SIŪLYMŲ (PROJEKTŲ) DĖL LIETUVOS VALSTYBĖS ATKŪRIMO ŠIMTMEČIO PAMINĖJIMO PARAIŠKŲ SUVESTINĖ
(Siūlymus pateikusių autorių kalba netaisyta, tekstas neredaguotas)

Eil.
Nr.

Siūlymo (projekto)
pavadinimas

Trumpas siūlymo (projekto) aprašymas

1

Prezidento Antano
Smetonos palaikų
perlaidojimas Vilniuje

Palaikų perlaidojimui siūloma vieta – Rasų
kapinės (arba šalia Kipro ir Miko Petrauskų,
arba šalia Jono Basanavičiaus)

2

Paminklo Prezidentui
Antanui Smetonai
pastatymas Vilniuje

Paminklą Prezidentui Antanui Smetonai
siūloma statyti skvere prieš arkikatedrą
(Gedimino prospekto, Vrublevskio g., L.
Stuokos – Gucevičiaus g., Odminių g. –
buvusioje B. Dauguviečio paminklo skvero
vietoje)

3

Paminklo Lietuvos
valstybės prezidentui
A. Smetonai
sukūrimas ir
pastatymas

Pirmojo Lietuvos valstybės prezidento
gimtadienio paminėjimas,
paminklo A. Smetonai atidengimas dvaro
teritorijoje Užugiryje
(2018 m. rugpjūčio 10 d.)

Institucija,
atsakinga už
siūlymo
(projekto)
įgyvendinimą

Siūlymo
(projekto)
biudžetas/finan
savimo šaltiniai

Lietuvos
blaivybės
draugija „Baltų
ainiai“;
Kraštiečių
draugija „Kur
tas šaltinėlis“
Lietuvos
blaivybės
draugija „Baltų
ainiai“;
Kraštiečių
draugija „Kur
tas šaltinėlis“
Ukmergės
rajono
savivaldybė;
Ukmergės
kraštotyros
muziejus;
Užugirio krašto
bendruomenė

Valstybės
biudžeto lėšos

Siūlymo (projekto)
autorius (iniciatorius)
(vardas ir pavardė arba
institucijos
pavadinimas; tel. Nr.;
el. paštas)
Lietuvos blaivybės
draugija „Baltų ainiai“;
Kraštiečių draugija „Kur
tas šaltinėlis“

Valstybės
biudžeto lėšos

Lietuvos blaivybės
draugija „Baltų ainiai“;
Kraštiečių draugija „Kur
tas šaltinėlis“

Savivaldybės
lėšos;
Valstybės lėšos

Ukmergės rajono
savivaldybės
administracijos Kultūros
ir viešųjų ryšių skyrius
Ukmergės rajono
savivaldybės Kultūros
taryba
(koordinatorius - Julius
Zareckas Tel.: 8 340
60346 mob. tel.: 8 601
34595
julius.zareckas@ukmerg
e.lt)

Lėšų poreikis –
120 000 Lt

Pastabos

1

4

Istorinio paveldo
tvarkymas,
įamžinimas

Prezidento A. Smetonos gimtosios sodybos
elementų: maketo, šulinio, tvoros,
memorialinių žymų ir kt. atnaujinimas ar
restauravimas.

Ukmergės
rajono
savivaldybė;
Ukmergės
kraštotyros
muziejus;
Užugirio krašto
bendruomenė

Savivaldybės
lėšos;
Valstybės lėšos

Ukmergės
rajono
savivaldybė;
Ukmergės
kraštotyros
muziejus;
Užugirio krašto
bendruomenė

Savivaldybės
lėšos;
Valstybės lėšos

Ukmergės rajono
savivaldybės
administracijos Kultūros
ir viešųjų ryšių skyrius
Ukmergės rajono
savivaldybės Kultūros
taryba
(koordinatorius - Julius
Zareckas Tel.: 8 340
60346 mob. tel.: 8 601
34595
julius.zareckas@ukmerg
e.lt),

A. Smetonos
dvaro želdynų
tvarkymui lėšų
poreikis – 151
000 Lt. Iš jų
Signatarų alėjai
lėšų poreikis –
10 000 Lt.

Ukmergės rajono
savivaldybės
administracijos Kultūros
ir viešųjų ryšių skyrius
Ukmergės rajono
savivaldybės Kultūros
taryba
(koordinatorius - Julius

5

Prezidento Antano
Smetonos palaikų
pergabenimas

Prezidento Antano Smetonos palaikų
pergabenimo ir perlaidojimo gimtinėje
programa

6

Ąžuolų alėjos
pasodinimas
Prezidento Antano
Smetonos dvaro –
muziejaus teritorijoje

Vasario16–osios Nepriklausomybės akto
signatarų ąžuolų alėjos pasodinimas
Prezidento Antano Smetonos parke
Užugiryje, informacine lentele pristatant
kiekvieną signatarą. Pagal išlikusius
autentiškus 1938 metų brėžinius atkurti dvaro
parko želdynus ir mažosios architektūros
objektus.

Lėšų poreikis–
20 000 Lt

Ukmergės rajono
savivaldybės
administracijos Kultūros
ir viešųjų ryšių skyrius
Ukmergės rajono
savivaldybės Kultūros
taryba
(koordinatorius - Julius
Zareckas Tel.: 8 340
60346 mob. tel.: 8 601
34595
julius.zareckas@ukmerg
e.lt),

2

Savivaldybės
lėšos;
Valstybės lėšos;
ES parama
7

8

9

Prezidento Kazio
Lietuvos prezidento K.Griniaus memorialinis
Griniaus memorialinio muziejus įkurtas 1997 m. gruodžio 16 d.
muziejaus išpirkimas
Pagal terminuotą 50 metų panaudos sutartį,
muziejus veikia privačiame pastate, kuris
priklauso Vilkaviškio vyskupijai. Muziejus iki
2010 m. liepos 1 d. buvo Marijampolės
apskrities viršininko administracijos
pavaldume. Panaikinus Marijampolės
apskrities administraciją muziejus pateko į
Marijampolės savivaldybės administracijos
pavaldumą. Muziejus dotuojamas valstybės
biudžeto lėšomis.
Vilkaviškio vyskupija reikalauja trumpinti
panaudos sutarties terminą ir nori atsiimti
pastatą dėl to kyla reali grėsmė muziejaus
veiklai.
Prezidento Kazio
Būtina nustatyti paminklo priklausomybę, kad
Griniaus paminklo,
šis objektas būtų inventorizuotas ir jam
esančio Kazlų Rūdos
paskirstas savininkas, nes šiuo metu
savivaldybėje,
Prezidento K. Griniaus paminklas yra
Mondžgirėje,
bešeimininkis turtas.
inventorizavimo ir
priklausomybės
nustatymo.
Paminklo Jonui
Paminklą pastatyti siūloma skvere prieš
Basanavičiui
Lietuvos nacionalinę filharmoniją
pastatymas Vilniuje

Marijampolės
regiono plėtros
taryba kartu su
Lietuvos
Prezidento K.
Griniaus
memorialiniu
muziejumi

Marijampolės
regiono plėtros
taryba kartu su
Lietuvos
Prezidento K.
Griniaus
memorialiniu
muziejumi
Lietuvos
blaivybės
draugija „Baltų
ainiai“;
Kraštiečių
draugija „Kur
tas šaltinėlis“

458.000 Lt

Valstybės
biudžeto lėšos

Zareckas Tel.: 8 340
60346 mob. tel.: 8 601
34595
julius.zareckas@ukmerg
e.lt),
Marijampolės regiono
plėtros taryba kartu su
Lietuvos Prezidento K.
Griniaus memorialiniu
muziejumi

Detalesnė
informacija
pateikiama
2014-04-16
rašte Nr. 4591

Marijampolės regiono
plėtros taryba kartu su
Lietuvos Prezidento K.
Griniaus memorialiniu
muziejumi

Detalesnė
informacija
pateikiama
2014-04-16
rašte Nr. 4591

Lietuvos blaivybės
draugija „Baltų ainiai“;
Kraštiečių draugija „Kur
tas šaltinėlis“

3

10

Šimtmečio belaukiant:
reikšmingiausi
Pirmosios Lietuvos
Respublikos įvykiai

Projektu „Šimtmečio belaukiant:
reikšmingiausi Pirmosios Lietuvos
Respublikos įvykiai“, kurio moto pažinti,
suprasti ir didžiuotis, muziejus kviečia
visuomenę jau dabar pradėti ruoštis Lietuvos
Respublikos šimtmečio sukakties minėjimui.
Didžiavimasis kuo nors visų pirma turi turėti
tvirtą pagrindą, todėl projekto vykdytojai
akcentuoja pažinimo ir istorinių įvykių
reikšmės suvokimo svarbą. Šis projektas,
vykdomas keliais etapais, pristato
svarbiausius Pirmosios Lietuvos Respublikos
laikotarpio politinius, kultūrinius,
technologinius, ekonominius ir socialinius
pasiekimus bei aktualijas. Pirmasis etapas
(2013 m. vasario 16 d. – 2017 m. vasario 16
d.) vyks keturis metus. Iš muziejaus istorikų
pateiktų reikšmingų 1918 – 1940 metų
laikotarpio įvykių, įvairių kultūrinių bei
šviečiamųjų renginių metu ir internetiniame
puslapyje
http://www.istorineprezidentura.lt/balsavimas
/ visuomenė balsavimo būdu išrinks 100,
žmonių nuomone, pačių reikšmingiausių.
Antrajame etape šie įvykiai bus
vizualizuojami ir pristatomi Istorinėje
Prezidentūroje 2018 m. vasario 16 d. parodoje
„100 svarbiausių Pirmosios Lietuvos
Respublikos (1918–1940 m.) akimirkų šių
dienų visuomenės akimis“.

Istorinė
Lietuvos
Respublikos
Prezidentūra
Kaune
(Nacionalinio
M.K. Čiurlionio
dailės muziejaus
filialas)

Pagrindinis lėšų
poreikis:
Tinklapio
kasmetinis
atnaujinimas ir
priežiūra:
1400x5=7000 Lt
Finalinės
parodos
parengimui – 50
000 Lt
Viso: 57 000 Lt.

Renata Mikalajūnaitė
Istorinės Lietuvos
Respublikos
Prezidentūros Kaune
vadovė
Tel. 8 616 20115;
8 37 204488
El.paštas
renata@istorineprezident
ura.lt

Muziejaus
indėlis:
žmogiškieji
ištekliai,
organizacinė
technika ir ryšio
priemonės,
muziejaus
patalpos
renginiams ir
parodai.
Kasmetiniam
tinklapio
atnaujinimui ir
parodos
įrengimui
planuojama
rašyti projektus
Kultūros tarybai
bei tikimasi
dalinio
finansavimo iš
100-mečio
4
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„Šimtmečio kelias“

Sudaromas turistinis maršrutas iš 100 pačių
Gal valstybinis
svarbiausių moderniai Lietuvos valstybei
turizmo
vietų. (Čia reikėtų apsispręsti, ar objektai
departamentas?
įtraukiami tik siejant juos su Pirmąja Lietuvos
Respublika (1918 –1940), ar ir su Antrąja
(nuo 1990 m.). Išleidžiami leidiniai su
maršrutu, žemėlapiai, programos
išmaniesiems telefonams ir kitokiems
technikos stebuklams. Popierinės maršrutų
knygelės turėtų savo forma priminti pasus, į
kuriuos apsilankius bet kuriame objekte iš
nurodytų maršrute, įklijuojami to objekto
lipdukai arba dedamas specialus to objekto
spaudas. Žmonės, per nustatytą laiką (galima
skirti tam metus ar du) aplankę visas 100
vietų maršrute projekto gale galėtų būti
pakviesti į kokį iškilmingą renginį,
apdovanoti įvairiais prizais ar kt. Taip pat
žmonės, aplankę visus 100 objektų ir pateikę
knygutę kaip įrodymą, galėtų gauti išskirtinį
spaudą tikrame asmens dokumente – pase,
kuris rodytų tai, kad paso savininkas yra
nuėjęs „Šimtmečio kelią“. (Reiktų išsiaiškinti,
ar leistina pase dėti kokius nors ženklus, nors
vizitą į Maču Pikču iki šiol primena ženklas
pase „Maču Pikču – 100“).

12

Mokslinis iliustruotas
leidinys „Prezidento
rūmai“

Prezidento rūmų Kaune kaip vieno iš
pagrindinių Pirmosios Lietuvos Respublikos
(1918–1940 m.) memorialinių ženklų istorija
yra svarbi valstybės istorijos dalis. Iki šiol
nėra solidaus leidinio apie šį pastatą ir jo
reikšmę įvairiais laikotarpiais. Muziejaus
darbuotojų sukaupta medžiaga iš Lietuvos

Istorinė
Lietuvos
Respublikos
Prezidentūra
Kaune
(Nacionalinio
M.K. Čiurlionio

programos.

Leidinio
parengimui ir
spaudai – 67
000 Lt
Planuojami
projektai

Renata Mikalajūnaitė
Istorinės Lietuvos
Respublikos
Prezidentūros Kaune
vadovė
Tel. 8 616 20115;
8 37 204488
El.paštas
renata@istorineprezident
ura.lt

Renata Mikalajūnaitė
Istorinės Lietuvos
Respublikos
Prezidentūros Kaune
vadovė
Tel. 8 616 20115;
8 37 204488
5

13

Dokumentinis filmas
apie aplinkos
apsaugos raidą

14

Knyga apie aplinkos
apsaugos raidą

15

Konferenciją –
diskusiją
kontroliuojamoje
teritorijoje aptarti

valstybės istorijos, Lietuvos centrinio
valstybės ir Kauno apskrities archyvų fondų
taptų tyrimo pagrindu ir vertingu indėliu į
Lietuvos istoriografiją. Planuojamas tyrimas
ir jo rezultatas – mokslinis leidinys, apims ne
tik Prezidento rūmų istoriją, bet ir gerokai
platesnį kontekstą. Chronologinės ribos apims
sudėtingą ir permainingą XIX a. pab. – XX a.
laikotarpį. Būsimas leidinys bus reikšmingas
ne tik Kauno, bet ir visos Lietuvos
valstybingumo raidos istorijai. 2018 m.
vyksiantys Lietuvos Respublikos ir 2019 m.
Lietuvos valstybės Prezidento institucijos
šimtmečių minėjimai yra puiki proga giliau
pažinti ir suprasti dabartinės valstybės ištakas,
prie ko reikšmingai prisidėtų „Prezidento
rūmų“ išsami mokslinė iliustruota
monografija.
Aplinkos ministerija galėtų užsakyti
dokumentinį filmą apie aplinkos apsaugos
raidą. Kaip tik 2018 metais sukaks 30 metų
kai įkurti regionų aplinkos apsaugos
departamentai. Tiesa pirmasis pavadinimas
buvo – Teritorinis gamtos apsaugos
komitetas.
Galėtų būti išleista knyga apie aplinkos
apsaugos raidą, kurioje nagrinėjamos
Lietuvos aplinkos apsaugos ištakos, sistema,
pokyčiai, efektyvumas.

dailės muziejaus
filialas)

Kultūros tarybai
bei tikimasi
dalinio
finansavimo iš
100-mečio
programos.

El.paštas
renata@istorineprezident
ura.lt

Aplinkos
ministerija

Panevėžio
RAAD
845581401;
PanevezioRAA
D@prd.am.lt

-/ valstybės biudžetas

Aplinkos
ministerija

Panevėžio
RAAD
845581401;
PanevezioRAA
D@prd.am.lt

-/ valstybės biudžetas

Regionų aplinkos apsaugos departamentai
(toliau – RAAD) galėtų organizuoti
konferenciją – diskusiją kontroliuojamoje
teritorijoje aptarti praeitį – dabartį – ateitį

RAAD

Panevėžio
RAAD
845581401;
PanevezioRAA

3 tūkst. Lt. kiekvienam
departamentui. Galėtų
būti skirta iš aplinkos
apsaugos rėmimo

Kadangi niekada
tokių darbų
nevykdėme,
todėl negalime
įvertinti kiek
toks darbas
galėtų kainuoti.
Kadangi niekada
tokių darbų
nevykdėme,
todėl negalime
įvertinti kiek
toks darbas
galėtų kainuoti
-

6
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praeitį – dabartį –
ateitį aplinkos
apsaugos srityje.
Knyga „Žuvę už
Lietuvą. Laisvės
kovos Dainavos krašte
1918-1923 metais“.

aplinkos apsaugos srityje.

19

Vasario 16-os dienos
minėjimas visose
miškų urėdijose

Knygoje pateikiamos 7 apybraižos. Jose
atskleidžiama nurodyto laikotarpio Dainavos
visuomeninių politinių įvykių raida, karo
veiksmų eiga, 1-ojo pėstininkų pulko
formavimosi istorija, Nepriklausomybės kovų
Dainavos krašte epizodai ir per tas kovas
pasižymėjusių asmenų nuopelnai. Visas
apybraižas sieja viena idėja – kova už
Lietuvos Nepriklausomybę. Gausiai
iliustruota nuotraukomis ir schemomis.
Gausiai nuotraukomis ir dokumentais
iliustruota knyga „Varviškės „Respublika“
(1920–1923)“, skirta paminėti 95-osioms
metinėms, kai 1923 m. kovo 23 d. Lietuvos
kariuomenės kariai ir šauliai likvidavo
Lietuvos prijungimo prie Lenkijos šalininkų
įkurtą prolenkišką „savivaldą“ (lenk.
Samorząd Warwiszki) pietinėje Lietuvos
Respublikos dalyje – Kapčiamiesčio
valsčiuje, Varviškės kaime.
Kanadoje mirusio (1972 m.) Lietuvos
savanorio kūrėjo, atsargos majoro Stasio
Asevičiaus atsiminimai aprėpia jo gyvenimą
chronologiškai nuo 1895 m. iki 1944 m., o
geografiškai – nuo Irkutsko iki Drezdeno.
Vasario 16-os dienos minėjimo renginiai kartu su
istorikais, jaunaisiais miško bičiuliais ir kitais
svečiais

20

Lietuvos valstybės
atkūrimo šimtmečio
minėjimui skirti

Visose miškų urėdijose 2018 m. pavasarį
sodinami Lietuvos valstybės atkūrimo
šimtmečiui paminėti skirti želdiniai

17

18

Knyga „Varviškės
„Respublika“ (19201923)“

Knyga „Praeitin
atsigręžus“

D@prd.am.lt

programos lėšų.

Viešoji įstaiga
„Gintarinė
svajonė“

14 000 Lt.
Gintaras Lučinskas
VšĮ „Gintarinė
8 614 70978
svajonė“ – 1 000
Lt.
gintarinesvajone@gmail.
com

480 psl., tiražas
– 1000 egz.

Viešoji įstaiga
„Gintarinė
svajonė“

7 000 Lt.

Gintaras Lučinskas
8 614 70978
gintarinesvajone@gmail.
com

160 psl., tiražas
– 1000 egz.

Viešoji įstaiga
„Gintarinė
svajonė“

6 000 Lt.

Gintaras Lučinskas
8 614 70978
gintarinesvajone@gmail.
com

128 psl., tiražas
– 1000 egz.

Generalinė
miškų urėdija,
VĮ miškų
urėdijos
Generalinė
miškų urėdija,
VĮ miškų

VšĮ „Gintarinė
svajonė“ – 500
Lt.

VšĮ „Gintarinė
svajonė“ – 500
Lt.
Generalinės
miškų urėdijos
ir VĮ miškų
urėdijų lėšos
Miškų urėdijų
lėšos

Generalinė miškų
urėdija Tel. (8 5) 273
4021 El.paštas:
info@gmu.lt
Generalinė miškų
urėdija Tel. (8 5) 273
4021 El.paštas:
7
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vardiniai medynai
kiekvienoje VĮ
miškų urėdijoje
Paminklo
„Lietuvos
nepriklausomybės
20 metų atkūrimui“
atstatymas

22

Sielių plukdymas

23

Organizuoti
minėjimo renginius
prie 1863 m.
sukilėlių kapų
Gudiškyje ir Anglių
kalne kartu su rajonų
savivaldybėmis,
seniūnijomis

(vardiniai medynai)

urėdijos

Alytaus miškų urėdijos Dušnionių girininkijoje
(kvartalas 33 sklypas 18) 1938 m. buvo
pastatytas Lietuvos nepriklausomybės
dvidešimtmečiui paminėti paminklas. Jį pastatė
tuometinės Aukštesniosios miškų mokyklos
mokiniai, kartu pasodindami ir 400 ąžuoliukų skirtų
kiekvieniems nepriklausomos Lietuvos
gyvavimo metams po 20. 100-ųjų Lietuvos
valstybės atkūrimo metinių proga, planuojame
atstatyti šį paminklą ir pristatyti visuomenei.
Prieš gerą šimtmetį ir daugiau miškininkystė
buvo neįsivaizduojama be sielių plukdymo
Lietuvos upėmis. Be to, tai buvo svarbus
pragyvenimo šaltinis prie upių gyvenusiems
žmonėms, tuo pačiu tai ir šalies kultūros
dalis. Per 100-ąsias Lietuvos atkūrimo
metines būtų galima su sielininkyste
supažindinti šalies gyventojus. Pasirinkus
stambesnės upės atkarpą būtų galima
pademonstruoti, kaip rišami sieliai, kaip jie
plukdami trim skirtingais būdais ir pan. Prie
sielių rišimo vietos informacinis stendas su
sielininkystės istorija. Galbūt pavyktų
padaryti senų nuotraukų su sielininkais ir
sieliais parodą.
Kreiptis į rajonų savivaldybes ir aptarti
Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio
paminėjimo renginių organizavimą. Pasiūlyti
įrašyti miškų urėdijų atsakingus darbuotojus
į darbo grupių, rengsiančių minėjimo
renginių programą, sudėtį.

VĮ Alytaus
miškų urėdija

Projektas bus
įgyvendinamas,
jeigu bus
skiriamas
finansavimas
arba iš Alytaus
miškų urėdijos
lėšų.

VĮ Alytaus miškų
urėdija; 8-315-52902;
info@almu.lt

VĮ Anykščių
miškų urėdija

VĮ Miškų
urėdijos

VĮ Anykščių miškų
urėdija, tel. nr. 58
577, info@amu.lt

VĮ Biržų miškų
urėdija

Minėjimo
renginių
organizavimo
biudžetas bei
finansavimas
būtų aptartas
rengiant
minėjimo

VĮ Biržų miškų urėdija
8-450-31540
info@bmu.lt

info@gmu.lt
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Skulptūra –
monumentas
„Laisvė“

Statinys saulės motyvų pavidalo ne žemesnis
kaip 5 metrų aukščio. Saulės spindulių aukščio
amplitudė turėtų nusileisti iki nulio, apželdinta
žole. Saulės žiedo rate turėtų būti pasodinta 100
vnt. ąžuolų. Centre pastatyta skulptūra atspindinti
Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetį, aplinkui
apželdinta žole. Saulės žiedo vidinė siena turėtų
būti informacinė, atspindinti Lietuvos istoriją nuo
jos paminėjimo rašytiniuose šaltiniuose.
Urėdijos darbuotojų
Ši paroda galėtų apimti ne tik Ignalinos miškų
įvairių kūrybos darbų
urėdijos, bet ir regiono urėdijų darbuotojus.
paroda skirta Lietuvos
Kūrybos darbai galėtų būti įvairių sričių:
valstybės atkūrimo
fotografija, tapyba, medžio drožyba, metalo
šimtmečiui paminėti
dirbiniai, proza, poezija ir t.t. paroda galėtų
būti eksponuojama visose dalyvaujančiose
urėdijose tam tikrą numatytą laiką, pvz., 2
savaites ar mėnesį.
Atkurtos valstybės
1918 metais, atkūrus valstybę, buvo
pirmųjų įsteigtų įstaigų steigiamos pirmosios valstybinės įstaigos. Yra
įamžinimas
išlikęs pirmasis Kaišiadorių miškų urėdijos
administracinis pastatas. Šiems įvykiams
atminti siūloma pastato sienoje įrengti
atminimo lentą.
Ąžuolų alėjos įkūrimas Kaišiadorių mieste, VĮ Kaišiadorių miškų urėdijos
valdomame valstybinės reikšmės miško parko
miške yra takas į miesto gyventojams ir
svečiams svarbią susibūrimo ir renginių vietą –
miesto estradą. Prie šio tako siūloma atlikti
kraštovaizdžio kirtimus ir pasodinti 100 ąžuolų
alėją. Tai galėtų būti ir vardiniai arba įvairių
valstybės datų ąžuolai, sodinami įvairių valstybės
veikėjų, institucijų, organizacijų.
Parkas Mykolo
Įveisti giraitę Kauno rajone, kurios forma būtų
Šležavičiaus 1918 metais Lietuvos Respublikos kontūras su centre

VĮ Ignalinos
miškų urėdija

programą
Lietuvos
valstybės
biudžeto
lėšos
VĮ Druskininkų
miškų
urėdijos
biudžeto lėšos
ES finansavimas
Urėdijos
nuosavos lėšos

VĮ Kaišiadorių
miškų urėdija

1000 Lt / miškų
urėdijos lėšos

VĮ Kaišiadorių
miškų urėdija 8346-67630

VĮ Kaišiadorių
miškų urėdija

100 000 Lt /
miškų
urėdijos arba
Europos
struktūrinių
fondų lėšos
rekreaciniam
miškų
sutvarkymui
Nuosavos miškų
urėdijų lėšos,

VĮ Kaišiadorių
miškų urėdija 8346-67630

VĮ Druskininkų
miškų urėdija

VĮ Kauno miškų
urėdija (siūlo

VĮ Druskininkų
miškų urėdija
Joana Janulevičiūtė Tel.
Nr. 8 615 17266 e. p.
aidas@dmu.lt

Šį projektą galima
įgyvendinti bet
kuriame Lietuvos
mieste.

VĮ Ignalinos miškų
urėdija

VĮ Kauno miškų
urėdija; (8-37)
9
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Nepriklausomybės
akto signataro
Aleksandro
Stulginskio
miško/parko
sodinimas

įkomponuotais „Gedimino stulpais", parenkant
vietą, kad objektas būtų matomas nuo atodangos,
kalno, šlaito ar pan.
Įveisti giraitę, kurios forma būtų Lietuvos
Respublikos kontūras su centre įkomponuotais
„Gedimino stulpais", parenkant vietą, kad
objektas būtų matomas nuo atodangos, kalno,
šlaito ar pan.
100-ųjų Lietuvos valstybės atkūrimo metinių
proga siūlome Kretingos miškų urėdijos
teritorijoje pasodinti mišką/parką, bei
pastatyti atminimo paminklą skirtą
Nepriklausomybės akto signataro Aleksandro
Stulginskio atminčiai
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Įrengti Luokavos
piliakalnio
infrastruktūrą

Naujosios Akmenės girininkija 4 kv. 44 skl.
Įrengti privažiavimą, atokvėpio vietą, laiptus į
piliakalnį. Kraštovaizdžio formavimo kirtimai

VĮ Mažeikių
miškų urėdija
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Sutvarkyti Griežės
piliakalnį, ir pilkapius,
Kovų su Livonijos
ordinu vietą

Ruzgų girininkija 51 kv., 2 skl. Kraštovaizdžio
formavimo kirtimai, atokvėpio vietos,
informacinės lentos įrengimas

VĮ Mažeikių
miškų urėdija
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sudarytai Lietuvos
Respublikos
vyriausybei atminti
Parkas 1918 – 2018
m. Lietuvos
Respublikos
vyriausybėms atminti

prisijungti ir
kitas miškų
urėdijas)
VĮ Kauno miškų
urėdija (siūlo
prisijungti ir
kitas miškų
urėdijas)
VĮ Kretingos
miškų urėdija

rėmėjai

385600;
info@kaunmu.lt

Nuosavos miškų
urėdijų lėšos,
rėmėjai

VĮ Kauno miškų
urėdija; (8-37)
385600;
info@kaunmu.lt

VĮ Kretingos
miškų urėdija

VĮ Kretingos miškų
urėdija

VĮ Mažeikių
miškų urėdijos
lėšomis
infrastruktūros
rengimo
finansavimas,
kraštovaizdžio
kirtimai.
Akmenės
rajono
savivaldybės
lėšomis –
privažiavimas
per nepriskirtą
VRM žemę.
VĮ Mažeikių
miškų
urėdijos lėšos

Eligija Panovienė, tel.
(8 443) 71 586, el.p.
e.panoviene@mazmu.l
t

A. Stulginskis
1927 m.
pasitraukė iš
politinio
gyvenimo,
tvarkė savo ūkį
Kretingos r.,
Jokūbave.

Eligija Panovienė, tel.
(8 443) 71 586, el.p.
e.panoviene@mazmu.l
t
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Mokslinė – edukacinė
konferencija
„Miškininkų indėlis į
modernios Lietuvos
valstybės kūrimą ir
raidą“

34

„Pleneras 100-ųjų
Lietuvos valstybės
atkūrimo metinėms
paminėti“
„Kūrybinių konkursų
(rašinių, poezijos,
fotografijos, dailės)
organizavimas“
Lietuvos valstybės
atkūrimo šimtmečio
įamžinimas miškininko
Povilo Matulionio
palaidojimo vietoje
Aleksandrijos kaime,
Šiaulių r.
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Fotografijų paroda
„Gražiausi Lietuvos

2018 metais (iki vasario 16-os) ar 2017
metais miškininko dienos minėjimo datoje
GMU, miškininkų sąjungos prezidiumo,
miškų fakulteto, LAMMC miškų instituto
pajėgomis miškininkų indėlio į Lietuvos
Respublikos vystymosi raidą, jos kūrimą
analizė ir medžiagos pristatymas miškininkų
visuomenei. Vieta - LAMMC instituto ar
A.Stulginskio universiteto salės.
Išdrožti 5 skulptūras

VĮ Pakruojo
miškų urėdija

Konsoliduotos
urėdijų lėšos

VĮ Pakruojo miškų
urėdija, vyr. miškininkas
Virginijus Kacilevičius
8-687-27134

VĮ Radviliškio
miškų urėdija

30,0 tūkst. Lt

Miškų urėdas
Juozas Eismontas

2017 m. vasara
II pusmetis

Įtraukti jaunuosius miško bičiulius pravesti
kūrybinius konkursus Nepriklausomybės atkūrimo
tema

VĮ Radviliškio
miškų urėdija

3,0 tūkst. Lt

Ekonomistė Vitalija
Eismontienė

2018-02-16

1918 metais Povilas Matulionis grįžo į Lietuvą ir
pradėjo eiti Miškų ūkio departamento direktoriaus
pareigas. Tuo metu jis atliko daug Lietuvos
miškams svarbių darbų: perėmė į departamento
žinią beglobius miškus, sustabdė miškų naikinimą,
suformavo miškų administraciją. VĮ Šiaulių
miškų urėdija, sutarus su žemės savininkais,
siūlo miškininko Povilo Matulionio palaidojimo
vietoje Aleksandrijos kaime, Šiaulių raj.
pasodinti Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio
ąžuoliuką. Esant finansinei galimybei ir sutarus su
žemės savininkais, galimas ir valstybės atkūrimo
šimtmečio parko įkūrimas. Taip pat ta proga
surengti konferenciją, skirtą Povilo Matulionio
darbams, atliktiems valstybės atkūrimo
laikotarpiu.
Parodą reikėtų organizuoti iš anksto – 2016 ar
2017 m. Atrenkama 100 gražiausių fotografijų apie

VĮ Šiaulių
miškų urėdija

Bendrųjų miškų
ūkio reikmių
lėšos
VĮ Šiaulių
miškų urėdijos
lėšos

VĮ Šiaulių miškų
urėdija 8-41 547094
info@simu.lt

VĮ Švenčionėlių
miškų urėdija

Regiono
urėdijos

VĮ Švenčionėlių miškų
urėdija, Ona Gylienė,
11

(ar Aukštaitijos)
miškų vaizdai 100osioms Lietuvos
Valstybės atkūrimo
metinėms“

Lietuvos miškus, jų gyvūniją, augaliją,
miškininkų darbus. Parodą galima rengti regione
(Ignalinos, Rokiškio, Švenčionėlių, Utenos ir
Zarasų urėdijose), nes viena respublikinė
paroda labai ilgai keliaus po Lietuvą. Paroda
galėtų būti eksponuojama savivaldybėse,
mokyklose, ligoninėse ir kitose įstaigose.
Lankytojai galėtų išrinkti 30 – 50 (didelės
raiškos) labiausiai patinkančių fotografijų, kurios
būtų patalpintos į knygą – foto albumą „Lietuvos
miškai Lietuvos Valstybei“. Atidarant parodą,
tikslinga būtų paskaityti paskaitą apie Lietuvos
miškų pokyčius per 100 metų. Paskaitą taip pat
galima būtų patalpinti į albumą visą ar sutrumpintą.

38

Minėjimas Onuškio
Donato Malinausko
vidurinėje
mokykloje

Organizuoti šventinį minėjimą Onuškio
Donato Malinausko vidurinėje mokykloje
bei pasodinti 100 ąžuoliukų mokyklos
teritorijoje Lietuvos Nepriklausomybės
Akto signataro Donato Malinausko garbei

VĮ Trakų miškų
urėdija
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Konkursas
jauniesiems miško
bičiuliams „Lietuvos
miškai dar mena

Konkurso tema, reikės rašyti literatūrinįistorinį pasakojimą, senų žmonių atsiminimus
apie Lietuvos nepriklausomybės kovas, ar
ėjimą į nepriklausomybę, kad ir apie

VĮ Valkininkų
miškų urėdija

finansuotų
savo lėšomis,
išskaidant į 2 –
3 metus.
Pirmais metais
būtų
atrenkamos
fotografijos ir
paruošiamos
eksponavimui,
antrais –
maketuojamas
foto albumas,
trečiais
spausdinamas
albumas. Tiktų
kaip dovana
Lietuvos
Valstybės
svečiams. Gal
būtų galima
gauti dalinį
finansavimą iš
biudžeto ar ES
lėšų.
Trakų miškų
urėdija
Onuškio
Donato
Malinausko
vidurinė
mokykla
10 000 Lt

o.gyliene@svuredija.lt.,
8 686 15426.

Trakų miškų urėdija

Atsakinga urėdijos
inžinierė Eugenija
Strazdienė, tel.
8 618 03196
12

nepriklausomybės
kovas“
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Žaliosios pamokėlės
„Miškas ir
Lietuvis“
Stogastulpis – 100
m. atkurtai
Lietuvai
"Laisvės ribos" (Trijų
matavimų dailės
kūrinių sukūrimo
konkursas, kūrybinės
dirbtuvės ir paroda).
Tęstinis projektas
skirtas Lietuvos
Nepriklausomybės
paskelbimo 100 metų
jubiliejui

knygnešius, kaimo mokyklas ir t.t. Visi
dalyviai bus apdovanoti dovanomis, o
geriausiųjų rašiniai bus išleisti atskiru
leidiniu.
Surengti moksleiviams pamokas apie miškus,
jų reikšmę Lietuvos valstybei.

VĮ Varėnos
miškų urėdija

Urėdijos skulptūrų parke pastatyti stogastulpį – „100 m. atkurtai Lietuvai“.

VĮ Veisiejų
miškų urėdija

VĮ Veisiejų
miškų urėdijos

Mūsų Laisvės pradžia - 1918 vasario 16 d.
Šios atmintinos datos šimtąjį jubiliejų
švęsime 2018 m vasario 16 dieną . Šimtas
metų daug- ar mažai? Istorija moko, kad
Laisvė labai lengvai prarandama ir labai
sunkiai susigrąžinama. Privalome iš naujo
permąstyti vertybes. Kaip mes suprantame
Laisvę ir jos ribas, kai:
prarandamos ribos tarp lyčių;
prarandamos ribos tarp valstybių, kalbų,
įstatymų;
prarandamos ribos tarp rasių;
prarandamos ribos tarp gėrio ir blogio;
prarandamos ribos, tarp meno ir ne meno;
prarandamos ribos tarp tiesos ir melo;
prarandamos ribos tarp proto ir beprotystės.
Savo mintis dailininkams siūlome aktualizuoti
stambesnio mastelio (virš 100 cm dydžio)
trijų matavimų kūriniuose tvirtoje medžiagoje
( metalai, akmuo, plastikai ir t.t.)
Ruošiantis Lietuvos Respublikos
pirmininkavimui Europos Sąjungai ,
valstybinės įstaigos skulptorių ne kartą prašė
stambesnių meno objektų interjero ir
eksterjero papuošimui. Tačiau skulptoriai
neinvestuoja didelių lėšų stambiems darbams

Lietuvos
dailininkų
sąjunga ir LDS
Vilniaus
skulptorių
sekcija

LR Kultūros
ministerijos
Kultūros
Tarybos
skiriamos lėšos,
Lietuvos
dailininkų
sąjungos ir jos
narių asmeninės
lėšos.

V. Kudarauskas, e. p.
v.kudarauskas@varmu
.lt
Urėdas Z. Želionis
8686686693
z.zelionis@veimu.lt
Lietuvos dailininkų
sąjungos Vilniaus
skulptorių sekcijos
pirmininkas Rytas Jonas
Belevičius
Tel. +37061812487
e-mail:
rytas.belevicius@gmai
l.com
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Konferencija „Lietuva
- technologijų šalis“ ir
mokslo-technologijų
paroda, kuri būtų
organizuojama 2018
m.

44

Tipinio kario
savanorio kryžiaus
pastatymas

sukurti. Todėl kyla poreikis rengti šį tęstinį
projektą, kai konkurso būdu atrinkti 7-10
autoriai gauna vienkartinę stipendiją
stambesnio skulptūrinio objekto "Laisvės "
tema sukūrimui iš tvirtos medžiagos. Iki 2018
m surinktume 35- 50 stambių skulptūrų
kolekciją, kuri būtų svarus meninis reiškinys
tiek užsienyje, tiek ir Lietuvoje. Taip pat jie
galėtų būti kaip reprezentaciniai skulptūriniai
objektai valstybės įstaigose.
Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, Lietuvoje
kūrė, dirbo ir savo darbais garsino šalį
mokslininkai. Per šimtmetį Lietuva tapo
žinoma pasaulyje kaip lazerių šalis. Kokias
technologijas kuriame dabar, ko pasiekėme?
Apie tai konferencijoje diskutuos Lietuvos
mokslininkai, išeiviai, aukštųjų technologijų
įmonių vadovai, jaunieji tyrėjai, politikai ir
visuomeninių organizacijų atstovai.
Planuojamas konferencijos dalyvių skaičius 300 žmonių.
Parodoje bus eksponuojami Lietuvos
išradimai, sukurtos technologijos nuo
Nepriklausomybės atkūrimo. Paroda bus
organizuojama Energetikos ir technikos
muziejuje ir atvira miesto lankytojams.
Pastatyti tipinį kario savanorio kryžių
Lietuvos kariuomenės kūrėjui savanoriui
Liudvikui Stanišauskui (1890-1920) Alytaus
raj. Alovės sen. Manciūnų k. (buv.
Butrimiškių kaimo neveikiančiose kapinėse).

Mokslo,
inovacijų ir
technologijų
agentūra
(MITA)

75 tūkst. litų.

Jurga Trotienė,
vyriausioji specialistė,
viešieji ryšiai, Mokslo,
inovacijų ir
technologijų agentūra.
El. paštas:
jurga.trotiene@mita.lt

LR Krašto
apsaugos
ministerija ar
kita institucija.

Apie 2000 Lt

Gintaras Lučinskas
8 614 70978
vidzgiris@gmail.com

1939 m. buvo
pastatytas kario
savanorio
kryžius, tačiau
per karus ir
pokarį
sunaikintas.
1995 m. birželį
buvo pastatytas
medinis
14
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Pasitik valstybės
šimtmetį renovuotais
namais ir sunaikintais
šiukšlynais!

Šitas siūlymas yra labai rimtas, nes nuo to,
kokioje aplinkoje gyvena valstybės piliečiai,
labai priklauso ir jų požiūris į savo valdžią, o
tuo pačiu ir valstybę!
Jau keturis metus mes, Antakalnio
daugiabučio gyventojai, neįveikiame
biurokratinės Lietuvos vyriausybės sistemos
ir negalime, nors ir norime, renovuoti savo
gyvenamos vietos.
Siūlau sutelkti visas intelektualines ir fizines
dabartinės vyriausybės jėgas ir, vadovaujantis
sveiku protu, padėti savo piliečiams
įgyvendinti gyvenamos vietos renovacijos
projektus.
Pasitikime Lietuvos valstybės šimtmetį švaria
aplinka, šiltais ir dailiais gyvenamais namais,
mokyklomis, geros kokybės kaimų, miestelių
ir miestų gatvių danga, kad piliečiai galėtų be
kliūčių - juk bus vasario mėnuo, dar
nepasibaigus žiemai - išvažiuoti ir išeiti, o
neišplaukti su džipais - amfibijom ir neišbristi
su kaliošais iš kiemų - švęsti.
Žmogus gali susitvarkyti savo kieme ir aplink
jį, bet patekęs į purvyną, kuris turėtų būti
tvarkomas už žmogaus sumokėtus mokesčius,
turi teisę piktintis.
Jeigu vykdomosios valdžios atstovai
nesiteikia padėti savo piliečiams gyventi oriai,
kodėl piliečiai turėtų padėti valdininkams ir
remti juos savo mokesčiais?
Labai teisingai valstybės kanclerio kreipimesi
yra paminėta, kad siekiame būti žmonių
valstybe, todėl valdžios paskirtis ir yra padėti

Aplinkos
ministerija,
Finansų
ministerija,
savivaldybės
kartu su
piliečiais

Biudžetą gali
paskaičiuoti
aplinkosauginin
kai kartu su
finansininkais –
kiek yra
Lietuvoje
gyvenamųjų
namų, gatvių ir
šiukšlynų nėra
paslaptis –
reikia tik
suskaičiuoti.

Laima Statulevičienė,
laimastat@gmail.com

koplytstulpis,
kurio būklė šiuo
metu avarinė.

Dabartinė
nuostata, kad 40
proc.skiria
valstybė, o 60
proc.sudaro
privačios
piliečių įmokos
bei savanoriškas
visų piliečių
darbas – turėtų
būti pakankamas
finansavimo
šaltinis, jei tik
pinigai bus
panaudojami
skaidriai.
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Ateities kartoms

47

Knyga „Lietuvos
kariuomenės kūrėjas
savanoris Liudvikas

žmonėms, o ne žmonės turėtų padėti valdžiai.
Mes norime gyventi gražiai, tačiau kol kas
valdžia šiam mūsų norui visiškai nepadeda
virsti realybe.
Todėl kviečiame susitelkti ir per 4 metus
išgražinti Lietuvą!
Siūlau ateities kartoms sukurti unikalų ir
palyginti nebrangiai įgyvendinamą projektą.
Pasodinti mišką, kuris simbolizuotų mūsų
herbą - Vytį:
Fonas (raudona spalva) - ąžuolų-klevų.
Ąžuolai simbolizuotų ilgaamžiškumą ir
stiprybę. Klevai greičiau auga, rudenį įgauna
rausvą atspalvį, greičiau numeta lapus ir
žiemą bus tamsesnis atspalvis.
Raitelis (balta ir oranžinė spalvos) - egliųpušų mišinys žiemos metu suteiks arba žalią
arba baltą spalvą.
Mėlyna spalva - iškasti vandens telkinius.
Vanduo irgi mūsų turtas, reikalingas bus
sodinimo metu ir natūrali apsauga miško
gaisro atveju.
Kontūrai, linijos, užrašas - ąžuolai.
Šį projektą siūlau kurti tokių matmenų, kad
būtų gražus reginys iš lėktuvo skrydžio.
Matmenys 3,3 X 3,1 km. Turėtų tilpti apie
4,3 mln. medžių, tai simbolizuotų apytikslį
lietuvių skaičių pasaulyje.
Užrašas „1918 – 2018 LIETUVA“ ir
gediminaičių stulpai.

Skirta paminėti Lietuvos kariuomenės
savanorio Liudviko Stanišausko (1890-1920)
atminimą, jo nuopelnus atgimstančiai

Projektą siūlau
vykdyti daugiau
visuomenės
pastangomis.
Kuruoja
Lietuvos
Respublikos
Vyriausybė.

Esu įsitikinęs,
kad atsiras
pakankamai
norinčių
įsiamžinti,
palikti palikimą
po savęs. Kas
pinigais, kas
darbu.
Vyriausybei
reikėtų
pasirūpinti
žeme, reklama,
organizacine
veikla ir (jei
reikės) padengti
trūkstamą lėšų
sumą.

Zenius Sadauskas
zeniussad@yahoo.com
sunskumokykla@gmail.c
om
868427074

Projektą siūlau
pradėti jau šiais
2014 metais
Marijampolės
savivaldybėje
(čia politinę
brandą įgavo
daug didžiųjų
1918 metų
Lietuvos
žmonių, čia mes
pasitinkame ir
išlydime
tautiečius ir
svečius
skrendančius
oro keliais).

Viešoji įstaiga
„Gintarinė
svajonė“

7 000 Lt.

Gintaras Lučinskas
8 614 70978
gintarinesvajone@gmail.

160 psl., tiražas
– 1000 egz.

VšĮ „Gintarinė
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Stanišauskas “
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Lietuvos pasienio
policininko, žuvusio
1940 m. Aleksandro
Barausko atminimo
išsaugojimas

Lietuvos valstybei. Plačiai (su žemėlapiais ir
schemomis) aprašoma Alytaus kautynės
(1919 02 13) bei Augustavo operacija (1920
09 ).
Aleksandras Barauskas - Lietuvos pasienio
policininkas, nužudytas 1940 m. Palaidotas
Perlojos kapinėse.
1992 m. jo žūties vietoje Ūtos kaime
pastatytas atminimo kryžius. 2005 m. gegužės
10 d. apdovanotas (po mirties) Vyčio
Kryžiaus ordino Didžiuoju kryžiumi. 2005 m.
birželio 15 d. Ūtos kaime Lietuvos gyventojų
genocido ir rezistencijos tyrimo centro ir
Varėnos šaulių pastangomis pastatytas
atminimo ženklas - paminklas.

Lietuvos
Respublikos
Vyriausybė
Krašto
apsaugos
miniterija,
Kultūros
ministerija,
Varėnos r.
savivaldybė

Įsteigti buvusioje A. Barausko sodyboje
pirmąjį Lietuvoje pasienio muziejų.

Kaimo kryžiaus
pastatymas ir
pašventinimas

Artėjant Lietuvos valstybės šimtmečiui, iš
gyventojų aukų ir rėmėjų lėšų pagaminti ir
pastatyti gražų, didelį, medinį kaimo kryžių.

com

10000 Lt
Lietuvos krašto
apsaugos
miniterija,
Kultūros
ministerija,
Varėnos rajono
savivaldybė

Regina Svirskienė
Varėnos rajono
savivaldybės švietimo,
kultūros ir sporto
skyriaus vedėjo
pavaduotoja
8 310 31998
regina.svirskiene@varen
a.lt

1 000 000 Lt
Lietuvos
Respublikos
vyriausybė

Išleisti knygą apie Lietuvos pasienio
saugotojus 1918-2018 metais, įtraukiant ir
tokius tragiškus įvykius, kokie įvyko 1940 m.
Varėnos rajone.
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svajonė“ – 500
Lt.

Kibyšių kaimo
bendruomenė

200 000 Lt
Lietuvos krašto
apsaugos
miniterija,
Kultūros
ministerija,
Varėnos rajono
savivaldybė
10 000 Lt
VVG
Gyventoju
aukos ir rėmėjų
lėšos

Tautvydas Prieskienis
Kibyšių bendruomenės
pirmininkas
tel. 861570201
17
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Atvira lauko galerija
Švedės tvenkinio
pakrantėje „Lietuvio
gyvenimo richta“.

Švedės tvenkinio pakrantėje jau yra įrengtas
gyventojų gausiai lankomas pasivaikščiojimo
takas, poilsiavietės, pavėsinės, suoleliai,
laužavietės, automobilių stovėjimo aikštelė, Švč.
Mergelės Marijos Apsireiškimo koplyčia.
Tad, šioje teritorijoje, įgynedinus atviros lauko
galerijos idėją, kurioje atsispindėtų Lietuvos
šimtmečio laikorapio moksliniai, astronominiai,
filosofiniai, istoriniai, gamtos pažinimo ir kitų
mokslinių temų pasiekimai, būtų galima įamžinti
Lietuvos 100 – mečio sukaktį.
Lauko galerijoje „Lietuvio gyvenimo richta“
būtų pateikti atskiri informaciniai stendai ir foto
studija, kurioje atsispindėtų kiekviena iš anksčiau
minėtų temų.
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Atverkime privačių
archyvų informacinius
turtus

Privataus asmens archyve yra Lietuvos
kooperacijos dokumentai- ikikariniai, karo,
pokario. Yra kooperacijos įmonių revizijos
aktai,balansai,korespondencija, aplinkraščiai,
pažymėjimai. Archyvą sukaupė Finansų
ministerijos darbuotojas, revizorius,
bankininkas. Archyvo tvarkytoja, jo duktė –
žurnalistė, bibliofilų klubo narė, daugelio

„Ginkūnų
seniūnijos
bendruomenė“

Finansavimo
šaltinio prašoma
iš Lietuvos
Respublikos
Vyriausybės.
Siūlomo
projekto
įgyvendinimui
reikalinga suma:
• Vieno pilnai
parengto
stendo kaštai
apie 1960
Lt;
• Planuojama
parengti 10
vienetų;
• Būtų
prisidedama
savanorišku
bendruomen
ės narių
darbu.

Zita Kliknienė „Ginkūnų
seniūnijos bendruomenė“
pirminkė,
Tel. nr. 8 41 589068,
El. paštas:
ginkunub@gmail.com

Jokių sukauptų
lėšų kol kas
nėra. Jeigu
projektas bus
numatytas
patvirtinti, tai
biudžetą bus
galima derinti su

Perpetua Dumšienė (
iniciatorė, vykdytoja ir
autorė ); El. paštas;
luxperpetua6@gmail.co
m;
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Projektas „Lietuvos
Naujosios istorinės
raidos 100-mečio
traukinys“

53

Fotografijų konkurso
„Lietuvos istorijos

straipsnių ir keleto knygų autorė, Vaižganto
premijos laureatė. Noriu pasiūlyti, kad
suklasifikuosiu archyvą, parašysiu ir
dokumentams pristatyti bei komentuoti skirtą
leidinuką, pristatysiu archyvą sukaupusį
žmogų, įdomią jo politinę, visuomeninę ir
darbinę ( darbo stažas 60 metų ) biografiją.
Siūlau, kad Valstybė šį archyvą įsigytų ir
leistų juo naudotis visuomenei.
Projekto tikslas – suformuoti 10 vagonų
sąstatą bei prikabinti jį prie seno tipo
lokomotyvo. Kiekvieną traukinio vagoną
siūlytume dedikuoti atskirai kiekvienam
Lietuvos naujosios istorinės raidos 10-mečiui.
Vagonuose būtų įrengtos ekspozicijos,
paroda, panaudojant informacines
technologijas būtų pristatomi reikšmingiausi
Lietuvos to dešimtmečio įvykiai.
Kiekviename vagone būtų konkretų
dešimtmetį išstudijavęs gidas (pvz., studentas,
savanoris), kuris lankytojams atsakytų į
klausimus, pateiktų papildomos informacijos.
Šio projekto pagrindinis privalumas yra
mobilumas – traukinio sąstatas per 2018
metus pagal iš anksto sudarytą grafiką gali
aplankyti visas funkcionuojančias Lietuvos
geležinkelio stotis nuo Skuodo iki Šalčininkų,
nuo Pagėgių iki Zarasų. Traukinys miestų ir
miestelių stotyse stovėtų kelias dienas, taip
būtų sudaryta galimybė daugumai šalies
piliečių susipažinti su Lietuvos 100-mečio
istorija. Traukinys galėtų pajudėti iš Vilniaus
2018 m. vasario 16 d., o kelionę baigti
geležinkelininkų sostinėje – Radviliškyje
Fotografijų, apimančių 1918–2018 m. istoriją
Radviliškio rajone, konkurso paskelbimas, jų

projekto
užsakovais.

Radviliškio
rajono
savivaldybės
viešoji
biblioteka

Projekto
įgyvendinimo
biudžetas –
15 000 Lt.
Finansavimo
šaltiniai:
valstybės lėšos,
rėmėjų lėšos
(AB „Lietuvos
geležinkeliai“) ir
Radviliškio
rajono
savivaldybės
lėšos

Radviliškio rajono
savivaldybės
administracijos Švietimo,
kultūros ir sporto skyrius
(tel. (8 422) 69 091, el. p.
kristina.kaceviciene@rad
viliskis.lt)

Radviliškio
rajono

Parodos
parengimui

Laura Bagučanskytė,
Radviliškio rajono

Prie šio projekto
įgyvendinimo
turėtų prisidėti
Lietuvos
Respublikos
kultūros
ministerija,
šalies istorikai,
muziejininkai,
visuomeninės
organizacijos
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atspindžiai
rinkimas, sisteminimas, apipavidalinimas,
Radviliškio rajone“
parodos parengimas ir eksponavimas bei
parodos eksponavimas fotoalbumo išleidimas
ir fotoalbumo
išleidimas
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Projektas „Šimtas
Laisvės žingsnių“

55

Dovana valstybei

Radviliškio r. Šiaulėnų Marcelino Šikšnio
vidurinės mokyklos bendruomenės pėsčiųjų
žygis (slidėmis, jei bus sniego) į Lietuvos
Laisvės Kovos Sąjūdžio Tarybos 1949 m.
vasario 16 d. Nepriklausomybės deklaracijos
paskelbimo memorialą (Minaičių k.,
Grinkiškio sen., Radviliškio r. sav.).
Tarpiniuose sustojimuose (iš viso atstumas
nuo Šiaulėnų iki Minaičių – 13 km) veiktų
poilsio salelės, kuriose žygeivius pasitiktų
žmonės su karšta arbata, dainomis.
Pasiekę memorialą, žygeiviai sugiedotų
himną, kartu su susirinkusia bendruomene
dainuotų liaudies dainas.
Pabaigoje – šimto balionų „saliutas“.
Mokinių tėvai, pedagogai pasirūpintų
žygeivių maitinimu – skania koše.
Žygyje dalyvautų apie 150–200 žmonių.
Iniciatyva skirta demografinei šalies situacijai
gerinti, kad Lietuvos valstybė neišnyktų nuo
pasaulio žemėlapio.
Projekto tikslas – įsteigti specialias išmokas
(ar dovanas) 2018 metais gimusiems Lietuvos

savivaldybės
viešoji
biblioteka

Radviliškio r.
Šiaulėnų
Marcelino
Šikšnio vidurinė
mokykla

Galėtų būti
Lietuvos
Respublikos
Seimas arba
Lietuvos

reikalinga suma
– 10 tūkst. Lt,
fotoalbumo
išleidimui – 40
tūkst. Lt.
Finansavimo
šaltiniai:
Lietuvos
kultūros tarybos
ir rajono
Savivaldybės
lėšos, galimi ir
privatūs rėmėjai
Projekto
biudžetas – 1
500,00 Lt
(šios lėšos
reikalingos
transporto
priemonėms –
autobusams –
nuomoti, kad
galima būtų
žygeivius
parvežti namo).
Finansavimo
šaltinis – fondų
lėšos

savivaldybės viešosios
bibliotekos kultūrinės
veiklos vadybininkė,
Turizmo informacijos
centro vadovė (tel. 8 640
39 298, el. p.
baglaura@gmail.com)

Valstybės lėšos,
savivaldybių
biudžetų lėšos

Radviliškio Važganto
gimnazijos metodinė
taryba (tel. (8 422)
52 560; el. p.
vaizganto.gimnazija@gm

Radviliškio r. Šiaulėnų
Marcelino Šikšnio
vidurinė mokykla (tel.
(8 422) 49 722; el. p.
siaulenu.vidurine@gmail
.com)
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Respublikos piliečiams

Respublikos
Vyriausybė,
arba koks nors
visuomeninis
judėjimas
Radviliškio
Vinco Kudirkos
pagrindinė
mokykla
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Lietuviškos dainos
konkursas „Skiriu
Lietuvai!“

Konkurso metu būtų pristatomos lietuviškos
dainos. Konkurso tikslas –skatinti mokinių
muzikinę-kūrybinę raišką, propaguoti lietuvių
kalbą, lietuvių kultūrą
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Eruditų konkursas
„Pažink savo kraštą“

Skatinti mokinius domėtis savo krašto
kultūra ir istorija, išrinkti gudriausią
protingiausią mokinį

Radviliškio
Vinco Kudirkos
pagrindinė
mokykla
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Konkursas „Skambi
dainelė gimtai šalelei“

Lopšelio-darželio bendruomenių, vaikų, tėvų
lietuvių liaudies dainų ir tautiškos giesmės
mokymasis, pasitelkiant socialinius

Radviliškio
lopšelis-darželis
„Eglutė“

ail.com)

Projekto
biudžetas –
2 000 Lt
(geriausiųjų
apdovanojimam
s, maitinimui ir
apgyvendinimui,
jei konkursas
truktų kelias
dienas).
Finansavimo
šaltiniai:
valstybės ir
mokyklos lėšos
Projekto
biudžetas –
2 000 Lt
(geriausiųjų
apdovanojimam
s, maitinimui ir
apgyvendinimui,
jei konkursas
truktų kelias
dienas).
Finansavimo
šaltiniai:
valstybės ir
mokyklos lėšos
Specialioji
programa,
Valstybės

Ina Petraitienė,
Radviliškio Vinco
Kudirkos pagrindinės
mokyklos muzikos
mokytoja metodininkė
(tel. (8 422) 51 945; el. p.
inusep@gmail.com)

Radviliškio Vinco
Kudirkos pagrindinės
mokyklos 1–4 klasių
mokytojos, direktoriaus
pavaduotoja ugdymui
Rita Jasmontienė (tel.
(8 422) 51 055; el. p.
jaritai@yahoo.com)

Radviliškio lopšelisdarželis „Eglutė“ (tel.
(8 422) 54 669; el. p.
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partnerius. Projekto įgyvendinimo trukmė
2018-01-01–2018-03-11
Nuo 2001 metų Šaukoto pagrindinėje
mokykloje vykdomas prevencinis projektas.
Projekto tikslas – surengti Radviliškio rajono
kaimo pagrindinių mokyklų berniukų ir
mergaičių krepšinio varžybas, taip skatinant
jaunų žmonių užimtumą, užtikrinant žalingų
įpročių prevenciją
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Kaimo pagrindinių
mokyklų krepšinio
čempionatas
„Betmenas“
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Kultūros paveldas
„Liturginė knyga
Mažosios Lietuvos
bažnyčiose“

Knyginio paveldo – liturgijos, saugojamos ir
naudojamos mišioms Mažosios Lietuvos
bažnyčiose, ekspozicija su tradiciniu ir
virtualiu pristatymu, dalyvaujant Mažosios
Lietuvos etnografinio regiono religinių
konfesijų kunigams. Ekspozicijos katalogo
leidyba.
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Tarptautinė vaikų
knygos mugė
„Baltijos knyga –
Lietuva, Latvija,
Estija“

Tarptautinėje mugėje Šilutėje prisistato
Latvijos, Estijos ir Lietuvos vaikiškų knygų
autoriai, iliustruotojai ir leidėjai, meninio
žodžio atlikėjai. Renginį vizualizuoja
profesionalios teatrinės programos, vyksta
knygų ir personažų šou, improvizuotos šeimų
eitynės.

Šilutės rajono
savivaldybės F.
Bajoraičio
viešoji
biblioteka
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Pasaulio šilutiškių
sueiga „Šviesos
parnešti, gera
padaryti...“

Renginys sukvies sugrįžti penkiose Lietuvos
etnografiniuose regionuose ir 22 pasaulio
valstybėse gyvenančius įžymius, iš Šilutės
krašto kilusius mokslo, meno, kultūros
žmones. Vyks mokslinės konferencijos,

Šilutės rajono
savivaldybės F.
Bajoraičio
viešoji
biblioteka

Radviliškio r.
Šaukoto
pagrindinė
mokykla,
Šiaulių
apskrities
vyriausiojo
policijos
komisariato
Radviliškio
rajono policijos
komisariatas
Šilutės rajono
savivaldybės F.
Bajoraičio
viešoji
biblioteka

biudžetas

rdl.eglute@gmail.com)

Projekto
biudžetas –
1 500 Lt.
Finansavimo
šaltiniai:
Šaukoto
pagrindinės
mokyklos ir
Radviliškio
rajono policijos
komisariato
lėšos
Biudžetas 12
tūkst. Lt.
Finansavimo
šaltiniai:
valstybės
biudžetas,
savivaldybės
biudžetas
Biudžetas 18
tūkst. Lt.
Finansavimo
šaltiniai:
valstybės
biudžetas,
savivaldybės
biudžetas
Biudžetas 30
tūkst. Lt.
Finansavimo
šaltiniai:
valstybės

Dalia Balčiūnienė (tel.
8 620 46 298; el. p.
dalkija@gmail.com),
Ilona Sernovienė (tel.
8 686 45 284)

Šilutės F. Bajoraičio
viešoji biblioteka, tel. 8441-78212, el. p.:
prusija@silutevb.lt

2015-02-16

Šilutės F. Bajoraičio
viešoji biblioteka, tel. 8441-78212, el. p.:
prusija@silutevb.lt

2016-09-01

Šilutės F. Bajoraičio
viešoji biblioteka, tel. 8441-78212, el. p.:
prusija@silutevb.lt

2017 m. gegužės
pirma pusė arba
rugsėjo pirma
pusė
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susitikimai gimtinėse, menininkų
pristatomosios parodos, kūrybos vakarai,
etnografinės vakaronės, tradicinis autorinis
Šilutės kraštiečio Arūno Valinsko LRT
žaidimas „Taip ir Ne“, kita. Renginys stiprina
bendruomenės ir išeivijos sanglaudą,
pasitarnauja jaunimo pilietiniam ugdymui ir
šiuolaikinių emigrantų sugrįžimui į gimtinę.
Kraštiečių susitikimas – konferencija Ž.
Naumiestyje. Žymūs kraštiečiai, mokslininkai
pristatys šviečiamuosius pranešimus istorijos,
kalbos, etnokultūros ir kt. klausimais.

biudžetas,
savivaldybės
biudžetas
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Šviečiamoji
konferencija
„Žemaičių
Naumiesčio valsčius
Lietuvos šimtmečio
istorijoje“.

Šilutės rajono
savivaldybės F.
Bajoraičio
viešoji
biblioteka
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Šviesos skaitymai:
„Šilutės kronika,
1918–2018“.

Šilutės, Mažosios Lietuvos centro,
svarbiausių įvykių 1918–2018 m. kronika.
Skaitymai, tekstų ir ikonografijų paroda su
virtualiu pristatymu.

Šilutės rajono
savivaldybės F.
Bajoraičio
viešoji
biblioteka
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Įamžinimas:
„Trisdešimt
sustabdytų akimirkų“

Surinkti, įrašyti, nufilmuoti Pamario krašto
bendruomenių, jaunuomenės ir Šilutės
Persitvarkymo Sąjūdžio dalyvių palinkėjimus
Lietuvai. Svetainėje www.silutevb.lt
paskelbti vaizdo įrašus.

Šilutės rajono
savivaldybės F.
Bajoraičio
viešoji
biblioteka

Biudžetas 6
tūkst. Lt.
Finansavimo
šaltiniai:
valstybės
biudžetas,
savivaldybės
biudžetas, Ž.
Naumiesčio
bendruomenė
Biudžetas 5
tūkst. Lt.
Finansavimo
šaltiniai:
valstybės
biudžetas,
savivaldybės
biudžetas
Biudžetas 5
tūkst. Lt.
Finansavimo
šaltiniai:
valstybės
biudžetas,
savivaldybės
biudžetas

Šilutės F. Bajoraičio
viešoji biblioteka, tel. 8441-78212, el. p.:
prusija@silutevb.lt

2017 m. rugsėjo
mėn.

Šilutės F. Bajoraičio
viešoji biblioteka, tel. 8441-78212, el. p.:
prusija@silutevb.lt

2018-02-16

Šilutės F. Bajoraičio
viešoji biblioteka, tel. 8441-78212, el. p.:
prusija@silutevb.lt

2018-03-11
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Akcija!
Lauko meninės
instaliacijos „Aš
myliu Lietuvą“

Vienuolikos Šilutės rajono seniūnijų aikštėse
ir devyniolikos mokyklų aikštynuose
parengiamos technologinių priemonių,
karpinių, gamtos augalų meninės instaliacijos,
surenkamos į žodžius „AŠ myliu Lietuvą!“

Šilutės rajono
savivaldybės F.
Bajoraičio
viešoji
biblioteka

Biudžetas 7,8
tūkst. Lt.
Finansavimo
šaltiniai:
valstybės
biudžetas,
savivaldybės
biudžetas

Šilutės F. Bajoraičio
viešoji biblioteka, tel. 8441-78212, el. p.:
prusija@silutevb.lt

2018-03-11
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Keliaujančios
integruotos istorijos
pamokos „Lietuvos
Respublikos
prezidentai“

Integruotos istorijos pamokos, pristatančios
Lietuvos Respublikos prezidentus (A.
Smetona, A. Stulginskis, K. Grinius, A.
Brazauskas, V. Adamkus, R. Paksas, D.
Grybauskaitė), kaimiškųjų seniūnijų
filialuose. Virtualių ir tradicinių parodų
pateikimas, filmų peržiūros, viktorinos ir kt.

Šilutės rajono
savivaldybės F.
Bajoraičio
viešoji
biblioteka

Šilutės F. Bajoraičio
viešoji biblioteka, tel. 8441-78212, el. p.:
prusija@silutevb.lt

Pradžia
2015-02-16
ir kasmet

67

Enciklopedinis
biografijų žodynas
„Šilutės kraštas.
Šimtmečio žmonės“

Biudžetas 3,5
tūkst. Lt.
Finansavimo
šaltiniai:
valstybės
biudžetas,
savivaldybės
biudžetas
Biudžetas 95
tūkst. Lt.
Finansavimo
šaltiniai:
valstybės
biudžetas,
savivaldybės
biudžetas

Šilutės F. Bajoraičio
viešoji biblioteka, tel. 8441-78212, el. p.:
prusija@silutevb.lt

Parengiamas
2015–2016 m.
Išleidimas 2017
m., pristatymas
2017-02-16

Finansavimo
šaltiniai:
labdaros lėšos

Šilutės F. Bajoraičio
viešoji biblioteka, tel. 8441-78212, el. p.:
prusija@silutevb.lt

Biudžetas 5,5

Šilutės F. Bajoraičio
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Šilutė – Mažosios Lietuvos kraštas, turintis
unikalų, per 500 įžymių krašto veikėjų sąrašą.
Ryškūs knygnešių, knygininkų, istorinių ir
kultūros asmenybių gyvenimo ir kūrybos
keliai. Valstybės pasididžiavimas – jos
žmonės, istorijos ir dabarties kūrėjai.
Paskelbiamas įžymių krašto žmonių, gimusių,
gyvenusių ir kūrusių pastarąjį šimtmetį (1918
– 2018) Šilutėje sąrašas. Parengiamas ir
išleidžiamas žodynas, kurio apimtis – 32
spaudos lankai, 512 puslapių, iliustruotas
nuotraukomis.
AKCIJA!
Pilietinių, bendruomeninių iniciatyvų
Bibliotekininkai
organizavimas, gerų darbų, nesusijusių su
bendruomenei „Šimtas bibliotekininkų veikla, atlikimas. Viešinama
gerumo akimirkų“
virtualiame gerų darbų dienoraštyje
www.silutevb.lt.
„Mažosios Lietuvos
Parengiamos šešios keliaujančios parodos su

Šilutės rajono
savivaldybės F.
Bajoraičio
viešoji
biblioteka

Šilutės rajono
savivaldybės F.
Bajoraičio
viešoji
biblioteka
Šilutės rajono

24

asmenybės – lietuvių
tautos atgimimui
(2015–2018)“
Keliaujančių
ekspozicijų ciklas su
virtualiu gidu.

virtualiais gidais Mažosios Lietuvos kultūros
ir visuomenės veikėjų jubiliejams ir
sukaktims paminėti (Vydūnui, Vasario 16osios signatarui Kazimierui Steponui Šauliui
ir kt.).

savivaldybės F.
Bajoraičio
viešoji
biblioteka

tūkst. Lt.
Finansavimo
šaltiniai:
valstybės
biudžetas,
savivaldybės
biudžetas

viešoji biblioteka, tel. 8441-78212, el. p.:
prusija@silutevb.lt
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Projektas „Šimtas
poezijos šimtaeilių
„Lie-tu-va′100“,

Devyniolikos bendrojo lavinimo mokyklų
moksleiviai, šilutiškiai ir kraštiečiai kuria 100
poezijos šimtaeilių. Iš jų atrenkami geriausi,
parengiama ir išleidžiama šimtaeilių knyga.
Pastatomas poezijos spektaklis „Lie-tuva′100“.

Šilutės rajono
savivaldybės F.
Bajoraičio
viešoji
biblioteka,
Šilutės rajono
Švietimo skyrius

Biudžetas 34
tūkst. Lt.
Finansavimo
šaltiniai:
valstybės
biudžetas,
savivaldybės
biudžetas

Šilutės F. Bajoraičio
viešoji biblioteka, tel. 8441-78212, el. p.:
prusija@silutevb.lt
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Trys knygos renginių
Nacionalinės premijos laureatų, Geriausių
ciklai „Valstybės laiko metų knygų, Valstybės 100-mečiui skirtų
ženklai: literatūra,
istorinių leidinių pristatymai, fundamentaliųjų
menas, muzika“
profesionalaus meno ir muzikos programų
pristatymai.

Šilutės rajono
savivaldybės F.
Bajoraičio
viešoji
biblioteka

Šilutės F. Bajoraičio
viešoji biblioteka, tel. 8441-78212, el. p.:
prusija@silutevb.lt
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Dvi keliaujančios
Vakarų Lietuvos
jaunimo istorijos žinių
lygos-turnyrai „Laiko
mašina šimtmečio
greitkeliu!“

Šilutės rajono
savivaldybės F.
Bajoraičio
viešoji
biblioteka

Biudžetas 24
tūkst. Lt.
Finansavimo
šaltiniai:
valstybės
biudžetas,
savivaldybės
biudžetas
Biudžetas 14
tūkst. Lt.
Finansavimo
šaltiniai:
valstybės
biudžetas,
savivaldybės
biudžetas

Dvylikos Vakarų Lietuvos viešųjų bibliotekų
jaunimo komandų penkių raundų turnyrailygos „Valstybė – tai aš“, ugdant istorinį,
kultūrinį, pilietinį sąmoningumą ir aktyvumą.
Nugalėtojams dovanojamas valstybingumo
simbolis – Lietuvos vėliava.

Šilutės F. Bajoraičio
viešoji biblioteka, tel. 8441-78212, el. p.:
prusija@silutevb.lt

2015 m.
šimtaeilių
kūrimas;
2016 m. knygos
rengimasspausdinimas;
2017–2018 m.
poezijos
spektaklis
(rodomas
2018-02-16)
2016-03-11 ir
kasmet

2016-02-16
2018-02-16
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Leidinys apie 1918 m.
vasario 16 d. Lietuvos
Nepriklausomybės
Akto signatarus ir
kitus Lietuvos
valstybės vadovus,
represuotus sovietinės
okupacinės valdžios

73

Leidinys, skirtas 1949
m. vasario 16 d.
Lietuvos Laisvės
Kovos Sąjūdžio
Tarybos deklaracijai

Parengti ir 2017 m. išleisti istorinę atmintį ir
ją aktualizuojantį dokumentinį paveldą
pristatantį leidinį (rašytinių dokumentų ir
fotodokumentų rinkinį) apie 1918 m. vasario
16 d. Lietuvos Nepriklausomybės Akto
signatarus ir kitus valstybės vadovus,
įnešusius reikšmingą indėlį į modernios
valstybės pagrindų kūrimą bei represuotus
sovietinės okupacinės valdžios.
Leidinyje numatoma skelbti dokumentus apie
sovietinio okupacinio režimo represuotus
1918 m. vasario 16 d. akto signatarus
Lietuvos valstybės vadovus V. Mironą, K.
Bizauską, A. Stulginskį, D. Malinauską, P.
Dovydaitį, P. Klimą, A. Voldemarą ir kt.
(apie 107 asmenis).
Leidinio spaudos tiražas – 600 egz. Leidinį
numatoma skirti bendrojo lavinimo mokyklų
ir savivaldybių viešosioms bibliotekoms,
pilietinį ir tautinį ugdymą vykdančioms
institucijoms.
Parengti ir 2017 m. išleisti rašytinių
dokumentų ir fotodokumentų rinkinį apie
Lietuvos valstybės teisės aktą – 1949 m.
vasario 16 d. Lietuvos Laisvės Kovos
Sąjūdžio (LLKS) Tarybos deklaraciją – ir
Lietuvos Laisvės kovas, gynusias, saugojusias
ir puoselėjusias pamatines 1918 m. vasario 16
d. Lietuvos Nepriklausomybės akto idealais
pagrįstas valstybės ir visuomenės vertybes,
tautos tapatybę ir pilietiškumą.
Leidinyje numatoma skelbti 1949 m. vasario
16 d. LLKS Tarybos deklaraciją ir susijusius
Lietuvos Laisvės kovų dokumentus, kurie
atskleidžia 1918 m. vasario 16 d. idealų
reikšmę pasipriešinimo dvasiai, tautos

Lietuvos
ypatingasis
archyvas

30000 Lt /
projekto
įgyvendinimui
skirtos lėšos

Direktoriaus
pavaduotojas Kęstutis
Remeika, tel. 261 9612,
el. paštas
k.remeika@archyvai.lt

Lietuvos
ypatingasis
archyvas

30000 Lt /
projekto
įgyvendinimui
skirtos lėšos

Direktoriaus
pavaduotojas Kęstutis
Remeika, tel. 261 9612,
el. paštas
k.remeika@archyvai.lt
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Kilnojamoji ir virtuali
paroda apie 1918 m.
vasario 16 d. Lietuvos
Nepriklausomybės
Akto signatarus ir
kitus Lietuvos
valstybės vadovus,
represuotus sovietinės
okupacinės valdžios

75

Kilnojamoji ir virtuali
paroda apie 1949 m.
vasario 16 d. Lietuvos
Laisvės Kovos
Sąjūdžio Tarybos
deklaraciją

tapatybei, istorinei ir pilietinei savimonei,
demokratinėms ir parlamentinėms tradicijoms
puoselėti.
Leidinio spaudos tiražas – 1000 egz. Leidinį
numatoma skirti bendrojo lavinimo mokyklų
ir savivaldybių viešosioms bibliotekoms,
pilietinį ir tautinį ugdymą vykdančioms
institucijoms.
2017 m. parengti kilnojamąją ir virtualią
rašytinių dokumentų ir fotodokumentų parodą
apie 1918 m. vasario 16 d. Lietuvos
Nepriklausomybės Akto signatarus, Lietuvos
Respublikos Prezidentus, Ministrus
pirmininkus ir kitus valstybės vadovus,
įnešusius reikšmingą indėlį į modernios
valstybės pagrindų kūrimą bei represuotus
sovietinės okupacinės valdžios. Numatoma
parengti ir išleisti kilnojamosios parodos
katalogą.
Parodos skiriamos šioms tikslinėms grupėms:
bendrojo lavinimo mokyklų ir regionų
bendruomenėms; pilietinio ir tautinio ugdymo
programas ir iniciatyvas įgyvendinančioms
institucijoms bei organizacijoms; kitoms
tautos dokumentiniu paveldu ir istorine
atmintimi besidominčioms Lietuvos ir
užsienio jaunimo ir suaugusiųjų grupėms.
2017 m. parengti kilnojamąją ir virtualią
rašytinių dokumentų ir fotodokumentų parodą
apie Lietuvos valstybės teisės aktą – 1949 m.
vasario 16 d. Lietuvos Laisvės Kovos
Sąjūdžio (LLKS) Tarybos deklaraciją ir
Lietuvos Laisvės kovas, gynusias, saugojusias
ir puoselėjusias pamatines 1918 m. vasario 16
d. Lietuvos Nepriklausomybės akto idealais
pagrįstas valstybės ir visuomenės vertybes,

Lietuvos
ypatingasis
archyvas

6000 Lt /
projekto
įgyvendinimui
skirtos lėšos

Direktoriaus
pavaduotojas Kęstutis
Remeika, tel. 261 9612,
el. paštas
k.remeika@archyvai.lt

Lietuvos
ypatingasis
archyvas

6000 Lt /
projekto
įgyvendinimui
skirtos lėšos

Direktoriaus
pavaduotojas Kęstutis
Remeika, tel. 261 9612,
el. paštas
k.remeika@archyvai.lt
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Stacionari paroda
„Lietuvos metai“

77

Dokumentų rinkinys
„Moderniosios Kauno
miesto savivaldos
kūrimasis 1918–1920
metais“

78

Virtualios ir

tautos tapatybę ir pilietiškumą.
Parodose numatoma eksponuoti 1949 m.
vasario 16 d. LLKS Tarybos deklaraciją ir
susijusius Lietuvos Laisvės kovų dokumentus,
kurie atskleidžia 1918 m. vasario 16 d. idealų
reikšmę pasipriešinimo dvasiai, tautos
tapatybei, istorinei ir pilietinei savimonei,
demokratinėms ir parlamentinėms tradicijoms
išsaugoti ir puoselėti.
Parodos skiriamos šioms tikslinėms grupėms:
bendrojo lavinimo mokyklų ir regionų
bendruomenėms; pilietinio ir tautinio ugdymo
programas ir iniciatyvas įgyvendinančioms
institucijoms bei organizacijoms; kitoms
tautos dokumentiniu paveldu ir istorinė
atmintimi besidominčioms Lietuvos ir
užsienio jaunimo ir suaugusiųjų grupėms.
2018 m. kartu su Lietuvos nacionaliniu
muziejumi parengti parodą, kurioje numatoma
eksponuoti svarbiausius Lietuvos valstybės
kūrimosi ir istorijos puslapius atspindinčius
dokumentus.
Atrinkti dokumentai atspindi politinę,
ekonominę, socialinę ir kultūrinę to meto
aplinką Kaune. Šiam leidiniui rekomendacijas
yra parašę Vytauto Didžiojo universiteto
profesorius, humanitarinių mokslų daktaras
Zigmantas Kiaupa ir Vytauto Didžiojo
universiteto docentas, humanitarinių mokslų
daktaras Jonas Vaičenonis. Leidinys
parengtas publikuoti. Leidinio spaudos tiražas
– 1000 egz. Jis būtų įdomus tiek akademinei,
tiek ir plačiajai visuomenei, atliktų ne tik
mokslinę, bet ir edukacinę funkciją.
Numatoma eksponuoti svarbiausius Lietuvos

Lietuvos
centrinis
valstybės
archyvas

30000 Lt/
projekto
įgyvendinimui
skirtos lėšos

Kauno apskrities 20000 Lt /
archyvas
projekto
įgyvendinimui
skirtos lėšos

Lietuvos

Iš biudžeto lėšų

Dokumentų sklaidos
skyriaus vedėja
Džiuginta Stankevičienė,
tel. 247 7802, el.paštas
dz.stankeviciene@archyv
ai.lt
Archyvo direktorius
Gintaras Dručkus, tel. (8
37) 323111,
el. paštas
g.druckus@archyvai.lt

Informacijos ir
28

stacionarios parodos,
skirtos Lietuvos
valstybės atkūrimo
šimtmečiui paminėti

valstybės kūrimosi ir istorijos puslapius
atspindinčius dokumentus iš valstybės
archyvų fondų.

vyriausiojo
archyvaro
tarnyba
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Edukaciniai renginiai
moksleiviams apie
Lietuvos
Nepriklausomybės
Akto signatarus

Lietuvos mokyklose organizuojami renginiai
apie 1918 m. vasario 16 d. Lietuvos
Nepriklausomybės Akto signatarus ir kitus
valstybės vadovus, įnešusius reikšmingą
indėlį į modernios valstybės pagrindų kūrimą.

Lietuvos
centrinis
valstybės
archyvas

5000 Lt /
projekto
įgyvendinimui
skirtos lėšos
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Nacionalinės
tapatybės ženklų
puoselėjimo bei
kultūrinės atminties
simbolių aktualinimo
projektas TAUTOS
NAMAI

Idėjos esmė
Tautos namai yra ten, kur gyvena Tauta, kur
jos atmintį išreiškia nacionalinės tapatybės
ženklai - archeologiniai, architektūriniai,
meniniai, memorialiniai ir kt. paminklai –
svarbiausi Tautos istorijos ir jos kultūros
simboliai: pilys, piliakalniai, šventovės,
dvarai, etnografiniai statiniai, muziejai,
paminklai, memorialiniai objektai ir pan.
Projekto idėja – Lietuvos valstybės atkūrimo
šimtmečiui 2018 m. parengti ir įgyvendinti
nacionalinį projektą - kultūrinės tapatybės
svarbiausiųjų ženklų aktualinimo programą
„Tautos namai“, kurioje visuomenė kiekvieną
Lietuvos pilietį nuo jauno iki brandaus
amžiaus kviestų aplankyti konkrečius
istorinius ir kultūrinius objektus visoje
Lietuvoje, pajusti jų savitumą, vertę ir svarbą,
suvokti jų dabarties reikšmingumą ir reikšmę
ateičiai.

Lietuvos
muziejų
asociacija

Projekto
biudžetas
295 tūkst. lt.
Finansavimo
šaltiniai
ES struktūrinių
fondų
finansavimas;

dokumentų naudojimo
skyriaus vedėja Ilona
Nečiporenkienė, tel. 265
1052,
el. paštas
i.neciporenkiene@archyv
ai.lt
Dokumentų sklaidos
skyriaus vedėja
Džiuginta Stankevičienė,
tel. 247 7802, el. paštas
dz.stankeviciene@archyv
ai.lt
Lietuvos muziejų
asociacija,
pirmininkas
Raimundas Balza
Šnipiškių g. 3, LT-09309
Vilniusel./faksas: +370 5
2790918El.paštas:
muzasoc@gmail.com
www.museums.lt

Valstybės
biudžeto lėšos;
Savivaldybių
disponuojamos
lėšos;
Rėmėjų parama

Projekto kūrimo ir vykdymo etapai
2015-2016 ekspertai, įtraukdami
29

visuomenę, atrenka 150 svarbiausių objektų –
nacionalinės tapatybės simbolių, kuriuos
būtina pamatyti ir pažinti kiekvienam
Lietuvos piliečiui.
2017 m. įvykdoma viešoji
nacionalinė atranka - visuomenė balsuoja,
atrinkdama iš jų 100 svarbiausių Lietuvos
kultūros tapatybės objektų – simbolių (pilys,
piliakalniai, šventovės, dvarai, etnografiniai
statiniai, muziejai, paminklai, memorialiniai
objektai ir pan.).
2018 m. vykdomas projektas –
pagal parengtą žemėlapį ir kelionių po
objektus vadovą (žinynas knyga ir eformomis) kultūrinio kelio būdu visuomenė
kviečiama atvykti į renginius 100 objektų,
kuriuos Lietuvos muziejai su partneriais –
bibliotekomis, archyvais, kultūros centrais,
kitomis paveldo institucijomis, edukacinėmis
įstaigomis (universitetai, kolegijos,
gimnazijos, mokyklos), laikraščių
redakcijomis, TV, radijo stotimis,
savivaldybėmis ir seniūnijomis bei kt.
socialiniais partneriais.
Idėjos visuotinumas
XIX a. pab. ir XX a. pradžioje Lietuvos
šviesuolių (J. Basanavičiaus, M. K. Čiurlionio
ir kt.) iškelta ir pardėta įgyvendinti idėja
Vilniuje ant Tauro kalno pastatyti Tautos
namus buvo okupuotos Lietuvos, neturėjusios
net sostinėje nei vienos lietuviškos
institucijos, nacionalinis projektas, kuris
pirminiu pavidalu nebuvo įgyvendintas.
Visiškai kitokia situacija susidarė XX a. pab. XXI a. pr. - Vilnius yra modernios europinės
30

Lietuvos valstybės centras, kuriame veikia
nacionalinės tapatybės kultūros svarbiausias
vertybes sukaupusios institucijos – archyvai,
bibliotekos, teatrai, muziejai, koncertinės
organizacijos ir kt. kultūros bei meno
institucijos, „Dainų šventės“ būstinė,
moksliniai institutai ir pan. Jose yra sutelkta ir
puoselėjama tai, kas ketinta sukaupti „Tautos
namų“ institucijoje XX a. pradžioje:
Nacionalinėje dailės galerijoje saugoma ir
rodoma tautinė dailė nuo pat pirmųjų
lietuviškų parodų, Lietuvių kalbos,
Literatūros ir tautosakos institutuose, Lietuvos
muzikos ir teatro akademijoje, Lietuvos dailės
ir Lietuvos nacionaliniame bei kt. muziejuose,
Nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje
ir kitose bibliotekose, Lietuvos istorijos
institute ir keliuose nacionaliniuose
archyvuose, saugoma ir tiriama bei
populiarinama tautosaka, istorijos ženklai,
archeologijos radiniai, kitos nacionalinės
vertybės. Jos skelbiamos ir e-erdvėje (LIBIS,
LIMIS ir kt. kultūros duomenų portalai),
publikuojamos pasauliniuose portaluose.
Minint Lietuvos valstybės atkūrimo 100mečio jubiliejų, svarbu suvokti nebe vienos
institucijos (planuotos prieš šimtą metų ir
neįgyvendintos) svarbą, o visų Lietuvos
tapatybės svarbiausiųjų objektų svarbą visoje
Lietuvoje, visuose jos regionuose, kad
dabarties Lietuvos visuomenė jaustų gyvą ryšį
su jais, suvoktų jų brangumą ir vertingumą ir
dabarčiai, ir ateičiai.
Todėl Lietuvos muziejų asociacija inicijuoja
projektą, kurį sutelktomis jėgomis galėtų
įgyvendinti 2018 m. kultūros paveldo
31

saugojimo ir puoselėjimo institucijos ir jų
asociacijos kaip vieningą nacionalinį projektą.
81

Lietuvos valstybės
atkūrimo šimtmečiui
skirti
Lietuvos muziejų
kelio
projektai
„Vasario 16-tosios
kūrėjai ir
puoselėtojai“
(2017 metai)
ir
„Nepriklausomybės
metų ženklai“
(2018 metai)

Lietuvos muziejų asociacijos
nacionalinis kultūrinės atminties aktualinimo
visoje Lietuvoje projektas „Lietuvos muziejų
kelias“ pradėtas 2012 m. ir sėkmingai
įgyvendinamas jau trečius metus, 2014-2018
m. skiriamas Lietuvos valstybės atkūrimo
šimtmečiui ir bus sutelktas į svarbiausių
kultūrinių vertybių aktualųjį pristatymą ir
įtaigų populiarinimą. 2017 ir 2018 metų
temos susietos su svarbiausiais
Nepriklausomybės metų ženklais ir idėjomis:
2017 m. - Lietuvos muziejų kelias
„Vasario 16-tosios kūrėjai ir puoselėtojai“ –
apjungs visoje Lietuvoje turimus
memorialinius muziejus su įdomiais
eksponatais, vietoves, kitus atminties ženklus,
tradicines šventes, bendruomenes buriančius
renginius, kuriais aktualiai galėsime pažvelgti
į Vasario 16-tosios kūrėjus ir puoselėtojus:
rašytojus, švietėjus, dailininkus,
Nepriklausomybės akto signatarus ir kt.
ryškiausias asmenybes. Ši programa bus
formuojama per asmenybių aktualinimo
personalinę prizmę.
2018 m. - Lietuvos muziejų kelias
„Nepriklausomybės metų ženklai“ - Lietuvos
nepriklausomybės atkūrimo 1918 m. vasario
16 d. – šimtmečio jubiliejaus metais
apmąstys ir šiuolaikiškai išreikš Lietuvos
Respublikos 1918 - 1940 m. svarbiausius
laimėjimus, kurie paženklino mokslo, menų,
kultūros plėtojimą, švietimą, pramonės raidą,
diplomatijos ir kt. sričių plėtrą.

Lietuvos
muziejų
asociacija

Projekto
biudžetas
384 tūkst. lt
Finansavimo
šaltiniai
ES struktūrinių
fondų
finansavimas:

Lietuvos muziejų
asociacija, pirmininkas
Raimundas Balza
Šnipiškių g. 3, LT-09309
Vilnius Tel./faksas: +370
5 2790918El.paštas:
muzasoc@gmail.com
www.museums.lt

Valstybės
biudžeto lėšos:
Savivaldybių
disponuojamos
lėšos:
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2017-2018 m. Lietuvos muziejų kelias
vyks visuose Lietuvos regionuose nuo
Vasario 16 šventės iki rugsėjo viduryje
minimos Europos kultūros paveldo dienos.
Projekte dalyvaus per 50 Lietuvos
nacionalinių, valstybinių, savivaldybių ir
žinybinių muziejų.
Apie Lietuvos muziejų kelią 2014 –
2018 metais:
Nacionalinis kultūros paveldo
aktualinimo, kultūrinio turizmo plėtros ir
modernių muziejinių iniciatyvų edukacinis
projektas "Lietuvos muziejų kelias",
atitinkantis Europos Tarybos kultūros kelių
programos strategiją, pirmą kartą buvo
surengtas 2012 - Muziejų metais. Jis
paskatino muziejinę bendruomenę susitelkti
bendram visuotiniam sumanymui ir įtraukė
visų Lietuvos regionų visuomenę į jo
dalyvavimą (projektas išsamiai pristatytas
www.muziejai.lt) Šis projektas - vienintelis
pilnavertis nacionalinis kultūros kelias - davė
daug naujų impulsų jo plėtojimui ir
atnaujinimui. 2013 m. vykdytas II Lietuvos
muziejų kelias buvo sutelktas į 1863 m.
sukilimo atminties aktualinimą ir yra
sėkmingai įgyvendintas. Dviejų metų
Lietuvos muziejų kelio patirtis ir jo
tobulinimo siekiai buvo aptarti Lietuvos
muziejų asociacijos 2013 m. lapkričio 28–29
d. Druskininkuose surengtame kultūros kelių
ir kultūrinį turizmą skatinančių projektų
seminare „Lietuvos muziejų kelias: patirtis ir
plėtojimo 2014–2018 m. gairės“, kuriame
permąstytas ir išgrynintas naujas penkerių
metų Lietuvos muziejų kelių ciklas, skirtas
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Lietuvos valstybės atkūrimo 100 metų
jubiliejui, kuris bus minimas 2018 m. vasario
16 d. Seminare, įvertinus 2012-2013 metų
Lietuvos muziejų kelių vykdymo patirtis,
surengtos diskusijos dėl 2014–2018 m.
Lietuvos muziejų kelio temų, kviečiant
Lietuvos kultūros ir meno asociacijų atstovus
prisidėti prie nacionalinio kultūros kelio ciklo
rengimo. Temų išgryninimui pasirinkti šie
kriterijai: visuotinumas (temos turi būti
aktualios ir svarbios daugumai Lietuvos
muziejų, jos būtų susiję su kaupiamais ir
rodomais fondais, suprantamos ir
patrauklios); atraktyvumas (kad tema leistų
kurti šiuolaikinius istorijos aktualinimo
renginius, panaudojant geriausią muziejų
patirtį); aktualumas (kad pasirinktos temos
sietųsi su artėjančiu Valstybės atkūrimo
jubiliejumi ir taptų valstybės kultūros istorijos
svarbia atodanga). Pagal šiuos kriterijus
pasiūlytas ir Lietuvos muziejų bendruomenės
sutartinai patvirtintas penkerių metų Lietuvos
muziejų kelio temų ciklas:
2014 m. – Lietuvos muziejų kelias
„Atrastieji lobiai ir įmintos paslaptys“ įdėmiai ir kūrybingai pažvelgtų į Lietuvos
muziejuose sukauptas archeologines vertybes,
kurios atidengia tiek baltų kultūros atmintį,
tiek krikščioniškosios Lietuvos senuosius
amžius, bei siekia sudominti kitomis
svarbiomis atodangomis: surastais
rankraščiais, įmintais įvairių kultūros vertybių
atsiradimo, jų įgijimo slėpiniais, kuriuos
pristato naujausi tyrimai, Lietuvos ir užsienio
archyvuose surasti duomenys, pastaruoju
metu surasti šaltiniai, atlikti restauravimo
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darbai ir kitos atodangos;
2015 m. - Lietuvos muziejų kelias
„Liaudies meno grožis“ – atsižvelgiant į tai,
kad 2015-ieji metai LR Seimo paskelbti
Lietuvos etnografinių regionų metais, apimtų
kitą ypač svarbų nacionalinės kultūros klodą –
lietuvių liaudies meną, kurio labai daug
sukaupta vietos muziejuose visoje Lietuvoje.
Tad artėjant į Vasario 16-osios šimtmetį,
dėmesys liaudies menui būtų labai natūrali ir
svarbi edukacinio festivalio pavidalą
įgyjančio Lietuvos muziejų kelio tematika;
2016 m. - Lietuvos muziejų kelias
„Dvarų kultūros atspindžiai“ - leistų tiek
atskleisti muziejų saugomas vertybes, tiek iš
esmės į dvarus, jų statinius, istorinius parkus
pažvelgti kaip į Europos kultūros formą, kuri
Lietuvoje egzistavo ypatingai gausiais
estetiniais pavidalais šalia etninės (tradicinės)
baltų kultūros;
2017 m. - Lietuvos muziejų kelias
„Vasario 16-tosios kūrėjai ir puoselėtojai“ –
apjungtų visoje Lietuvoje turimus
memorialinius muziejus su įdomiais
eksponatais, vietoves, kitus atminties ženklus,
tradicines šventes, bendruomenes buriančius
renginius, kuriais aktualiai galėtume pažvelgti
į Vasario 16-tosios kūrėjus ir puoselėtojus:
rašytojus, švietėjus, dailininkus,
Nepriklausomybės akto signatarus ir kt.
ryškiausias asmenybes. Ši programa būtų
formuojama per asmenybių aktualinimo
prizmę.
2018 m. - Lietuvos muziejų kelias
„Nepriklausomybės metų ženklai“ - Lietuvos
nepriklausomybės atkūrimo 1918 m. vasario
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16 d. – šimtmečio jubiliejaus metais
apmąstytų ir šiuolaikiškai išreikštų Lietuvos
Respublikos 1918 - 1940 m. svarbiausius
laimėjimus, kurie paženklino mokslo, menų,
kultūros plėtojimą, švietimą, pramonės raidą,
diplomatijos ir kt. sričių plėtrą.
Lietuvos muziejų kelio penkerių metų
ciklas nuo 2014 m. prasidės kasmet vasario
16-ąją, ir bus užbaigtas kiekvienų metų
Europos paveldo dienų renginiais (rugsėjo
mėn.). Sudaryta darbo grupė, kuri
koordinuoja Lietuvos muziejų kelio renginius
visuose regionuose: Aukštaitijoje, Dzūkijoje,
Sūduvoje, Žemaitijoje, Mažojoje Lietuvoje, o
projekto vykdymą įsijungia ir bibliotekos,
archyvai, aukštosios mokyklos,
paminklosaugos specialistai.
2014 m. Lietuvos muziejų kelyje
„Atrastieji lobiai ir įmintos paslaptys“ ketina
dalyvauti per 50 Lietuvos muziejų, kurie
saugo baltiškojo ir europinio paveldo
archeologines vertybes, kurie yra atlikę
reikšmingas archyvines atodangas, po
restauravimo darbų sugrąžinę kūriniams
pirminį vaizdą, įminę anksčiau nežinotas
kultūros ir meno vertybių atsiradimo,
autorystės, meninio savitumo paslaptis,
archyvuose suradę ypač svarbius duomenis,
nustatę anksčiau nežinotas kultūrinių sąsajų
gijas. Per septynis mėnesius Lietuvos muziejų
kelias 2014 m. pakvies beveik į šimtą
renginių ne tik muziejuose, bet ir dvaruose, jų
parkuose, šventovėse, piliakalniuose,
alkakalniuose, prie surastų archeologinių
paminklų ir kt. erdvėse, kur bus organizuoti
muziejinės edukacijos projektai, senovę
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menančiose erdvėse rengiami įtaigūs
mokymai bei įvairūs teatriniai reginiai,
muzikiniai projektai, instaliacijos,
vizualizacijos ir pan. specialieji muziejiniai
renginiai.
2014 m. Lietuvos muziejų kelyje bus
naujai aktualinami archeologiniai atradimai
Dubingiuose, kunigaikščių Radvilų pilyje, ir
Vilniuje, Lietuvos didžiųjų kunigaikščių rūmų
teritorijoje, Anykščių Šeimyniškėlių
(Vorutos) piliakalnyje ir daugelyje kitų
Lietuvos vietų, o gyvosios archeologijos
Lietuvos istorinėse sostinėse Kernavėje ir
Trakuose specialieji projektai suteiks naujų
impulsų suvokti nacionalines kultūros
atodangas, atvers įmintas paslaptis. Muziejų
kelio 2014 m. programa apims laibai įvairius
renginius: ekspozicijų atnaujinimus, parodas
muziejuose, kilnojamąsias parodas, e-parodas,
leidinius ir e-leidinius, meninės edukacijos
projektus, dalyvavimo turistinėse išvykose į
archeologijos objektus, festivalių, švenčių,
gyvųjų archeologijos dienų renginius, video
projektus (archeologijos darbus pristatantys
filmai, TV laidos, susitikimai su archeologais,
įvairių kultūros istorijos sričių tyrinėtojais,
instaliacijos, poezijos, literatūros skaitymai,
istorijos langai aikščių ekranuose (video
pasakojimai) ir kt.
Projektas išsamiai bus pristatomas
Lietuvos muziejų svetainėje internete
www.muziejai.lt, kuriame skelbiamos 201213 įgyvendintos Lietuvos muziejų kelių
programos.
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Lietuvos mokslo Vieno tomo
Skaitytojams pateikiama knyga daugeliu poakademija
lietuvių k.
žiūrių yra neklasikinė ir naujoviška. Joje
parengimui,
1. Nepriklausomybės
atskleidžiama kaip nepriklausomybės
honorarams ir
atgavimas ir
atgavimas paveikė savitos Lietuvos
spaudai apie 60.
šimtmečio
modernios tapybos tradicijos tapsmą ir tolesnę
000 lt.
lietuvos dailės
raidą. Autorius išskirtinį dėmesį sutelkia į
metamorfozės
Vyriausybės
(38 sp.l., 96 sp. 120 j b. reikšmingiausių Lietuvos dailei mokyklų,
programa ir
(siūloma išleisti lietuvių krypčių ir figūrų M. K. Čiurlionio, J.
Vienožinskio, M. Dobužinskio, V.
fondai
anglų, prancūzų k.)
Eidukevičiaus, A.Samuolio, A. Galdiko, A.
Gudaičio, L. Truikio, J. Mačiūno, Ž. Mikšio,
P. Gailiaus, A. Savicko, A. Švegzdos, V.
Kisarausko, V. Antanavičiaus, P. Repšio, L.
Katino, E. A. Cukermano, R. Dichavičiaus, A.
Každailio, R. Oranto, D. Kaščiūnaitės, M.
Skudučio, R. Daniliausko, Š. Saukos, D.
Dokšaitės, V. Lingio ir kitų savitumo
atskleidimą. Atskira knygos dalis yra skirta
unikaliai litvakų dailės tradicijai.

Akad., hum. m. habil. dr.
Antanas Andrijauskas
Lietuvos mokslo
akademija

Jei leidinys bus
leidžiamas anglų
ar prancūzų k.
prisideda
vertimo išlaidos

Tel. 8 683 49 171
aandrijauskas@gmail.co
m

2. Čiurlionio kūrybos Monografijoje įvairiais aspektais gvildenamas
M. K. Čiurlionio universalumo fenomenas.
universumas:
Glaustai aptariamos jo kūrybos
nesuprasto genijaus
marginalizavimo priežastys, sąsajos su
tragiškas skrydis
(38 sp.l., 96 sp. 120 j b. įvairiomis meno kryptimis, kūrybinės raiškos
(siūloma išleisti lietuvių savitumas muzikos, literatūros, kritikos,
tapybos, grafikos ir kitose srityse. Išryškinami
anglų, prancūzų k.)
specifiniai Čiurlionio meninės kūrybos
proceso ypatumai, jų ryšys su menininko
asmenybe ir kūrybiniu jos potencialu.
Atskleidžiamas kūrybos sąsajos su supusiu
landšaftu, psichoetniniais lietuvių mentaliteto
, tautosakos ypatumais, įgavusiais Čiurlionio
muzikoje ir dailėje modernų pavidalą.
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„Debesis“
(skulptūrinis objektas)

Iš nerūdijančio plieno vamzdžio (iki 1 m
skersmens) pagamintas skulptūrinis objektas
„Debesis“ – tarsi milžiniškas ekranas,
kuriame atsispindi Lietuvos gyvenimas:
besikeičiantys metų laikai, saulėtekiai ir
saulėlydžiai, praeivių veidai, dangumi
plaukiantys tikri debesys.. Plieno materija,
reflektuojanti nuolatinį šalies kitimą, perteikia
jos esminę dvasinės gyvybės ypatybę nuolat
judėti, persikūnyti keičiant pavidalus,
substancijas, trajektorijas.
Jungdamas žemę ir dangų, debesis
simbolizuoja laisvės įdėją – nuolatinę kaitą
išliekant savimi.

Galerija „terra
recognita“

Preliminarus
projekto
biudžetas – nuo
2 iki 3 mln. Lt;
papildomi
finansavimo
šaltiniai privatūs rėmėjai
– 5000 Lt.

Projekto autorius:
Saulius Vaitiekūnas,
kontaktinis asmuo: Elita
Užuotaitė; tel. nr. +370
673 86640;
galerija@terrarecognita.lt

LDK pajėgų
paramos fondas

Minimali trejų
metų suma
70000 EUR;
nacionaliniai,
Europos
Sąjungos,

Rytis Pivoriūnas,
Tel. Nr. 861025972,
TavoLDKiki2018@gmai
l.com

Lietus-Lietuva-Laisvė. Lietuvą su lietumi
siejantis debesis tampa tam tikra mūsų šalies
metafora. Nuolat kitusi ir atsinaujinusi, per
savo gyvavimo šimtmetį Lietuvos valstybė vis
viena išlieka savimi.. kaip tas laisvas,
dangumi keliaujantis debesis..
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Lietuvos Dvasios
Kanonas

Ar būtina turėti visą Lietuvą vienijančią
tapatybės idėją, ir kokia ta idėja galėtų būti?
Tavo LDK strategijos kūrimo santalka –
Lietuvos Didingumo Koalicija – ketino ir
toliau sieks telkti Lietuvos Didingumo Kūrėjų
pajėgas. Šios Lietuvą Derinančios

Skulptūrinis
objektas
pagamintas iš
nerūdijančio
plieno,
pasirinkto dėl
savo
ilgaamžiškumo,
patvarumo ir
nereikalaujančio
papildomos
priežiūros.
Atspindėdamas
daiktus ir pro
šalį einančius
žmones, plienas
taip pat
naudingas
siekiant pilnai
įgyvendinti
projekto idėją.
Dienos metu
skulptūrai nebus
reikalingas
papildomas
apšvietimas,
apšviesti ją
reikės tik naktį.
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Kampanijos siekis (pa)skleidžiamas
dešimtimi Lietuvos Dvasios Krypčių, t. y.
meno, religijos, filosofijos, moralės, teisės,
politikos, švietimo, verslumo, lyderystės ir
lietuviško tapatumo Lavinančiais Dvasią
Kanalais. Visa tai kol kas koduojama
maždaug tūkstančiu LDK simbolio reikšmių,
įžvelgtų apmąstant ir apibendrinant
minėtąsias Lietuvos Dvasios Kryptis. Tokiu
būdu siekiama sukurti pamatinius apmatus ar
nužymėti Lietuvos identiteto strategijos ir
skatinamo proveržio gaires.
Taigi Tavo LDK santalka imtųsi
iškristalizuoti Lietuvos Dvasios Kanoną –
žaismingą, vieningą ir galingą simbolinio
mąstymo ideologinį užtaisą, arba Lietuvių
Didingumo Konstituciją – lietuviškosios
tapatybės savikūros gaires ir Lietuvos
Didžiosios Kultūros reprezentacinį modelį.
Neretai apgailestaujama, kad Lietuva nebeturi
integruojančios, mobilizuojančios vizijos;
mes norime priminti, kad turime tokią
vienijančią idėją – Oskaro Milašiaus Lietuvos
kaip Šiaurės Atėnų pranašystę: „negando
metams praėjus, lietuvių tauta atsigaus ir
Europoje atliks moralinį vaidmenį kaip
Antikos laikais Atėnai“. Todėl LDK pajėgų
misiją suprantame kaip angažavimąsi
Lietuvos Dvasinei Kilčiai, kaip „kelio
grindimą“ ateities kūrėjams, nes tik jų
pakankama kiekybinė ir kokybinė sinergija
generuos estetinę, ekologinę, subalansuotą
intelekto bei realizuojamo veiksmo energiją.
Siekti Lietuvos Dvasinio (prisi)Kėlimo(si) –
vis dar mūsų tautos ir valstybės išlikimui
istorinis iššūkis bei nuolatinė būtinybė

Europos
ekonominės
erdvės
finansinio
mechanizmo ir
kt. fondai,
savivaldybių,
įstaigų, verslo
įmonių ir
privačių asmenų
parama
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atnaujinant edukacinę misiją.
Kadangi mūsų misijos svarbiausias teorinis
aspektas susijęs su Lietuviškų Dvasingumo
Kodų (reikšmių ir prasmių) atskleidimu, ir jau
esame įžvelgę maždaug tūkstantį tokių (L...
D... K...) archetipinių teiginių, todėl šiuokart
ketiname į Tavo LDK santalką, t. y. idėjų
kalvės (angl. think tank) principais
veiksiančią „Lietuvos Didingumo Kūrėjų
akademiją“ suburti kūrybingus, aktyvius bei
intelektualius žmones, kurie norėtų ir gebėtų
aktualiems kodams suteikti konkrečios
strategijos ir veiksmų plano formą.
Kadangi mūsų misijos svarbiausias praktinis
aspektas susijęs su Leidimu Dalyvauti
Kiekvienam bei Laisvu ir Linksmu Darbu
Komandoje, todėl nusprendėme vėl atnaujinti
virtualias Lietuvos Didingumo Konstitucijos
kūrimo interakcijas. Tai reiškia, kad mūsų
“L... D... K...” įžvalgas, kurias suskirstėme į
dešimt – meno, religijos, filosofijos, politikos,
moralės, teisės, ugdymo(si), verslumo,
lyderystės, tapatumo (Lietuvos įvaizdžio ir
lietuviškosios tapatybės) – grupių, bet kuris
interakcijos dalyvis galės ne tik papildyti ir
temizuoti (kaip jau esame tą darę), bet ir
numatyti apibrėžtus jų įgyvendinimo planus.
Labiausiai pasižymėjusius dalyvius kviesime į
baigiamąją Lietuvos Dvasios (meno, religijos,
filosofijos, politikos, moralės, teisės,
ugdymo(si), verslumo, lyderystės,
lietuviškosios tapatybės) Konferenciją.
Kadangi mūsų misijos svarbiausias kūrybinis
aspektas susijęs su Labai Didinga Kūryba,
todėl manome bus gražu, kai šią veiklą
vainikuos apibendrinamasis (spausdintinis ir
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virtualus internete) leidinys Lietuvių
Dvasingumo Kanonas – Lietuvos Dvasios
Kultūros tikrovės ir galimybių apžvalga ar
Lietuvos Didingumo Konstitucija. Tai būtų
reprezentacinis Lietuvos valstybės įvaizdį
kuriantis ir nacionalinės, europinės tapatybės
sąmoningumą skatinantis leidinys.
Vadovaudamiesi „Lietuvos Didingumo
Kūrėjų akademijos“ idėja – „Jei Atgimimo
sąjūdis 1988–1990 metais buvo Lietuvos
persitvarkymo sąjūdis („dainuojanti
revoliucija“), tai „Tavo LDK santalka“ 20092018 m. turėtų tapti darnaus sambūvio,
tvarkos, tvarkymo(si) sąjūdžiu („kurianti
revoliucija“ – Lietuvos Darnos Kelias)“ – ir
mūsų įdirbiu kuriant interaktyvų kolektyvinį
veikalą „Tavo LDK strategija: Lietuvos
Dvasios Kanonas?“ (2010 m.), taip pat
ketindami (tai mūsų ilgalaikis tikslas) iki
2018 metų sukurti Lietuvos Dvasingumo
Kanoną, iš pradžių inicijuosime vienijančios
idėjos – „Lietuvių Dvasios Kanono“
kūrybines sąveikas.
Taigi, minėtąjį tikslą dedikuodami Didiesiems
Lietuviškumo Korifėjams – ypatingai minint
Kristijono Donelaičio 300 metų (1714 01 01),
dar prisimenant Maironio 150 metų (2012 10
21) ir Meilės Lukšienės 100 metų (2013 08
20) jubiliejus, juolab ruošiantis paminėti
Oskaro Milašiaus 140 metų (1877 05 28),
Vydūno 150 metų (1868 03 22) ir kitų
jubiliejus – keliame šiuos veiklų uždavinius:
1) Telkti virtualią Tavo LDK santalką,
kuri perkurtų simbolinį (archetipinį)
skaitmeninį (CD formato) leidinį
42

2)

3)

4)

5)

„Tavo LDK strategija: Lietuvos
Dvasios Kanonas?“ (2010 m.) į
iliustruotą (meno kūrinių vaizdais,
įvairių tekstų citatomis bei veiksmų
planais) ir interaktyvų (t. y. dalyvių
dėka nuolat atnaujinamą, papildomą,
koreguojamą) „Lietuvių Dvasios
Kanoną“;
Lietuvos valstybės šimtmečio
paminėjimui skirtoje svetainėje įsteigti
„Lietuvos Didingumo Kūrėjų“
akademiją, kurios virtualiose
lietuviškojo tapatumo kūrybos
interakcijose būtų konstruojamos ir
interpretuojamos meno, religijos,
filosofijos, politikos, moralės, teisės,
ugdymo(si), verslumo, lyderystės,
tapatumo (Lietuvos įvaizdžio ir
lietuviškosios tapatybės) kodų (tikslų
bei gairių) prasmingos iliustracijos, o
Lietuvių Dvasios Kanono kūryba būtų
siekiama identifikuoti, patirti,
(iš)tyrinėti lietuviškąją tapatybę –
Lietuvos Dvasios Kodus ir (su)kurti
LDK – Lietuviškai Darnios Kultūros –
interaktyvią strategiją
Organizuoti „Lietuvos kaip Šiaurės
Atėnų pranašystės“ konkursą, skirtą
Oskaro Milašiaus 140 metų jubiliejui
įprasminti;
Organizuoti „Tautos sąmoningumo“
konkursą, skirtą Vydūno 150 metų
jubiliejui įprasminti;
Organizuoti Lietuvos Dvasios (meno,
religijos, filosofijos, politikos,
moralės, teisės, ugdymo(si), verslumo,
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lyderystės, lietuviškosios tapatybės)
Konferenciją ir reprezentacinio
veikalo leidybą, kad 2018 m. vasario
16-ąją Lietuvai bei pasauliui būtų
pristatytas Lietuvos Dvasingumo
Kanonas (su vertimais į kitas kalbas, o
kiek tų kalbų – priklausys nuo turimų
lėšų).
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2018 m. vasario 16-oji
– Lietuvos seniūnijų ir
LDK pajėgų atkūrimo
diena

Koks 2018 m. vasario 16-ąją bus pasirašytas
Lietuvos seniūnijų nepriklausomybės aktas ir
LDK savivaldybių sąjungos paktas? – štai
strateginis bei tikslinis klausimas. Šiuo
projektu siekiama spręsti pažangiausio
bendrabūvio – dialogokratijos – problemą, t.
y. tyrinėti pažangiausius savivaldos
sambūvius, kurių alternatyvos skatintų
pakeisti patį prasčiausią (ES mastu) vieno
lygio Lietuvos savivaldos modelį, o
savanoriškos piliečių santalkos
eksperimentuodamos įgyvendintų
dialogokratiją šalies seniūnijų mastu, savo
ruožtu bendradarbiaudamos su Latvijos,
Karaliaučiaus krašto, dalies Lenkijos,
Baltarusijos bei Ukrainos žemiausios pakopos
savivaldos bendruomenėmis.
Liberalioji demokratija nėra „mažiausia
blogybė“ ar net „tai, ko geriau nesugalvosi“,
ir ta pažangesnė santvarka gali būti pavadinta,
laikantis graikiškos Vakarų tradicijos,
dialogokratija. Kaip rodo pirmoji žodžio
dalis, akcentas dedamas ne į tai, kas valdo
(kaip kitų „-kratijų“ atveju), o į tai, kaip yra
valdoma (t. y. dialogu); vadinasi, svarbu ne
kokios grupės valdo (aristo-, timo-, auto-,

LDK pajėgų
paramos fondas

Minimali trejų
metų suma
150000 EUR;
nacionaliniai,
Europos
Sąjungos,
Europos
ekonominės
erdvės
finansinio
mechanizmo ir
kt. fondai,
savivaldybių,
įstaigų, verslo
įmonių ir
privačių asmenų
parama

Rytis Pivoriūnas
Tel. 838556340,
Mob. tel. 861025972,
TavoLDKiki2018@gmai
l.com
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demo- ir kt.), o koks tas valdymas, koks tų
valdančiųjų santykis, su kuo ir kaip jie tariasi,
sutaria ir pan. Tai įgalintų pažaboti,
„Likviduoti Konkurencinę Dvasią“ ir
„Legitimuoti Dialogo Kultūrą“ (paremtą AšTu dialogo filosofija); kitaip tariant, galios ar
kiekybinį (greičio, jėgos, masto) pranašumą,
kuris tam tikros savitikslės („daugiau,
greičiau...“) kokybės siekia nustumdamas
kitus („nevykėlius“), turėtų pakeisti
bendradarbiavimu, parama, paskatinimu,
vertingumo pripažinimu siekiama tam tikra
visur kur balansą, proporciją, darną išlaikanti
distributyvi kokybė. Nė vienas dialogo
partneris neturėtų tapti kito partnerio,
siekiančio galios, pergalės, naudos ir laimės,
priemone. Priešingai, kiekvienas dialogo
partneris yra tikslas sau, todėl kitas partneris
arba pajėgia jį toleruoti, paskatinti ir paremti,
arba ne. Jeigu tokių galių jis neturi, tai jau ir
nedalyvauja dialoge, iškrenta iš „kalbos
žaidimo“, atsitraukia, užleidžia vietą
turintiems tokių galių.
Kita, procedūriniu aspektu, užvedanti idėja
skelbia, kad partinę (atskirų klanų,
vienadienių rinkimų, anoniminių rinkėjų)
demokratiją turėtų pakeisti asocijuotų piliečių
dialogokratija, t. y. atstovus į valdžios
struktūras (parlamentus, tarybas, valdybas ir
pan.) deleguotų (ir, reikalui esant, bet kada
pakeistų) ne partijos, o atvirų piliečių
asociacijos, aiškiai deklaruojančios savo
profesinius ar kitokius konkrečios savo
veiklos interesus bei, esant ribotam mandatų
skaičiui, apsijungusios į apibrėžtas vietos
bendruomenes.
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Koks būtų 40 mėnesių trukmės projekto –
projektų komplekso – tikslas ir uždaviniai?
Tikslas – sustiprinti ir sutelkti Lietuvos
seniūnijų NVO pajėgas kaip pilietinio
avangardo branduolius, idant būtų užtikrintas
piliečių dalyvavimas viešosios politikos
sprendimų priėmime, rengiant Lietuvos
savivaldos reformą, bendradarbiaujant su
Latvijos, Karaliaučiaus krašto, Suvalkų
krašto, Baltarusijos bei Ukrainos žemiausios
pakopos savivaldos bendruomenėmis, ir net
kuriant dialogokratijos precedentą
(pažangiausio bendrabūvio receptą).
Uždaviniai:
1. Parengti nacionalinės Lavinamos
Dialogokratijos Kampanijos „2018 m. vasario
16-oji – Lietuvos seniūnijų ir LDK pajėgų
atkūrimo diena“ programą ir Lygiateisiško
Dalyvavimo Konkurse „Šimtas
savivaldžiausių Lietuvos seniūnijų“ sąlygas;
2. Pakviesti Lietuvos seniūnijų bendruomenes
dalyvauti nacionalinėje kampanijoje ir
konkurse, kad kiekvienoje seniūnijoje iš
NVO, verslo ir valdžios atstovų būtų
sukviestos piliečių santalkos, norinčios
eksperimentuoti alternatyvius savivaldos
modelius bendradarbiaudamos su Latvijos,
Karaliaučiaus krašto, Suvalkų krašto,
Baltarusijos, Ukrainos rajonų
bendruomenėmis;
3. Užsakyti dvi – mokslinę ir apžvalginę
instrukcijų – studijas: bendruomeninių
sambūvių ir savivaldos modelių lyginamojo
tyrimo studiją, o taip pat (ne)demokratinių
sambūvių apžvalgos ir aktyvinimo metodų
metmenis – „Savivaldos įvadas“, kad jos
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įgalintų kiekvienos piliečių krivūlės
kompetencijas pritaikant priimtiniausią
savivaldos sambūvio modelį;
4. Parengti „Lavinamos Dialogokratijos
Kodeksą“ – LDK pajėgas vienijantį,
žaismingai „L...D...K...“ kodais stilizuotą
bendražmogiškų, ugdantis aktualinamų
siekiamybių ar reguliatorių (tai yra tapatybės
gairių: vertybių, dorybių, teisių, pareigų,
laisvių ir kt.) reprezentacinį vadovą lietuvių,
baltarusių, ukrainiečių, latvių, lenkų, rusų,
vokiečių, prancūzų, anglų, esperanto (turint
daugiau lėšų – ir kitomis: hebrajų, karaimų,
totorių, ES) kalbomis;
5. Atlikti Lietuvos seniūnijose pritaikytų
sambūvių bei savivaldos patirčių
apibendrinimo studiją „Lietuvos seniūnijų
savivaldos eksperimentai“, kurios pagrindu
formuotųsi, skleidžiant dialogokratijos
koncepciją, nauja (-os) Lietuvos savivaldos
alternatyva (-os);
6. Surengti Lietuvos Dialogokratijos
Konferenciją, kurios metu, be kita ko, piliečių
santalkos parengtų nacionalinę seniūnijų
peticiją savivaldos klausimu.
7. Parengti projektą reziumuojantį pažintinį
leidinį „Koks 2018 m. vasario 16-ąją bus
pasirašytas Lietuvos seniūnijų
nepriklausomybės aktas?“, kuris pristatytų
savivaldos eksperimentavimų išvadas ir
siūlymus, kaip galėtų būti reformuojama
Lietuvos savivalda politiniu, teisiniu ir
nusistovėjusių įpročių požiūriais;
8. Surengti LDK pajėgų bendradarbiavimo
konferenciją, kurios esminis klausimas – koks
galėtų būti LDK savivaldybių sąjungos paktas
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tarp Lietuvos, Latvijos, Karaliaučiaus krašto,
Suvalkų krašto, Baltarusijos bei Ukrainos
žemiausios pakopos savivaldos
bendruomenių;
9. Visas veiklas ir veikalus skelbti viešojoje
el. erdvėje, pristatyti radijo ir televizijos
studijose, nusiųsti savivaldybėms ir seniūnijų
bendruomenėms, Lietuvos ambasadoms
užsienyje ir užsienio ambasadoms Lietuvoje,
skėtinėms ir pilietinėms NVO, internetinei
bei spausdintinei žiniasklaidai ir kt.;
10. Organizuoti Lietuvos seniūnijų
nepriklausomybės akto ir LDK savivaldybių
sąjungos pakto politinius bei teisinius
parengiamuosius darbus, jų pasirašymo
šventines iškilmes 2018 m. vasario 16-ąją.
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Esmėvokų žinynas

Turėdamas dvylikos metų pedagogo ir
LDK pajėgų
neformalios edukacinės veiklos patirtį bei
paramos fondas
suvokdamas, kaip dažnai pasiklystama
informacijos gausoje (diskutuojant
„nuslystama paviršiumi“ ar net „nuskęstama
informacijos mariose“), nusprendžiau per
trejus metus (36 mėnesius) sukurti ir parengti
leidybai jau kelerius metus brandinamą
„Esmėvokų žinyną“ (viena holistine
metodologija paremtą idėjų sintezių
antologiją), aprėpiantį kuo daugiau žinijos –
meno, religijos, filosofijos, mokslo, politikos,
moralės, teisės, ugdymo(si), verslumo,
lyderystės, vadybos, ir kt. – sričių ir
atskleidžiantį svarbiausias jų temas. Tai būtų
pageidaujamas kuriančio intelektualaus
žmogaus išsilavinimo standartas, atmintinė ir
įrankis susišnekėti, gerai suvokti kiekvieno

Minimali trejų
metų suma
50000 EUR;
nacionaliniai,
Europos
Sąjungos,
Europos
ekonominės
erdvės
finansinio
mechanizmo ir
kt. fondai,
savivaldybių,
įstaigų, verslo
įmonių ir
privačių asmenų
parama

Rytis Pivoriūnas
Tel. 838556340,
Mob. tel. 861025972,
rytispivoriunas@gmail.c
om,
TavoLDKiki2018@gmai
l.com
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dalyko esmę (nepriklausomai nuo to, kokie
bebūtų to dalyko turiniai ir formos). Dabar
labai sunku tiksliai pasakyti, kokia bus žinyno
apimtis, bet neabejotina, jog tai sudarys ne
mažiau kaip keletą tūkstančių puslapių, juolab
kad esmėvokos bus pateikiamos grafine
forma. Dėl galimai itin didelės apimties,
atrodo, kad gali žlugti galimybės žinyną
išleisti ir spausdintiniu formatu (kaip gali
atrodyti kelių ar net keliolikos tūkstančių
puslapių knyga?!). Todėl dabar realiau
mąstyti apie skaitmeninį formatą, tuo labiau,
kad tai dar labiau išplės žinyno galimybes ir
interaktyvumą (pvz., kiekvieną sudėtingesnę
sąvoką bus galima paaiškinti nuorodomis, t. y.
paspaudus sąvoką matysis sąvokos
apibrėžimas, aprašomasis tekstas, mąstytojo
citata ir pan.).
„Esmėvokų žinyno“ kūrybinė veikla apimtų
šiuos etapus, siekius, procesus, rezultatus:
1. išsamus žinyno metmenų parengimas (per
mėnesį);
2. turimų esmėvokų koregavimas ir
pritaikymas žinynui (per 5 mėnesius);
3. naujų esmėvokų žinynui kūrimas (nuolat
per visą laikotarpį);
4. „Esmėvokų žinyno“ kūrybinių sąveikų
(interakcijų) iniciavimas kreipiantis į
ugdymo įstaigų, ypač visų universitetų ir
institutų, bendruomenes;
5. „Esmėvokų žinyno“ idėjos pristatymas
mokslinėse ir kitokiose konferencijose
(pvz., „Santaros-Šviesos“ konferencijoje
2015 m. birželį Alantoje);
6. kūrybinės sąveikos, jųjų koordinavimas,
gautos medžiagos pritaikymas žinynui;
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7. „Esmėvokų žinyno“ (atliktų darbų)
pristatymas mokslinėse ir kitokiose
konferencijose;
8. „Esmėvokų žinyno“ leidybinių galimybių
paieška (kas ir kokiu formatu išleistų?);
9. žinyno galutinė redakcija ir eventuali
leidyba (2017 m. rugsėjo–gruodžio
mėnesiais);
10. žinyno pristatymas mokslo (ypač
filosofijos) konferencijose, žiniasklaidoje;
11. „Esmėvokų žinyno“ sklaida (ir nusiųsti
tiems, kurie bendradarbiaus kūrybos
procese);
12. spausdintinio ar bent jau skaitmeninio
žinyno pristatymas knygų mugėse (2018
m.) ir 2018 m. vasario 16-ajai skirtuose
renginiuose.
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Piešinių konkursas
„Mes – Lietuvos
vaikai“.

Mokinių kultūrinės – edukacinės programos
bus vykdomos įvairiais lygmenimis,
organizuojant renginius muziejuose,
dvaruose, bažnyčiose ir ugdymo įstaigose.
Mokiniai plenerų metu giliau susipažins su
savo krašto tautiniu folkloru.

Konferencija „Tautinė
muzika ir
dabartis“apie
Šilutės krašto vaikų
muzikinio, meninio
auklėjimo problemas,
pasiekimus.

Konferencijoje dalyvaus buvę Šilutės r. vaikų
meno mokyklos auklėtiniai dabar garsinantys
ne tik pamario kraštą, bet ir Lietuvą.

Klaipėdos ir
Žemaitijos krašto
muzikos ir meno

Projekte dalyvaujantys mokiniai pristatys
netradicinius ansamblius, geriau pažins ir
patys pristatys lietuvių muziką.

Šilutės r. vaikų
meno mokykla

ne

Šilutės r. vaikų meno
mokykla. Tel 8 441
76555,
el. paštas:
silutesmenomokykla@g
mail.com

.
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mokyklų festivalis
konkursas
„Muzikuokime
drauge“ atliekant
privalomą lietuvių
kompozitoriaus kūrinį.
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Fanfarinio orkestro
„Pamarys“ ir
choreografinės grupės
„Pamarietė“
jubiliejinis
dvidešimtmečio
koncertas „Lietuvėle
tu mana“.

Orkestras su choreografine grupe labai
atsakingai propaguoja lietuvių kompozitorių
kūrinius, į savo kolektyvus įjungdami
jaunimą. Orkestras daugkartinis respublikinio
čempionato nugalėtojas, nuolatinis dainų
švenčių dalyvis, „Aukso paukštės laimėtojas.
Žavi klausytojus savo parengtomis
koncertinėmis programomis.

Vakaras koncertas
„Tėviškės dainius“,
skirtas J.Švedo šimtas
dešimtosioms gimimo
metinėms.
Signatarų sociologija:
kultūra, visuomenė ir
valstybės idėja.
Studija.

Vakaro metu skambės J.Švedo kūriniai,
atliekami tautinių instrumentų ansamblio ir
solistų. Bus skaitomi jo amžininkų laiškai,
prisiminimai.
Atlikta nemažai signatarų biografijas, veiklas
ir darbus analizuojančių ir pristatančių
kruopščių tyrimų. Kur kas rečiau į signatarus
žvelgta kaip į socialinę grupę, kaip į valstybės
idėjos požiūriu vieningą politinių jėgų
platformą, su savita egzistencine patirtimi ir
išskirtine kolektyvinės biografijos
architektonika.
Šiuo sumanymu siekiama atkreipti dėmesį į
visuomeninius, kultūrinius, politinius ir
egzistencinius signatarų veiklos lygmenis,
kurie suteiktų bendrą vardiklį signatarų idėjai.
Tikslas – imtis nuodugnios sintetinės studijos,

Vilniaus
universitetas,
Istorijos
fakultetas,
Istorijos teorijos
ir kultūros
istorijos katedra

lekt. dr. Aurelijus Gieda
Tel.: +370 611 28733
El. paštas:
aurelijus.gieda@gmail.co
m
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kurioje atskiros signatarų biografijos ir jų
veiklos panoraminės apžvalgos įgautų
socialinį bendramatiškumą, o taip pat
konkretesnį ryšį su tuometinės Lietuvos
kultūra, visuomene ir valstybės idėja. Darba
rezultatas būtų knyga apie signatarų
individualių biografijų socialinius bendrumus.
Taigi ši studija, pagal sumanymą, išryškintų
ne tik signatarų idėją, bet kartu ir anuometinės
Lietuvos visuomenės gyvenimą ir patirtis.
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Tautos garbės namai

Paskelbti respublikinį konkursą ir iki 2018 m. Šilutės rajono
išrinkti regionuose 100 institucijų, kurios
savivaldybė
pelnytų pripažinimą vadintis – Tautos garbės
namais.
Institucijos apdovanojamos už įgyvendintas
pilietiškumą ir patriotizmą skatinančias idėjas
ir veiklas 2015-2018 m., o tokių institucijų
pastatai būtų papuošti specialiomis lentelėmis.
Toks konkursas telktų bendruomenes veikti,
domėtis savo aplinka, o pripažinimas skatintų
išlaikyti garbingą įvertinimą ir ateityje.

Konkurso
organizavimo
išlaidos, garbės
ženklų
sukūrimas
187 000 Lt
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„Migruojantys Tautos
namai“

Mobilus, jaunimo pilietiškumą skatinantis
projektas Lietuvoje. Jaunų idėjų vagonas arba
žygis dviračiais per Lietuvą, vykdant
pilietiškumo akcijas ir nuveikiant konkrečius
darbus tam tikrose „stotelėse“ - Lietuvos
laisvės kovas primenančiose vietose.

Šilutės rajono
savivaldybė

Projekto
veikloms
organizuoti
reikia 283 litų.
ES, jaunimo
programų ir
projektinės
lėšos.
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Pokalbių laida
„Šiandieniniai
Lietuvos vardo

Projektas paskatintų atrasti 100 už Lietuvos
ribų gyvenančių tautiečių bendrijų - atskirų
regionų ambasadorių, kurie išvykę, tačiau

Šilutės rajono
savivaldybė

Projekto
veikloms
organizuoti

Siūlo Šarūnas Laužikas,
Šilutės rajono
savivaldybės meras,
Tel.8-441-79227,
meras@silute.lt
ir asociacija „Kultūros
savivaldos kolegija“,
Kanclerė ir asociacijos
vadovė Vilma
Griškevičienė
Tel. 8-687-95800
kultura@pamarys.lt
Siūlo Šarūnas Laužikas,
Šilutės rajono
savivaldybės meras,
Tel.8-441-79227,
meras@silute.lt

Siūlo Šarūnas Laužikas,
Šilutės rajono
savivaldybės meras,

Idėjos
įgyvendinimo
partneriais bus
kviečiama tapti
ministerijas,
LSA,
žiniasklaidą

Idėjos
įgyvendinimo
partneriais bus
kviečiamos tapti
Jaunimo reikalų
departamentas,
Kultūros
paveldo
departamentas,
LSA
Idėjos
įgyvendinimo
partneriais bus
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ambasadoriai- misija
įmanoma“

nepamiršta savo valstybės ir vykdo veiklas
skatinančias išlaikyti ryšį su Tėvyne,
telkiančias tautiečius lietuviškumui puoselėti
svetur. Pokalbis galėtų vykti tarp užsienyje
gyvenančių tautiečių bei tam tikram Lietuvos
regione gyvenančių kraštiečių. Moderatorius
– laidos žurnalistas. Tai būtų teletilto forma.
Jo tema - šiandienos požiūris į patriotizmą,
pilietiškumą, valstybingumo išsaugojimą .
Per šimtą minučių galima aptarti idėjas ką
reikėtų keisti, kad noras grįžti būtų stipresnis,
už norą pasilikti. 2018 m. vasario 16 minint
jubiliejų galėtų vykti šių ambasadorių
susitikimas Lietuvoje

TAUTOS „AUKA“
LIETUVAI –
TĖVYNEI MŪSŲ

Tai yra M. K. Čiurlionio 1909 metais sukurto
paveikslo „Auka“, padidinto 10 kartų,
„perkėlimas“ į naują erdvę Vilniaus
senamiestyje ant buvusio vienuolyno sienos
prie šv. Mykolo bažnyčios, skvere priešais
Švietimo ir mokslo ministeriją. Pagal iš
anksto paruoštą projektą „Aukos“ paveikslas
atliekamas mozaikos technika, kuriai prireiktų
apie 4000 iš įvairių Lietuvos vietų „surinktų“
ir specialiai apdirbtų spalvotų akmenukų (3x3
cm dydžio).
Tai būtų labai prasminga visos Lietuvos
žmonių „auka“ mūsų valstybės atkūrimo 100mečiui paminėti 2018 m. vasario 16 d.
Kiekvienas mūsų šalies rajonas, didesnis ar
mažesnis miestas būtų įtrauktas į šio projekto
įgyvendinimą Lietuvos sostinėje Vilniuje,
pačioje senamiesčio širdyje, labai tam
tinkamoje vietoje.
Zarasuose Zaraso ežero saloje įvyks Lietuvos
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Projektas

panaudoti
Tel.8-441-79227,
įvairių fondų,
meras@silute.lt
remiančių
žiniasklaidą,
lėšos bei
projektinės lėšos
iniciatorių ir
partnerių.

kviečiamos tapti
LSA,
ministerijos,
Spaudos, radijo
ir televizijos
asociacijos

M. K. Čiurlionio
draugija ir
Čiurlionio
namai Vilniuje

300 tūkst. lt.
(+ 100 tūkst. lt
papildomiems
darbams,
aplinkos
tvarkymui).
Skaičiavimai
preliminarūs.
Lėšos bus
renkamos visoje
Lietuvoje kaip
konkreti
kiekvieno
žmogaus auka
„Aukos“
projekto
įgyvendinimui.

Projekto autorius
Stasys Urbonas,
menotyrininkas,
Čiurlionio draugijos
pirmininkas,
mob. 861736830,
el. p.
ciurlionio.namai@vilnius
.lt

Ruošiama
kokybiška
projekto
vizualizacija bus
pateikta atskirai
iki balandžio 8
d.
Šiuo metu
siunčiame
vietovės, kurioje
numatoma
įgyvendinti
projektą,
fotomontažą.

Zarasų rajono

500.000 Lt

Daiva Šukštulienė,

2008 m. Zarasai
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,,Šokanti Lietuva:
100 valandų muzikos
ir šokių Lietuvos
kultūros mugėje
Zaraso ežero saloje
Zarasuose- Pirmojoje
Lietuvos kultūros
sostinėje
Lietuvos festivalių
jaunimui
organizatoriai
pristatys įvairias
programas 100
projektų *1 val.

kultūros mugė, skirta jaunimo festivaliams.
Įvairių festivalių organizatoriai pristatys
kultūros projektus –festivalius jaunimui ir
kvies Lietuvos ir užsienio jaunimą šokti 100
valandų įvairiaspalvėje kultūrinėje
programoje.

savivaldybės
administracija

ES kultūros
programos,
LR KRF,
Zarasų rajono
savivaldybė,
Zarasų VVG,
rėmėjai

Zarasų rajono
savivaldybės
administracijos Švietimo
ir kultūros skyriaus
vedėjo pavaduotoja
Sėlių a. 22, Zarasai, LT32110,
Tel.; +370 (385) 371 83,
kultura@zarasai.lt ,
mob. tel.: +370 (616) 468
34

Zarasų rajono savivaldybėje vasario 16-ąją

Zarasų rajono

20.000 Lt

Daiva Šukštulienė,

2018 m.
Gegužės mėn.
priešpaskutinį
savaitgalį
4 dienas
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Projektas

tapo pirmąja
Lietuvos
kultūros sostine,
įvyko pirmoji
Lietuvos
kultūros mugė
Zaraso ežero
saloje, kurioje
buvo prustatyta
per 90 įvairių
kultūros
projektų ir
festivalių; Po
dešimties metų
siūlome
pakartoti šį
puikų projektą ir
skirti jį Lietuvos
jaunimui ir
bendradarbiavim
ui su ES
jaunimo
organizacijomis;
Įvairių Lietuvos
festivalių
organizatoriai
pristatys ne tik
savo festivalius
jaunimui, naujas
iniciatyvas ir
idėjas, bet ir
pakvies ES
jaunimą
dalyvauti;
renginiuose;
Vienu metu
54

,,100 Dainų
Lietuvai“
Alternatyva:
Regioninė Dainų
šventė
Birželio 23 d.
Zaraso ežero saloje
Tokia pat koncepcija
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Projektas
,,Aš piešiu Lietuvos
valstybę: 1918 2018“

Lietuvos muzikos
šimtmetis

vyks koncertai įvairiose įstaigose:
savivaldybės
gimnazijose, meno mokyklose,
administracija
bendruomenėse, kultūros centruose,
viešosiose bibliotekose, kurių metu bus atlikta
iš viso 100 dainų Lietuvai ir apie Lietuvą.
Dalyvauti bus pakviesti meno kolektyvai iš
visos Lietuvos partnerystės principu.
Zarasų rajono
savivaldybės
kultūros centras
Organizuojamas Lietuvos vaikų, jaunimo,
moksleivių, žmonių su specialiais poreikiais,
ligonių, kalinių, karių, įvairių visuomenės
sluoksnių piešinių konkursas
,,Aš piešiu Lietuvos valstybę: 1918 – 2018“
organizuojamas konkursas, atrenkama 100
piešinių; organizuojama kilnojama paroda,
vėliau išleidžiami atvirukai – sveikinimai;

Kultūros centras
Dusetų dailės
galerija

Didelis reprezentacinis lietuvių muzikos
VšĮ Muzikos
leidinys – kompaktinių plokštelių rinkinys /
informacijos ir
serija, aprėpianti Nepriklausomybės
leidybos centras
šimtmečio visų žanrų Lietuvos muziką:
Lietuvos Respublikos himnas – įvairios
orkestruotės;
Lietuvių liaudies muzika – nuo archyvinių iki
šiandieninių įrašų bei modernizuotos jos
formos;
Lietuvos senųjų ir naujųjų amžių sakralinė
muzika
Lietuvos kompozitorių kūryba, nuo Čiurlionio

Iš Zarasų rajono
savivaldybės
biudžeto;
Iš KRF;
Iš rėmėjų;
100.000 Lt
Iš KRF;
Iš rėmėjų;

Zarasų rajono
savivaldybės
administracijos Švietimo
ir kultūros skyriaus
vedėjo pavaduotoja
Sėlių a. 22, Zarasai, LT32110,
Tel.; +370 (385) 371 83,
kultura@zarasai.lt ,
mob. tel.: +370 (616) 468
34

25.000 Lt
Iš Zarasų rajono
savivaldybės
biudžeto;
KRF;
Iš rėmėjų;

Alvydas Stauskas,
Kultūros centro Dusetų
dailės galerijos
direktorius

285 000 Lt

VšĮ Muzikos
informacijos ir leidybos
centras; (5) 272 6986;
info@mic.lt

Numatomi
šaltiniai:
Lietuvos
kultūros taryba
LATGA
AGATA

+370 (385) 56 87
Dusetugalerija@zarasai.l
t

Linas Paulauskis;
8 686 69552;
linas@mic.lt

vyks daug
renginių,
kuriuose
dalyvaus
skirtingi
visuomenės
sluoksniai,
vietos
bendruomenė ir
svečiaipartneriai iš
visos Lietuvos;
Konkursas būtų
organizuojamas
visai Lietuvai;
kilnojama
paroda
apkeliautų visą
Lietuvą;
atvirukai būtų
skirti Lietuvos
prezidentūrai
reprezentaciniais
tikslais;
Leidinys skirtas
išimtinai
reprezentacinia
ms tikslams ir
nebus
parduodamas.
Numatomos
atskiros
lietuviškoji ir
angliškoji
leidinio versijos.
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iki Sovietų okupacijos;
Lietuvos kompozitorių kūryba, nuo II
pasaulinio karo iki Nepriklausomybės
paskelbimo;
Lietuvos kompozitorių kūryba, nuo
Nepriklausomybės paskelbimo iki mūsų
dienų;
Senoji pramoginė muzika, nuo Kauno
mažosios scenos iki XX a. 2 pusės estrados
kūrėjų;
Lietuvos džiazas, nuo 7 deš. iki mūsų dienų;
Lietuvos rokas (ir klubinė muzika), nuo 7 deš.
iki mūsų dienų;
Muzika teatrui, nuo 3 deš. iki mūsų dienų;
Jaunieji Lietuvos atlikėjai.
Kiekvieną CD lydės išskirtinio dizaino ir
poligrafijos knygelė su gausia tekstine ir
vaizdine medžiaga apie atitinkamą Lietuvos
muzikos sritį.
98

Rinkinį
sudarantys CD
su knygelėmis
galės cirkuliuoti
ir kiekvienas
atskirai, ir kaip
vienas ištisinis
leidinys (Box
Set).

Žymių visuomenės
veikėjų kapaviečių
miestų ir miestelių
civilinėse kapinėse
įamžinimo programa

Lietuvos miestų bei miestelių civilinėse
kapinėse (prie pagrindinių vartų) įrengti
stendus su nuorodomis prie žymių
visuomenės veikėjų kapaviečių: duomenų
rinkimas ir sisteminimas, kapinių plano –
schemos parengimas, stendų gamyba ir
įrengimas.

Savivaldybių
arministracijos

60,5 tūkst. Lt
vienam miestui
ar rajonui.
LR valstybės
lėšos

Leidybos programa
„Lietuvos
Nepriklausomybės
metų ženklai“

1. Sudaryti ir išleisti istorinį fotoalbumą
„Nepriklausomybės paminklai Lietuvoje“,
Albume būtų įamžinti tarpukario Lietuvos
paminklai (nesunaikinti sovietmečiu), ypač
svarbūs valstybei visuomeninės paskirties
statiniai. Albume publikuojama istorinė foto
medžiaga iš visų Lietuvos miestų ir rajonų.

Savivaldybių
arministracijos,
Muziejai

80,0 tūkst. Lt
LR valstybės
lėšos

Raseinių r. sav. mero
pavaduotoja G.
Rašimienė, tel (8 693)
10772, el. paštas
gitana.rasimiene@raseini
ai.lt
Raseinių krašto istorijos
muziejus, tel.: (8 428) 51
892; el. paštas
raseiniumuz@gmail.com
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2. Sukurti ir išleisti pašto ženklus ir vokus
„Išlikę Nepriklausomos Lietuvos paminklai“
(pašto produkcija siejama su albume esančiais
paminklais ir statiniais).

Lietuvos paštas

20,0 tūkst. Lt
LR valstybės
lėšos

Poeto Jono Mačiulio
Maironio 155-ųjų
gimimo metinių
minėjimas – šventė
„Pasklido giemė po tą
šalį toli“

Lietuvos dainiaus tautinio atgimimo šauklio
Maironio atminties įprasminimo renginiai
skiriami Lietuvos valstybės atkūrimo
šimtmečiui. Minėjimas – šventė Pasandravyje
(poeto gimtinėje) „Pasklido giemė po tą šalį
toli“ ir šeštoji Lietuvos tautodailės (tapyba,
grafika, karpiniai) paroda – konkursas „Tu, jo
numylėta Tėvynė!“. Tai unikali proga 2017
metais sukviesti Lietuvos žmones bendram
valstybės ateities kūrimui.

Raseinių r.
savivaldybės
administracija,
Raseinių krašto
istorijos
muziejus

50 tūkst. Lt
LR valstybės
lėšos,
Savivaldybės
biudžeto lėšos

Konkursas
“LIETUVOS
gimtadienis mano
namuose“ *

Konkursas vyks 2015-2018 metais.
Kasmet konkurso dalyviai, pagal
organizatorių parengtas konkurso taisykles,
pateiks aprašymą arba filmuotą medžiagą,
kaip jų namuose švenčiamos valstybinės
šventės. Konkurso medžiaga bus pateikiama
Kultūros centro interneto svetainėje,
savivaldybės svetainėje, internetiniuose
leidiniuose, vietinėje spaudoje. Konkurso
organizatoriai išskirs tradiciškiausiai,
pilietiškiausiai, originaliausiai švenčiamas
valstybines šventes šeimose. Nominantus
išrinks sudaryta komisija. Vasario 16-ąją
nominuotiems konkurso dalyviams bus
įteikta Lietuvos valstybinė vėliava, kurią
įteikti bus kviečiamas žymus visuomenės

Šilutės kultūros
ir pramogų
centras

10 000 Lt
Projektinės
lėšos, rėmėjai

Šilutės kultūros ir
pramogų centras,
Tel. 8 441 77113
siluteskultura@gmail.co
m
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Kultūriniai susitikimai
„Žmogus sau, tautai,
žmonijai“ (Vydūnas)
*

Akcija
„Būk savitas –
puoškis tautiškai!” *

Šimtmečio dviračių
žygis
„Iš dabarties į
praeitį“ *

veikėjas (pvz. signataras)
Konkurso tikslas - formuoti pilietiškumo
pagrindus šeimoje.
2015-2018 metų tęstinių renginių ciklas, kurių Šilutės kultūros
metu vyks susitikimai, parodos, koncertai,
ir pramogų
kuriuose dalyvaus jauni žymūs (dailininkai,
centras
mokslininkai, aktoriai, režisieriai, dainininkai,
verslininkai ir kt.) kūrėjai kilę iš Šilutės krašto
arba tiesiog žinomi Lietuvoje ir populiarūs
jaunimo tarpe talentingi žmonės.
Planuojama surengti keturis susitikimus,
keturis profesionalaus meno renginius
(koncertus, spektaklius, dokumentinių filmų
peržiūras), keturias Šilutės krašto dailininkų
(fotografų) parodas.
Renginio idėja – skatinti jaunų žmonių
pilietiškumą, motyvuoti juos siekti aukštesnių
tikslų.
Akcija vyks 2018 metais. Renginių lankytojai
į valstybines šventes ir minėtinų datų
renginius bus kviečiami ateiti vilkint tautinį
kostiumą arba dėvėti tautinio kostiumo detalę.
Visus metus kiekvienam atvykusiam į renginį,
vilkint tautinį kostiumą ar turinčiam tautinio
kostiumo detalę, bus įteiktos simbolinės
dovanėlės.
Akcijos tikslas – populiarinti tautinio
kostiumo dėvėsenos tradiciją, skatinti tautinę
savimonę.
Dviračių žygio dalyviai bus kviečiami pagal
organizatorių sudarytą žemėlapį-planą
keliauti ir Šilutės-Klaipėdos regione aplankyti
valstybingumą žyminčius objektus (pvz.
pasipriešinimo judėjimo vietos, partizanų

50 000 Lt (viso
projekto vertė
per 4 metus),
Projektinės
lėšos, rėmėjai

Šilutės kultūros ir
pramogų centras,
Tel. 8 441 77113
siluteskultura@gmail.co
m
Projekto partneriai
nevyriausybinės jaunimo
organizacijos

Šilutės kultūros
ir pramogų
centras

8 000 Lt

Šilutės kultūros
ir pramogų
centras

15 000 Lt

Projektinės,
kultūros centro
ir rėmėjų lėšos

Projektinės
lėšos, kultūros
centro ir rėmėjų

Šilutės kultūros ir
pramogų centras,
Tel. 8 441 77113
siluteskultura@gmail.co
m

Šilutės kultūros ir
pramogų centras,
Tel. 8 441 77113
siluteskultura@gmail.co
m
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Lietuvos valstybės
atkūrimo šimtmečio
nacionalinis kultūros
ir meno
infrastruktūros
projektas Vilniuje
ANTANO
GUDAIČIO
GALERIJA

palaidojimo, suėmimo vietos, teminės
ekspozicijos ir pan.). Be to, bus sukurta
telefono programėlė ir Facebook profilis.
Visi žygio dalyviai galės patys, pagal pateiktą
objektų planą (arba telefono programėlę)
susidaryti savo maršrutą arba pasinaudoti
organizatorių sudarytais maršrutais. Žygio
dalyviai savo žygį fiksuos fotoaparatu, vaizdo
kamera arba telefono programėlėje.
Fotonuotraukas arba filmuotą medžiagą
dalyviai pateiks Facebook paskyroje, kur
socialinio tinklo lankytojai galės balsuoti,
dalintis žygio įspūdžiais, siūlyti vieni kitiems
ką verta aplankyti. Daugiausia balsų surinkę
žygio dalyviai bus apdovanoti.
Projektas turi tęstinumo galimybę. Projektu
siekiama interaktyvia forma jaunimui
perteikti sudėtingą pasipriešinimo laikotarpio
istoriją, ugdyti pilietiškumą, pasididžiavimą
savo valstybe.
Projektu siekiama Lietuvos valstybės
šimtmečiui 2018 m. vasario 16 d. sukurti
ir atidaryti ANTANO GUDAIČIO
GALERIJĄ. Įgyvendinant lietuvių dailės
klasiko Antano Gudaičio testamentinę valią,
tikimąsi Antano Gudaičio
galerijos įrengimui pritaikyti šalia dailininko
dirbtuvės esantį Lietuvos
medicinos bibliotekos pastatą Vilniuje,
Žemaitės skvero gale (Kaštonų g. 7,
LT-01107 Vilnius), kuris, būdamas greta
dailininko Antano Gudaičio
dirbtuvės, būtų sujungtas su ja į vieningą
muziejinę erdvę. Antano Gudaičio
galerijos pastato rekonstravimas ir
pritaikymas muziejinei paskirčiai Žemaitės

lėšos
Projekto partneriai
nevyriausybinės jaunimo
organizacijos

Lietuvos dailės
muziejus

Reikalingų lėšų
suma: 9 280 513
Lt. ES
struktūrinių
fondų kultūros
infrastruktūros
modernizavimo
lėšos; Valstybės
investicijų
programos
kultūrai lėšos

Romualdas Budrys,
Lietuvos dailės
muziejaus direktorius,
tel. 2628030; el. paštas
muziejus@ldm.lt

Yra papildomos
informacijos
apie projektą
pateiktos kartu
su anketa
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skvere už paminklo lietuvių literatūros
klasikei galimas, jei Sveikatos
apsaugos ministerija pastatys naują
bibliotekos pastatą, kaip tai ir numatoma
atlikti, o dabartinis bibliotekos pastatas bus
rekonstruotas ir pilnai pritaikytas
Antano Gudaičio galerijos reikmėms (pastato
plotas - 2232 kv. m.), kartu
pastate įrengiant arsininkų kūrybai labai
svarbią lietuvių liaudies meno
ekspoziciją (ji iki 1988 m, veikė Vilniaus
Visų Šventųjų bažnyčioje).
Pritaikius Lietuvos medicinos bibliotekos
reprezentacinį pastatą Antano
Gudaičio galerijos sukūrimui, darnios plėtros
būdu Žemaitės skvere būtų
suderinti šio neužstatyto sklypo Gedimino pr.
27, 29 teritorijoje trys svarbūs
kultūros ir gamtos komponentai: A. Gudaičio
galerijos sukūrimas,
įgyvendinant dailininko testamentinę valią,
paminklo Žemaitei puoselėjimas ir
viso skvero gamtinės aplinkos pilnavertis
modernus sutvarkymas. Šiuo
projektu būtų ne tik sukurta Antano Gudaičio
galerija, bet ir tinkamai
atnaujinta skvero infrastruktūra, ją pritaikant
daugiafunkcinėms kultūros,
turizmo ir rekreacijos reikmėms, o Antano
Gudaičio galerijos pastate veiktų
pilnavertiškai suderinti du muziejiniai
objektai (65 proc. pastato būtų skirta
Antano Gudaičio galerijai, o 35 proc. –
Lietuvių liaudies meno ekspozicijai),
intensyviai rengiamos parodos, kultūros,
meno ir edukaciniai renginiai.
60
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„Vardan tos Lietuvos
vienybė težydi“

Prienų rajono savivaldybėje yra 10 seniūnijų,
buvusių valsčių su turtinga istorija, įžymiais
žmonėmis, pasiekimais ir vizijomis.
Kiekviena seniūnija gegužės – birželio
mėnesiais, savaitgaliais (9 savaitgaliai-9
seniūnijos) vietose organizuos tradicines
vasaros šventes, kurias vienyti turėtų keletas
bendrų veiklų: trispalvės gaminimas iš gėlių,
akcija „100 žodžių, vaizdų, exlibrisų, piešinių,
darbų - Lietuvai“ ir memorialinės lentos,
stogastulpio, stelos ar koplytstulpio, skirto
Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečiui
paminėti, pastatymas kiekvienai seniūnijai
reikšmingoje vietoje.
Baigiamasis renginys visų seniūnijų atstovus
su herbinėmis vėliavomis, meno mėgėjų
kolektyvais, amatininkais, tautodailininkais ir
kt. – liepos 6 d. sukvies į Prienų miesto
Laisvės aikštę. Aikštė būtų papuošta iš visų
seniūnijų atvežtais žiedais iš kurių būtų
sudėliota didžiulė trispalvė, visą dieną
šurmuliuotų mugės, įvairios atrakcijos visose
miesto erdvėse bei koncertai centrinėje
aikštėje.

Prienų rajono
savivaldybė,
seniūnijos,
vietos
bendruomenės ir
organizacijos,
kultūros ir
švietimo
įstaigos,
verslininkai ir
ūkininkai

Prienų rajono
savivaldybės
biudžetas,
paramos lėšos,
projektinės lėšos

Prienų rajono
savivaldybės kultūros,
sporto ir jaunimo skyrius
vyriausioji specialistė
Irena Urbanavičienė tel.
Nr. (8 319) 61 135, el.p.
urbanaviciene@prienai.lt

105

Konferencija ,,Darbo
rinkos retrospektyva:
1918-2018 metai“

1918 m. siejami su socialinės apsaugos
pradžia Lietuvoje. Atkūrus Lietuvos valstybę,
buvo sudaryta pirmoji Lietuvos Respublikos
Vyriausybė, įsteigta Viešųjų darbų ir
maitinimo ministerija. Ji turėjo rūpintis
viešųjų darbų organizavimu bedarbiams,
vargstančiųjų maitinimu, kurti socialinės
apsaugos pagrindus. 1919 m. gegužės 22 d.
priimtas Darbo biržų įstatymas įpareigojo
apskričių ir didesnių miestų savivaldybes
steigti darbo biržas, o valsčių savivaldybes –

Lietuvos darbo
birža prie
Socialinės
apsaugos ir
darbo
ministerijos
(LDB)

Siūloma tik
idėja, finansiniai
ištekliai
nesuplanuoti

LDB Komunikacijos
skyriaus vedėja Jūratė
Baublienė, tel. 236 07 99
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darbo biržų skyrius. Centrinė darbo birža
buvo įsteigta prie Darbo ir socialinės
apsaugos ministerijos. 1940 m. Sovietų
Sąjungos okupacinė valdžia panaikino
Lietuvos valstybės socialinius įstatymus ir
institucijas. 1990 m., atkūrus Lietuvos
nepriklausomybę, šalyje buvo sukurta darbo
biržos sistema, veikianti iki šiol.
Konferencijos tikslas – apžvelgti darbo
biržos veiklos raidą per šimtmetį, sutelkiant
socialinius partnerius, mokslo bendruomenę,
sistemos kūrėjus.
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„Linkėjimai Lietuvai“

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija,
norėdama prisidėti prie Lietuvos
valstybingumo sukakties įprasminimo,
socialinės globos įstaigose siūlo vykdyti
socialinę akciją „Linkėjimai Lietuvai“.
Socialinės gerovės kūrimas yra vienas iš
didžiausių SADM prioritetų, todėl į šią
iniciatyvą ministerija tikisi taip pat įtraukti ir
kuo daugiau Lietuvos piliečių,
nevyriausybinių organizacijų, verslo atstovų ir
kitų socialinių partnerių.

Socialinės
apsaugos ir
darbo
ministerija

-

Socialinės apsaugos ir
darbo ministerijos Ryšių
su visuomene skyrius,
tel.: (8 5) 266 8191,
266 8122,
2664258,
info@socmin.lt

Rengiantis Lietuvos valstybės 100-mečio
minėjimui, ministerija ketina kviesti visų
socialinės globos įstaigų gyventojus aktyviai
siųsti savo linkėjimus Lietuvai. Šie linkėjimai
bus surašyti ant lapelių ir sudėti į 100
simbolinių helio dujomis užpildytų balionų,
kurie bus paleisti į dangų 2018 metų vasario
62

16 dieną Nepriklausomybės aikštėje.
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Norėdama suvienyti žmones ir ugdyti tvirtesnį
pilietiškumo jausmą, ministerija tikisi, jog
akcijoje dalyvaus kuo daugiau socialinės
globos įstaigų, prie akcijos prisidės
nevyriausybinės organizacijos ir kiti
socialiniai partneriai.
Auftritt Litauen.
2017 m. Lietuva drauge su Latvija ir Estija
LR Kultūros
Lietuva – šalis viešnia yra kviečiamos būti pagrindinėmis šalimis
ministerija
Leipcigo knygų
viešniomis Leipcigo knygų mugėje, kuri yra
mugėje 2017 m. (kartu orientuota į platų skaitytojų ratą (daugiau nei
su kitomis Baltijos
170.000 lankytojų, didelė renginių programa
šalimis, Latvija ir
mieste, regione, svarbiausios Vokietijos
Estija)
žiniasklaidos dėmesys). Žingeidžiam
Leipcigo knygų mugės lankytojui bus
pristatyta plati Lietuvos kultūros ir kultūros
turizmo panorama, kultūros, istorijos,
literatūros, meno leidiniai ir renginiai mugėje
ir už jos ribų, dar sykį padėsiantys
aktualizuoti svarbiausius Lietuvos kultūros ir
istorijos, geografijos ir geopolitikos
„pasakojimus“.
Vokietijoje yra rengiamos dvi svarbiausios
knygų mugės – pavasarinė, labiau į skaitytoją
orientuota mugė Leipcige ir rudeninė, knygų
leidybos srityje dirbančių profesionalų mugė
Frankfurte. 2002 m. Frankfurte buvo
surengtas vienas sėkmingiausių Lietuvos
pristatymų per kultūrą. Po 15 m. tikimės
sėkmės ir Leipcige. Vokietija yra vienas
svarbiausių Lietuvos partnerių Vakarų
Europoje, ir viena iš nedaugelio šalių regione,
su kuria Baltijos kraštus sieja artimi kultūros
ir istorijos ryšiai.

1.725.000 Lt (3
metų bėgyje) /
Valstybės
atkūrimo
šimtmečio
paminėjimo
valstybinė
programa, LR
Kultūros
ministerija,
Valstybinis
turizmo
departamentas
prie LR Ūkio
ministerijos, VšĮ
Versli Lietuva,
Lietuvos
kultūros taryba,
privatūs rėmėjai.

Daiva Parulskienė, LR
Kultūros ministerija,
Strateginio planavimo ir
kontrolės departamento,
Tarptautinių ryšių ir
Europos reikalų skyriaus
vedėja, 8 679 88301.
d.parulskiene@lrkm.lt
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Lithuania. Latvia.
Estonia – Market
Focus. Lietuva – šalis
viešnia Londono
knygų mugėje 2018
m.

Lietuvių liaudies
skulptūros paroda
Vatikane 2018
balandį.

2018 m. Lietuva drauge su Latvija ir Estija
LR Kultūros
yra kviečiamos būti pagrindinėmis šalimis
ministerija
viešniomis Londono knygų mugėje, kuri yra
vienas svarbiausių tarptautinių anglakalbės
rinkos ir joje dirbančių profesionalų forumų.
Šalies viešnios statusas (market focus) sukuria
palankias sąlygas aktyvinti komercinius bei
kultūros ryšius, pristatyti šalių ypatumus,
regiono ekonomiką, inovacijas, knygų
leidybos pramonę, jos stipriąsias puses,
atkreipti dėmesį į Baltijos šalių istorijas,
visuomenes, literatūras ir kultūras, išryškinti
Lietuvos kultūros „pasakojimus“
anglosaksiškoje aplinkoje.
Tai pirmas didesnis bandymas išsamiau
pristatyti Baltijos šalis ir jų kultūras
Jungtinėje Karalystėje. Londono knygų
mugės pasiūlymas yra susijęs su 2018 m.
pažymimu modernių Baltijos valstybių
šimtmečiu. Planuojama, kad prisistatymą
mugėje lydės kultūros renginių programa
Londone ir kituose JK miestuose.
Vienoje labiausiai lankomų pasaulio vietųšventojo Petro aikštėje - surengti lietuvių
liaudies skulptūros parodą.
Lietuvių liaudies skulptūra yra viena
didžiausių ir vertingiausių mūsų palikimo
vertybių, turinti didžiulę reprezentacinę vertę.
Šventojo Petro aikštės Karolio Didžiojo
sparnas yra parodinė erdvė, kurioje Vatikano
muziejai su pasaulio valstybėmis rengia
nemokamas, laisvai prieinamas parodas.
Turint omenyje viso pasaulio lankytojų gausą
(balandį per dieną aikštėje apsilanko apie

Nacionalinis
dailės muziejus
ir Lietuvos
Respublikos
ambasada prie
Šventojo Sosto

2.070.000 Lt (4
metų bėgyje) /
Valstybės
atkūrimo
šimtmečio
paminėjimo
valstybinė
programa, LR
Kultūros
ministerija, VšĮ
Versli Lietuva,
VšĮ Investuok
Lietuvoje,
Lietuvos
kultūros taryba,
privatūs rėmėjai.

Daiva Parulskienė, LR
Kultūros ministerija,
Strateginio planavimo ir
kontrolės departamento,
Tarptautinių ryšių ir
Europos reikalų skyriaus
vedėja, 8 679 88301.
d.parulskiene@lrkm.lt

2014 m. gegužės
mėn. bus
pasirašytas
bendradarbiavim
o
memorandumas
tarp trijų
Baltijos šalių
kultūros
ministerijų dėl
jungtinio
prisistatymo
Londono knygų
mugėje 2018 m.

Biudžetą sudaro
pervežimo,
eksponavimo ir
patalpų nuomos
bei ekspozicijos
apsaugos lėšos.
Tikslią
eksponavimo
sąmatą Vatikano
muziejai pateiks
, gavę
patvirtinimą,
kad paroda bus

Irena Vaišvilaitė, LR
ambasadorė prie
Šventojo Sosto,
Vytautas Balčiūnas , LR
nacionalinis muziejus.

Priedas –
ekspozicijų
patalpų vaizdai.

irena. vaisvilaite@urm.lt
Vytautas Balčiūnas
galerija@ldm.lt
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30.000 turistų) ir laisvą parodos prieinamumą
ji būtų puikus Lietuvos pagarsinimas
pasaulyje.
Liaudies skulptūros ekspozicija puikiai
pabrėžtų tautinę modernios Lietuvos
valstybės prigimtį bei paliudytų krikščionišką
Lietuvos tradiciją.

rengiama.
Preliminariai,
pagal kitų
valstybių rengtų
parodų sąmatą
vieno mėnesio
kaina būtų apie
200.000 eurų
arba 700.000
litų.
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Šilutės krašto senųjų
istorinių atvirukų
kilnojamoji paroda,
skirta Lietuvos
atkūrimo šimtmečiui
paminėti.

Atrinkti kolekcininko Sauliaus Stankevičiaus
istoriniai atvirukai apie Šilutės kraštą,
parengta kilnojamoji paroda, kuri būtų
neatlyginamai demonstruojama viso rajono
bibliotekose, mokyklose ir kitose kultūros
įstaigose.

Šilutės rajono
bendruomenių
sąjunga
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Jaunimo pilietiškumo
akcija. Žygis
dviračiais per Šilutės
kraštą.

Degučių
jaunimo
organizacija
„Jaunatis“
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„Grįžtantys paukščiai
– 3“

Šilutės rajono jaunimas kartu su vietos
bendruomenėmis sutvarkytų Šilutės rajono
paveldo paminklus, o tada dviračiais
apvažiuotų šiuos paminklus, taip
įprasmindami gerus darbus. Paminklus prieš
šimtmečio minėjimą, būtų galima papuošti
lietuviška atributika.
Tikslas: Menininkų, kilusių iš Sūduvos,
įamžinimas ir profesionalaus meno sklaida.
Uždaviniai:
1. Atidaryti SŪDUVOS DAILĖS GALERIJĄ
(muziejų)
1.1.Tuo tikslu atnaujinti ir išplėsti (pristatant
priestatą) Magdalenos Birutės Stankūnienės
menų ir Marijampolės dailės galerijas,

Marijampolės
savivaldybė,
Marijampolės
kultūros centras.

LR biudžetas,
sponsorių lėšos
5 000 Lt.
parodos
parengimui ir
įforminimui.
Finansavimo
šaltiniai įvairių
programų lėšos.
3000 Lt
paminklų
sutvarkymui ir
viešinimui.
Finansavimo
šaltiniai: įvairių
programų lėšos.
Lietuvos
respublikos
vyriausybė,
Marijampolės
savivaldybė,
Marijampolės
kultūros centras,
kraštiečiai.

Šilutės rajono
bendruomenių sąjunga,
tel. 8 656 13333, el.
paštas
sajunga11@gmail.com.

Degučių jaunimo
organizacija „Jaunatis“,
Tel. 863300487, el.
paštas:
djojaunatis@gmail.com
Ona Birutė Surdokienė
Marijampolės kultūros
centro vyr. specialistė
etnokultūrai, parodų
organizatorė.
Tel. 8 650 14366, el. p.
onute.muza@gmail.com

Priedai:
1. Siūlymo
aprašymas
2.M.B.Stankūni
enės laiškas
Iš viso 4 lapai
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esančias Marijampolės kultūros centro
patalpose, suteikiant bendrą pavadinimą
„Sūduvos dailės galerija“;
1.2 Įrengti saugyklą (iki 2018 m.).
2. Išleisti knygą, skirtą žymios dailininkės
Juzės Katiliūtės 100-mečiui (2016 m.)
3. Išleisti albumą SŪDUVOS DAILĖ.
Grįžtantys paukščiai. II dalis (2018 m.)
4. Išleisti monografiją ( I dalį) apie Sūduvos
menininkus
5. Surengti parodų ciklą, skirtą Lietuvos
nepriklausomybės atkūrimo 100-mečiui:
„Išeivijos dailė“, „Lietuvos dailė“, „Jaunieji
menininkai“.
6. Surengti iškilmes, skirtas Lietuvos
nepriklausomybės atkūrimo 100-mečiui ir
pakviesti jose dalyvauti menininkus, kilusius
iš Sūduvos, gyvenančius užsienyje ir
Lietuvoje.
7.Prasmingai sutikti Lietuvos
nepriklausomybės atkūrimo 100-metį.
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XIII Baltijos
tarptautinio meno
trienalė

Baltijos tarptautinio meno trienalė yra
stambiausias tarptautinis, festivalinio
pobūdžio renginys vykstantis Vilniuje kas
trejus metus. Tuo pačiu tai yra viena
didžiausių ir užsienyje labiausiai žinomų
šiuolaikinio meno parodų rengiamų buvusio
Rytų bloko šalių teritorijoje. 2018 metais
turėtų įvykti jau 13-oji Baltijos trienalės laida.

Šiuolaikinio
meno centras,
Vilnius
(www.cac.lt)

800 000 Lt.
Lietuvos
valstybės
atkūrimo
šimtmečio
paminėjimo
programa, LR
kultūros
ministerija
(tęstinių
tarptautinių
festivalių
rėmimo

Kęstutis Kuizinas,
Šiuolaikinio meno centro
direktorius, tel.
869876051,
kuizinas@cac.lt
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Lietuvos valstybės
atkūrimo šimtmečio
nacionalinis kultūros
ir meno
infrastruktūros
projektas Vilniuje
MIKALOJAUS
KONSTANTINIO
ČIURLIONIO SALĖ

Šiuo projektu siūloma Lietuvos Respublikos
sostinėje Vilniuje 2018 m. vasario 16 d.
įgyvendinti Lietuvos valstybės atkūrimo
šimtmečio nacionalinį kultūros ir meno
infrastruktūros projektą – sukurti lietuvių
tautos genijaus Mikalojaus Konstantino
Čiurlionio salę kaip nacionalinių kultūros,
menų bei valstybės ir visuomenės
nacionalinių ir tarptautinių renginių erdvę
pačiame miesto centre – paminkliniame
Sporto rūmų pastate, kuriame įvyko lemtingos
svarbos visuomenės sambūriai, nulėmę
Lietuvos valstybingumo atkūrimą.
Pasaulyje įprasta garsiausių asmenybių –
visuotinai pasaulyje pripažintų tautos genijų
vardais pavadinti sostinių koncertų sales,
teatrus, modernaus meno centrus, muziejus,
bibliotekas. Vilnius yra M. K. Čiurlionio
miestas, todėl Vasario 16 šimtmečiui jo vardu
pavadinti svarbiausią nacionalinę salę būtų
labai prasminga ir svarbu. Ji būtų mūsų
pasitikėjimo nacionaline kultūra paliudijimas
ir viltingas tautos ateities kūrimo siekis.

Koncertinė
įstaiga Lietuvos
nacionalinė
filharmonija

programa),
užsienio šalių
meno rėmimo
fondai, tokie
kaip Mondriaan,
Pro-Helvetia ir
pan. Taip pat
ŠMC lėšos,
privatūs rėmėjai
ir fondai
Lietuvoje ir
užsienyje.
ES struktūriniai
fondų kultūros
plėtrai lėšos;
Valstybės
investicijų
programos lėšos
(kofinansavimas
);
Rėmėjų
(juridiniai
asmenys) lėšos;
Visuomenės
aukos

Rūta Prusevičienė,
Lietuvos nacionalinės
filharmonijos generalinė
direktorė,
tel. 2665210,
ruta.pruseviciene@filhar
monija.lt

Ši salė galėtų
tapti
kelių
nacionalinės
reikšmės meno
kolektyvų
terminuota
rezidencija
(kolektyvai
rotacijos
keliu galėtų
keistis),
tačiau visą salės
renginių
tvarkaraštį
kuruotų
konkurso
keliu išrinktas
operatorius –
organizacija.
Yra papildomos
informacijos
apie projektą
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Knygos „Ukmergė
1918–2018“
parengimas ir
išleidimas

Knyga „Ukmergė 1918–2018 m.“ atspindės
Lietuvos valstybės raidą nuo 1918 iki 2018 m.
per Ukmergės miesto istorijos prizmę.
Istoriniai straipsniai, iliustruojantys
reikšmingiausius Lietuvos istorijos etapus
atspindės konkrečius įvykius ir faktus
vykusius Ukmergėje.

Ukmergės
rajono
savivaldybė;
Ukmergės
kraštotyros
muziejus;

Savivaldybės
lėšos;
Valstybės lėšos;
Lėšų poreikis –
80 000 Lt

Ukmergės rajono
savivaldybės
administracijos Kultūros
ir viešųjų ryšių skyrius
Ukmergės rajono
savivaldybės Kultūros
taryba
(koordinatorius - Julius
Zareckas Tel.: 8 340
60346 mob. tel.: 8 601
34595
julius.zareckas@ukmerg
e.lt),
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Tarptautinė dailės
paroda „Jauna Europa.
Nauji identitetai“
(darbinis
pavadinimas)

1918 m. į Europos politinę ir kultūrinę erdvę
įsijungė naujos valstybės: Baltijos regione
(Estija, Latvija, Lietuva), Vidurio Europoje,
Užkaukazėje. Naujų valstybių ir jų piliečių
tapatumo formavime reikšmingą vaidmenį
suvaidino modernioji dailė. Tapyba,
skulptūra, grafika, dekoratyviniai menai
savitais pasakojimais, įvaizdžiais ir formomis
įteisino ir išpopuliarino šių šalių geografinio
ir etninio tapatumo bruožus, o taip pat jų siekį
būti modernios Europos kultūros dalimi.
Tėvynės peizažai, mitų ir istorijos siužetai,
folklorinė tradicija – vienija XX a. pirmosios
pusės jaunosios Europos dailę. Ne Europos
centre, o jos pakraščiuose tarptautinių ir
vidinių kultūrinių impulsų veikiami subrendo
modernistinės dailės sąjūdžiai, reikšmingai
papildę XX a. Europos kultūros sampratą.
Parodoje numatoma greta žymiausių lietuvių
dailininkų kūrinių eksponuoti estų, latvių,

Lietuvos dailės
muziejaus
Nacionalinė
dailės galerija

750 000 Lt.
Finansavimo
šaltiniai:
Valstybės
atkūrimo
šimtmečio
paminėjimo
valstybinė
programa,
Lietuvos
kultūros taryba,
privatūs rėmėjai

Lolita Jablonskienė,
Nacionalinės dailės
galerijos vadovė, tel. (5)
2122888, el. p.
lolita@ndg.lt

Biudžetą sudaro
mokslinio
parodos
parengimo,
eksponatų
skolinimosi,
draudimo ir

pateiktos kartu
su anketa.
Surinkta dalis
istorinės
medžiagos,
parengta dalis
straipsnių.

2009 m.
Nacionalinėje
dailės galerijoje
buvo
įgyvendinti du
panašios
apimties
projektai –
tarptautinės
parodos „Spalvų
ir garsų dialogai.
M. K. Čiurlionio
ir amžininkų
kūryba“ bei
„Šaltojo karo
metų
modernizmas.
Menas ir
dizainas 19451970“. Šias
68

lenkų, čekų, vengrų, gruzinų ir kt. šalių
menininkų darbus (apie 200 kūrinių).
Planuojama išleisti reprezentacinį iliustruotą
parodos katalogą. Parodai kuruoti numatoma
suburti tarptautinę 2-3 kuratorių grupę.
Parodą numatoma eksponuoti Vilniuje
Nacionalinėje dailės galerijoje 2018 m. I
pusmetį. Galimas parodos turas į kitas
Baltijos šalis.
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Paroda „Lietuvos
dizainas 1918-2018“
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„ Prelatas K. Šaulys-

Nacionalinės dailės galerijos (NDG)
organizuojamos parodos „Lietuvos dizainas
1918-2018“ (2018 m. birželio-rugpjūčio
mėn.) tikslas – parodyti Lietuvos
modernėjimo atspindį daiktuose - nuo pirmųjų
tautinių simbolių iki sklandytuvo ir žemės
palydovo. Menotyrininkės, tiriančios Lietuvos
dizaino istoriją, dr. Giedrė Jankevičiūtė, dr.
Karolina Jakaitė ir NDG kuratorius Ernestas
Parulskis atrinks šimtą objektų, kurie
chronologiškai parodys Lietuvos dizaino ir
taikomosios dailės istoriją bei aktualią
situaciją. Atrinktieji objektai bus
eksponuojami atskleidžiant jų atsiradimo
aplinkybes. Parodą lydės katalogas, kuris
funkcionuos ir kaip savarankiškas leidinys –
dvikalbis Lietuvos dizaino albumas. Parodoje
numatoma eksponuoti apie 300 objektų su
intensyvia didaktika ir tiršta edukacinių
renginių programa.
Projektas susideda iš keletą dalių:

parodas aplankė
50000
lankytojų.

transportavimo,
parodos
architektūros,
katalogo
sudarymo ir
spausdinimo,
specialios
edukacinės ir
kultūros
renginių
programos bei
projekto
reklamos
išlaidos.
Lietuvos dailės
muziejaus
Nacionalinė
dailės galerija

300 000 Lt /
Valstybės
atkūrimo
šimtmečio
paminėjimo
valstybinė
programa,
Lietuvos
kultūros taryba,
privatūs rėmėjai.

Ernestas Parulskis.
Nacionalinė dailės
galerija,
vyr. muziejininkas
868621763
ernestas@ndg.lt

Švėkšnos

3000 lt.

Švėkšnos seniūnijos

Į sąmatą
įtrauktos
pasiruošimo
parodai,
eksponatų
restauravimo,
parodos
įrengimo,
katalogo
sudarymo ir
spausdinimo
išlaidos.
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nepriklausomybės
šauklys“ .
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Šilutės bendruomenės
namų įkūrimas

„Tegul ošia ąžuolais
mūsų meilė Lietuvai“

1.Sutvarkyti teritoriją prie Signataro K.
Šaulio atminimo vietos Švėkšnos seniūnijoje
Stemplių gyvenvietėje.
2.Įrengti muziejinį kampelį Signatarui K.
Šauliui Stemplių Šv. Aloyzo bažnyčioje.
3.Išleisti leidinį „Signataras Prelatas K.
Šaulys“ 300 egz.
4.Konferencija „Signataras Prelatas K.
Šaulys“ .
5. Išasfaltuoti K. Šaulio gatvę Stemplių
gyvenvietėje.

Šilutės mieste veikiančių nevyriausybinių
organizacijų sutarimu kuriama asociacija
„Šilutės bendruomenės namai“, kurios vienas
iš tikslų yra ruošiamą privatizuoti kraštotyros
muziejaus pastatą su priklausiniais,
Lietuvininkų g. 36, Šilutė, išsaugoti miesto
bendruomenei, įkuriant jame Šilutės
bendruomenės namus.
Bendruomenės namuose Šilutės
visuomenininkai norėtų vykdyti visuomeninę,
kultūrinę, edukacinę veiklą, skatinančią
bendruomeniškumą ir pilietiškumą.
1.Švėkšnos „Saulės“ gimnazija įkurta 1919
metais. Pirmoji gimnazija įkurta Grafo J.
Platerio dovanotoje parko teritorijoje. 1977m.

seniūnija
Švėkšnos
parapija,
bendruomenė
„Gimtinė“,
Švėkšnos
seniūnija.
Švėkšnos
muziejus

seniūnijos lėšos
5000lt.
(parapija,
bendruomenė,
seniūnija)
5000lt.
šimtmečio
programos
fondas

Švėkšnos
seniūnija,
parapija,
“Saulės“
gimnazija,
muziejus,

2000lt.
šimtmečio
programos
fondas.

LR Vyriausybė

350000lt. LR
Vyriausybė,
Kelių PPP
Lėšų poreikis
kol kas
nežinomas.

Asociacija
„Šilutės
bendruomenės
namai“

Šilutės r.
Švėkšnos „
Saulės“

Alėjų
paruošimas
(velėnos

iniciatyvinė grupė
seniūnas Alfonsas
Šeputis, Švėkšnos
klebonas Saulius
Katkus., muziejininkė
Monika Žąsytienė.
Tel. 868644136 ,
sveksna@silute.lt

Asociacija „Šilutės
bendruomenės namai“,
Orestas Lidžius (vienas iš
asociacijos steigėjų),
8 682 54481,
orestass@inbox.lt

Pastatas
įtrauktas į
privatizuojamų
objektų sąrašą,
jam reikalingas
remontas.

Šilutės r. Švėkšnos „
Saulės“ gimnazijos
direktorė Dalia
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buvo pastatytas dar vienas mokyklos pastatas,
kuriame iki šiol mokosi 5-12 kl. mokiniai.
Šiuo metu gimnazijai priklauso apie 1ha
nenaudojamo žemės ploto.
Mokiniai siūlo šiame plote įkurti parką, skirtą
Lietuvos atkūrimo šimtmečiui.
Parkas būtų pradėtas nuo Lietuvos atkūrimo
šimtmečio ąžuoliukų alėjos, vėliau jame
atsirastų bioįvairovė. Jame vyktų ne tik
biologijos pamokos, bet ir įvairūs mokinių
užsiėmimai: klasės valandėlės, neformalusis
ugdymas, vėliau gal taptų tradicija ten
susitikti mokyklą baigusioms laidoms.
Mokiniai svajoja, kad ten būtų įrengta
nedidelės užsiėmimų aikštelės.
Alėjos vėliau būtų pavadintos mūsų krašto
signataro Kazimiero Šaulio vardu, gimnazijos
šimtmečio vardu ir kt. laikmečio padiktuotais
pavadinimais

gimnazija.

nuėmimo
darbai, žvyro,
skaldos
užpylimas)6500 Lt.- iš
Lietuvos
šimtmečio
paminėjimo
programos
Projekto
sukūrimas,
ąžuoliukų
įsigijimas-2500
Lt –rėmėjų
lėšos.

Dirgėlienė
Tel.8 441-48-282
direktorius@saule.silute.l
m.lt
Gimnazijos mokinių
tarybos pirmininkas
Benas Kakta IIIgkl.

Šilutės r. Švėkšnos „
Saulės“ gimnazijos
direktorė Dalia
Dirgėlienė
Tel.8 441-48-282
direktorius@saule.silute.l
m.lt
Gimnazijos mokinių
tarybos pirmininkas
Benas Kakta IIIgkl.
Lietuvos valstybinis
simfoninis orkestras, tel.
(8 5) 2628127, el. paštas
kanceliarija@lvso.lt
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Konferencija skirta
prelato, Lietuvos
Nepriklausomybės
Akto signataro,
profesoriaus,
visuomenės ir
valstybės veikėjo
Kazimiero Stepono
Šaulio atminimui

Mokiniai analizuos Lietuvos istoriją, rinks
medžiagą ir informaciją, organizuos
kūrybinių darbų parodas apie Lietuvos
signatarus, Lietuvos istoriją ir ,žinoma, mūsų
kraštietį signatarą Kazimierą Šaulį.
Konferencija bus baigiamoji Švėkšnos
seniūnijoje organizuojamų darbų ir renginių,
skirtų Lietuvos šimtmečio paminėjimui, dalis

Šilutės r.
Švėkšnos „
Saulės“
gimnazija.

Lėšų poreikis
įtrauktas į
Šilutės r.
Švėkšnos
seniūnijos
paraiškos formą
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Lietuva

Teatralizuotas muzikinis spektaklis,
apimantis kultūros, meno, švietimo ir sporto
sričių įvykius Lietuvoje per 100 metų (19182018 m.). Šiame spektaklyje pažymimi
labiausiai išsiskiriantys, svarbiausi įvykiai bei
pasiekimai, lėmę kultūrinę raidą. Visa tai

Specialiai šiam
minėjimui
sukurtas VšĮ.

Apie 1 mln. litų.
Projektas
finansuojamas
LR biudžeto
lėšomis.

Projekto
įgyvendinimas
numatytas daug
žmonių
talpinančioje
salėje (pvz.,
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išreiškiama per muziką, skaitovo žodį, šokį,
video bei 3D projekcijas.
Renginio metu skambės specialiai Lietuvos
šimtmečiui paminėti sukurti muzikiniai
kūriniai bei jau sukurti klasikinės bei
šiuolaikinės muzikos lobynų kūriniai.
Dalyviai: Lietuvos valstybinis simfoninis
orkestras, ansamblis Lietuva, pučiamųjų
orkestrai, skaitovai, operos ir pop atlikėjai,
chorai, baleto ir šiuolaikinio šokio kolektyvai,
sportininkai. Renginiui įgyvendinti
pasitelkiama kūrybinė komanda: režisierius,
scenografas, šviesų dailininkas, garso
režisierius, choreografas ir kiti techniniai
specialistai.
123

124

Lietuvos valstybės
atkūrimo 100-čiui
skirtas knygų ciklas

Siūlau Nacionalinę
idėją „ Už Lietuvą su
Lietuva“

Globojami vaikai
Kuria:
- knygas, skirtas Lietuvai,
- eilėraščius
- pasakojimus.
Cituoja:
- poetų ir kitų žymių Lietuvos žmonių
eiles, ištraukas.
Knygas patys iliustruoja, įriša ir pristato
viešuose bendruomenės renginiuose.
Nepriklausomybės akto deklaracijos
kelionė per Lietuvą . Pradėti iš Signatarų
namų ir keliauti su akto kopiją nustatytu
maršrutu per Lietuvą (būtinai aplankant
signatarų vietas). Akto iškilmingas
perskaitymas- pristatymas bendruomenėse .
Šio renginio metu Nepriklausomybės akto
paruoštos faksimilės ant metalinės plokštės
iškilmingai perduodamos arba pritvirtinamos
savivaldybių pasiūlytose vietose ( arba

Siemens arena)
2018-02-16

Jonavos rajono
vaikų globos
namai

L.R.Vyriausybė,
Signatarų namai,
savivaldybės,
visuomeninės
organizacijos,
nacionalinė
televizija ir
radijas.

Socialinės lėšos

Vilma Navašinskienė
Svetlana Komičienė
Jonavos rajono vaikų
globos namai

Biudžetą
paskaičiuoti
galima vėliau,
kada idėja bus
sukonkretinta.

tel. 8 349 52442
el. p.
Jonavosvaikai@gmail.co
m
Švėkšnos seniūnas
Alfonsas Šeputis
Tel. 868644136
alfonsas.seputis@silute.lt
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Signatarų atminimo vietovėse ).Šita idėja
labai artima buvusiai akcijai prieš Europos
krepšinio čempionatą Lietuvoje 2011m.
„Varom už Lietuvą“ .
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Fiat lux - libertas erit

Projekto idėja susijusi su J. Basanavičiaus
studijos prakalboje „Apie senovės Lietuvos
pilis“ esančia sentencija „fiat lux – libertas
erit“ („yra šviesa – bus ir laisvė“).
Jos įprasminimas įsivaizduojamas
nacionalinio kūrinio (operos, muzikos dramos
ar panašaus teatralizuoto žanro) sukūrimu ir
pristatymu, konsoliduojant iškiliausius įvairių
sričių kūrėjus (dramaturgą, kompozitorių,
scenografą, choreografą ir kt.).
Turinyje ketinama atspindėti Lietuvos
valstybės istorines figūras ir faktus,
persipinančius su mitologija, valstybės kūra,
iššūkiais dėl jos išlikimo bei trapios laisvės
būties esamajame laike.

LIETUVOS
KOMPOZITOR
IŲ SĄJUNGA

1 035 000
Lt=300 000 €

Preliminarus
biudžetas apima
parengiamuosiu
s darbus,
kūrybinės
grupės, atlikimo
sąnaudas
vienam projekto
pristatymui.
Numatomi
finansavimo
šaltiniai:
Lietuvos
kultūros taryba
LATGA
Savivaldos
institucijos
LR Kultūros
ministerijos
pavaldume
esantys
valstybiniai ir
nacionaliniai
kolektyvai
Paramos ir

Zita Bružaitė
LIETUVOS
KOMPOZITORIŲ
SĄJUNGA
+370 699 37244
info@lks.lt

Kūrybiniam
darbui ketinama
kviesti po kelis
literatūros
(dramaturgas ir
poetas),
muzikos,
scenografijos,
kostiumų
(du/trys,
skirtingų kartų)
autorius,
įjungiant
nacionalinius ir
valstybinius
kolektyvus.
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LIETUVIŠKA
GAIDA

Apjungiant tris Lietuvos simfoninius
orkestrus (Lietuvos nacionalinis simfoninis
orkestras, Lietuvos valstybinis simfoninis
orkestras ir Kauno simfoninis orkestras)
rengiamasi įgyvendinti unikalius projektus:
- vasario 16 d. skirtą naujo lietuviško kūrinio
ir lietuvių kompozitorių aukso fondo
simfoninių kūrinių koncertą (Vilnius,
Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras,
Lietuvos nacionalinė filharmonija);
- kovo 11 d. skirtą naujų lietuviškų kūrinių su
solistais koncertą (Kauno miesto simfoninis
orkestras, Kauno valstybinė filharmonija);
- lietuviškų kūrinių konkursą, sietiną su
iškiliausiais Lietuvos valstybės atkūrimo,
Lietuvos laisvę reprezentuojančiais ženklais ir
liepos 6 d. koncertu (Lietuvos valstybinis
simfoninis orkestras, Kongresų rūmai).

LIETUVOS
KOMPOZITOR
IŲ SĄJUNGA

labdaros fondai
(S.Karoso,
V.Landsbergio,
J.Kazicko),
ieškomas
pagrindinis
projekto rėmėjas
iš ūkio subjektų
ir pan.
310 500 Lt=90
000 €
Preliminarus
biudžetas apima
honorarus ir
premijas naujų
lietuviškų
kūrinių
užsakymui,
atlikimo
sąnaudas trims
renginiams ir
nenumatytoms
išlaidoms (pvz.:
speciali paroda,
koncerto
teatralizacija,
specialūs
pranešimai,
scenarinės
jungtys su
istorine ir
dabartine
Prezidentūromis
ar pan.).

Zita Bružaitė
LIETUVOS
KOMPOZITORIŲ
SĄJUNGA
+370 699 37244
info@lks.lt

Koncertų
trilogija, kuriai
pasirinktos su
Lietuvos
valstybingumu
susijusios datos.
Projektas
inicijuojamas
Lietuvos
istorinės datos
sutiktuvėms ir
jos sklaidai
reprezentuojant
lietuvišką
muziką ir
iškiliausius
mūsų šalies
simfoninius
orkestrus
užsienio šalių
koncertų salėse.

Numatomi
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finansavimo
šaltiniai:
Lietuvos
kultūros taryba,
LATGA,
Lietuvos
nacionalinė
filharmonija,
Lietuvos
valstybinis
simfoninis
orkestras,
Kauno miesto
simfoninis
orkestras, verslo
ir ūkio subjektai.
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Lietuvos Valstybės
atkūrimo šimtmečiui
skirtas leidinys
„Lietuvos
Nepriklausomybės
kovų karių portretai.
1918–1923“ ir
kilnojamoji paroda
„Lietuvos
Nepriklausomybės
kovų kariaisavanoriai“

Surinktų archyvinių fotografijų pagrindu bus
parengtas leidinys, kuriame bus įamžinti
1918–1923 m. Lietuvos Nepriklausomybės
kovų kariai-savanoriai.
Leidinys išsiskirs tuo, kad jame bus pateikta
apie 700 savanorių (daugiausia eilinių
kovotojų) fotografijų su istoriniu įvadu,
menotyrine nuotraukų analize ir komentarais
po nuotraukomis.
Nuotraukose matomi ateljė (kartais
improvizuotose fronto sąlygose)
nusifotografavę kariai vieni, su bendražygiais,
artimaisiais.
Fotografijose atsispindės visa Lietuva,
daugiausia tos vietovės, kuriose 1918–
1923 m, buvo dislokuoti lietuvių pulkai –
Kaunas, Ukmergė, Šiauliai, Širvintos, Biržai
ir t. t.
Leidinio medžiagos pagrindu bus parengta

VšĮ „Tautos
Numatomas
paveldo tyrimai“ projekto
biudžetas yra
90 tūkst. Lt.
Numatomi
finansavimo
šaltiniai:
Lietuvos
kultūros taryba;
Lietuvos
Respublikos
Krašto apsaugos
ministerija, kt.

Projekto autoriai:
Eugenijus Peikštenis ir
Klaudijus Driskius;
Tel. 8699 48388, el.p.:
klaudijus.driskius@gmail
.com

Leidinys su
paroda 2018 m.
vasario 16 d.
bus pristatytas
Generolo Jono
Žemaičio
Lietuvos karo
akademijoje.
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Lietuvos Valstybės
atkūrimo šimtmečiui
skirtas leidinys
„Lietuvos partizanai
fotografijose“
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,,Praeities simbolikadabarties
reprezentacija‘‘

kilnojamoji paroda „Lietuvos
Nepriklausomybės kovų kariai-savanoriai“,
kuri 2018 metais keliaus per Lietuvos
gimnazijas, mokyklas, bibliotekas.
Leidinys „Lietuvos partizanai fotografijose“ – VšĮ „Tautos
fotografijų albumas, kuriame bus pateikta virš paveldo tyrimai“
100 Lietuvos partizanų ir ryšininkų, kovojusių
prieš sovietų okupantus 1944–1958 m.,
meninių portretų ir autentiškų pasakojimų.
Leidinys bus papildytas laisvės kovotojų
archyvinėmis ir neskelbtomis nuotraukomis.
Fotografijų herojai, gyvenantys visuose
Lietuvos regionuose, bus atskleisti per XXI a.
tikrovę.
Leidinyje bus pateikta išsami bibliografinė
rodyklė.
Pirmasis herbas Vainutui buvo suteiktas 1792
m. balandžio 12 d. Stanislovo Augusto
Poniatovskio.
Atkūrus nepriklausomą Lietuvos valstybę
2006 m. gruodžio 7 d. Vainuto (Šilutės r.)
herbas, kuriame vaizduojama XVIII a.
patranka su dviem sviedinių piramidėmis,
pakartotinai patvirtintas Lietuvos Respublikos
Prezidento.
Paminint Lietuvos valstybės atkūrimo
šimtmetį, Vainuto seniūnijos bendruomenei
būtų garbinga įsigyti (herbe pavaizduotą)
salves šaudančią patranką ir keturias XVIII a.
artileristų uniformas. Bendruomenė švęsdama
valstybines šventes, dalyvaudama kitų
bendruomenių šventėse iššautų šventines
salves. Pirmąsias šventines salves būtų galima
iššauti 1918 m. vasario 16 d.
XVIII a. patrankos ir artileristų uniformų

Vainuto
seniūnijos
bendruomenė

Numatomas
projekto
biudžetas yra
70 tūkst. Lt.
Numatomi
finansavimo
šaltiniai:
Lietuvos
kultūros taryba;
Lietuvos
Respublikos
Krašto apsaugos
ministerija, kt.
Patrankos
gamyba 10000,00 Lt.
Priekaba
patrankos
vežiojimui 3000,00 Lt.
Artileristų
uniformų 4
komplektai 6000,00 Lt.
Viso: 19000,00
Lt.
Siūlome šį
projektą
finansuoti
Krašto apsaugos
ministerijai.

Projekto autorius
Klaudijus Driskius;
Tel. 8699 48388, el.p.:
klaudijus.driskius@gmail
.com

Leidinys
2018 m. vasario
16 d. proga bus
pristatytas
Generolo Jono
Žemaičio
Lietuvos karo
akademijoje.

Vainuto seniūnijos
bendruomenės
pirmininkas Vytautas
Laurinaitis.
Mob. 868676135
El.p.:
vyt.laurinaitis@gmail.co
m
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įsigijimas sudarytų realią galimybę
supažindinti bendruomenės narius ir svečius
su to meto LDK kariuomenės ginkluote,
karių uniforma, būtų galima organizuoti
edukacinius užsiėmimus, primenant
bendruomenei ir svečiams mūsų valstybės
ištakas, kariuomenės svarbą valstybės
išlikimui.
Ko gero, Vainuto miestelis būtų pirmasis
Lietuvoje, kuris herbo kopiją realiai naudotų
šventėse, reprezentuotų kituose
bendruomenėse, istoriją susietų su dabartiniu
gyvenimu.
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„Vardan tos Lietuvos“

Minint Lietuvos valstybės atkūrimo
šimtmetį, sugiedosime „Tautišką giesmę“ ir
tylos minute pagerbsime visus žuvusius už
Lietuvos nepriklausomybę.
Sukviesime Juknaitiškius ir susikibusių už
rankų žmonių grandine, apjuosime
Juknaičius. Kas 25 žmogus laikytų Lietuvos
Respublikos trispalvę, o kas 10 metrų
grandinę puoštų trispalvė juosta.
Parke, prie fontano, vaikai laikydami
trispalves vėliavėles, sudarytų vieną
svarbiausių gamtos objektų - saulę. Juk ypač
jaunajai kartai svarbu suvokti šios dienos
prasmę, neužmiršti ir nenuvertinti jos.
Labiausiai nusipelniusius žmones,
pasižymėjusius gerais darbais, apdovanosime
Lietuvos Respublikos trispalvėmis
vėliavomis.
Kiekvienam dalyvavusiam žmogui,
prisiminimui įteiksime po skrajutę, taip pat
pakviesime prie laužo, kur skambant muzikai
pavaišinsime karšta arbata ir vaišėmis.

Asociacija
„Juknaičių
bendruomenė“

Lietuvos
Respublikos
vėliavos:
20 vnt. × 50 Lt
= 1000,00 Lt
Popierinės
trispalvės
vėliavėlės:
200 vnt. ×1,50
Lt=300,00 Lt

Asociacija „Juknaičių
bendruomenė“;
Juknaičių seniūnija;
Juknaičių pagrindinė
mokykla.
Tel.: 8 652 82228
barkauskienelaima@gma
il.com

Trispalvė
juostelė:
400 m. × 0,99 Lt
= 396,00 Lt
Skrajutės:
500 vnt. ×2,00 =
Vaišės: 500,00
Lt.
VISO: 3196,00
77

Lt
Rajono
savivaldybė,
Asociacija
„Juknaičių
bendruomenė“
ir
rėmėjai.
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Siūlome į Lietuvos
šimtmečio paminėjimo
programą įtraukti
unikalios šimtatomės
Lietuvos istorijos
monografijų serijos
„Lietuvos valsčiai“
išleidimą,
dedikuojamą Lietuvos
valstybės atkūrimo
100-mečiui (1918–
2018).
Ši jau du
dešimtmečius
rengiama ir leidžiama
serija taip pat skiriama
ir kitoms
reikšmingoms
valstybės, jos miestų
ir miestelių bei kitų
šaliai svarbių istorijos
įvykių sukaktims.

„Lietuvos valsčių“ monografijų serija – tai
daugiatomis vienodos struktūros Lietuvos
istorijos leidinys apie Lietuvos miestus ir
miestelius, kaimus ir vienkiemius, apie jų ir jų
apylinkių kraštovaizdžio raidą bei istoriją nuo
seniausių priešistorinių laikų iki mūsų dienų,
kovas už Nepriklausomybę, savanorių žygius,
apie tradicinę kultūrą, verslus, kalendorinius
ir šeimos papročius, liaudies išmintį,
bažnyčias, įžymius žmones, tarmių ir vietos
šnektų ypatumus, tautosaką, tautines
mažumas, jų papročius, kt.
Rinkdama medžiagą šioms monografijoms,
„Versmės“ leidykla 1999–2013 m. surengė
net 127 lokalinių tyrimų ekspedicijas visoje
Lietuvoje, kuriose dalyvavo per 1500 serijos
monografijų autorių. Remdamiesi šių
ekspedicijų metu surinkta medžiaga, žmonių
atsiminimais, archyvų duomenimis, mokslo
studijomis, kitais rašytiniais šaltiniais,
kiekvieną serijos knygą rašo dideli, iki 120
autorių, kolektyvai – žinomi Lietuvos
mokslininkai istorikai, archeologai, etnologai,
rašytojai, tautosakininkai, kalbininkai,
sociologai, gamtininkai, žurnalistai,
kraštotyrininkai. Iš viso serijai jau yra rašę per
2000 autorių, iš kurių daugiau kaip 350 turi

VšĮ „Versmės“
leidykla.
Valstybės
atkūrimo
šimtmečio
paminėjimo
komisijos
sprendimu
galėtų būti
paskirtos ir kitos
atsakingos
institucijos.

Kiekvienos
rengiamos
serijos
monografijos
tomo sąmata
siekia
140 tūkst. Lt.
Norint
Valstybės
jubiliejui
parengti ir
išleisti 100
tomų, t. y.
papildomai prie
jau išleistų
serijos knygų
išleisto dar 70
serijos
monografijų,
reikalingas
10 mln. Lt
finansavimas.
Finansavimo
šaltiniai: iš
valstybės
biudžeto –
Lietuvos

„Versmės“ leidyklos
vadovas Petras Jonušas,
tel. 85 2130623,
8698 20707,
el. p.:
leidykla@versme.lt

Jei iki 2018 m.
nepavyktų
išleisti visų 100
tomų, darbus
būtų galima tęsti
ir visą projektą
užbaigti keliais
metais vėliau.
Serija,
dedikuojama
Lietuvos
Valstybės
atkūrimo
šimtmečiui, bus
iškilmingai
pristatyta
2018 m. vasario
16 d. renginyje
Vilniuje,
Lietuvos mokslų
akademijos
salėje, kituose
šiam jubiliejui
skirtuose
renginiuose.
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Siūlome į Lietuvos
šimtmečio paminėjimo
programą įtraukti
dviejų tomų leidinio
„Lietuvos
savanoriai“
išleidimą,
dedikuojamą Lietuvos
valstybės atkūrimo
100-mečiui (1918–
2018).

mokslo vardus.
Nuo serijos rengimo pradžios 1994 m. jau
parengti ir išleisti 37 serijos monografijų
tomai, kurių kiekvieno apimtis viršija 1000
puslapių. Šiuo metu rengiama spaudai dar per
100 monografijų. Jei pavyktų rasti resursų
pakankamai finansuoti projektą, valstybės
atkūrimo 100-metį galėtume pasitikti
turėdami visą 100 šios unikalios mūsų
valstybei ir istorijai skirtų serijos tomų. Ir taip
išties deramai pagerbtume šią valstybei ir
visiems mums labai reikšmingą valstybės
atkūrimo 100-mečio sukaktį.

kultūros tarybos
skiriamas
finansavimas
leidybai, rajonų
ir miestų
savivaldybių
biudžetinis
finansavimas,
2% sumokėto
GPM,
organizacijos,
privatūs rėmėjai,
aukotojai (tokiu
būdu buvo
finansuojamas
pirmųjų 37
serijos tomų
išleidimas).

Leidinys „Lietuvos savanoriai“ – tai XX a.
VšĮ „Versmės“
pradžioje atsikuriančios Lietuvos valstybės
leidykla
gynėjų-savanorių biogramos su nuotraukomis.
Leidinyje įamžintus savanorių vardus ir
archyvinius duomenis skelbsime, norėdami
priminti Lietuvos žmonėms jos didvyrius.
Ilgametis Lietuvos valstybės centrinio
archyvo direktorius dr. Ričardas Čepas,
pritardamas „Versmės“ leidyklos sumanymui,
parengė 10 tūkst. asmenų viršijantį savanorių
sąrašą ir duomenis pagal Lietuvos valstybės
centriniame archyve saugomas bylas.
Pirmą kartą visų Lietuvos savanorių sąrašas
viešai paskelbtas 2010 08 18 „Versmės“
leidyklos svetainėje www.versmė.lt, apie šią
publikaciją elektroniniais laiškais informuotos
švietimo, kultūros ir mokslo įstaigos,

Rengiamo
leidinio dviejų
tomų sąmata
siektų 200 tūkst.
Lt.
Finansavimo
šaltiniai: iš
valstybės
biudžeto –
Lietuvos
kultūros tarybos
skiriamas
finansavimas
leidybai, 2%
sumokėto GPM,
organizacijos,
privatūs rėmėjai,

„Versmės“ leidyklos
vadovas Petras Jonušas,
tel. 85 2130623,
8698 20707,
el. p.: pj@llt.lt

Leidinys
„Lietuvos
savanoriai“ bus
iškilmingai
pristatytas
2018 m. vasario
16 d. renginyje
Vilniaus įgulos
karininkų
ramovėje.
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Lietuvos valstybės
100-mečio minėjimas
2018 m. vasario 16 d.

Sportinių renginių
ciklas, skirtas Alytaus
rajone gyvenusiems
Lietuvos
Nepriklausomybės
Akto signatams
atminti:
 Dviračių žygis

žiniasklaida, Seimo ir vyriausybės nariai,
kaimiškųjų seniūnijų bendruomenės, seniūnai.
Savanorių sąrašai skelbiami leidžiamose
„Lietuvos valsčių“ serijos monografijose. Šie
sąrašai nuolat pildomi naujomis pavardėmis,
faktais, nuotraukomis.
Švęsdami Lietuvos valstybės atkūrimo 100metį, leidiniu „Lietuvos savanoriai“
įprasmintume savanorių atminimą.
100 tautinių vėliavėlių instaliacija Birštono J. Birštono
Basanavičiaus aikštėje
savivaldybė
Birštono
gimnazija
Birštono
jaunimo klubas
Iškiliausių Birštono bendruomenės veikėjų
apdovanojimų ceremonija
100 skraidančių žibintų paleidimas prie
Birštono Kurhauzo

Birštono
savivaldybė

Konkursas-viktorina bendruomenei „Ką aš
žinau apie Vasario 16-tosios akto signatarą
Joną Basanavičių?“

Birštono viešoji
biblioteka
Birštono
gimnazija

Sportiniuose renginiuose dalyvaus VO, rajono Alytaus rajono
bendruomenių, įstaigų, organizacijų atstovai,
savivaldybė
moksleiviai, jaunimas.

aukotojai.

Birštono
savivaldybės
biudžeto lėšos

Birštono savivaldybė, tel:
8 686 62903, e.p.
juozas.aleksandravicius
@birstonas.lt

Birštono
viešosios
bibliotekos ir
Birštono
gimnazijos
žmoniškieji
ištekliai
60 000 Lt

Birštono viešoji
biblioteka
tel: 8 319 65760, e.p.
bmb@is.lt

Alytaus rajono
savivaldybė

Dviračių žygis vyks maršrutu Daugai –
80

„Vlado –
Pivašiūnai – Daugai, kur gyveno ir dirbo
Mirono,
signatarai Alytaus rajone.
Alfonso,Petruli
o keliu“;
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 Bėgimo
maratonas
aplink Alytaus
rajoną (Pulko
g. 21, AlytusButrimonysPivašiūnaiPulko g. 21,
Alytus)

Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarams
Vlado Mirono, Alfonso Petrulio taurėms
laimėti.

 Žygis Nemunu
2018

Žygis organizuojamas vikingų valtimis
maršrutu: Druskininkai – Alytaus rajonas –
Alytus – Alytaus rajonas – Birštonas –
Kaunas, kviečiant dalyvauti minėtų renginių
įstaigų, organizacijų, VO, jaunimo atstovus.

 Tarptautinės
mėgėjiškos
varžybos
baidarėmis

Varžybos organizuojamos Daugų ežere,
Alytaus rajone. Lietuvos Nepriklausomybės
Akto signatarams Vlado Mirono taurei
laimėti. Dalyvaus Alytaus rajono
savivaldybės, projektų partnerių komandos iš
Lenkijos, kitų šalių.

Pilietinės akcijos
„Saugokite,
turtinkime,
gražinkime savo
Lietuvą“:
 Dvidešimties
ąžuolų giraitės Ąžuolų giraitė sodinama Alytaus rajone.
sodinimo
akcija Lietuvos

Alytaus rajono
savivaldybė

20000 Lt
Savivaldybės ir
ES fondų lėšos

Alytaus rajono
savivaldybė

81

Nepriklausom
ybės Akto
signatarams
atminti
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 Lelijų
sodinimo
akcija prie
Alytaus rajono
riboženklių

Prie vienuolikos riboženklių bus pasodinta po
100 lelijų. Lelija – Alytaus rajono
savivaldybės herbo simbolis.

 Parengti
albumą –
fotografijų
parodą „Gimę
kartu su
Lietuva“

Parengti fotografijų parodą ir eksponuoti
Alytaus rajono mokyklose, įstaigose ir
kultūros centruose. Parodoje būtų
eksponuojamos nuotraukos iš gyventojų
asmeninių albumų.

20000 Lt
Savivaldybės ir
ES fondų lėšos

Daugų Dievo Apvaizdos ir Pivašiūnų Švč.
Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčioje
mėgėjų ir profesionalių sakralinės muzikos
atlikėjų festivalis.
Kiekviename mieste sutartu laiku į vieną vietą
(centrinę miesto aikštę ar pan.) susirenka visi
miestų, miestelių, kaimelių gyventojai, nešini
įvairaus dydžio Lietuvos vėliavas. Jie galėtų
prabėgti su daina pagrindine gatve, sustoję į
įvairius
Lietuvos
simbolius
būti
fotografuojami iš viršaus ir pan. Tai būtų
trumpas „flashmobas“, į kurį galėtų įsitraukti
masės norinčiųjų.

20000 Lt
Savivaldybės ir
ES fondų lėšos

 Sakralinės
muzikos
festivalis
„Dangaus
versmė“
Pilietinė
akcija
„Vėliavų jūra“

Miestų
savivaldybės,
seniūnijos,
bendruomenės

-

Aleksandra Čižikaitė,
8 68 215 205,
aleksandra.cizikaite@vis
aginas.lt

Pilietinė
akcija Akcijos pagrindinė idėja – apjungus visus Miestų kultūros, „Apjuoskime Lietuvą“ Lietuvos juostų pynėjus, 2018 m. vasario 16 amatų centrai,
d. apjuosti etnografinę Lietuvos sieną tautine folkloro,
etno

Aleksandra Čižikaitė,
8 68 215 205,
aleksandra.cizikaite@vis
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juosta. Ant Lietuvos sienos išskirti keliolika keliasdešimt taškų, kur juostos būtų
sujungiamos. Jas jungiant galėtų būti
atliekamos tam tikros šventinės apeigos,
giedamas himnas, šokami tautiniai šokiai.
Pilietiškumo renginiai Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui
su bendruomene
paminėti atskiruose miesto mikrorajonuose
organizuojami įvairūs bendruomenei skirti
renginiai.

kolektyvai,
kūrybinės
studijos,
amatininkai
–
pynėjai.
Visagino I, II, III mikrorajonų
bendruomenių
tarybos,
Visagino
savivaldybės
švietimo taryba
Visuotinė
rudeninė Rudenį dalyvaujant visoms miesto įstaigoms, Visagino
talka „Smagu gyventi organizacijoms, bendruomenėms tvarkoma savivaldybės
čia!“
aplinka.
švietimo taryba
Projektas „Darykime!
Džiaukimės!
Didžiuokimės!
Dalinkimės!“ (4 D
formatas)

Projekte dalyvauja švietimo, kultūros įstaigos, Visagino
miesto
metodiniai
būreliai,
pavieniai savivaldybės
ugdytojai). 2015 – 2016 m. švietimo švietimo taryba
bendruomenės atstovai – pedagogai, kartu su
ugdytiniai/tėvais iš anksto ruošia įvairiausias
edukacines priemones (atvirus renginius,
intelektualius
konkursus,
žaidimus,
prezentacijas, akcijas, ugdomuosius projektus,
ekspedicijas,
netradicines
pamokas,
viktorinas, interpretacijų, laiškų, rašinių
kūrybą, kompozicijas, parodas, instaliacijas,
teatralizuotus
pristatymus,
virtualias
priemones ir t.t), kurių aprašai yra atrenkami
konkurso būdu. Atrinkti renginiai/priemonės
vykdomos 2016 – 2017 mokslo metais ir 2018
m. pradžioje apibendrinami baigiamuoju
renginiu – konferencija. Sukurti kūriniai,
medžiaga sisteminama, ypač vertingi,
pasižymėję
akivaizdžiu
pasisekimu,
išliekamąja verte, teigiamais atsiliepimais

-

aginas.lt

Žana Šeina,
8 386 32 450
zana.seina@visaginas.lt

Žana Šeina,
8 386 32 450
zana.seina@visaginas.lt
Žana Šeina,
8 386 32 450
zana.seina@visaginas.lt
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darbai eksponuojami, išleidžiamas renginių,
priemonių katalogas.
Visagino savivaldybės administracija kasmet Visagino
skelbia
vaikų
socializacijos
projektų savivaldybės
konkursus. 2017 – 2018 m. šių konkursų švietimo taryba
prioritetu bus pilietiškumą skatinančios
veiklos, akcentuojančios valstybės šimtmečio
paminėjimą.

Vaikų socializacijos
projektų
konkursas
pagal
prioritetą
„Pilietiškumo
ugdymas
minint
Lietuvos
valstybės
atkūrimo šimtmetį“.
Lietuvos
valstybės 100 tautinių vėliavėlių instaliacija Birštono J. Birštono
100-mečio minėjimas Basanavičiaus aikštėje
savivaldybė
2018 m. vasario 16 d.
Birštono
gimnazija
Birštono
jaunimo klubas
Iškiliausių Birštono bendruomenės
apdovanojimų ceremonija

-

Žana Šeina,
8 386 32 450
zana.seina@visaginas.lt

Birštono
savivaldybės
biudžeto lėšos

Birštono savivaldybė, tel:
8 686 62903, e.p.
juozas.aleksandravicius
@birstonas.lt

veikėjų

100 skraidančių žibintų paleidimas prie Birštono
Kurhauzo

Birštono
savivaldybė

Konkursas-viktorina bendruomenei „Ką aš žinau
apie Vasario 16-tosios akto signatarą Joną Birštono viešoji Birštono
biblioteka
viešosios
Basanavičių?“

Birštono
gimnazija
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Monografijos „Petras
Aravičius: gyvenimo
ir darbų keliais"
parengimas ir knygos
leidimas

Juozo Tūbelio vadovaujamo XV Ministrų
kabineto (1929-1934 m.) nario, 1929-1931 m.
ėjusio vidaus reikalų ministro pareigas, Petro
Aravičiaus 130-ioms gimimo metinėms
paminėti skirtos monografijos parengimas
(2015-2016 m.) ir knygos leidyba (2017 m. I
pusm.)

Lazdijų rajono
savivaldybės
administracijo
s Šlavantų
seniūnija

bibliotekos
Birštono
gimnazijos
žmoniškieji
ištekliai
20000 Lt
Lazdijų
rajono
savivaldybė
Planuojama
teikti
projektus

Birštono viešoji
biblioteka
ir tel: 8 319 65760, e.p.
bmb@is.lt

Julija Maziukienė
julija.maziukiene(SUa
zdiiai.lt Tel.
(8318)41322
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Lazdijų rajone
gimusių ir šiame
rajone už Lietuvos
laisvę kovojusių
savanorių bei Vyčio
kryžiaus ordino
kavalierių įamžinimas

Planuojama įamžinti memorialinėmis
lentelėmis ar bareljefais Lazdijų rajone
gimusius ir už Lietuvos laisvę kovojusius
savanorius bei Vyčio kryžiaus ordino
kavalierius. Sutvarkyti Lazdijų rajone jau
įrengtas savanorių įamžinimo vietas.

Lazdijų
rajono
savivaldyb
ė
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Lazdijų rajono
mokinių istorijos
konferencijų ciklas
"Lietuvos
valstybingumo
istorijos keliu", skirta
Lietuvos valstybės
atkūrimo šimtmečiui
paminėti ir
savanoriams atminti.

2015-2017 metais rengsime Lazdijų rajono
mokinių istorijos konferencijas, kuriose
pranešimus apie Lazdijų krašto savanorius
skaitys ne tik istorikai, kraštotyrininkai bet ir
rajono mokiniai. Taip sieksime ugdyti
mokinių pilietiškumą, istorinį pažinimą,
mokysime branginti nepriklausomos tautos
vertybes, atskleidžiant Lietuvos
valstybingumo temą, pažymint svarbią
Lietuvos datą Vasario 16-ąją.
Konferencijų pranešimų medžiagą išleisime
atskiru leidiniu.

Lazdijų
krašto
muziejus
partneris
Lazdijų
švietimo
centras

146

Paroda
„Šimtmetį
pasitinkant.
Lazdijai 19182018 metai"

Iš Lazdijų krašto muziejaus fonde,
privačiuose archyvuose saugomų nuotraukų
bus parengta skaitmeninių fotografiių paroda
„Šimtmetį pasitinkant. Lazdijai 1918-2018
m."
Šių nuotraukų pagrindu bus parengta ir virtuli

Lazdijų
krašto
muziejus

Kultūros
ministerijai,
Lietuvos
kultūros
tarybai ir kt.
fondams
150000 Lt
Lazdijų
rajono
savivaldybė
Lietuvos
valstybės
atkūrimo
šimtmečio
programa
25000 Lt
(planuojama
teikti
projektus
Kultūros
ministerijai,
Lietuvos
kultūros
tarybai,
Lazdijų
rajono
savivaldybei
ir kt.
fondams)
10000 Lt
(planuojama
teikti
projektus
Kultūros
ministerijai,

Lazdijų rajono
savivaldybė
mantas.sabaliauskas(a),la
zdiiai.lt Tel. (8 318)66
116

Daina Pledienė
Lazdijų krašto
muziejaus direktorė,
tel. 8 618 77 442, ei.
p.
muziejus@lazdijai.lt

Daina Pledienė
Lazdijų krašto
muziejaus direktorė,
tel. 8 618 77 442, ei.
p.
muziejus@lazdijai.lt
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paroda, kuri bus rodoma Lazdiįų krašto
muziejaus interneto svetainėje.
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Pažintinio –
mokomojo maršruto
mokiniams „Lazdijų
krašto savanoriai“

148

„Sodiname
medį“

149

„Žalioji Atmintis“

Parengti gidą, išleisti edukacinį leidinį su
informacija ir žemėlapiu, kuriame
atsispindėtų 1918–1920 m. Nepriklausomybės
kovų dalyvių –savanorių įamžinimo vietos
Lazdijų krašte.

Lazdijų krašto
muziejus VšĮ
„Lazdijų
turizmo
informacinis
centras“

Tautos Siūloma 2014 m. rudenį Rudaminoje Rudaminos
pasodinti „Tautos medį". Rudaminiečiai daugiafunkcinis
pasodintą medį augins ne tik laistydami ir kultūros centras
prižiūrėdami, o ir savo širdyse puoselėdami
tautos dvasingumą ir jos didingumą.
Valstybinių švenčių metu prie šio medžio
bendruomenė
rinksis
pagerbti
tautos
didžiavyrius ir kultūros puoselėtojus, vykdys
įvairias akcijas. „Tautos medžio" dvasia
keliaus iš kartos į kartą ir jungs visą
bendruomenę. 2018 metais Lietuvos valstybės
atkūrimo šimtmetis būtų švenčiamas prie jau
ūgtelėjusio medžio.
Siūloma pasirinktose vietovėse (seniūnijose, Nemenčinės
vaikų žaidimo aikštelėse ir pan.) iškilmingai daugiafunkcinis
pasodinti 100 medelių, o vietovės pavadinti kultūros centras

Lietuvos
kultūros
tarybai,
Lazdijų
rajono
savivaldybei
ir kt.
fondams)
15000 Lt
Daina Pledienė
(planuojama
Lazdijų krašto
teikti projektus
muziejaus direktorė,
tel. 8 618 77 442, ei.
Kultūros
p.
ministerijai,
muziejus@lazdijai.lt
Lietuvos
kultūros tarybai,
Lazdijų rajono
savivaldybei it
kt. fondams)
Savivaldybės
Rudaminos
lėšos
daugiafunkcinio kultūros
centro direktorė
Violeta Cereška,
tel. (8 5) 2320157
direktorius.rdkc@rdkc.
vrsa.lt

Savivaldybės
lėšos

Nemenčinės
daugiafunkcinio kultūros
centro direktorius
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„Žalioji atmintis".
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„Flash'Mob
100x100“

151

„Tėvyne,
Būk
Šiandien, rytoj, per
amžius, vakar,
visada"
(V. Landsbergis)

Vienu metu 100 Lietuvos vietovių surinkti po
100 žmonių ir kartu sušokti tą patį lietuvišką
šokį. Šokį išrinkti konkurso būdu. Bendras
dalyvių skaičius sieks 10 000 šokėjų. Dėl
įspūdingo žmonių skaičiaus, vienu metu
dalyvaujančių tame pačiame Flash'Mob
renginyje, siekti užfiksuoti šį įvykį Lietuvos
arba Gineso rekordo knygoje.
Siūloma švietimo įstaigose įgyvendinti tęstinį
projektą : „Tėvyne, būk šiandien, rytoj, per
amžius, vakar, visada", kurio tikslas: paminėti
100 -ąsias Lietuvos Nepriklausomybės
atkūrimo
metines,
ugdyti
mokinių
pilietiškumą, meilę ir pagarbą savo Tėvynės
istorijai, skatinti mokinių domėjimąsi
Lietuvos istorija.
1.
Viktorinos
„Lietuvos
Nepriklausomybės Akto
paskelbimo signatarai" organizavimas.
2014-2015 m. m., I etapas- mokyklose
(lapkritis),
II etapas- rajone (kovas).
Dalyviai - II-IVG klasių mokiniai.
2.
Vaizdo klipo „Aš myliu
Lietuvą" kūrimas. 2015-2016 m. m., I etapas mokyklose (rugsėjis -sausis), II etapasgeriausių vaizdo klipų pristatymas rajone
(vasaris-kovas).
3.
Edukacinių-pažintinių
ekskursijų ir užsiėmimų „Signatarų keliais"
organizavimas. 2016-2017 m. m.
Dalyviai - Vilniaus r. istorijos mokytojai,
bendrojo ugdymo mokyklų mokiniai.

Nemenčinės
daugiafunkcinis
kultūros centras

Savivaldybės
lėšos

Vilniaus rajono Mokinio
savivaldybės
krepšelio
Švietimo skyrius lėšos
Savivaldybės
lėšos

German Komarovskij,
tel. 865622047,
direktorius@ndkc.vrsa.lt
Nemenčinės
daugiafunkcinio kultūros
centro direktorius
German Komarovskij,
tel. 865622047,
direktorius@ndkc.vrsa.lt

Vilniaus r. istorijos
mokytojų
metodinis būrelis.
Būrelio pirmininkė
Jane Mekionienė,
tel. 867414385,
ianinamekioniene®
gmail.com
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4.
Konferencijos, skirtos Lietuvos
Nepriklausomybės
paskelbimo 100-sioms metinėms paminėti
organizavimas.
2018 m. vasaris.
Dalyviai- rajono bendrojo ugdymo mokyklų
mokiniai, istorijos mokytojai, bendruomenės
nariai.
Laukiami rezultatai:
Mokiniai suvokia demokratijos tradicijas, turi
tvirtą pilietinę poziciją, jaučia pagarbą
praeities kartų istoriniam palikimui. Yra
aktyvūs bei kūrybiški.
1. Knyga
Sveikatos apsaugos ministerija planuoja
(albumas)
išleisti tūkstančio egzempliorių leidinį,
2. Kilnojamoji
kuriame atsispindėtų mediko profesiją
stendinė
turinčių žmonių indėlis į Lietuvos valstybės
kūrimą, stiprinimą. Taip pat pasinaudojant
paroda
leidiniui surinkta medžiaga būtų galima
parengti kilnojamąją stendinę parodą, kuri
būtų eksponuojama gydymo įstaigose,
valstybės institucijose.
Leidinys „Valstybės Reprezentacinis leidinys, kuriame būtų
šimtmetis skaičiais“
publicistiniu stiliumi apžvelgiama šalies
socialinė ir ekonominė raida bei kertiniai jos
momentai skirtingais istoriniais etapais.

Sveikatos
apsaugos
ministerija

Sveikatos
Sveikatos apsaugos
apsaugos
ministerija
ministerijos
biudžeto lėšos.
Planuojama
numatyti
ir
išleisti apie 200
000 Lt.

Gavus
papildomą
finansavimą

Lietuvos
statistikos
departamentas

Valstybės
Gita Burokaitė,
biudžeto lėšos tel. (8 5) 236 4826,
15 000 Lt
el. p.
gita.burokaite@stat.gov.l
t

Elektroninio ir
popierinio
formatos
lietuvių ir anglų
kalbomis

Birutė Liberienė,
tel. (8 5) 236 4812,
el. p.
birute.liberiene@stat.gov
.lt
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Šimtmečio kovotojai Iškilmingas
teatralizuotas
Lietuvos Alytaus
laisvės akivaizdoje
nepriklausomos valstybės šimtmečio renginys teatras

miesto 17500
Alytaus

Lt/ Arvydas Kinderis,
miesto Alytaus miesto teatro
88

Alytaus miesto teatro didžiojoje salėje. Bus
sukurtas originalus scenarijus ir pagal jį
suvaidintos scenos apie iškilius Alytaus
miesto asmenis, kovojusius už Lietuvos
nepriklausomybę
(J.Juozapavičių,
A.
Ramanauską-Vanagą,
R.
Kalantą,
A.
Sakalauską, V. Ledą). Renginyje dalyvaus
garbūs istorikai, politikai, Geležinio vilko
orkestras. Šio renginio pagrindu bus
suformuotas spektaklis, kuris bus rodomas
Alytaus miesto teatro repertuare.
Istorinė drama apie dviejų iškilių politikų,
pusbrolių, Vytauto ir Jogailos kovas dėl
valdžios Lietuvoje, sudėtingus jų tarpusavio
santykius integruojant šalį į krikščioniškų
valstybių sąjungą. Dramoje atsispindės ir
abiejų politikų šeimyninė aplinka. Vytauto
santykiai su žmona Ona, motina Birute, dukra
Sofija bei iškilių moterų įtaka politikų
sprendimams. Per šeimyninius santykius ir
asmenybių likimus atsispindės istorinės
praeities ir ateities Lietuvos likimas.
Valstybės
atkūrimo Šios išskirtinės datos paminėjimui visą savaitę
šimtmečio koncertų nuo antradienio iki penktadienio, kiekvieną
ciklas Alytuje
vakarą bus skirtingų kolektyvų iškilmingi,
nemokami
koncertai
Alytaus
miesto
bendruomenei. Numatomi pasirodymai turės
išskirtinius akcentus skirtus šiai progai. Visų
programų
geriausi
numeriai
sudarys
iškilmingą Vasario 16-osio dienos programą.
Numatoma ir visų Alytaus mokyklų
moksleivių konkursų skirtų Valstybės
atkūrimo dienai parodų laureatų baigiamoji
paroda Alytaus kultūros ir komunikacijos
centro parodinėse erdvėse.
Vytautas ir Jogaila
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Alytaus
teatras

teatro, Alytaus
miesto
savivaldybės ir
valstybės
biudžeto lėšos,
privatūs rėmėjai

meno vadovas tel. 8 610
14564, el. p.:
arvydas.kinderis@gmail.
com

miesto 35000
Lt/
Alytaus miesto
teatro, Alytaus
miesto
savivaldybės ir
valstybės
biudžeto lėšos,
privatūs rėmėjai

Arvydas Kinderis,
Alytaus miesto teatro
meno vadovas tel. 8 610
14564, el. p.:
arvydas.kinderis@gmail.
com

Viešoji įstaiga
Alytaus kultūros
ir komunikacijos
centras

7000
Lt/
Alytaus miesto
savivaldybės ir
valstybės
biudžeto lėšos

Viešosios įstaigos
Alytaus kultūros ir
komunikacijos centro
direktoriaus pavaduotoja
Daiva Andruškevičienė,
tel.: (8 315) 77 147, 8
673 79 456,
akkcpavaduotoja@gmail.
com
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Lietuvos valstybės
atkūrimo šimtmečio
įamžinimas pasaulio
Guinness‘ o rekordų
knygoje
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Akcija. Didžiausia pasaulyje stilizuota
Lietuvos simbolika, pavaizduota mozaikoje,
sudarytoje iš plastikinių butelių (daugiau nei
35000 vnt.). Dabartinis pasaulio rekordas –
apie 13000 butelių. Mozaika būtų apie 300
kv. m ploto. Bendruomenė būtų pakviesta į
akciją neišmesti butelių, o juos rinkti ir nešti
organizatoriams, kad būtų galima įgyvendinti
idėją. Tokiu būdu būtų prisidedama ir prie
aplinkos taršos mažinimo.
Knyga „Žuvę už
Knygoje pateikiamos 7 apybraižos. Jose
Lietuvą. Laisvės
atskleidžiama nurodyto laikotarpio Dainavos
kovos Dainavos krašte visuomeninių politinių įvykių raida, karo
1918-1923 metais“.
veiksmų eiga, 1-ojo pėstininkų pulko
formavimosi istorija, Nepriklausomybės kovų
Dainavos krašte epizodai ir per tas kovas
pasižymėjusių asmenų nuopelnai. Visas
apybraižas sieja viena idėja – kova už
Lietuvos Nepriklausomybę. Gausiai
iliustruota nuotraukomis ir schemomis.
Gausiai nuotraukomis ir dokumentais
iliustruota knyga „Varviškės respublika“
(1920–1923)“, skirta paminėti 95-osioms
metinėms, kai 1923 m. kovo 23 d. Lietuvos
kariuomenės kariai ir šauliai likvidavo
Lietuvos prijungimo prie Lenkijos šalininkų
Knyga „Varviškės
įkurtą prolenkišką „savivaldą“ (lenk.
„respublika“ (1920Samorząd Warwiszki) pietinėje Lietuvos
1923)“
Respublikos dalyje – Kapčiamiesčio
valsčiuje, Varviškės kaime.
Kanadoje mirusio (1972 m.) Lietuvos
savanorio kūrėjo, atsargos majoro Stasio
Asevičiaus atsiminimai aprėpia jo gyvenimą
chronologiškai nuo 1895 m. iki 1944 m., o
geografiškai – nuo Irkutsko iki Drezdeno.

Alytaus miesto
bendruomenės
centras

2000
Lt/ Tomas Nikulinas, tel. 8
Alytaus miesto 626 22613, el. p.
bendruomenės
projektai@ambc.lt
centro, Alytaus
miesto
savivaldybės ir
valstybės
biudžeto lėšos

Viešoji įstaiga
„Gintarinė
svajonė“

14 000 Lt/ VšĮ
„Gintarinė
svajonė“ – 1000
Lt. Alytaus
miesto
savivaldybės ir
valstybės
biudžeto lėšos

Gintaras Lučinskas, 8
614 70978,
gintarinesvajone@gmail.
com

480 psl., tiražas
– 1000 egz.

Viešoji įstaiga
„Gintarinė
svajonė“

7 000 Lt./ VšĮ
„Gintarinė
svajonė“ – 500
Lt. Alytaus
miesto
savivaldybės ir
valstybės
biudžeto lėšos

Gintaras Lučinskas, 8
614 70978,
gintarinesvajone@gmail.
com

160 psl., tiražas
– 1000 egz.
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Knyga „Praeitin
atsigręžus“
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Viešoji įstaiga
„Gintarinė
svajonė“

6 000 Lt.

VšĮ „Gintarinė
svajonė“ – 500
Lt.
Sausumos
pajėgų Šventinis orkestro koncertas su šiai šventei DK
Birutės Finansavimas
orkestro koncertas
paruoštu repertuaru.
ulonų batalionas orkestrui
Ginkluotės/karinės
Turimos ulonų bataliono ginkluotės ir
nereikalingas
technikos paroda
technikos pristatymas visuomenei šventės
Nepriklausomybės
kontekste.
kovų inscenizavimas Trumpa mūšio demonstracija, vykdoma šių
Alytaus mieste
laikų karių vienoje iš pasirinktų miesto vietų
su aliuzija į Nepriklausomybės kovas,
vykusias Alytuje.

Gintaras Lučinskas
8 614 70978
gintarinesvajone@gmail.
com

128 psl., tiražas
– 1000 egz.

birutes.batalionas@mil.lt
8 680 669 51 (laidinis,
darbo vietoje),
mob. 8 686 803 35

Koncerto vieta
(patalpos), data
ir
laikas
parenkama
šventės
organizatorių,
batalione
tinkamų patalpų
nėra (taip pat
galimas bendras
koncertas
su
kito ar pan.
žanro atlikėjais,
bet šiuo atveju
reikalingas
režisierius/atsto
vas iš šalies,
kuris
ruoštų
bendrą muzikinį
projektą
ir
koordinuotų
repeticijas ir kt.
organizacinius
reikalus
su
orkestro
vadovu).
Parodos
vieta
derinama
su
organizatoriais,
91

priklausomai
nuo
bendro
sumanymo.
Esant poreikiui,
galimas bendras
mūšio
vykdymas
su
istorijos klubu,
besispecializuoj
ančiu
Nepriklausomyb
ės kovose. Už
klubo suradimą
ir įtraukimą į
renginį
atsakingas būtų
renginio
organizatorius/k
oordinatorius,
mūšio detales su
klubu
derintų
Birutės
ulonų
batalionas.
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Bardų vakaras „Mūsų Garsių Lietuvos dainuojamosios poezijos Alytaus
J.
laisvės vizijos“
atlikėjų, turinčius savo repertuare
temą Kunčino viešoji
atitinkančių, t.y. pilietiškumą, patriotizmą biblioteka
skatinančių dainų, vakaras.
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2014 m. Lietuvos
muziejų kelias –

Įdėmiai ir kūrybiškai pažvelgtų į Alytaus Alytaus
kraštotyros
muziejuje
sukauptas kraštotyros

8000/ Alytaus
miesto
savivaldybės ir
valstybės
biudžeto lėšos

Giedrė Bulgakovienė, J.
Kunčino
viešoji
biblioteka, 8 612 55 253
El.p.
giedre.bulgakoviene@aly
tus.mvb.lt

60000 Lt/
Lietuvos

Alytaus kraštotyros
muziejus, tel.: 8 315
92

Atrastieji lobiai ir
įmintos paslaptys.

archeologines vertybes, kurios atidengia tiek muziejus
baltų kultūros atmintį, tiek krikščioniškosios
Lietuvos senuosius amžius, bei siekia
sudominti kitomis svarbiomis atodangomis:
surastais rankraščiais, įmintais įvairių kultūros
vertybių atsiradimo, jų įgijimo slėpiniais,
kuriuos pristato naujausi tyrimai, Lietuvos ir
užsienio archyvuose surasti duomenys,
pastaruoju metu surasti šaltiniai, atlikti
restauravimo darbai ir kitos atodangos.

kultūros taryba,
Alytaus miesto
savivaldybė

51190;
direktorius@alytausmuzi
ejus.lt
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2015 m. – Lietuvos
muziejų kelias Liaudies meno grožis.

Atsižvelgiant į tai, kad 2015-ieji metai LR Alytaus
Seimo paskelbti Lietuvos etnografinių kraštotyros
regionų metais, apimtų kitą ypač svarbų muziejus
nacionalinės kultūros klodą – lietuvių liaudies
meną, kurio nemažai sukaupta Alytaus
kraštotyros muziejuje. Tad artėjant į Vasario
16-osios šimtmetį, dėmesys liaudies menui
būtų labai natūrali ir svarbi edukacinio
festivalio pavidalą įgyjančio Lietuvos muziejų
kelio tematika.

45000 Lt/
Lietuvos
kultūros taryba,
Alytaus miesto
savivaldybė

Alytaus kraštotyros
muziejus, tel.: 8 315
51190;
direktorius@alytausmuzi
ejus.lt
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2016 m. – Lietuvos
Leistų tiek atskleisti muziejų saugomas Alytaus
muziejų kelias - Dvarų vertybes, tiek iš esmės į dvarus, jų statinius, kraštotyros
kultūros atspindžiai.
istorinius parkus pažvelgti kaip į Europos muziejus
kultūros formą.

45000
Lt/
Lietuvos
kultūros taryba,
Alytaus miesto
savivaldybė

Alytaus kraštotyros
muziejus, tel.: 8 315
51190;
direktorius@alytausmuzi
ejus.lt
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2017 m. – Lietuvos
muziejų kelias –
Vasario 16-osios
kūrėjai ir puoselėtojai.

Apjungtų
visoje
Lietuvoje
turimus Alytaus
memorialinius
muziejus
su
įdomiais kraštotyros
eksponatais, vietoves, kitus atminties ženklus, muziejus
tradicines šventes, bendruomenes buriančius
renginius, kuriais aktualiai galėtume pažvelgti
į Vasario 16-tosios kūrėjus ir puoselėtojus:

60000
Lt/
Lietuvos
kultūros taryba,
Alytaus miesto
savivaldybė

Alytaus kraštotyros
muziejus, tel.: 8 315
51190;
direktorius@alytausmuzi
ejus.lt
93

rašytojus,
švietėjus,
dailininkus,
Nepriklausomybės akto signatarus ir kt.
ryškiausias asmenybes. Ši programa būtų
formuojama per asmenybių aktualizavimo
prizmę.
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2018 m. – Lietuvos
muziejų kelias –
Nepriklausomybės metų
ženklai.
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2017 m.
Marijampolės
Rygiškių
Jono
gimnazijos
150-ųjų
įkūrimo
metinių
minėjimas.
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Organizuoti
gimnazijos
istorijos
muziejaus
ekspozicinių
baldų
atnaujinimą,
pritaikant
gimnazijos

Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 1918 m. Alytaus
vasario 16 d. – šimtmečio jubiliejaus metais kraštotyros
apmąstytų ir šiuolaikiškai išreikštų Lietuvos muziejus
Respublikos 1918 – 1940 m. svarbiausius
laimėjimus, kurie paženklino mokslo, menų ir
kultūros plėtojimą, švietimą, pramonės raidą ir kt.
sričių plėtrą.

Rygiškių Jono gimnazijos įkūrimo datų
minėjimai yra tradiciniai gimnazijos
renginiai, kurie rengiami kas penkeri metai.
Šie jubiliejų minėjimai turi didelę reikšmę
gimnazijos mokinių pilietiškumo ugdymui,
gimnazijos bendruomenės būrimui, buvusių
mokinių nuolatinio ryšio palaikymui su savo
mokykla, miestu. Gimnazijos jubiliejaus
minėjimas įtraukiamas į miesto šventės,
„Miesto dienų" programą kaip svarbus
kultūrinis reiškinys. 2017 metai gimnazija
minės 150 metų gimnazijos įkūrimo
jubiliejų, todėl artėjant 1918m. vasario 16osios Nepriklausomybės akto pasirašymo
šimtosioms metinėms, tinkamai paminėsime
iškiliausius mūsų gimnazijos auklėtinius,
Nepriklausomybės akto signatarus.
Marijampolės Rygiškių Jono gimnazijoje
1967 m., buvo įkurtas ir iškilmingai atidarytas
gimnazijos istorijos muziejus, kuriam
vadovavo šviesaus atminimo lietuvių kalbos
mokytojas, gimnazijos direktorius, Vincas
Peckus.
Muziejuje yra sukaupta daug medžiagos apie
mūsų tautos kultūrą bei dvasines vertybes ir
jų kūrėjus, apie jų pasiaukojančią veiklą

55000
Lt/
Lietuvos
kultūros taryba,
Alytaus miesto
savivaldybė

Marijampolės
Rygiškių
Jono
gimnazija

Gimnazijos,
rėmėjų,
savivaldybės
lėšos

Marijampolės
Rygiškių Jono
gimnazija

Šimtmečio
renginiams
skirtas fondas

Alytaus kraštotyros
muziejus, tel.: 8 315
51190;
direktorius@alytausmuzi
ejus.lt
Rygiškių Jono
gimnazija, Kauno g.
7, Marijampolė Tel.
8-343-91637

Marijampolės Rygiškių
Jono
gimnazija.
Direktorius Vilhelmas
Petkevičius.
E-paštas: Vilhelmas
@mari. omnitel. net
Tel. 8-343-91622
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istorijos
muziejų
naujoms
ekspozicijoms,
edukacinėms
reikmėms,
miesto
bendruomenės
lankymui.
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„Mus užaugino
Lietuva"
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„Lietuvos 100-mečio
Tiltas" Tiltas per
Šešupę įamžinant
Sūduvos signatarus

siekiant šias vertybes išsaugoti ir turtinti.
Sukaupta medžiaga gali naudotis mokiniai ir
visi lankytojai, neabejingi lietuvių tautos
likimui ir jos kultūros istorijai. Šiuo metu
pagrindinį muziejaus fondą sudaro beveik
4000 eksponatų, pagalbinį- 3000 eksponatų.
Muziejuje per metus apsilanko apie 2300
lankytojų, ne tiktai iš Sūduvos krašto, bet ir
iš visos Lietuvos, užsienio.
Marijampolės Rygiškių Jono gimnazijoje
mokėsi 1918 m. Lietuvos Nepriklausomybės
akto signatarai: Jonas Basanavičius,
Saliamonas Banaitis, Justinas Staugaitis,
Pranas Dovydaitis, Petras Klimas.
Gimnazijoje bus minimos signatarų sukaktys,
jų indėlis į Lietuvos Nepriklausomybę,
organizuojami susitikimai su Lietuvai
nusipelniusiais Lietuvos žmonėmis, buvusiais
Rygiškių Jono gimnazijos auklėtiniais.
Artėjant Lietuvos nepriklausomybės akto
pasirašymo šimtmečio sukakčiai gimnazijos
istorijos muziejuje planuojame paruošti
ekspoziciją, kurioje atsispindės gimnazijos
auklėtinių-signatarų nuveikti darbai,
biografijos, jų įvairiapusė veikla. Muziejus
turėtų būti įtrauktas į objektus, kurie žymės
Lietuvos kelio į nepriklausomybę vietas.
Ekspoziciją ir muziejų lankyti bus kviečiama
Marijampolės bendruomenė ir svečiai.
Koncertų ciklas apimantis Lietuvos
muzikinio gyvenimo vystimąsi nuo
seniausių laikų. Ciklą sudaro 3 koncertai:
1.
Lietuvių muzikos ištakos.
2.
Profesionalioji muzika ir jos kūrėjai.
3.
XX a. pabaigos lietuvių muzika.
Numatytą statyti tiltą Aušros gatvėje
pavadinti Sūduvos signatarų vardu ir įamžinti
signatarų atminimą skulptūrinėmis
kompozicijomis, bareljefais ar pan.

Marijampolės
muzikos
mokykla

Marijampolės
kraštotyros
muziejus

3000,-

Marijampolės muzikos
mokykla, tel. Nr. (8 343)
51367,(8 343)53308,
ei.paštas
mariiamnoles.muzika(S)ta
kas.lt
Marijampolės
kraštotyros muziejus,
tel. 8 343 56 288
markrmuziejus@gmail
95
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„Senosios
Marijampolės miesto
kapinės P.Armino
g-vė":
iliustruotas
interaktyvus žinynas
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„Grįžtantys
paukščiai"

Marijampolės P. Kriaučiūno viešoji
biblioteka siekia supažindinti visuomenę su
unikaliu istoriniu kultūriniu palikimu, krašto
indėliu į Lietuvos ir pasaulio kultūrą bei
mokslą, didinant elektroninių paslaugų
prieinamumą. Paskutiniu metu jaučiamas
informacijos poreikis apie senąsias miesto
kapines, jose esančius unikalius
nekilnojamojo paveldo objektus ir ypač apie
čia palaidotus žmones, jų indėlį į krašto,
Lietuvos ir pasaulio kultūrą bei mokslą.
Marijampolės kapinėse ilsisi daug žymių
žmonių, žadinusių lietuvių tautinį atgimimą,
kūrusių Lietuvos valstybę ir savanorių,
kovojusių už jaunos valstybės
nepriklausomybę. Projekto tikslas - sukurti
elektroninį žinyną „Senosios Marijampolės
kapinės". Bus parengtas interaktyvus kapinių
planas, kapinių raidos istorija, aprašyti ir
nufotografuoti jose esantys kultūros paveldo
objektai, pateiktos žymių kraštiečių
biografijos, jų amžino poilsio vietos
fotografijos bei nurodoma palaidojimo vieta
kapinių plane. Planuojama aprašyti 300
biografijų, paruošti virš 2000 skaitmeninių
vaizdų.
1. Išleisti knygą, skirtą žymios
dailininkės Juzės
Katiliūtės 100-mečiui (2016 m.)
2. Išleisti albumą SŪDUVOS DAILĖ.
Grįžtantys
paukščiai. II dalis (2018 m.)
3. Išleisti monografiją( I dalį) apie
Sūduvos
menininkus
4. Surengti parodų ciklą, skirtą Lietuvos
nepriklausomybės atkūrimo 100-mečiui:
„Išeivijos dailė", „Lietuvos dailė",

Marijampolės
Petro
Kriaučiūno
viešoji
biblioteka

25 000 Lt.
Planuojamas
dalims
finansavimas
iš Kultūros
ministerijos
Kultūros
rėmimo fondo

Marijampolės
savivaldybė,
Marijampolės
kultūros
centras.

Lietuvos
respublikos
vyriausybė,
Marijampolės
savivaldybė,
Marijampolės
kultūros
centras,
kraštiečiai.

.com
Marijampolės Petro
Kriaučiūno viešoji
biblioteka. Projekto
vadovas - Vaidas
Baranauskas.
Pagrindiniai vykdytojai:
Loreta Skinkienė;
Vaidas Baranauskas

Ona Birutė Surdokienė
Marijampolės kultūros
centro vyr. specialistė
etnokultūrai, parodų
organizatorė. Tel. 8 650
14366, el.p.
onute.muza@gmail.co
m

Projektas
bus
įgyvendinamas
2016-2018 m.

Projektas
bus
įgyvendinamas
2016-2018 m.
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1. Mokslinių tyrimų ir
sklaidos
projektas
„Vasario
16-oji
lietuvių literatūroje“

171

Antologija „Išvyka į
1918-uosius”.

„Jaunieji menininkai".
6. Surengti iškilmes, skirtas Lietuvos
nepriklausomybės atkūrimo 100-mečiui ir
pakviesti jose dalyvauti menininkus,
kilusius iš Sūduvos, gyvenančius
užsienyje ir Lietuvoje.
Numatoma ištirti, kaip lietuvių literatūroje
buvo reflektuojamas ir įprasminamas šis
esmingiausias XX a. įvykis lietuvių tautos
istorijoje. Sukurti meniniai Nepriklausomybės
atkūrimo atvaizdai turėjo milžinišką įtaką
tautinės savimonės ir tapatybės formavimui,
patriotizmo ugdymui. Poezijoje, prozoje,
dramose, eseistikoje rašytojai įvairiais
aspektais atkūrė bei interpretavo vasario 16osios kontekstą, siekė parodyti šių įvykių
reikšmę tautos ateičiai, signatarų triūso
prasmę. Ši problematika buvo sugestyviai
įprasminta daugelio kūrėjų veikaluose
(Vaižganto, Maironio, K. Binkio, V.
Mykolaičio-Putino, B. Brazdžionio...); atskira
temos atšaka, kurią būtina įvertinti – valstybės
atkūrimo reikšmės neigimas, komunistinių
interpretacijų diegimas sovietinėje literatūroje
(nuo P. Cvirkos, A. Gudaičio-Guzevičiaus iki
Alf. Bieliausko). Vykdant šį projektą siūloma
parengti kolektyvinę monografiją, tarptautinę
mokslinę konferenciją, taip pat išleisti
grožinių tekstų rinkinį.
Siūloma sudaryti ir išleisti populiarią
dokumentų
antologiją,
autentiškai
atskleidžiančią 1918-ųjų metų lietuvių
visuomenės,
kultūros
ir
politikos
gyvenimą,
pateikiančią
daugialypį
tikrovės, mentaliteto, idėjų, debatų ir
lūkesčių vaizdą. Antologiją sudarytų

Lietuvių
literatūros
tautosakos
institutas

Lietuvių
literatūros
tautosakos
institutas

ir

ir

-

Habil. dr. prof.
Vykdymo
Algis Kalėda,
terminai 2015Šiuolaikinės literatūros 2018 m.
skyriaus
vyriausias
mokslo darbuotojas;
el.p.
kaleda.algis@gmail.com

Doc. dr. Darius Kuolys,
Senosios literatūros
skyriaus vyresnysis
mokslo darbuotojas,
darius.kuolys@gmail.co
m

Vykdymo
terminai 20162017 m.
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atrinktos ištraukos iš tų metų spaudos,
viešų kalbų, laiškų, dienoraščių, literatūros
kūrinių,
archyvinių
dokumentų,
ją
iliustruotų gausi vaizdinė medžiaga.
Tekstai būtų lydimi profesionalių, tačiau
populiariai parašytų istorinių bei kultūrinių
komentarų. Knygos pavyzdys – Czesławo
Miłoszo parengta dokumentų antologija
„Išvyka į dvidešimtmetį“ apie tarpukario
Lenkijos gyvenimą. Kartu būtų parengtas
ir elektroninis antologijos variantas.
Leidinys skiriamas plačiajai visuomenei,
edukacijai ir mokslo populiarinimui.
Mokslinių tyrimų ir Tarptautinis projektas skirtas iškelti ir
sklaidos
projektas išanalizuoti tarpukario kultūros asmenybių,
labiausiai plėtojusių Lietuvos tarpkultūrinius
„Asmenybės-tiltai
ir tarptautinius ryšius, veiklą bei idėjas.
tarpukario
Ypatingo ir naujo dėmesio nusipelno tokios
Lietuvoje“
asmenybės-kultūrų ir tautų tarpininkai kaip
Jonas Basanavičius, Mykolas Riomeris, Jurgis
Baltrušaitis, Oskaras Milašius, Ignas Šeinius,
Jurgis Savickis, Ona Šimaitė, Mikalojus
Vorobjovas, Levas Karsavinas, Juozas
Keliuotis, Matas Šalčius, Nachmanas Šapira ir
daugelis kitų. Per jų idėjų bei veiklos
refleksiją bus atskleisti Nepriklausomos
Lietuvos kultūrinių ryšių bei sąveikų įvairovė
Europos ir pasaulio kontekste, dialogiškos
lietuvių tapatybės formos. Projekto metu
planuojama surengti tarptautinę konferenciję,
kuri sutelktų skirtingų valstybių humanitarus,
ir
prestižinėje
užsienio
akademinėje
leidykloje išleisti straipsnių rinkinį anglų k.
„Asmenybės-tiltai: kultūrų dialogo kūrimas
tarpukario
Lietuvoje”
(„The
Bridge
Personalities: Building Cultural Dialogue in

Lietuvių
literatūros
tautosakos
institutas

ir

Dr. Mindaugas
Kvietkauskas, Lietuvių
literatūros ir tautosakos
instituto direktorius,
kvietkauskas@llti.lt

Vykdymo
terminai 20152018 m.
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the Interwar Lithuania“) Tokiu būdu
tarptautinei
auditorijai
būtų
pateiktas
šiuolaikiškas ir kitų šalių auditorijoms
aktualus žvilgsnis į tarpukario Lietuvos
visuomenę. Taip pat būtų parengta nedidelės
apimties biografijų serija lietuvių skaitytojui.
Leidiniuose patraukliai ir beletristiškai, tačiau
kartu - intelektualiai ir profesionaliai būtų
pateikti biografiniai pasakojimai apie
svarbiausias tokias tarpukario Lietuvos
asmenybes.
Leidinys
„Kalbos, Leidinyje būtų surinktos ir plačiajai
kūrusios Lietuvą“
visuomenei pateiktos svarbiausios politinės
bei idėjinės kalbos, pasakytos reikšmingais
Lietuvos istorijos momentais ir turėjusios
didelę įtaką tautos sąmoningumui, pilietinės
bendrijos raidai, valstybės kūrimui ir
moderniems istoriniams pokyčiams. Šis kalbų
rinkinys aprėptų išskirtinę reikšmę turėjusias
LDK ir Abiejų Tautų Respublikos seimuose
sakytas Lietuvos didikų, Apšvietos laikų
veikėjų
(pvz.,
T.
Kosciuškos,
M.
Karpavičiaus), XIX a. sukilimų lyderių,
Didžiojo Vilniaus Seimo ir Steigiamojo
Seimo, tarpukario Lietuvos veikėjų, išeivijos,
sovietmečio
disidentų,
Sąjūdžio
ir
Nepriklausomybės atstatymo laikų kalbas,
viešas deklaracijas ir pareiškimus. Rinktiniai
lietuvių politinės oratorystės pavyzdžiai,
palydėti profesionalių komentarų, būtų itin
svarbi medžiaga, stiprinanti bei ugdanti
šiuolaikinį lietuviškąjį tapatumą.
Projektas
„Valstybingumo kelias“ – tai regioninis
„Valstybingumo
projektas, kurio tikslas – įamžinti iš
kelias“
Marijampolės regiono kilusius Lietuvos
valstybės kūrėjus, kultūrininkus, švietėjus,

Lietuvių
literatūros
tautosakos
institutas

ir

Marijampolės
regiono
savivaldybių
administracijos,

21.096.500 Lt
Valstybės
biudžetas,

ES

Doc. dr. Darius Kuolys,
Senosios literatūros
skyriaus vyresnysis
mokslo darbuotojas,
darius.kuolys@gmail.co
m

Vykdymo
terminai 20162017

V. Aleknavičius,
Kalvarijos savivaldybės
meras,
tel. 8 343 21 832,

*Detalesnis
projekto
aprašymas ir
kita su projektu
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Marijampolės regione įrengiant visas regiono savivaldybėms
savivaldybes apjungiantį turistinį maršrutą pavaldžios
„Valstybingumo kelias“.
biudžetinės
įstaigos

struktūrinės
paramos lėšos,
savivaldybių
biudžetų lėšos,
rėmėjų lėšos

ei. p. meras@kalvarija.lt
R. Vinikienė, Kazlų
Rūdos savivaldybės mero
pavaduotoja,
tel. 8 698 40147,
ei. p.
ramute.vinikiene@kazlur
uda.lt
S. Valančius,
Marijampolės
savivaldybės mero
pavaduotojas,
tel. 8 343 90004,
ei. p.
sigitas.valancius!a)mariiam
pole.lt
Sakių rajono savivaldybės
mero pavaduotoja,
R. Rauktienė,
tel. 8 345 60751,
si- p- sekretore.sakiai(rt)is.lt
A. Finagėjevienė,
Vilkaviškio rajono
savivaldybės
administracijos
Švietimo, kultūros ir
sporto skyriaus vedėja,
tel. 8 342 60087,
el. p.
a.finagejeviene@vilkavis
kis.lt

susijusi
informacija
pateikiami kartu
su 2014-04-16
raštu Nr. 4589
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Saulės festivalis
(baltų kultūros
renginių ciklas),
skirtas Saulės mūšio
pergalei ir Baltų
vienybės dienai
atminti (rugsėjo 5-22
d.)
Joniškio kultūros
centras Saulės mūšio
pergalę ir Baltų
vienybės dieną
Jauniūnuose,
valstybinės reikšmės
memorialinėje vietoje,
įvairiais renginiais
mini kasmet nuo 1991
m.
Saulės festivalio
renginių ciklas
rengiamas kasmet nuo
2011 m.
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Nacionalinių ir
tarptautinių kultūrinių
susitikimų centro
„Karalių pasakos
namai“ sukūrimas
Mikalojaus
Konstantino
Čiurlionio gimtinėje
Senojoje Varėnoje

Preliminari ciklo programa:
baltų kultūros tematikos parodos (-ų)
eksponavimas ir pristatymas,
• knygos baltų kultūros ar kovų istorijos
tematika (-ų) pristatymas,
• istorinė konferencija,
• gamtinių medžiagų instaliacijų baltų
kultūros ir istorijos tematika pleneras ir
pristatymas,
• senųjų amatų ir kulinarinio paveldo
mugė,
• kūrybiškumo konkursai,
• projektas: žmogaus ūgio žiemgalių
kunigaikščių lėlių sukūrimas ir
pristatymas visuomenei (6 vnt.)
• žiemgalių ir žemaičių senojo
(archeologinių rekonstrukcijų)
kostiumų demonstravimas ir
pristatymas (su Lietuvos liaudies
kultūros centru)
• Saulės festivalis (baltų kultūros ir
istorinės dainos (šiuolaikinio folkloro,
dainuojamosios poezijos, roko,
folkroko grupių koncertas)
• Kojūkininkų pasirodymas istorine
tematika
• Ugnies misterija
•

Projektu siekiama 2018 m. vasario 16 d. M.
K. Čiurlionio, genialaus lietuvių dailininko ir
kompozitoriaus gimtinėje – Senojoje
Varėnoje, kur jis gimė vargonininko šeimoje
ir gyveno trejus metus (1875–1977 m.), ne tik
tinkamai paženklinti genijaus gimimo vietą
(prie atkurtos jo krikšto bažnyčios yra
pastatytas atminimo koplytstulpis, dabar
statoma Angelo skulptūra, nuo kurios
prasideda Čiurlionio kelias iki Druskininkų),
bet šalia šventovės ir jo gimtojo namo vietos
pastatyti ir įrengti nacionalinių ir tarptautinių

Joniškio
kultūros centras

80 000 Lt
Joniškio
kultūros centro
veiklos lėšos,
Kultūros
ministerijos
projektų lėšos,
vietos
verslininkų
lėšos, kiti
rėmėjai

Joniškio kultūros
centras,
Žemaičių g. 14, LT84143 Joniškis,
Tel. (8 426) 53475, faks.
(8 426)53475,
EI. paštas:
jkultura@kmd.lt;
direktorės pavaduotoja
Ilona Osipova,
tel. (8 426) 53 475 mob.
8
683 02 181, el.
paštas
ilona.osipova@gmail.co
m

Senosios
Varėnos Šv.
Arkangelo
Mykolo parapija
ir partneriai

Reikalingų lėšų
suma: 1 750 000
Lt. ES
struktūrinių
fondų kultūros
plėtrai bei
regionų plėtros
lėšos;
Savivaldybės
lėšos; Rėmėjų
lėšos;
Visuomenės

Kunigas Pranciškus
Yra papildomos
Čivilis, Senosios Varėnos informacijos
Šv. Arkangelo Mykolo
apie projektą.
parapijos klebonas; tel.
868787732; e. paštas:
pranciskus.civilis@gmail
.com

Istorinę ir
kultūrinę vertę
turintis
tradicinis
renginys kasmet
sulaukia vis
didesnio žiūrovų
ir dalyvių iš
Latvijos ir
Lietuvos
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Žemės ūkio
ministerijos šventinis
renginys

178

Fotografijų paroda
„Žemės ūkis
Lietuvoje. Šimtmečio
tradicijos'"

179

Žemės ūkio padargųtechnikos paroda,
tautinio paveldo
gaminiai

180

Leidinys „Žemės ūkio
raida Lietuvoje"'

181

Atvirų durų
savaitė „Laiko

kultūros, meno, visuomenės susitikimo centrą
„Karalių pasakos namai“. Šio centro pastatas
su bokštu, pastatytas naudojant dailininko
kūrybos simbolikos stilizaciją ir koloritą, būtų
unikali daugiafunkcinė salė, kurioje nuolat
vyktų lietuvių tautos genijaus M. K.
Čiurlionio idėjų ir jo atminties bei kūrybinio
konteksto aktualinimo renginiai,
organizuojami kultūros kelio dailininko
gyvenimo vietomis pristatymo ir puoselėjimo
kultūriniai susitikimai, meno, ypač muzikos ir
dailės – renginiai, paskaitos, forumai, video
projektai, kt. dvasinį tobulėjimą skatinantys
projektai.
Renginio sudedamosios dalys:
 tautinių rūbų pristatymas
 koncertas
 tradicinės vaišės
Surengti fotografijų, kuriose atsispindėtų
žemės ūkio raida Lietuvoje, parodą
Žemės ūkio ministerijos patalpose

aukos

Žemės
ūkio ministerija

Žemės
ūkio ministerija
ir Nacionalinė
mokėjimo
agentūra
„Ką pasėsi...2018"' ar „AgroBalt'2018" (jei
Žemės
tokios vyks) parodų metu surengti senų žemės ūkio ministerija
ūkio padargų-technikos parodą.
ir Nacionalinė
mokėjimo
agentūra
Leidinyje turėtų atsispindėti žemės ūkio raida Žemės
minimu laikotarpiu.
ūkio ministerija
ir Nacionalinė
mokėjimo
agentūra
Vasario 16-osios šimtmečio minėjimo
Nacionalinė
proga Nacionalinės mokėjimo agentūros
mokėjimo

Apie 100000 Lt
be PVM/ LRV
lėšos

Žemės ūkio ministerija

Nacionalinė mokėjimo
agentūra prie Žemės ūkio
ministerijos, (8 5)
252 6890,
aiste.mileikaite@nma.lt
apie 70 000 Lt
Nacionalinė mokėjimo
be PVM/ LRV
agentūra prie Žemės ūkio
lėšos
ministerijos, (8 5)
252 6890,
aiste.mileikaite@nma.lt
apie 35 000 Lt
Nacionalinė mokėjimo
be PVM/ LRV
agentūra prie Žemės ūkio
lėšos
ministerijos, (8 5) 252
6890,
aiste.mileikaite@nma.lt
apie 20 000 Lt Nacionalinė mokėj imo
be
PVM/ agentūra prie Žemės ūkio
apie 40 000 Lt
be PVM/ LRV
lėšos
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kapsulė"

182

Medelių alėja

183

Knyga - albumas
„Vasario 16 šventimo
tradicija
ir
jos
atspindžiai išeivijos
laikraščio „Draugas“
puslapiuose
19182018 metais“

patalpose suorganizuoti atvirų durų
savaitę esamiems ir būsimiems klientams.
Vienas iš šios savaitės akcentų atvykusių svečių pakalbinimas (ką jie mano
apie ES paramą, jos naudą ir reikšmę
Lietuvos valstybei) bei šių pokalbių
nufilmavimas (užfiksavimas „Laiko
kapsulėje"). Atvirų durų dienų metu taip pat
galėtų būti surengta piešinių ar fotografijų
paroda, skirta vasario 16-osios
šimtmečio paminėjimui
Pasodinti 100 medelių, pvz. kaštonų,
alėją. Medeliai būtų skirti (pažymėti)
svarbiems žmonėms, nusipelniusiems
žemės ūkio srityje.
Viso pasaulio lietuviams gerai žinoma daugiau nei
šimtą metų besitęsianti pasaulio lietuvių laikraščio
“Draugas“ veikla (įkurtas 1909), puoselėjant
lietuvybę ir katalikišką mintį emigracijoje, telkiant
pasaulio lietuvius kovoje už laisvę, jos
išsaugojimą bei puoselėjimą. „Draugo“ daug
nuveikta politinėje bei visuomenės veikloje,
ugdant lietuvių jaunimą Tėvynės meilės dvasia,
perduodant ateities kartoms kultūrinį paveldą,
skleidžiant žinias apie lietuvių veiklą išeivijoje ir
Lietuvoje. Iki šių dienų, “Draugas“ yra
svarbiausias lietuviškas laikraštis pasaulyje.
Visos Vasario 16 šventės išeivijoje buvo
pristatomos
„Drauge“,
atskleidžiamas
svarbiausios lietuvių šventės grožis, savitumas,
gyvybingumas. Tai vyksta nuo pat 1918 m.
nepertraukiamai ir gyvybingai. „Draugo“ sukaupti
rašiniai ir unikalios nuotraukos yra ypatingas
pagrindas Vyriausybės darbo grupei pristatomam
projektui - knygai (albumui) „Vasario 16
šventimo tradicija ir jos atspindėjimas išeivijos

agentūra

Nacionalinė
mokėjimo
agentūros lėšos

Valstybinė
Augalininkystė s
tarnyba prie
Žemės ūkio
ministerijos
Katalikų
spaudos
draugijos
direktoriai
Čikagoje –
“Draugo“
leidėjai

apie 100000 Lt Valstybinė
be PVM/ LRV Augalininkystės tarnyba
lėšos
prie
Žemės
ūkio
ministerijos
14,500 eurų

ministerijos, (8 5) 252
6890,
aiste.mileikaite@nma.lt

Projekto iniciatorė ir
vadovė
Marija Remienė,
Spaudos draugijos
direktorė – sekretorė
(JAV, Čikaga);
Knygos redaktorius –
prof. dr. Juozas Skerys
(Lietuva)
Kontaktiniai duomenys:
Marija Remienė JAV
MRemiene@aol.com
Tel. 708-562-1448
Adresas:
2841 Denton Ct.
Westchester, IL 60154
USA
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laikraščio „Draugas“ puslapiuose 1918-2018
metais“. Leidinys sujungtų viso Lietuvos
Nepriklausomybės šimtmečio tradiciją į vieną
ypatingą knygą – vaizdų ir įtaigų pasakojimą, kaip
pasaulio lietuviai nepertraukiamai skelbė Lietuvos
Laisvės žinią.
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Paminklinio
biusto
Lietuvos
karininkui
Kaziui Mackevičiui
pastatymas
Kelmės
miesto skvere

Kelmės
miesto skvere pastatyti
biustą
Kaziui Mackevičiui - Lietuvos karininkui,
savanoriui, vienam iš narsiausių Lietuvos
karių.
Kazys Mackevičius (1884-1947) gimė ir
buvo palaidotas Kelmėje. 1909-1916 tarnavo
carinėje kariuomenėje. Už narsą
1–ojo
pasaulinio karo metu buvo apdovanotas Šv.
Georgijaus 1, 2, 3, 4-ojo laipsnių kryžiais, Šv.
Anos IV-ojo ir Šv. Stanislovo 3-ojo laipsnių
ordinais.
1919-1933 tarnavo Lietuvos kariuomenėje.
Buvo apdovanotas dviem 1-ojo ir 2-ojo
laipsnio Vyties Kryžiaus (1919 m., 1921m.),
DLK Gedimino 4-ojo laipsnio ordinais
(1929), Nepriklausomybės (1928) ir Latvijos
išsivadavimo karo 10-mečio (1929) medaliais.
Kazys Mackevičius buvo narsus karininkas
neturintis sau lygių pagal Pirmajame
pasauliniame ir Nepriklausomybės karuose
gautus apdovanojimus.

Kelmės rajono
savivaldybės
Kelmės krašto
muziejus
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Modernios Lietuvos
diplomatijos
Šimtmetis

Projekto „Diplomatinis Kaunas" realizacija:
Lietuvos Respublikos diplomatinio paveldo
Kaune Įamžinimas ir aktualizavimas: pastato,

Užsienio reikalų Tarpinstitucinis
veiklos planas
ministerija
su tiksliniais

Lietuvos
valstybės ir
Kelmės rajono
savivaldybės
biudžeto bei
privačių rėmėjų
lėšos. Viso 120
tūkst. Lt

Danutė Žalpienė
Kelmės krašto muziejaus
direktorė,
842761065,
kelmesmuziejus@takas.lt

Lietuvos Respublikos
užsienio reikalų
ministerija el. p.:

Daugiau
informacijos
pateikiama
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kuriame tarpukaryje veikė Lietuvos užsienio
reikalų ministerija (S. Daukanto g. 25),
renovavimas ir nuolatinės, Lietuvos
diplomatijos istorijos ekspozicijos įrengimas,
virtualaus „Diplomatinio turo“ parengimas.
Leidinių, skirtų Lietuvos diplomatijos
šimtmečiui, parengimas.
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Lietuvos
Respublikos 100metis: darbai ir
žmonės

Projektas, skirtas Lietuvos ir užsienio
auditorijai pristatyti svarbiausius Lietuvos
politikos, ekonomikos, kultūros ir mokslo
įvykius ir nusipelniusius žmonės, LR tautinių
bendrijų, užsienyje gyvenančios Lietuvos
diasporos indėlį į Lietuvos valstybes kūrimą,
Lietuvos pastangas įsitvirtinti pasaulyje,
atskleisti savo galimybes tarptautinėje
bendruomenėje
Siūlytina, jog projektas apimtų:
• dokumentinį filmą,
įgarsintą pagrindinėmis
užsienio kalbomis,
atspindintį unikalią
Lietuvos Respublikos
kūrimo, netekčių ir
atkūrimo istoriją,
• atskirus leidinius užsienio
kalbomis apie ūkio,
mokslo, meno raidą per 100
metų ir atitinkamai trumpi

biudžeto
asignavimais:
Užsienio reikalų
ministerija,
Kultūros
ministerija,
Kultūros
paveldo
departamentas,
Kauno miesto
savivaldybe, ES
lėšos, Vytauto
Didžiojo
universitetas,
savanoriški
NVO, verslo ir
atskirų piliečių
indėliai
Užsienio reikalų Tarpinstitucinis
veiklos planas
ministerija
su tiksliniais
biudžeto
asignavimais:
Užsienio
reikalų
ministerija,
Kultūros
ministerija,
savanoriški
NVO, verslo ir
atskirų piliečių
įnašai

viesojidiplomatija@u
rm.lt tel 236 2988,
236 2959

URM rašte Nr.
5168

Lietuvos Respublikos
užsienio reikalų
ministerija el. p.:
viesojidiplomatija@u
rm.lt tel 236 2988,
236 2959
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Vasario 16osiosAkto signatarų
ir valstybes kūrėjų
atminimo
pagerbimas

video siužetai
pagrindinėmis užsienio
kalbomis,
• parodas, DVD, atspindinčius dar
nenagrinėtą ir neapibendrintą Lietuvos
dvišalių santykių istoriją.
Latvijoje:
Vasano 16-osios Akto signatarų ir valstybės
kūrėjų atminimo pagerbimas Latvijoje
(nuo atminimo lentų iki „Lietuvos dienų"
organizavimo, priklausomai nuo turimų
finansinių galimybių)
• Mintaujos (dabar Jelgava)
gimnazijoje mokėsi Antanas
Smetona, Vladas Mironas, Kazys
Bizauskas, Jonas Smilgevičius.
Šiuo metu istoriniame gimnazijos
pastate (Akademijas įela, 10) yra
įkurtas Jelgavos G. Eliaso istorijos ir
dailės muziejus;
• Liepojos gimnazijoje mokėsi
Stanislovas Narutavičius, Jonas
Smilgevičius, Aleksandras Stulginskis
(kurį laiką Liepojoje privačiai mokėsi
ir Antanas Smetona). Istorinis
gimnazijos pastatas (Kr. Valdemara
iela, 4) prieš kelis metus buvo
perduotas Liepojos universitetui, jam
reikia restauracijos, bet iki 2014 m.
tikėtina, kad darbai bus baigti.
Švedijoje:
• Rašytojo ir diplomato Igno Šeiniaus
atminimo Švedijoje ir Lietuvių
draugijos nukentėjusiems nuo karo
šelpti Stokholmo skyriaus atminimo
įamžinimas (memorialinės lentos
ant pastato, kuriame 1915-1919 m.
veikė draugijos skyrius pakabinimas).
Sankt-Peterburge (Rusijos Federacija):
• Nepriklausomybės akto signatarų ir

Užsienio reikalų
ministerija

Tarpinstitucinis
veiklos planas
su tiksliniais
biudžeto
asignavimais
Užsienio
reikalų
ministerija,
savanoriški
NVO, verslo ir
atskirų piliečių
Įnašai

Lietuvos Respublikos
užsienio reikalų
ministerija el. p.:
viesojidiplomatija@u
rm.lt tel 236 2988,
236 2959
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valstybės kūrėjų, studijavusių ir
gyvenusių Sankt-Peterburge,
įamžinimas.
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Susitikimas su
vieno iš atkurtos
Lietuvos valstybės
kūrėjo Adolf
Grajewski
palikuonimis.

Susitikimas su Lietuvos politinio bei
visuomenės veikėjo, 1920–1922 m.
Steigiamojo Seimo nario Adolf Grajewski
vaikaičiais – Stanislaw Grajewski ir Hana
Grajewska, kurių metu palikuonys galėtų
pasidalinti savo prisiminimais apie santykius
su Adolf Grajewski, parodyti išlikusias
asmenines šeimos nuotraukas.
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Dalyvavimas
tarptautinėje
Londono knygų
mugėje.

2018 m. dalyvavimas (kartu su Estija ir
Latvija) Londono knygų mugėje, skirtas
pažymėti Lietuvos valstybės atkūrimo 100-etį
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Užsienio lietuvių
koncertas, skirtas
Lietuvos
valstybingumo
atkūrimo šimtmečiui

Užsienio lietuvių koncerto, skirto Lietuvos
valstybingumo atkūrimo šimtmečiui
surengimas Lietuvoje.

Užsienio reikalų
ministerija

Tarpinstitucinis
veiklos planas
su tiksliniais
biudžeto
asignavimais
Užsienio
reikalų
ministerija,
savanoriški
NVO, verslo ir
atskirų piliečių
įnašai
Užsienio reikalų Tarpinstitucinis
veiklos planas
ministerija
su tiksliniais
biudžeto
asignavimais
Užsienio
reikalų
ministerija,
savanoriški
NVO, verslo ir
atskirų piliečių
įnašai
Užsienio reikalų Tarpinstitucinis
veiklos planas
ministerija
su tiksliniais
biudžeto
asignavimais
Užsienio
reikalų
ministerija,
savanoriški
NVO, verslo ir
atskirų piliečių
įnašai, Lietuvos
diasporos

Lietuvos Respublikos
užsienio reikalų
ministerija el. p.:
viesojidiplomatija@u
rm.lt tel 236 2988,
236 2959

Lietuvos Respublikos
užsienio reikalų
ministerija el. p.:
viesojidiplomatija@u
rm.lt tel 236 2988,
236 2959

Lietuvos Respublikos
užsienio reikalų
ministerija el. p.:
viesojidiplomatija@u
rm.lt tel 236 2988,
236 2959
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Lietuvos
valstybės
atkūrimo šimtųjų
metinių atkūrimo
paminėjimas
Nyderlanduose.
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Kino filmų, skirtų
Lietuvos
valstybės
atkūrimo šimtmečiui,
sukūrimas

Renginių ciklo, skirto Lietuvos
valstybes atkūrimo šimtmečiui,
surengimas.
Renginių ciklas galėtų apimti:
• Lietuvos ambasados Hagoje
apšvietimas Lietuvos valstybės
vėliavos spalvomis,
• Video klipo, skirto Lietuvos
pristatymui Nyderlandų visuomenei
sukūrimas;
• Lietuviškos kompozicijos sukūrimas
„Keukenhof“ gėlių parke;
• Lietuviškų skulptūrų paroda Lange
Voorhout alėjoje Hagoje;
• Medinės lauko skulptūros
(instaliacijos), skirtos Lietuvai
sukūrimas viename Nyderlandų parkų;
• „Šimtmečio" estafetės, kurioje
dalyvautų 100 žmonių, nešančių
Lietuvos vėliavą organizavimas.

indėlis.
Užsienio reikalų Tarpinstitucinis
veiklos planas
ministerija
su tiksliniais
biudžeto
asignavimais
Užsienio
reikalų
ministerija,
savanoriški
NVO, verslo ir
atskirų piliečių
įnašai,
Nyderlandų
lietuvių
bendruomenės
indėlis.

Tikslas – sukurti 1 vaidybinį, 12 televizijos Lietuvos
dokumentinių ir 6 pilno metro dokumentinius centras
filmus,
skirtus
įvairiai
auditorijai
ir
atskleidžiančius valstybės ir visuomenės istoriją.
Būdas – trijų etapų specialus konkursas: 1 etapas
– idėjų konkursas; 2 etapas – atrinktų projektų
vystymas; 3 etapas – geriausių atrinktų projektų
gamyba.
Laikas – 2014 ruduo – 2015 pavasaris (1 etapas);
2015 – 2016 m. (2 etapas); 2017-2018 (3 etapas).
Maksimalus tikslas. Konkursuose dalyvavę, bet
nelaimėję rėmimo specialiame konkurse, filmai
galės dalyvauti kituose valstybės paramos kino
gamybai konkursuose.
Finansavimas. Organizuojant konkursą, būtina
numatyti planuojamas filmų finansavimo apimtis.
Laikantis šiuo metu galiojančių finansavimo
taisyklių ir maksimalių rėmimui skiriamų sumų,

kino 1
pilnametražiam
filmui sukurti –
iki 8 mln. litų; 1
dokumentiniam
– iki 1 mln. litų;
1 televizijos
dokumentiniam
filmui – iki 200
tūkst. litų.
Iš viso per 20152017 m. – iki 16
mln. 400 tūkst.
Lt.
Šaltiniai:

Lietuvos Respublikos
užsienio reikalų
ministerija el. p.:
viesojidiplomatija@u
rm.lt tel 236 2988,
236 2959

R.Kvietkauskas, Lietuvos
kino centro direktorius,
r.kvietkauskas@lkc.lt
tel. 2130734

Idėjų konkursas
būtų skelbiamas
2014 m. rudenį.
Jam nėra
reikalingas
papildomas
finansavimas.
Būtų atrinkta po
keletą
kiekvienos
rūšies idėjų,
kurių vystymas
būtų
finansuojamas
2015 m.
Trečiajame
etape būtų
108

būtų keblu tikėtis ambicingesnių sumanymų,
įgyvendinamų tik Lietuvos lėšomis. Išeitis –
numatyti didesnį finansavimą, kas leistų kūrėjams
imtis didesnio biudžeto reikalaujančių sumanymų
ir sukurti šiuolaikiškomis priemonėmis didelei
žiūrovų auditorijai patrauklius meno kūrinius,
kurie
galėtų
sulaukti
susidomėjimo
ir
tarptautiniuose festivaliuose.
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Lietuvos pasienio
policininko, žuvusio
1940 m. Aleksandro
Barausko atminimo
išsaugojimas

Aleksandras Barauskas - Lietuvos pasienio
policininkas, nužudytas 1940 m. Palaidotas
Perlojos kapinėse.
1992 m. jo žūties vietoje Ūtos kaime
pastatytas atminimo kryžius. 2005 m. gegužės
10 d. apdovanotas (po mirties) Vyčio
Kryžiaus ordino Didžiuoju kryžiumi. 2005 m.
birželio 15 d. Ūtos kaime Lietuvos gyventojų
genocido ir rezistencijos tyrimo centro ir
Varėnos šaulių pastangomis pastatytas
atminimo ženklas - paminklas.

Lietuvos
Respublikos
Vyriausybė
Krašto
apsaugos
miniterija,
Kultūros
ministerija,
Varėnos r.
savivaldybė

1. valstybės
biudžeta
s iki 90
proc.;
2. privatūs
rėmėjai
ar kiti
partneria
i prie
valstybės
skiriamo
s sumos
prisidėtų
ne
mažiau
10 proc.
10000 Lt
Lietuvos krašto
apsaugos
miniterija,
Kultūros
ministerija,
Varėnos rajono
savivaldybė

Įsteigti buvusioje A. Barausko sodyboje
pirmąjį Lietuvoje pasienio muziejų.

1 000 000 Lt
Lietuvos
Respublikos
vyriausybė

Išleisti knygą apie Lietuvos pasienio
saugotojus 1918-2018 metais, įtraukiant ir

200 000 Lt
Lietuvos krašto

pasirinkti 3
filmai, kurių
gamyba būtų
finansuojama.
Konkurso
sąlygoms
parengti ir
projektams
vertinti būtų
sudaryta speciali
ekspertų grupė.

Regina
Svirskienė
Varėnos
rajono
savivaldybės švietimo,
kultūros
ir
sporto
skyriaus
vedėjo
pavaduotoja
8 310 31998
regina.svirskiene@varen
a.lt
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tokius tragiškus įvykius, kokie įvyko 1940 m.
Varėnos rajone.
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apsaugos
miniterija,
Kultūros
ministerija,
Varėnos rajono
savivaldybė
Kaimo
kryžiaus Artejant Lietuvos valstybes simtmeciui,is Kibysiu kaimo 10 000 Lt
pastatymas
ir gyventoju auku ir remeju lesu pagaminti ir bendruomene
VVG
pastatyti grazu,dideli,medini kaimo kryziu.
pašventinimas
Gyventoju
aukos ir remeju
lesos
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Kryžiaus pastatymas
buvusios Norkūnų
pilies vietoje.
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Akcja ,,Lietuva
mano bočių žemė“

Piliakalnio pietvakariniame krašte, XX a. pirmoje
pusėje buvo pastatytas medinis kryžius (neišliko).
Rasti radiniai piliakalnyje saugomi LNM
(muziejuje). Mes norime atnaujinti tą prisiminimą,
kad Krūminių piliakalnyje stovėjo kryžius, kaip
simbolis, kuris priminė mūsų praeitį, mūsų
protėvius. Norisi, kad kaimo istorija kartotųsi, kad
krūminiškių jaunoji karta pagerbdami senolių
atminimą, vėl rinktųsi į šventes, vakarones prie
piliakalnio, atgaivintų senovinius papročius,
tradicijas. Pilies kryžius buvo pašventintas kunigo
Bartišausko. Susirinkę krūminiškiai nešini
Lietuvos vėliava, giedojo Lietuvos himną,
dainavo
liaudės
dainas.
Tad
Krūminių
bendruomenės tikslas - pakelti viską iš užmaršties.
Renginio metu vyks: iškilmingas minėjimas,
šventinis koncertas.
– Pasitelkiant kaimo jaunimą, vaikus pastoviai
tvarkyti ir prižiūrėti žuvusių partizanų kapus,
esančius J. Krisiulevičiaus sodyboje ir Geidukonių
miške.
2017 m. rudenį, šimtmečio garbei, prie mokyklos
su vaikais pasodinti ąžuoliuką.

Varėnos r.
Krūminių
kultūros centras

Tautvydas
Prieskienis
Kibyšių bendruomenės
pirmininkas
tel. 861570201

4 000 Lt
Danutė Norkūnienė
VVG ir rėmėjų Tel.: 868370846
lėšos
El. paštas:
norkuniene.dana@gmail.
com

Varėnos
5 000 Lt
kultūros centro
Gudžių filialas, VVG,
biblioteka,
Savivaldybė
bendruomenė

Marytė Didikienė
Varėnos kultūros centro
Gudžių filialo direktorė
Tel. 868236833
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Pasitelkiant bendrojo ir neformalaus ugdymo
jaunimo organizacijas, lietuviška
papuošti medžius Varėnoje ir
kaimiškosiose vietovėse.
Išrinkti gražiausiai
pasipuošusias vietoves ir apdovanoti aktyviausius
akcijos dalyvius
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Akcija
„Papuošk
mokyklas,
lietuvišką medį „
simbolika

Varėnos
r. 4 000 Lt
savivaldybės
Projektinės lėšos
švietimo,
kultūros
ir
sporto skyrius

Merkinės Šv.Mergelės Sukurti ir įrengti Merkinės Šv.Mergelės
Marijos ėmimo į
Marijos ėmimo į dangų bažnyčioje vitražą,
dangų bažnyčios 600
skirtą bažnyčios 600 – ųjų ir valstybės 100 –
metų jubiliejus
čio jubiliejams
„Valstybės šimtmečio
šviesoje“

Merkinės
bendruomenė

VVG, Kultūros Dekanas
Robertas
ministerija
Rumšas
tel. 865270395

Merkinės
Magdeburginio miesto
riboženklinio stulpo
atstatymas prie
Merkinės piliakalnio

Merkinės
seniūnija,
Dzūkijos
nacionalinio
parko lankytojų
centras

Kultūros
ministerija

Riboženkliniame stulpe turėtų būti Dainavos
krašto istorinių miestų herbai bei karaliaus
Jogailos raštas, kuriuo suteikiama Magdeburgo
teisė Vilniaus miestui.

Merkinė
senosiose Būtų išleistas pirmasis Merkinės senųjų Merkinės
fotografijų albumas. Turimas didelis kiekis senų kraštotyros ir
fotografijose
fotografijų, leidžia manyti, kad albumu būtų genocido
gražiai įprasminta valstybės 100 sukaktis. muziejus
Merkinė garsi ne tik savo gamta, viduramžių
istorija, bet ir tuo, kad 1918-1920 čia vyko
nuožmios kovos su lenkais ir bolševikais,
Merkinėje tarpukariu buvo pasienio baro būstinė.
Gyvenvietė buvo bene piečiausia Lietuvos

30 000 Lt
Lietuvos
kultūros taryba
(projektinės
lėšos)

Daiva Grigenė
Švietimo, kultūros ir
sporto skyriaus jaunimo
koordinatorė
8 310 32020
daiva.grigene@varena.lt

Algimantas Černiauskas,
Gintautas Tebėra
Merkinės seniūnas el.
paštas
gintautas.tebera@varena.
lt
tel. 8 310 57131
Mindaugas Černiauskas
Merkinės muziejaus
direktorius
tel. 8 616 52 907.
vienaragiui@gmail.com

111

199

200

gyvenvietė lenkams okupavus Vilniaus kraštą. Čia
veikė ir baltgudžių batalionas, turėję kovoti už
Gudų valstybę. Iš Merkinės apylinkių kilę daug
savanorių,
daug
besimokiusių
Merkinės
mokyklose galvas padėjo miškuose pokariu
laikotarpiu. Iš Ryliškių k. kilęs Lietuvos savanoris
Julius Čaplikas ištarnavo iki generolo leitenanto
laipsnio.
Merkinėje
mokytojavo
žymus
visuomenės veikėjas J. Bakšys, kraštą garsino V.
Krėvė. Merkinėje vyko pirmoji Lietuvos istorijoje
Senovės diena, kurią globojo prezidentas Antanas
Smetona ir t.t. Tarpukariu Merkinė buvo ir
svarbus žydų kultūros centras.
Turimas didelis kiekis niekur nespausdintos
medžiagos leidžia manyti, kad projektu būtų
išleistas išliekamąją vertė turintis leidinys.
Merkinės
miestelio Buvusio NKVD pastato pritaikymas Dainavos
krašto pokario istorijos ekspozicijai.
pokario istorija
Projektu būtų siekiama ištirti, kapitaliai sutvarkyti
ir lankymui pritaikyti Merkinės kraštotyros ir
genocido muziejui priklausantį buvusį NKVD
būstinės 1945-1953 m. pastatą, kuriame pokariu
buvo kalinami, tardomi ir kankinami Lietuvos
laisvės kovų dalyviai, Lietuvos piliečiai. Nuo
1996 m. pastate buvo įkurtas visuomeninis
muziejus, kuriame savadarbėmis priemonėmis
įrengta ekspozicija, pasakojanti apie partizaninį
pasipriešinimą Dzūkijoje, trėmimus, Lietuvos
Sąjūdžio veiklą Merkinėje devintojo dešimtmečio
pabaigoje.
Kadangi Merkinė buvo pokarinio pasipriešinimo
epicentras (čia veikė tokios asmenybės kaip
Adolfas Ramanauskas - Vanagas, Juozas VitkusKazimieraitis, Lionginas Baliukevičius - Dzūkas
ir kiti), būtina pastatą renovuoti, sukurti, atnaujinti
ekspoziciją ir sudaryti sąlygas edukacinei veiklai.

Merkinės kryžių
kalnelio atnaujinimas,

Merkinės kryžių kalnelis - didžiausias Lietuvos
partizanų atminimui skirtas memorialas Lietuvoje,

Varėnos rajono
savivaldybė,
Merkinės
kraštotyros ir
genocido
muziejus

1 410 000 Lt
ES struktūriniai
fondai, Alytaus
regioninė plėtros
taryba, Varėnos
r. savivaldybė

Regina
Svirskienė
Varėnos
rajono
savivaldybės švietimo,
kultūros
ir
sporto
skyriaus
vedėjo
pavaduotoja
8
310
31998
regina.svirskiene@varen
a.lt

Lietuvos
gyventojų

1.000 000 Lt
ES struktūrinių

Regina
Varėnos

Svirskienė
rajono
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paminklo Dainavos
apygardos
partizanams
pastatymas.
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Buvusio šaulių
kryžiaus Varėnos raj.
Nedzingės kaime
atstatymas.

Praeitis kurianti ateitį
- Lietuvos valstybės ir
Perlojos respublikos
100-sios metinės

kuriame įamžintas per 400 Dainavos partizanų
atminimas. Šio projekto metu būtų sutvarkyta
objekto aplinka, atnaujinti takai, įrengtas
svarbiausių memorialų akcentų (koplyčios,
kalvelės, atskirų koplytstulpių) apšvietimas,
sutvarkytos prieigos.
Kadangi iki šiol nėra paminklo, Dainavos
apygardos partizanų kovoms atminti, siūloma
Kryžių kalnelį pertvarkyti taip, kad jis taptų
paminklu Dainavos apygardos partizanams.
Nedzingės k.Varėnos raj.šaulių iniciatyva buvo
pastatytas
kryžius,
skirtas
Lietuvos
Nepriklausomybės10-mečiui paminėti. 1928 m.
okupavus Lietuvą Sovietų Sąjungai kryžius buvo
nuverstas ir sudegintas. Šis kryžius visai
Nedzingės parapijai buvo Nepriklausomybės
simboliu.
Nedzingės bendruomenės žmonių jaučiama
pareiga,
Lietuvai
minint
100-ąsias
Nepriklausomybės metines, atstatyti kryžių.
Perloja garsi savo „Perlojos respublikos
fenomenu“ (Respublikos nacionalinė vertybė
2011).
2017 m. Miestelio centre siūloma pastatyti
pažintinį - informacinį stendą apie Perloją ir jos
apylinkes.
2018 m. šimtmečio proga išleisti fotografijų
albumą
apie Perloją. (Perlojos respublika
Lietuvos valstybės 100-čio šviesoje).
Perlojos šaulių būrys dalyvavo 1923 m. kovose
prijungiant Klaipėdos kraštą prie Lietuvos. 2018
m. Vasario 16 d. minint Lietuvos valstybės
šimtmetį surengti bendrą Klaipėdos krašto ir
Perlojos meno kolektyvų koncertą Perlojoje.
Taip pat siekiama telkti žmones, savo kilme
susijusius su Perloja: susitikimai, akcijos ir kt. Tai
taps priemone jaunosios perlojiškių kartos

ir fondų, Alytaus
regiono plėtros
taryba,
Vyriausybės ir
Varėnos rajono Savivaldybės
savivaldybė,
lėšos
Merkinės
kraštotyros
ir
genocido
muziejus
Nedzingės
10 000 Lt
kaimo
VVG
bendruomenė ir Nedzingės
Nedzingės
kaimo
šaulių sąjunga.
bendruomenės
nariai ir šaulių
sąjungos nariai
prisidės
finansiškai.

savivaldybės švietimo,
kultūros
ir
sporto
skyriaus
vedėjo
pavaduotoja
8 310 31998
regina.svirskiene@varen
a.lt

Perlojos
bendruomenė
Perlojos
kultūros centras
Parlojos
kraštotyros
muziejus

Irena Stoškienė,
Tel. 8 610
el.paštas

genocido
resistencijos
centras,

50 000 Lt
VVG, Varėnos
r. savivaldybės
ir rėmėjų lėšos

Bendruomenės
pirmininkė
Nijolė
Maceikienė,
Nedzingės šaulių
sąjungos vadas Albertas
Jakubavičius.

46221

perloja.kc@varena.lt
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istorinei ir patriotinei edukacijai, kilusiųjų iš
Perlojos ir naujosios Perlojos bendruomenės
dalies integracijos į gyvenvietės kultūrinį
gyvenimą akstinu ir visos Perlojos tautinio ir
kultūrinio sąmoningumo kėlimo galimybe.
Perlojoje vyks iškilmingas minėjimas, dalyvaus su
Lietuvos ir Perlojos istorija susijusių žmonių
artimieji.
Perlojos bažnyčioje tęsti bažnyčios langų dekorą
vitražais, pradėtą 2008 metais , minint Perlojos
respublikos 90-ies metų jubiliejų . Du vitražus
skirti Lietuvos 100-čiui
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„Šlamėk,
ąžuolėli Bus pasodinta, prie buvusios mokyklos sporto Sarapiniškių
aikštelėje, 100 ąžuoliukų, kurie augdami primins kaimo
mano Tėvynei“
Lietuvos šimtmečio minėjimą.
bendruomenė
204

Pasodink
mišką

20 0000 Lt
VVG, rėmėjų

VVG
Sarapiniškių
kaimo
gyventojai,
bendruomenė
Siūloma
Valkininkų
miškų
urėdijos
teritorijoje,
šimtmečio
Varėnos
Valkininkų
kartu su urėdija, suformuoti šimto pušų mišką, kultūros centro miškų urėdija
pavadinimu „Šimtmečio miškas“
Valkininkų
filialas kartu su
Valkininkų
miškų urėdija

Irena Stoškienė,
Tel. 8 610
el.paštas

46221

perloja.kc@varena.lt
Regina
Kupčinskienė
Perlojos
kraštotyros
muziejaus
direktorė
861481027
Ąžuolas
Miliauskas
861316586
Perlojos
bažnyčios
klebonas

Milda Balkuvienė
860408972
el.p
milda.balkuviene@gmail
.com
Jolanta Molienė tel. 8
600 19608, el. p.
valkininkai.kc@varena.lt
Varėnos kultūros centro
Valkininkų filialas
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Konkursas
100 2017-2018 metais organizuoti respublikinį Švietimo
ir Savivaldybių
moksleivių
konkursą,
kurio
metu
būtų
klausimų
apie
mokslo
turai
–
atsakinėjama į 100 pateiktų klausimų apie ministerija
Lietuvos valstybę
Savivaldybių
Lietuvos valstybę. Konkursas vyktų savivaldybės, Savivaldybės
lėšos
regiono ir respublikos mąstu.
Regioniniai
ir
respublikinis
turas - Švietimo
ir
mokslo
ministerija

205

206

Akcija: „Ilgas ir Vasario 16 d.vienumetu visoje Lietuvoje, (pvz. Savivaldybės
vingiuotas Lietuvos 12 val.) uždegti žvakes ir padėti gėles ant visų
Lietuvos savanorių, partizanų ir kitų kovotojų už
valstybės kelias“

Regina
Svirskienė
Varėnos
rajono
savivaldybės švietimo,
kultūros
ir
sporto
skyriaus
vedėjo
pavaduotoja
8
310
31998
regina.svirskiene@varen
a.lt

Savivaldybių
lėšos

Regina
Svirskienė
Varėnos
rajono
savivaldybės švietimo,
Lietuvos Valstybę kapų. Didžiuosiuose Lietuvos
kultūros
ir
sporto
miestuose,
skyriaus
vedėjo
kovotojų už Lietuvos laisvę partizaninio judėjimo
pavaduotoja
apygardų centruose, kovotojus pagerbti salvėmis.
8 310 31998
regina.svirskiene@varen
a.lt
Organizuojami
medžio
skulptorių
plenerai,
Šimtas
kryžių
Lietuvos
Biudžetas apie Varėnos kultūros centras
Lietuvos
valstybės regionuose, kurių metu skulptoriai sukuria šimtą regionų kultūros 500 000 Lt
(8 310) 52751,
kryžių, skirtų Lietuvos valstybės atkūrimo skyriai
Numatomos
atkūrimo šimtmečiui
marius.galinis@varena.lt
signatarams, kovotojams už laisvę, iškiliems
Lietuvos
valstybės veikėjams. Kryžiai su eitynių
vyriausybės,
ceremonija
statomi
Lietuvos
vietovėse
projektinės
ir
signatarams, kovotojams už laisvę, iškiliems
rėmėjų
lėšos.
valstybės veikėjams.
Varėnos r. sav. 100-čio kryžius būtų pastatytas
Merkinės kryžių kalnelyje Dainavos apygardos
partizanams lyg iš naujo uždegant ir pratęsiant
Merkinės kryžių kalnelio gyvąją tradiciją – kryžių
statymą už Lietuvos laisvę ir gerovę.
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Akcija
,,Šimtmečio Šalia kultūros centro pastato yra pradėtas kurti Varėnos
Žilinų
Varėnos kultūros centro
parkas. Šiai dienai yra pasodinta keletas medžių. kultūros centro bendruomenė
ąžuolas“
Žilinų filialas
Ateityje planuojame parką plėsti, įrengti Žilinų filialas
VVG, 20 000 Tel. 831045146
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pasivaikščiojimo takelius, lauko treniruoklius,
žaidimų aikšteles, suoliukus. Šiame parke
šimtmečiui paminėti pasodinsime ąžuolą, jį
aptversime ir pastatysime atminimo lentą, kokia
proga ąžuolas buvo pasodintas.
100
iškiliausių Varėnos kraštui nusipelnusių žmonių šimtuko
Varėnos
krašto sudarymas, jų veiklos aprašymas paminint
valstybės
atkūrimo
100-mečio
veikėjų sąrašas per Lietuvos
paminėjimo progą. Jų gimimo ir gyvenimo vietų
paskutinį šimtmetį.
pažymėjimas atminimo lentelėmis. Knygos
išleidimas.

„Varėnos
1918-2018“

kraštas Fotografijų
atkūrimas
išleidimas.

Varėnos rajono
savivaldybė,
Varėnos rajono
savivaldybės
viešoji
biblioteka

.

Laisvės
kovų
ir
rezistencinių
vietų
atminimo įamžinimas
Varėnos rajone.

Varėnos rajono teritorijoje yra per 50 kultūros
paveldo objektų, žyminčių laisvės kovotojų
(savanorių, šaulių ir rezistencijos dalyvių) mūšių,
žuvimo ir palaidojimo vietų, kurios nėra tinkamai
įamžintos ar prižiūrimos. Siūloma tinkamai
įamžinti ir atlikti paveldosauginius darbus šiuose
objektuose bei išleisti turistinį žemėlapį, kuriame
būtų aiškiai parodyta ir nupasakota, kaip pasiekti
šiuos objektus. Taip būtų skatinimams turizmas ir
patriotizmas Varėnos rajone.
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Varėnos m. senojo
gaisrinės pastato
pritaikymas muziejaus

Įkūrus modernų su interaktyviomis ekspozicijomis
muziejų - meno centrą, tinkamai įrengus erdves
pristatymams
ir
renginiams,
suaktyvės

zilinai.kc@varena.lt

40 000 Lt
Varėnos rajono
savivaldybė,
Lietuvos
kultūros
ministerija

Eitaras
Kazimieras
Krupovičius,
Varėnos
rajono
savivaldybės
viešoji
biblioteka,
tel.:860824440,
biblioteka@varena.lt

50 000 Lt
Varėnos rajono
savivaldybė,
Lietuvos
kultūros
ministerija

paroda. Senų nuotraukų vietos
ir palyginimas.
Foto albumo
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Lt

Varėnos rajono
savivaldybės
administracija,
Lietuvos šaulių
sąjungos
Alytaus
apskrities
A.
Juozapavičiaus
šaulių rinktinės
Varėnos šaulių
kuopa.

500 000 Lt.
ES
projektų
lėšos, Lietuvos
respublikos
lėšos, Varėnos
rajono
savivaldybės
lėšos.

Varėnos
rajono
savivaldybės
administracijos,
Architektūros
ir
kraštotvarkos
skyriaus
vyr. specialistas Saulius
Korocejus, tel. nr. (8
310) 32025, el. p.
saulius.korocejus@varen
a.lt

ES,
Alytaus Regina
Svirskienė
regiono plėtros Varėnos
rajono
tarybos savivaldybės švietimo,
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– meno centro veiklai
Muziejaus - meno
centro „Laiko erdvės“
įkūrimas Varėnoje

211
„Kad Lietuva
skambėtų“
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bendruomenės kultūrinė veikla, plėsis laisvalaikio
praleidimo formos. Muziejuje atsiras tinkamos
sąlygos eksponuoti Lietuvos ir užsienio
menininkų, istorinių asmenybių darbus. Bus
išsaugotas ir moderniai pristatytas pietų Lietuvos
istorinis,
etnokultūrinis
paveldas, tinkamai
įtvirtinamas kultūrinis identitetas.
Siūloma Kabelių šventoriuje pastatyti kovotojo už Varėnos
lietuvybę Lenkų okupuotame krašte kun. kultūros centro
Pranciškaus Čaglio skulptūrą. Kun. Čaglys, Kabelių filialas
dirbdamas Kabelių parapijoje dirbo šviečiamąjį
darbą – jo dėka jaunimas pasiekdavo net Italijos
vienuolynus, kaime buvo įkurtos lietuviškos
mokyklos, platinama lietuviška spauda ir t.t.

Šimtmečio
laisvės Nemuno upe, pro pagrindinius didesnius ir Varėnos
dainos žygis Nemunu istoriškai žymesnius miestus ir miestelius, keliaus kultūros centras
tautine, valstybine atributika išpuošta, laivų flotilė
su laisvės dainos nešėjais. Flotilei pasiekus
numatytus punktus, ten vyktų iškilmingas
koncertas, kuriame dalyvautų ir 1918 – 2018 m.
patriotines, tautines dainas dainuojantys, žinomi,
profesionalūs atlikėjai ir vietos mėgėjų meno
kolektyvai. Flotilės sutikimas virstų didele

Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio
minėjimo švente visai bendruomenei.
Konceptuali ir atraktyvi programa pritrauktų
ir svečių iš kitur. Tokiu būdu flotilė aplankytų
ne mažiau penkis punktus ant Nemuno kranto,
paversdami Lietuvos didžiąją upę Lietuvos
valstybės atkūrimo šimtmečio vienijančia
gija.
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Atminimo medalio,
skirto Lietuvos
Karalystės Jubiliejui
1918 – 2018
sukūrimas ir
išleidimas.

1918 metais, Vasario mėn. 16 dienos Aktu
Lietuvos Taryba paskelbė Nepriklausomą Lietuvą.
Lietuvos, kaipo Valstybės, nepripažino nė viena
šalis. Lietuvos Taryba, balsų dauguma priėmė
Nutarimą paskelbti Lietuvą Karalyste,
Šveicarijoje gyvenančių lietuvių pagalba buvo

Visuomeninė
organizacija
Lietuvos
Karalystės
Rūmai. Medalio
projektas yra

3 740 000 Lt
Savivaldybės660 000 Lt

kultūros
ir
sporto
skyriaus
vedėjo
pavaduotoja
831031998
regina.svirskiene@varen
a.lt

Skulptūra 8000
su montavimo
darbais.
Finansavimas iš
projektų.

Danutė Valentukevičienė
Varėnos kultūros centro
Kabelių filialo direktorė
861570201

Biudžetas apie Varėnos kultūros centras
90 000 Lt
(8 310) 52751,
VVG,
marius.galinis@varena.lt
savivaldybių,
rėmėjų
,
projektinės lėšos

Visuomenės
parama

Gediminas Juškevičius,
Lietuvos Karalystės
Rūmų narys,
tel. Nr. 8 615 21077
el.p,
gediminas21@gmail.com

Apie Jo
Šviesybę
Lietuvos Karalių
Mindaugą II yra
istorikų
straipsnių. Kai
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Pastaba. Medalio
projektas pridedamas
prie šios anketos*
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Paminklo Brolių
Vileišių atminimui
įamžinti pastatymas
T.Kosciuškos skvere,
Vilniuje

kreiptasi į Jo Šviesybę Wiurtenbergo grafą
kunigaikštį Wilhelmą fon Urachą, kuris savo
kilmėje turėjo giminystės ryšių su Biržų
Radvilomis ir buvo katalikas.
Tai buvo sukurta taip vadinama 100 dienų
Karalystė, kurios istorinė reikšmė Lietuvai
milžiniška, nes tik tuomet Lietuvą pradėjo
pripažinti kaimyninės šalys. Urachas nesiekė
prijungti Lietuvos prie Vokietijos, - kaip elgėsi
tuometinis kaizeris. Urachas siekė
Nepriklausomos Lietuvos valstybės.

Maloniai kreipiamės į Jus, tikėdamiesi
supratimo ir palaikymo įamžinant Vilniuje
didžiųjų Lietuvos kėlėjų Petro, Antano ir
JonoVileišių atminimą. Inžinierius, daktaras,
teisininkas, pasiruošę kūrybingam švietimo,
kultūros, lietuvybės puoselėjimo darbui,
atsikėlė į Vilnių ir pradėjo spaudos atgavimo
ir valstybingumo atkūrimo akcijas. Brolių
Vileišių gyvenimą ir darbus nušvietė
tautiškumas, demokratija ir humanizmas. Šios
idėjos lėmė jų asmenybės jėgą, istorinį darbų
prasmingumą, iškėlė lietuvybės, gimtosios
kalbos, modernius politinius ir kultūrinius
lietuvių tautos tikslus, kurie įgavo galingo
tautinio sąjūdžio formą.
Broliai Vileišiai visada buvo pirmose
tautos ir valstybės statybos gretose. Jonas
Vileišis – Valstybės tarybos narys, jo ranka
užrašytas Nepriklausomybės akto tekstas,
tapo signataru, jis ir Petras buvo
Nepriklausomos Lietuvos vyriausybių
ministrai, aktyviai pasisakydavę svarbiausiais
valstybės gyvenimo klausimais.
Paskelbus viešą konkursą komisija,

kurių autorių jis
vadinamas
„Suvedžiotu ir
pamestu
karaliumi“.
Šių dienų
Lietuva neturėtų
paminti savo
istorijos niuansų
– pagrindų,
kurių dar gali
prireikti ateityje.

sukurtas, autorius
dailininkas
Vytautas Narutis

Asociacija
“Vileišių
fondas”

800 000 Lt

Gediminas Tursa
Asociacijos “Vileišių
fondas” pirminkas,
8 615 762 56,
tursa@odi.lt

1. Vilniaus
miesto
savivaldybė yra
davusi leidimą
statyti paminklą
T.Kosciuškos
skvere
2. Įgyvendintas
konkursas
paminklui
sukurti,
paskelbtas
laimėtojas ir
pasirašyta
Autorinė
sutartis.
3. Jau
pagamintas ir
apmokėtas
skulptūros
modelis M1:1,
liko bronzos
liejimo darbai.
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vertindama projektų meninę vertę, paminklo
ir skvero vientisumą ir ryšį su aplinka, Petro,
Antano ir Jono Vileišių pilietiškumo,
valstybingumo ir tautiškumo atspindėjimą
meniniame sprendime, pirmąją vietą skyrė
Regimanto Midvikio, Lino Krūgelio ir
Ričardo Krištapavičiaus projektui. Šis
projektas ir įgyvendinamas Vilniuje,
Kosciuškos gatvės skverelyje prie Nėries.
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„Aš myliu Lietuvą“

Vienas populiariausių TV žaidimų pasaulyje yra
„I love my country“, pirmą sykį transliuotas
Nyderlanduose, o vėliau pagal šį formatą kurti
žaidimai ir dar keliose dešimtyse pasaulio šalių.
Būtų siūloma inicijuoti šio formato pirkimą
(įgyvendintų LRT) arba panašaus televizinio
žaidimo koncepcijos pirkimą, skelbiant konkursą
tarp televizijos kanalų. Tyrimai rodo, kad
televizija
išlieka
viena
populiariausių
žiniasklaidos priemonių Lietuvoje, tai reiškia, kad
itin didelė dalis žiūrovų (lietuvių) yra sutelkiami
prie televizijos ekranų, o valstybės šimtmečio
minėjimui reikia matomumo ir masinio,
populiaraus, visiems suprantamo projekto, kuris
patrauktų didžiąją dalį visuomenės. Patriotinės
tematikos žaidimas atitinka valstybės šimtmečio
minėjimo nuotaikas ir vertybes.
Žaidimo koncepcija itin paprasta: per vieną turą
rungiasi dvi komandos po tris žmones (iš skirtingų
amžiaus grupių, būtų galima komandas formuoti
pagal regionus, seniūnijas, etc.) ir atsakinėja į

4. Brolių
Vileišių
giminaičių jau
yra apmokėtos
paminklo
projekto
konkurso
organizavimo
išlaidos (87 000
Lt),
taip pat
apmokėta per
200 000 Lt
paties paminklo
statybai
Tokį
projektą
įgyvendinti
turėtų
visuomeninis
transliuotojas
LRT.

Gabrielė Patriubavičiūtė, Bet kokiu atveju
gabrpatr@gmail.com; tel. visi šimtmečio
8 600 14 737
paminėjimo
projektai turi
kurti vientisumo
įspūdį ir turėti
tuos pačius
tikslus,
vizualizaciją,
ženklą ir kitas
reklamines
/komunikacines
priemones.
Linkiu, kad
nebūtų kaip
visada, o būtų
sukurta
kokybiška ir
prasminga
vientisa
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klausimus, susijusius su krašto istorija, sportiniais
pasiekimais, populiariausiais šlageriais ir viskuo
kitu. Prizai – susiję su valstybės tradicijomis
(pvz., galbūt Biržuose virto alaus bačka; pirties
namukas, t.t.).
Projektas galėtų būti pradėtas vykdyti 2017 m.
rudenį ir tęstis iki 2019 m. rudens (du sezonus);
tai užtikrintų didelės visuomenės dalies
pasiekiamumą.
Paminklas – atminimo Siūloma įamžinti žuvusius karininkus – sovietinės
sienelė sovietinės ir ir nacistinės okupacijų aukas, pastatant jiems
nacistinės okupacijų paminklą – atminimo sienelę su visų žuvusiųjų
vardais, pavardėmis, laipsniais, gimimo ir žūties
aukoms
datomis.
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Lietuvos laisvės
gynėjų paminklas
Lukiškių a. įamžinant
Lietuvos Respublikos
atkūrimo akto
signatarų atminimą.
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Nežinomojo kareivio
kapas Vilniuje,
Lukiškių aikštėje
(atsižvelgiant į tai, kad

Skulptoriai ir architektai, dalyvaujantys
paminklo sukūrimo konkurse, sukasi savo
pradiniuose sumanymuose ir nebepajėgia pakilti į
didesnes kūrybinių laimėjimų aukštumas. Todėl
reikėtų „leistis ant žemės“ ir tiksliau bei
konkrečiau formuluoti užsakymo uždavinį, t. y.
atsisakyti neapibrėžto laisvės simbolio ir kurti
paminklą Lietuvos laisvės gynėjams įamžinant
valstybės atkūrimo 1918 m. vasario 16 d. akto
signatarų atminimą.
Vilnius yra bene vienintelė Europoje istorinė
valstybės sostinė, kurioje nėra Nežinomojo kareivio
kapo. Juos turi Paryžius, Londonas, Briuselis,
Varšuva, Ryga, etc. Dėl visiems gerai žinomų

programa. Ir
veikti jau reikia
dabar,
pasitelkiant
profesionalus,
ne tik
posėdžiaujant.
Šio paminklo
pastatymą ir
pastatymo
finansavimą
organizuotų
Lietuvos
kariuomenės
karių,
nukentėjusių
nuo sovietinio ir
nacistinio
genocido,
artimųjų
sąjunga.

Lietuvos kariuomenės
karių, nukentėjusių nuo
sovietinio ir nacistinio
genocido, artimųjų
sąjunga, tel. (8 5)
2723828, mob. tel.
867829146.

Kultūros
ministerija,
Vilniaus miesto
savivaldybė.
Lietuvos
architektų sąjunga

Kultūros
ministerija,
Vilniaus miesto
savivaldybė,
kultūros
mecenatai.

Lietuvos kultūros politikos
institutas, Tel. 85 2612867.
8612 40642.
El. paštas:
dalanta@ takas.lt

Kultūros
ministerija,
Krašto apsaugos
ministerija,

Kultūros
ministerija,
Vilniaus miesto
savivaldybė,

Lietuvos kultūros politikos
institutas, Tel. 85 2612867.
8612 40642.
El. paštas:

Kartu su
Lietuvos
valstybės
atkūrimo
šimtmečio
jubiliejumi,
100–metį minės
ir Lietuvos
kariuomenė.
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aikštės plotas yra gana
didelis, turėtų užtekti
vietos ir Laisvės
gynėjų paminklui, ir
Nežinomojo kareivio
kapui išsaugant ir
memorialinę 1863 m.
sukilimo vadų vietą).

priežasčių kuklus, laikinas Nežinomojo kareivio
kapas buvo įrengtas laikinojoje sostinėje... Dėl
visai nesuprantamų priežasčių tokia padėtis lieka
iki šiandien. Gal kažkas galvoja, kad ten jam ir
vieta, kad Vilnius yra tik laikinoji antrosios
Lietuvos Respublikos sostinė? Situaciją būtina kuo
skubiau taisyti. Tai turi didžiulę politinę-kultūrinę
reikšmę valstybei ir tautai. Vakarų Europoje
maždaug nuo XX a. trečiojo dešimtmečio pradžios
yra graži tradicija, kad atvykusios oficialios
užsienio valstybių delegacijos, pagerbdamos
šeimininkų valstybę ir tautą, ant Nežinomojo
kareivio kapo deda gėlių ar vainiką. Pas mus tokios
tradicijos nėra, nes sostinėje nėra ir tokio kapo, o
gal ir noro, kad jis būtų. Tiesa, valstybinių švenčių
dienomis vyksta Sausio 13-sios aukų atminimo
pagerbimas Antakalnio kapinėse, dedamos gėlės
ant Savanorių kapų Rasų kapinėse. Tačiau šie
memorialai savo reikšme neprilygsta įvairiose
pasaulio šalyse įrengtiems Nežinomojo kareivio
kapo memorialams. Šio memorialo Lietuvos
sostinėje Vilniuje reikia žinant mums ir primenant
pasauliui, kad Lietuvos istorija buvo ir yra
nuolatinių kovų dėl lietuvių tautos laisvės ir
išlikimo istorija. Vilniaus centre daugiau negu
daugelyje Vakarų Europos miestų yra tuščių
erdvių, todėl rasti vietą tokiam memorialui tikrai
nebūtų sunku. Reikia tik sutarimo ir valios.

Vilniaus miesto kultūros
mecenatai.
savivaldybė,
Lietuvos
istorijos
institutas,
Lietuvos
architektų
sąjunga.

dalanta@ takas.lt

Lietuvos nacionaliniai
kultūros rūmai
Vilniuje, ant Tauro
kalno.

Dėl Tautos namų Vilniuje kyla dar daug
neaiškumų. Pirmiausia dėl Tautos namų idėjos.
Ši idėja kilo dar tuomet (prieš 1914–1918 m.
karą), kai Lietuva dar neturėjo savo
valstybingumo ir kultūros institucijų... Pagal
idėjos autorių sumanymą tie namai turėjo tapti
lietuvybės gaivintoju, telkėju ir centru tuomet jau
suslavintame Vilniuje ir visoje Pietryčių
Lietuvoje, dešimtmečiais kultūriškai auklėti,

Kultūros
ministerija,
Vilniaus miesto
savivaldybė,
Lietuvos
architektų
sąjunga.

Lietuvos kultūros politikos
institutas, Tel. 85 2612867.
8612 40642.
El. paštas:
dalanta@ takas.lt

Kultūros
ministerija,
Vilniaus miesto
savivaldybė,
kultūros
mecenatai.
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telkti, brandinti tautą atkurti valstybingumą.
Tačiau Didysis 1914–1918 m. karas Lietuvos
geopolitinę situaciją taip paveikė, kad iškart buvo
atkurta nacionalinė valstybė, ir radosi daugybe
įvairių kultūros centrų ir šakų. Todėl po 1920 m.
apie „Tautos namų“ statybą ar kūrimą rimti
žmonės iš esmės nebediskutavo, nes matė, kad
laikas šią idėją jau smarkiai aplenkė. Turbūt
nebėra prasmės juo labiau XXI a. pradžioje
gaivinti šį kilnų numirėlį.... Kita vertus,
modernūs, daugiafunkciniai, reprezentaciniai
nacionalinės lietuviškos kultūros Rūmai sostinės
viduryje, strategiškai puikioje vietoje ant puikaus
kalno (rūmų pavadinimas čia antraeilis dalykas,
žinia, gali būti ir Jono Basanavičiaus kultūros
centras, bet gali būti, tarkime, Lietuvių/Lietuvos
Nacionaliniai Rūmai ar dar kitokio pavadinimo)
išties reikalingi.
Beje, estai Tautos namais vadina Nacionalinę
biblioteką, kurią valstybė apgaubia didžiuliu
rūpesčiu.
Istorinės tiesos dėlei reikėtų pasakyti, kad
išpirktą ant Tauro kalno sklypą iniciatoriai,
persekiojami lenkų valdžios, prarado už skolas ir
baudas.
Tautos namų statybos 300 milijonų litų kaina
yra laužta iš piršo. Taip kalbama remiantis, kai
kurių architektų siūlomais projektais nugriauti
dabartinį pastatą ir jų vietoje statyti naujus
rūmus. Tačiau kodėl reikia griauti didžiulį pastatą
(reikia tik pamatyti storiausias sienas, sumūrytas
iš gerų plytų, geros būklės, įvertinti pastato dydį,
vadinasi, suvokti, jog pastato rekonstravimui yra
neribotos galimybės). Argi esame tokie turtingi
ir neišradingi, kad negalime ar nepajėgiame
šio pastato rekonstruoti? Rūmų rekonstravimas
kainuotų gal tris kartus mažiau negu didžiulio
dabartinio pastato griovimas ir naujų rūmų
statyba. Architektai savo kūrybiškumą tegu
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Jono Basanavičiaus
paminklas Vilniuje,
ant Tauro kalno, prie
Lietuvos nacionalinių
kultūros rūmų.
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Pirmojo atkurtos
Lietuvos valstybės
premjero ir užsienio
reikalų ministro prof.
Augustino Valdemaro
paminklas Vilniuje.
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Lietuvos Didžiosios
Kunigaikštystės
valdovų rūmų visų
keturių korpusų
atstatymas ir prie jų

parodo suprojektuoti kitą pastatą, kitos paskirties,
kitoje vietoje. O rekonstruotuose rūmuose, be
kitų patalpų, galima būtų įrengti apie 2000 vietų
salę, įkurdinti Nacionalinį kultūros centrą,
kuriame rastųsi vietos ir Lietuvos menininkų
rūmams (kurie Vilniuje buvo sunaikinti), ir
etninės kultūros kolektyvams, ir įvairiems
regionų ir kt. renginiams.
Pastaba: Nereikėtų statyti priešpriešiais
Nacionalinio kultūros centro Vilniuje ir
Kongresų rūmų Kaune statybos.
Prie Lietuvos nacionalinio kultūros centro, ant
Tauro kalno, tiktų pastatyti paminklą Jonui
Basanavičiui. Būtų priminta, kad jis yra vienas
aktyviausių iš tuometinių vilniečių lietuviškumo
gaivinimo Vilniaus regione skatintojas ir Tautos
namų kūrimo idėjos autorius. Be to, prie Tauro
kalno yra ir Jono Basanavičiaus gatvė.

Kultūros
ministerija,
Vilniaus miesto
savivaldybė,
Lietuvos
istorijos
institutas,
Lietuvos
architektų
sąjunga.
Prof. Augustino Valdemaro pastangomis, Kultūros
priešinantis užsienio valstybėms ir didelei daliai ministerija,
vietos politinio elito, svyruojant net pačiam A. Vilniaus m.
Smetonai, į Lietuvos Respublikos Konstituciją savivaldybė,
1928 m. įbuvo įrašytas straipsnis, kad Vilnius yra Lietuvos
Lietuvos Respublikos sostinė. Taip visam
istorijos
pasauliui buvo parodyta, kad lietuvių siekis
susigrąžinti Vilnių nėra tik vienos ar kitos institutas,
politinės jėgos užgaida, bet visos Lietuvos Lietuvos
architektų
nacionalinis interesas).
sąjunga.
Nacionalinis muziejus „Lietuvos Didžiosios Kultūros
Kunigaikštystės valdovų rūmai“ labai aktyviai, ministerija.
rodydamas didelį kūrybiškumą, kompetenciją,
darbuotojų atsidavimą, supažindina tūkstančius
lankytojų su Lietuvos istorija nuo seniausių laikų
iki mūsų dienų, stiprina mūsų šalies gyventojų

Kultūros
ministerija,
Vilniaus miesto
savivaldybė,
kultūros
mecenatai.

Lietuvos kultūros politikos
institutas, Tel. 85 2612867.
8612 40642.
El. paštas:
dalanta@ takas.lt

Kultūros
ministerija,
Vilniaus miesto
savivaldybė,
kultūros
mecenatai.

Lietuvos kultūros politikos
institutas, Tel. 85 2612867.
8612 40642.
El. paštas:
dalanta@ takas.lt

Kultūros
ministerija,
kultūros
mecenatai.

Lietuvos kultūros politikos
institutas, Tel. 85 2612867.
8612 40642.
El. paštas:
dalanta@ takas.lt
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besijungiančių
buvusių Radvilų rūmų
atstatymas ir šio
nacionalinio
muziejaus naujų
ekspozicijų įrengimas
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Dailininko Antano
Gudaičio testamento
įvykdymas: priestatogalerijos prie jo
buvusiuos dirbtuvės
pastatymas (arba šiai
paskirčiai pritaikyti
dabartines Medicinos
bibliotekos patalpas),
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Nacionalinio dailės
muziejaus filialo –
buv. Radvilų rūmų
Vilniaus m., Vilniaus
ir Liejyklos g,
sankryžoje vidurinio ir
dešiniojo (žvelgiant iš
Vilniaus gatvės)
korpusų atstatymas.
Sporto rūmų Vilniuje
tvarkymas ir
naudojimas pagal
paskirtį.
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didžiavimąsi savo valstybe. Muziejaus veiklos
galimybės dar padidėtų, jei kuo greičiau būtų
baigtas visų keturių rūmų korpusų atstatymas,
galima būtų papildyti dabartines ekspozicijas ir
kurti naujas ekspozicijas, plėsti kultūros
edukacinę veiklą, didinti muziejaus lankomumą,
dirbti mokslinį kultūros paveldo tyrimo darbą, dar
aktyviau bendradarbiauti su panašiais daugelio
užsienio valstybių muziejų,
Kuo greičiau atstatyti Gedimino kalno
papėdėje buvusius Radvilų rūmus būtina todėl,
kad juose turėtų įsikurti muziejaus administracija
ir muziejininkai-mokslo darbuotojai.
Praėjo ketvirtis amžiaus, kai valstybė neįvykdo
vieno žymiausio XX a. lietuvių dalininko Antano
Gudaičio testamento. Dalininkas savo kūrinius
paliko valstybei su sąlyga, kad per penkerius
metus bus pastatytas priestatas prie jo dirbtuvės ir
įkurta jo galerija dabartinio Žemaitės paminklo
aikštės pakraštyje.

Kultūros
ministerija,
Nacionalinis
dailės muziejus,
dailininko
Antano
Gudaičio
giminės ir
artimieji.

Kultūros
ministerija,
kultūros
mecenatai.

Šie rūmai yra Vilniaus centre, senamiesčio
teritorijoje. Tai – didelės istorinės ir kultūrinės
vertės Lietuvos paveldo objektas. Atkurtuose
rūmuose būtų puikios sąlygos eksponuoti dailės
kūrybą.

Kultūros
ministerija,
Nacionalinis
dailės muziejus

Kultūros
ministerija,
kultūros
mecenatai

Sporto rūmai įrašyti į Lietuvos kultūros
paveldo objektų sąrašą. Keičiasi jų savininkai.
Deja, nesirūpinama jų tvarkyti ir naudoti pagal
paskirtį.

Sporto rūmų
savininkai,
Kultūros paveldo
departamentas,
Vilniaus m.

Sporto
rūmų
savininkai,
kultūros
mecenatai.

Lietuvos kultūros politikos
institutas, Tel. 85 2612867.
8612 40642.
El. paštas:
dalanta@ takas.lt
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„Žalgirio“ stadiono
rekonstrukcija ir
naudojimas pagal
paskirtį.

Vilniaus mieste maža sporto bazių. „Žalgirio“
stadionas turi ilgą istoriją, yra gerai žinomas
vilniečiams. Jis turėtų būti naudojamas vilniečių,
ypač jaunimo, sportavimui.
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Lietuvos
tūkstantmečio
stadiono pastatymas
Vilniuje ir naudojimas
sportui ir kultūros
renginiams.
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Regionų kultūros
plėtra:

Šio stadiono statybai jau išleista daugiau kaip
šimtas milijonų litų. Lietuvos sostinė šiuo metu
neturi tinkamo stadiono reikšmingoms sporto
varžyboms, didelėms kultūros šventėms (pvz.,
Šokių dienai ir pan.). Stadionas, atitinkantis
pasaulinio lygio sporto varžybų ir kultūros
renginių poreikius, sostinei reikalingas.
Per Lietuvos valstybės šimtmetį dviejuose
regionuose buvo pasikėsinta į Lietuvos
Respublikos teritoriją. Tai – Vilniaus regionas ir
Klaipėdos kraštas. Ir šiuo metu padėtis šiuose
regionuose kelia Lietuvos valstybei nemaža
problemų. Artėjant Lietuvos valstybės šimtmečiui,
reikėtų pasimokyti iš istorinio patyrimo ir spręsti
specifines šių regionų problemas.

Programa „Pietryčių
Lietuvos kultūros
puoselėjimas“

Lietuvos kultūros politikos institutas yra
parengęs programą „Pietryčių Lietuvos kultūros
puoselėjimas“ ir ją pristatė Lietuvos mokslų
akademijos Konferencijų salėje 2011 m. spalio
12 d. Forumo dalyviai priėmė rezoliuciją
„Puoselėkime Pietryčių Lietuvos kultūrą“, kuri
buvo įteikta Lietuvos Respublikos Prezidentei,
Lietuvos Respublikos Seimo pirmininkei,
Lietuvos Respublikos Ministrui pirmininkui,
valstybinėms švietimo ir kultūros institucijoms,
visuomeninėms organizacijoms.

savivaldybė

Kūno kultūros ir
sporto
departamentas,
Vilniaus miesto
savivaldybė.

Vidaus reikalų
ministerija,
Vilniaus m.
savivaldybė.

Kūno kultūros ir
sporto
departamentas,
Vilniaus miesto
savivaldybė.

Vidaus
reikalų
ministerija,
Vilniaus miesto
savivaldybė,
kultūros
mecenatai.

Lietuvos kultūros
politikos
institutas,
Vilniaus regiono
savivaldybės.

Lietuvos kultūros
taryba, Vilniaus
regiono
savivaldybės, šio
regiono
verslininkaikultūros
mecenatai.

Institutas gavo LR prezidento ir LR Seimo
pirmininko tarnybų patvirtinimą, kad su rezoliucija
susipažino LR Prezidentė ir LR Seimo Pirmininkė.
Ministro Pirmininko kancleriui pavedus, su
programa „Pietryčių Lietuvos kultūros
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puoselėjimas“ ir su minėta rezoliucija buvo
supažindintos kai kurios ministerijos. Vyriausybei
ir Institutui atsakymus pateikė aštuonios
ministerijos – Kultūros, Švietimo ir mokslo, Ūkio,
Užsienio reikalų, Vidaus reikalų, Žemės ūkio,
Finansų ir Aplinkos ministerijos. Juose teigiamai
vertinama kultūros puoselėjimo Pietryčių Lietuvoje
programa, pritariama, kad ją reikėtų kuo greičiau
vykdyti.
Programos tikslas: stimuliuoti šio regiono
ekonomiką, saugoti ir ekonomiškai naudoti
gamtos išteklius, išnaudoti prie sostinės esančios
zonos infrastruktūros privalumus, gerinti
gyventojų socialinę padėtį, puoselėti regiono
kultūrą, gaivinti istorinę atmintį, stiprinti įvairių
tautybių gyventojų solidarumo jausmus, plėtoti
visokeriopus šio regiono ryšius su kitais Lietuvos
regionais, ieškoti būdų, kaip palaikyti draugiškus
santykius su kaimynine ir senais ryšiais susijusia
Lenkija.
2012-2014 m. programa buvo papildyta.
Institutas, bendradarbiaudamas su šio regiono
savivaldybėmis, kultūros darbuotojai, mokytojais,
verslininkais, pagal galimybes ją vykdo (pvz.,
2014 m. vykdomas projektas „Kristijoną Donelaitį
mena Vilnija“).
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Regionų kultūros plėtra:

„ Klaipėdos ir viso
Lietuvos pajūrio
kultūros pažangos
2015-2018 m.
programos“
parengimas.

Programa vykdoma
nuo 2016 m. padedant

Institutas yra parengęs „Klaipėdos ir Lietuvos
pajūrio kultūros pažangos 2015–2018 m.
programos“ metmenis. Ši programa būtų pamatas
Klaipėdai ir visam Lietuvos pajūrio regionui siekti
naujų kultūros aukštumų. Valstybės poreikiai, o
žvelgiant į tolimesnę ateitį, ir lietuvių tautos
sėkmingo gyvenimo Europos Sąjungoje ir išlikimo
tikslai skatina rūpintis, kad šis Lietuvos miestasjūrų uostas kuo sparčiau augtų, kad Klaipėda būtų
žinoma, populi ir vertinama kaip ir kitų Baltijos
jūros šalių uostai-valstybių sostinės.

Lietuvos
kultūros
politikos
institutas,
Klaipėdos ir
Lietuvos
pajūrio
savivaldybės,
Kultūros
ministerija

Klaipėdos ir
Lietuvos
pajūrio
savivaldybės,
šio regiono
vėslininkaikultūros
mecenatai,
Klaipėdos, taip
pat Helsinkio,
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tvirtą pamatą iki
visapusiškam
Klaipėdos ir viso
pajūrio regiono
augimui

Prisiminkime Klaipėdos kultūros šuolį 1970–
1990 m. Iki to laiko miesto kultūrinis gyvenimas
skurdo. 1969 m. miestui vadovauti atėjo plataus
akiračio valstybės tarnautojas, kultūros
puoselėtojas, vėliau Lietuvos Nepriklausomybės
Kovo 11-osios akto signataras Alfonsas Žalys. Po
kelerių metų į Klaipėdą persikėlė žinomas kultūros
puoselėtojas Vytautas Jakelaitis ir 1975 m. tapo į šį
miestą perkeltų Lietuvos konservatorijos fakultetų
prorektoriumi. Į Klaipėdą kėlėsi žinomų Lietuvos
dailininkų, muzikų, architektų, kitų menininkų.
Klaipėdos kultūra ėmė smarkiai augti ir turtėti.
1991 m. buvo įsteigtas Klaipėdos universitetas.
Miestas tapo labiau lietuviškas, gaivinamos ir
turtinamos jūrinės tradicijos.
Gaila, kad ilgainiui Klaipėdos ir viso Lietuvos
pajūrio kultūros pažanga kažkur įstrigo.
Blogiausia, kad profesionaliojo meno atstovai, net
universitetas taikosi su vidutinybių statusu ir
nerodo didesnių kūrybinių ambicijų. Miesto
gyventojams brukama prasta pramoginė kultūra, o
kultūros surogatai skleidžiami kaip kultūros
vertybės, atitinkančios miestiečių poreikius ir
tinkamos jų pasismaginimui. Kultūros surogatų
prikemšama net į garsinamųjų Jūrų švenčių
programas. Gal todėl net šiose prestižinėse miesto
šventėse taip paplitę socialinės degradacijos
reiškiniai (girtavimas, narkomanija,
nusikalstamumas ir kt.).
Šiandien Klaipėdai – Lietuvos jūrų uostui
tenka atsakinga misija – pristatyti Lietuvos
valstybę, skleisti nacionalinės kultūros vertybes
Baltijos jūros regiono šalyse ir visoje Europoje.
Vadinasi, Klaipėdai reikia ir ištaigingumo, ir
blizgesio, ir puikios architektūros pastatų, ir
prezentacinių parkų bei kitų gyventojų ir turistų
lankymui ir poilsiavimui pritaikytų teritorijų. Šis
miestas turi būti gerai žinomas ne tik sparčiai
augančia ekonomika, bet ir būti žymus šalies

Stokholmo,
Oslo,
Kopenhagos
jūrų uostai.
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istorinis, kultūrinis, mokslo centras. Klaipėdos
kultūros šviesa turėtų sklisti visame Lietuvos
pajūrio regione, skatinanti artimesnį
bendradarbiavimą su Latvija, Estija, Suomija ir
Skandinavijos šalimis – Švedija, Norvegija, Danija.
Kelkime didelį uždavinį – Klaipėda turi tapti
neoficialia antrąja Lietuvos sostine.
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„Lietuvos
Asmenybės“, Lietuvos
valstybės atkūrimo
100-mečio jubiliejinis
leidinys

Šis projektas skirtas tam, kad dabarties ir
ateities Lietuvos kartos išsaugotų vardus tų,
kurie stovėjo prie mūsų atkurtos valstybės
ištakų, kurie per 100 metų laikotarpį iki šių
dienų savo darbais kurė geresnę Lietuvą.
Patys garsiausi Lietuvos visuomenės
veikėjai, menininkai, politikai, sportininkai,
lietuvių išeivijos atstovai, kovotojai už
Lietuvos laisvę, Lietuvoje ir pasaulyje
pripažinti įvairių sričių specialistai ir
sėkmingiausi verslininkai – juk jie tikrasis
Lietuvos elitas. Siekiame įamžinti Lietuvos
iškiliausių asmenybių nuveiktus darbus,
pasiaukojimą, sukurtus unikalius kūrinius,
sėkmingus verslus. Tikime, kad taip
prisidėsime kuriant šiuolaikiškos, pozityvios
ir pasididžiavimo vertos valstybės įvaizdį.
Projektą sudaro: albumo tipo knyga (turinys
pridedamas atskiru faili) su iliustracijomis ir
interneto tinklalapis www.asmenybes.lt.
Knygos leidybos trukmė 14 mėn.
(skaičiuojama atsižvelgiant į patirtį –
išleistos knygos – Palanga.Kraštiečiai,
Lietuvos medicina.Pažanga ir asmenybės,
Šiauliai.Kraštiečiai, šiuo metu rengiamos
knygos – Asmenybės.Lietuvos pasiekimai
1990-2015 m., knygos pristatymas 2015 m.

Sudaro ir
išleidžia VšĮ
Leidybos idėjų
centras,
bendradarbiauja
nt su LR
Kultūros
ministerija, LR
Švietimo ir
mokslo
ministerija, LR
ūkio ministerija
ir kt., pagal
knygos turinio
išpildymą.
Remiamasi šiose
knygose esančia
informacija:
1. Pirmasis
Laisvos
Lietuvos
dešimtm
etis,
19181928.
2. Pirmasis
Laisvos
Lietuvos
dvidešim

1) Spauda – apie
200 000 Lt(5000
tiražas,
spaustuvė Kopa)
2) Informacijos
surinkimas,
redagavimas,ma
ketavimas,
prenumerata,rė
mėjų paieška –
400 000 Lt
3) Apžvalgų
autorių
apmokėjimas –
35 000 Lt
4) Dizainas 7500 Lt
5) Kitos išlaidos
(kuras, ryšiai,
kanceliar. Prek.,
ofiso nuoma, IT
priežiūra ir kt.) –
130 000 Lt
Nenumatytos
išlaidos – 20000
Lt
VISO : 792500
Lt

VšĮ Leidybos idėjų
centras, kontaktinis
asmuo projektų direktorė
Vida LaumenskaitėDauderienė, mob. 8 602
23230,
v.dauderiene@leidybosid
ejos.lt

*

Yra papildomos
informacijos

www.leidybosidejos.lt
www.asmenybes.lt
Direktorė Vesta
Jozonienė
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kovo 11 d. Seime, Kas bus kas. Lietuvos
ateitis, planuojamaišleidimo data –
2015.03.25.
Asmenybių skaičius – 100 kiekvienoje
srityje (žr. Turinį),
Puspalių skaičius – 992 psl.
Knygos tiražas – 5 000 egz.

tmetis,
19181928
3. Asmeny
bės.Lietu
vos
pasiekim
ai 19902015,
www.as
menybes
.lt

Finansavimo
šaltiniai:
1)Knygos
prenumerata500 000 Lt
2) Prašoma
suma iš rėmimo
fondo – 292500
Lt
Darbuotojai( be
vadovo ir
buhalterės)
Projekto
direktorė –
Vida
Dauderienė
Redaktorė –
Kristina
Pečiūraitė
Leidybos
vadovas –
Arnas Jozonis
Informacijos
rinkimas:
Grytutė
Petkevičiūtė
Dalia
Anusauskienė
Sigita
Kregždienė
Kalbos
redaktotės:
Danguolė
Kalinauskaitė
Vaiva
129

Markeevičiūtė
Gabrielė
Aleksandravičiū
tė
Maketuotoja –
Milda
Ambrasienė
Dizainerė – Rūta
Gurčinienė
231
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JUBILIEJINIS
MEDALIS

Šviesos gatvė

Kompozitoriaus

Sukurtume jubiliejinį medalį šiai progai įamžinti

VASARIO 16 labai arti Naujųjų metų, siūlau
šimtmečio šventę sujungti su Naujųjų renginiais ir
papuošti nedidelę gatvę išimtinai gausiomis
iliuminacijomis. Pastatus, arkinius pravažiavimus
t.t., su iliuminuotais tekstais prasidedančio
šimtmečio jubiliejui paminėti ir reklamuoti.
Vakarai ilgi , poveikis būtų pozityvus, gerai
įgyvendinus, atsilieptų net turizmui

Reikėtų įtraukti šio kūrinio atlikimą į valstybinių

VšĮ Skulptūros Na
gal
ką
centras
rastume,
nes
LKT
–
pagrindinė
tokius reikalus
apsiėmusi
finansuoti
kontora
pasitikėjimo
nekelia.
VšĮ Skulptūros Numanomi,
centras
mūsų pvz gatvės
gyventojai tikrai
daug prisidėtų, o
likusią
dalį
reiktų surinkti iš
savivaldos. Kaip
taisyklė
savivalda labai
atsižvelgia, ar
prie projekto dar
prisideda
respublikiniai
fondai.
Papildomo

Alfridas Pajuodis, VšĮ
Skulptūros
centro
direktorius
skulpturoscentras@gmail.c
om

868529653

VšĮ Skulptūros centro
direktorius
Alfridas
Pajuodis (menininkas)
skulpturoscentras@gmail.c
om

868529653

VšĮ „Kaisakas“

2020-aisiais bus
130

Vytauto Juozapaičio chorų 2018 metų repertuarą. Kūrynys – labai
reprezentuoti
Lietuvą
oratorijos „Mažvydas“ brandus, tinkamas
užsienyje.
atlikimas

finansavimo
nereikės

direktorius Kazimieras
Juraitis, tel. 865986238

minimas
Martyno
Mažvydo 500
gimimo
jubiliejus
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