaraus pasaulyje TV žaidimo „I
love my country“ (pirmą sykį
transliuotas Nyderlanduose, o vėliau
pagal šį formatą sukurti žaidimai dar
keliose dešimtyse pasaulio šalių)
analogas. Žaidimo koncepcija itin
paprasta: rungiasi komandos
(pavyzdžiui, sudarytos iš skirtingų
amžiaus grupių pagal regionus,
seniūnijas ir pan.), t. y. komandos
atsakinėja į klausimus apie mūsų šalies
istoriją, kultūros, švietimo ar ūkio
raidą, sportinius laimėjimus ir panašiai.
Laimėtojai gauna prizus, susijusius su
valstybės ar atskiro regiono
tradicijomis.
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3.19.

3.20.

2018 m.

Kultūros ministerija,
Lietuvos Respublikos
Vyriausybės
kanceliarija

2015 m.

Užsienio reikalų
ministerijos ir
Lietuvos savivaldybių
lėšos

Surengti pokalbių laidą „Šiandieniniai Lietuvos vardo
ambasadoriai – misija įmanoma“

Sukurti Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui skirtą
atminimo medalį

Sukurti ir išleisti į apyvartą Lietuvos valstybės atkūrimo
šimtmečiui skirtą proginę monetą(as)
Sukurti ir išleisti į apyvartą Lietuvos valstybės atkūrimo
3.22.
šimtmečiui skirtus pašto ženklus ar jų seriją(as)
3.21.

3.23.

Užsienio reikalų
ministerija, Lietuvos
nacionalinis radijas ir
televizija, Lietuvos
savivaldybės

Sukurti ir išplatinti Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui
skirtus plakatus, lipdukus, ženklelius ir pan.

Lietuvos bankas

Lietuvos Respublikos
Vyriausybės
kanceliarijos ir
Kultūros ministerijos
lėšos
2018 – 2020 m. Lietuvos banko lėšos

Lietuvos paštas

2016 – 2020 m. Lietuvos pašto lėšos

Kultūros ministerija,
Lietuvos Respublikos
Vyriausybės
kanceliarija

2016 – 2020 m. Lietuvos Respublikos
Vyriausybės
kanceliarijos ir
Kultūros ministerijos
lėšos

Siūlymą pateikė Šilutės rajono
savivaldybės meras Šarūnas Laužikas.
Projektu siūloma surasti 100 už
Lietuvos ribų gyvenančių tautiečių –
atskirų regionų ambasadorių, kurie
išvykę, tačiau nepamiršta savo
valstybės ir puoselėja lietuviškumą
svetur. Pokalbis galėtų vykti tarp
užsienyje gyvenančių tautiečių bei tam
tikrame Lietuvos regione gyvenančių
kraštiečių. Tai būtų teletiltas. Jo tema –
šiandienos požiūris į patriotizmą,
pilietiškumą, valstybingumo
išsaugojimą. Per šimtą minučių galima
būtų aptarti ką reikėtų keisti, kad noras
grįžti būtų stipresnis už norą pasilikti
svetur. 2018 m. vasario 16 d. galėtų
vykti šių ambasadorių susitikimas
Lietuvoje.
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4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

4. Uždavinys: užtikrinti efektyvų programos įgyvendinimą
Lietuvos Respublikos 2015 m. gegužė
Sudaryti Minėjimo programos įgyvendinimo koordinavimo
Vyriausybės
komisiją
kanceliarija
Lietuvos Respublikos 2015 m. gegužė
Sudaryti Minėjimo programos įgyvendinimo priežiūros
Vyriausybės
darbo grupę
kanceliarija
Lietuvos Respublikos 2015 m.
Lietuvos Respublikos
Sukurti Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečio minėjimui
Vyriausybės
Vyriausybės
skirtą interneto svetainę
kanceliarija
kanceliarijos lėšos
Lietuvos Respublikos 2016 – 2020 m. Lietuvos Respublikos
Užtikrinti tinkamą Minėjimo programos administravimą,
Vyriausybės
Vyriausybės
rengti kasmetines Programos vykdymo ataskaitas
kanceliarija
kanceliarijos lėšos
Rengti spaudos konferencijas, televizijos ir radijo laidas,
Lietuvos Respublikos 2016 – 2020 m. Lietuvos Respublikos
straipsnius ir reportažus Lietuvos ir užsienio žiniasklaidai,
Vyriausybės
Vyriausybės
specialius Minėjimo programos pristatymus ir įgyvendinti
kanceliarija kartu su
kanceliarijos lėšos
kitus ryšių su visuomene projektus
projektų vykdytojais
Lietuvos Respublikos 2016 – 2020 m. Lietuvos Respublikos
Rengti ir įgyvendinti interneto sklaidos projektus, išsamiai
Vyriausybės
Vyriausybės
pristatančius Minėjimo programą, jos renginius ir
kanceliarija kartu su
kanceliarijos lėšos
bendruomenių dalyvavimą juose
projektų vykdytojais
Rengti ir įgyvendinti papildomus rinkodaros ir
Lietuvos Respublikos 2016 – 2020 m. Lietuvos Respublikos
komunikacijos projektus, siekiant įvertinti visuomenės
Vyriausybės
Vyriausybės
aktyvumą dalyvaujant Minėjimo programos renginiuose
kanceliarija
kanceliarijos lėšos
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Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimo programos
įgyvendinimo 2015–2020 metų veiksmų plano
1 priedas
LIETUVOS MOKSLO TARYBAI FINANSUOTI REKOMENDUOTINŲ
LIETUVOS VALSTYBĖS ATKŪRIMO ŠIMTMEČIO MINĖJIMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO
MOKSLINIŲ TYRIMŲ IR JŲ SKLAIDOS PROJEKTŲ SĄRAŠAS
Eil. Nr.

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.
1.6.
1.7.
1.8.

Priemonė
Modernios Lietuvos valstybės idėjos genezės ir raidos, valstybės kūrimo ir
įtvirtinimo vidaus ir tarptautinių sąlygų tyrimai ir jų sklaida
Parengti ir išleisti leidinį arba specialų mokslinio žurnalo numerį
„Nacionalinių valstybių genezė: nacionalinių ir imperinių pradų
susidūrimas“
Parengti ir išleisti leidinį „Kalbos, kūrusios Lietuvą“
(svarbiausios politinės ir idėjinės kalbos, pasakytos
reikšmingiausiais Lietuvos istorijos momentais)
Sudaryti ir išleisti populiarią dokumentų antologiją „Išvyka į
1918-uosius” (dokumentai apie 1918 m. visuomenės, kultūros ir
politikos gyvenimą)
Parengti ir išleisti leidinį „Modernios Lietuvos kūrimo politinės
minties antologija“ (XIX ir XX a. per. politiniai raštai)

Atsakingas vykdytojas

Įgyvendinimo
terminas

Lietuvos istorijos institutas

2016 m.

Lietuvių literatūros ir
tautosakos institutas

2016 – 2017 m.

Lietuvių literatūros ir
tautosakos institutas

2016 – 2017 m.

Pastabos

Vilniaus universiteto
2018 m.
Tarptautinių santykių ir
politikos mokslų institutas,
Lietuvos istorijos institutas,
Lietuvos kultūros tyrimų
institutas
Vilniaus universitetas
2016 – 2018 m.

Parengti ir išleisti monografiją „Lietuvos valstybingumo idėjos
brendimas užsienio šalių lietuvių bendruomenėse (JAV, Rusija,
Šveicarija, Švedija) Pirmojo pasaulinio karo metais“
Parengti ir išleisti dokumentų rinkinį „Lietuvos draugijos
Lietuvos mokslų akademijos
nukentėjusiems nuo karo šelpti posėdžių protokolai, 1914 – 1927 m.“ Vrublevskių biblioteka
Surengti tarptautinę mokslinę konferencija „Modernėjanti visuomenė Lietuvos istorijos institutas
ir jos ryšys su Lietuvos valstybe“
Lietuvos mokslų akademija
Surengti konferenciją „Moderni Lietuva: šimtmečio keliai“
kartu su Seimo Švietimo,
mokslo ir kultūros komitetu

2017 – 2018 m.
2017 m.
2018 m.

Išnagrinėti galimybę 1.8 ir 1.9
apjungti
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1.9.

1.10.
1.11.
1.12.
1.13.
1.14.

1.15.

1.16.
1.17.

1.18.
1.19.
1.20.
1.21.
1.22.
1.23.

Surengti tarptautinę mokslinę konferenciją „Lietuvos
nepriklausomybės deklaravimas ir kūrimas 1918 metais:
istoriografinės patirtys ir naujovės“
Parengti ir išleisti leidinį „100 metų ginčų dėl Valstybės“
(politinės diskusijos per 100 metų svarbiausiuose Valstybės
raidos etapuose)
Parengti ir išleisti leidinį „Modernios Lietuvos visuomenės
kūrimasis“ (konferencijos pranešimų pagrindu)
Atlikti mokslinį tyrimą tema „Lietuvos valstybingumo teritorinė
raiška 1918 – 2018 m.“
Parengti ir išleisti monografiją „Vilnius – modernios Lietuvos
sostinė: politinė idėja ir jos diegimas (XIX a. pab.– 1940)”
Parengti ir išleisti daugiatomės „Lietuvos istorijos“ VIII tomo, II dalį
ir IX tomą

Vilniaus universitetas

2018 m.

Vilniaus universiteto
Tarptautinių santykių ir
politikos mokslų institutas
Lietuvos istorijos institutas

2018 m.

Vilniaus universitetas

2018 m.

Lietuvos istorijos institutas

2015 m.

Lietuvos istorijos institutas

2015 – 2019 m.

Parengti ir išleisti dokumentų rinkinį „Lietuva ir tarptautinės
bendruomenės pripažinimas 1918–1922 metais“

Vilniaus universitetas

2016 – 2018 m.

Surengti tarptautinę mokslinę konferenciją, skirtą Lietuvos
kariuomenės atkūrimo 100-osioms metinėms
Įgyvendinti projektą „Moderniosios Lietuvos gimimas: 1914–1923
m. karinės patirtys ir jų atminimas kaip Lietuvą konsoliduojantis
veiksnys Baltijos jūros regiono kontekste“
Valstybės kūrėjų veiklos ir visuomenės iniciatyvų tyrimai ir jų sklaida

Generolo Jono Žemaičio
Lietuvos karo akademija
Klaipėdos universitetas

2018 m.

Vilniaus universiteto
Tarptautinių santykių ir
politikos mokslų institutas
Ištirti Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarų archyvinį palikimą Vilniaus universitetas
ir pristatyti visuomenei
Įgyvendinti mokslinių tyrimų ir sklaidos projektą „Asmenybės – Lietuvių literatūros ir
tiltai tarpukario Lietuvoje“
tautosakos institutas
Įgyvendinti mokslinių tyrimų ir sklaidos projektą „Politinio
Lietuvos socialinių tyrimų
Lietuvos elito struktūra ir raida (1918 – 018)”
centras
Parengti ir išleisti dokumentų rinkinį „Nepriklausomos Lietuvos
Lietuvos edukologijos
(1918 – 1940 m.) politinės partijos“
universitetas
Parengti ir išleisti leidinį „Lietuvos vyriausybių (1918 – 1940 m.)
Lietuvos edukologijos
narių biografinis žodynas“
universitetas
Parengti ir išleisti leidinį „Tautos tėvams kūrėjams atminti“

2019 m.

2018 m.

2018 m.

2018 m.
2015 – 2018 m.
2018 m.
2018 m.
2016 m.
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1.24.
1.25.
1.26.

1.27.
1.28.
1.29.
1.30.
1.31.
1.32.
1.33.
1.34.

Parengti ir išleisti monografiją „Lietuviškasis Mozė“: Jono
Basanavičiaus gyvenimas ir darbai
Parengti ir išleisti studiją-monografiją „Jono Basanavičiaus
archeologinė veikla“
Parengti ir išleisti monografiją „Augustinas Voldemaras:
intelektualinė biografija“
Lituanistikos modernioje Lietuvos valstybėje raidos ir vaidmens
tyrimai ir jų sklaida
Įgyvendinti mokslinių tyrimų ir sklaidos projektą „Valstybinės
kalbos šimtmetis: modernėjimo kelias“
Parengti ir išleisti leidinį „Kazimiero Būgos laiškai“
Atlikti mokslinį tyrimą tema „Lietuvių kalbos puoselėtojų iniciatyvos
kuriant ir stiprinant Lietuvos valstybingumą XX a. I pusėje“
Įgyvendinti mokslinių tyrimų ir sklaidos projektą „Vasario 16-oji
lietuvių literatūroje“
Atlikti mokslinį tyrimą tema „Moderniosios Lietuvos valstybės idėja
XIX pab.–XX a. pr. lietuvių literatūroje“
Atlikti mokslinį tyrimą tema „Lietuvos valstybingumo refleksija
naujausioje lietuvių literatūroje“
Suorganizuoti mokslinę konferenciją „Pilietiškumo ugdymas XXI
amžiuje: kalba, literatūra, istorija“
Surengti tarptautinę mokslinę konferenciją „Aiškinamieji
žodynai amžių sandūroje“

Lietuvių katalikų mokslo
akademija, VšĮ „Naujasis
Židinys–Aidai“
Vilniaus universitetas

2018 m.

Vilniaus universitetas

2016 – 2018 m.

Lietuvių kalbos institutas

2015 – 2018 m.

Lietuvių kalbos institutas
Lietuvos edukologijos
universitetas
Lietuvių literatūros ir
tautosakos institutas
Lietuvos edukologijos
universitetas
Lietuvos edukologijos
universitetas
Lietuvos edukologijos
universitetas
Lietuvių kalbos institutas

2015 – 2017 m.
2018 m.

2016 – 2018 m.

2015 – 2018 m.
2018 m.
2018 m.
2018 m.
2017 m.

20

Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimo programos
įgyvendinimo 2015–2020 metų veiksmų plano
2 priedas
LIETUVOS KULTŪROS TARYBAI FINANSUOTI REKOMENDUOTINŲ
LIETUVOS VALSTYBĖS ATKŪRIMO ŠIMTMEČIO MINĖJIMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO
KULTŪROS IR MENO SRIČIŲ PROJEKTŲ SĄRAŠAS
Eil.
Nr.
1.
2.

3.

4.

5.

6.
7.
8.
9.

Priemonė
Įgyvendinti Nacionalinės tapatybės ženklų puoselėjimo bei kultūrinės
atminties simbolių aktualinimo projektą TAUTOS NAMAI (100 objektų,
susijusių su Lietuvos valstybės atkūrimu, pažintinis maršrutas)
Įgyvendinti Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui skirtą Lietuvos
muziejų kelio projektą „Vasario 16-tosios kūrėjai ir puoselėtojai“
Įgyvendinti Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui skirtą Lietuvos
muziejų kelio projektą „Nepriklausomybės metų ženklai“ (įamžinti 1918 –
1940 m. svarbiausius laimėjimus, kurie paženklino mokslo, menų,
kultūros plėtojimą, švietimą, pramonės raidą ir panašiai)
Įgyvendinti projektą „Šimtmečio belaukiant: reikšmingiausi Pirmosios
Lietuvos Respublikos įvykiai“ (viešai išrinkti 100 reikšmingiausių
Pirmosios Lietuvos Respublikos laikotarpio įvykių ir 2018 m.
suorganizuoti parodą „100 svarbiausių Pirmosios Lietuvos Respublikos
(1918 – 1940 m.) akimirkų šių dienų visuomenės akimis“)

Lietuvos muziejų asociacija

Įgyvendinimo
terminas
2015 – 2018 m.

Lietuvos muziejų asociacija

2015 – 2018 m.

Lietuvos muziejų asociacija

2018 m.

Atsakingas vykdytojas

Pastabos

Istorinė Lietuvos Respublikos 2017 – 2018 m.
Prezidentūra Kaune
(Nacionalinio M.K. Čiurlionio
dailės muziejaus filialas)

Valstybinis turizmo
Įgyvendinti projektą „Šimtmečio kelias“ (100 pačių svarbiausių moderniai departamentas prie Ūkio
Lietuvos valstybei vietų pažintinis maršrutas)
ministerijos kartu su Lietuvos
muziejų asociacija
Įgyvendinti projektą „Fiat lux – libertas erit“ (sukurti operos, muzikos
Lietuvos kompozitorių sąjunga
dramos ar kitus panašius kūrinius)
Priemonė: įgyvendinti projektą LIETUVIŠKA GAIDA (apjungti 3
Lietuvos kompozitorių sąjunga
Lietuvos simfoninius orkestrus ir surengti ir surengti lietuviškų kūrinių
koncertus)
Parengti ir išleisti reprezentacinį lietuvių muzikos leidinį – kompaktinių
VšĮ Muzikos informacijos ir
plokštelių rinkinį „Lietuvos muzikos šimtmetis“
leidybos centras
Surengti XIII Baltijos tarptautinę meno trienalę
Šiuolaikinio meno centras

2016 – 2020 m.

2018 m.
2018 m.

2018 m.
2018 m.
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10.

Surengti tarptautinę dailės parodą „Jauna Europa. Nauji identitetai“

11.

Surengti parodą „Lietuvos dizainas 1918 – 2018“

12.

Surengti Lietuvių liaudies skulptūros parodą Vatikane

13.

Surengti stacionarią ir virtualią parodas, skirtos Lietuvos valstybės
atkūrimo šimtmečiui paminėti

14.

Surengti stacionarią parodą „Lietuvos metai“

15.
16.
17.

Surengti kilnojamąją ir virtualią parodas apie 1918 m. vasario 16 d.
Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarus ir kitus Lietuvos valstybės
vadovus, represuotus okupacinės sovietinės valdžios
Surengti kilnojamąją ir virtualią parodas apie 1949 m. vasario 16 d.
Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio Tarybos deklaraciją
Parengti ir išleisti knygą-albumą „Vasario 16-osios šventimo tradicija ir
jos atspindžiai išeivijos laikraščio „Draugas“ puslapiuose 1918–2018
metais“

Lietuvos dailės muziejaus
Nacionalinė dailės galerija
Lietuvos dailės muziejaus
Nacionalinė dailės galerija
Nacionalinis dailės muziejus ir
Lietuvos Respublikos
ambasada prie Šventojo Sosto
Lietuvos vyriausiojo
archyvaro tarnyba kartu su
Lietuvos centrinis valstybės
archyvu
Lietuvos centrinis valstybės
archyvas kartu su Lietuvos
nacionaliniu muziejumi
Lietuvos ypatingasis archyvas

2018 m.
2018 m.
2018 m.

2018 m.

2018 m.

2017 m.

Lietuvos ypatingasis archyvas 2017 m.
Lietuvių katalikų spaudos
2018 m.
draugija (dienraščio „Draugas“
leidėjai)

___________________________
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