LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ
NUTARIMAS
DĖL ETNOGRAFINIŲ REGIONŲ METŲ VEIKSMŲ PLANO PATVIRTINIMO
2014 m. liepos 22 d. Nr. 745
Vilnius
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Seimo 2013 m. spalio 15 d. nutarimu
Nr. XII-564 „Dėl 2015 metų paskelbimo Etnografinių regionų metais“, Lietuvos Respublikos
Vyriausybė n u t a r i a :
1. Patvirtinti pridedamą Etnografinių regionų metų veiksmų planą (toliau – Planas).
2. Nustatyti, kad Plano veiksmai vykdomi pagal valstybės finansines galimybes iš
Lietuvos Respublikos valstybės biudžete atitinkamoms ministerijoms, institucijoms,
įstaigoms, atsakingoms už priemonių vykdymą, patvirtintų bendrųjų asignavimų ir kitų
teisėtai gautų lėšų.
3. Pasiūlyti:
3.1. Etninės kultūros globos tarybai, Lietuvos kaimo turizmo asociacijai, Lietuvos
mokslo tarybai, Lietuvos muziejų asociacijai, Lietuvos pramonininkų konfederacijai, Lietuvos
tautodailininkų sąjungai, Valstybinei lietuvių kalbos komisijai, viešajai įstaigai Lietuvos
nacionaliniam radijui ir televizijai – dalyvauti įgyvendinant Planą;
3.2. savivaldybėms – dalyvauti įgyvendinant Planą ir skirti savivaldybės biudžeto lėšų
Plano veiksmams vykdyti.

Ministras Pirmininkas

Algirdas Butkevičius

Švietimo ir mokslo ministras,
pavaduojantis kultūros ministrą

Dainius Pavalkis

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2014 m. liepos 22 d. nutarimu Nr. 745

ETNOGRAFINIŲ REGIONŲ METŲ VEIKSMŲ PLANAS

Etnografinių regionų metų veiksmų plano tikslas – pabrėžti etnografinių regionų
istorinio ir kultūrinio savitumo išsaugojimo reikšmę, formuoti viešąją nuomonę, palankią
etnografinių regionų išsaugojimui, tęstiniams tyrimų ir sklaidos darbams.
Eil.
Nr.

1.
2.

3.
4.

5.

Veiksmai

Veiksmų vykdytojai

I. Etnografinių regionų metų viešinimo
darbai
Sukurti Etnografinių regionų metų ženklą Lietuvos Respublikos
kultūros ministerija (toliau –
Kultūros ministerija)
Teikti informaciją, rengti reportažus apie viešoji įstaiga Lietuvos
Etnografinių regionų metų renginius
nacionalinis radijas ir
televizija
Parengti ir paskelbti kiekvieno
Kultūros ministerija, Etninės
etnografinio regiono renginių gidą
kultūros globos taryba
Pristatyti Etnografinių regionų metų
Kultūros ministerija,
edukacines programas ir leidinius
Lietuvos Respublikos
Vilniaus knygų mugėje, etnografiniuose
švietimo ir mokslo
regionuose
ministerija (toliau –
Švietimo ir mokslo
ministerija), Valstybinė
lietuvių kalbos komisija,
Lietuvių kalbos institutas,
savivaldybės
II. Pagrindiniai Etnografinių regionų
metų šalies kultūriniai ir edukaciniai
renginiai
Surengti Etnografinių regionų metų
Kultūros ministerija,
pradžios ir pabaigos renginius
Švietimo ir mokslo
ministerija, Lietuvos
Respublikos aplinkos
ministerija (toliau –
Aplinkos ministerija),
Valstybinė saugomų
teritorijų tarnyba prie
Aplinkos ministerijos
(toliau – Valstybinė
saugomų teritorijų tarnyba),
Lietuvos Respublikos žemės
ūkio ministerija (toliau –
Žemės ūkio ministerija),
Etninės kultūros globos

Vykdymo terminas

2014 metų gruodis

2015 metai

2015 metai
2015 metai

2015 metai
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Eil.
Nr.
6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Veiksmai

Veiksmų vykdytojai

taryba
Surengti Lietuvos muziejų kelio renginius Lietuvos muziejų asociacija,
„Liaudies meno grožis“, liaudies meno
Lietuvos tautodailininkų
parodas regioniniuose muziejuose,
sąjunga
papildyti jas šiuolaikinės tautodailės
darbais
Surengti konferenciją „Etninė kultūra
Etninės kultūros globos
šiuolaikinių kultūros formų fone“
taryba, Vilniaus dailės
akademija
Surengti vaikų ir jaunimo (liaudies
Kultūros ministerija,
kūrybos atlikėjų) konkurso „Tramtatulis“, Lietuvos liaudies kultūros
moksleivių liaudies dailės konkurso
centras
„Sidabrinis vainikėlis“, liaudies meno
konkursinės parodos „Aukso vainikas“
baigiamuosius renginius, Etnografinių
regionų metams skirtą studentų folkloro
festivalį „O kieno žali sodai“, tradicinio
dainavimo, muzikavimo, amatų stovyklą
jaunimui
Surengti lietuviško gaminio tarmiškiausio Lietuvių kalbos institutas,
pavadinimo konkursą
Lietuvos pramonininkų
konfederacija
Surengti geriausiai pristatančios
Žemės ūkio ministerija,
etnografinio regiono kultūros vertybes
Lietuvos kaimo turizmo
kaimo turizmo sodybos konkursą
asociacija, Kultūros
ministerija, Etninės kultūros
globos taryba
Parengti leidinį, populiarinantį tautinio
Žemės ūkio ministerija
paveldo produktus turizmo sektoriuje
III. Etnografinių regionų metų
kultūriniai ir edukaciniai renginiai
šalies regionuose
Organizuoti viename iš nacionalinių ar
Aplinkos ministerija,
regioninių parkų šventę, pristatančią
Valstybinė saugomų
išskirtines etnografinių regionų vertybes teritorijų tarnyba,
nacionalinių ir regioninių
parkų direkcijos
Organizuoti kiekvieno regiono
Aplinkos ministerija,
nacionaliniuose ir regioniniuose parkuose Valstybinė saugomų
etnokultūrinių renginių ciklą:
teritorijų tarnyba,
konferencijas, tradicines šventes,
nacionalinių ir regioninių
renginius, populiarinančius etnokultūrines parkų direkcijos
regionų tradicijas
Surengti etnokultūrinius regionus
Aplinkos ministerija,
atspindinčių kraštovaizdžių atrankos
Valstybinė saugomų
konkursą
teritorijų tarnyba
Parengti jaunimui skirtus leidinius,
Lietuvos liaudies kultūros
populiarinančius penkių Lietuvos regionų centras, Švietimo ir mokslo
tradicinę kultūrą ir tautinį paveldą
ministerija

Vykdymo terminas

2015 metai

2015 metai

2015 metai

2015 metai

2015 metai

2015 metai

2015 metai

2015 metai

2015 metai

2015 metai
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Eil.
Veiksmai
Nr.
16. Inicijuoti geriausiai tradicijas
puoselėjančios etnografinio regiono
seniūnijos rinkimus
17. Surengti konkursus „Etninės kultūros
šaltiniai“ ir „Tradicija šiandien“, rengti
regioninius seminarus, mokymą
18. Parengti šalies mokykloms informaciją
apie galimybę naudoti etninės kultūros
ugdymo bendrąsias pagrindinio ir
vidurinio ugdymo programas
Etnografinių regionų metų reikšmei
plėtoti švietimo įstaigose
19. Surengti etninės kultūros ir įvairių dalykų
mokytojų, integruojančių etninę kultūrą,
kvalifikacijos tobulinimo seminarų ir
kūrybinių laboratorijų ciklą, skirtą
Etnografinių regionų metams
20. Vykdyti projektą „Lietuvos kulinarijos ir
etninio paveldo išsaugojimas ir
puoselėjimas“, skirtą profesinių mokymo
įstaigų mokiniams
21. Vykdyti etnokultūrinį projektą „Mūsų
lobynai“, surengti regionines ir
respublikines varžytuves „Tarmių
lobynai“ ir „Atverk tautos lobynų
gelmes“
22. Surengti nacionalinę mokinių ir jaunimo
kraštotyros konferenciją ir kraštotyros
darbų, pristatančių etnografinius
regionus, parodą, mokyklų muziejų
veiklos apžiūrą regionuose
IV. Moksliniai tyrimai ir jų sklaida
23. Surengti etnografinių regionų tyrimus
pristatantį renginį Lietuvos
nacionaliniame muziejuje
24. Organizuoti mokslinius tyrimus tarminių
kodų kultūrinės konotacijos modernioje
visuomenėje, tarminių kodų regioniniame
viešajame diskurse, etnografinių regionų
kultūros objektų reklamos analizės
temomis
25. Skatinti etnografinių regionų tyrėjus
(mokslo ir studijų institucijas) rengti
mokslinių tyrimų projektų paraiškas,
viešinti Lietuvos mokslo tarybos
finansuojamas nacionalines ir kitokias
mokslo programas

Veiksmų vykdytojai

Vykdymo terminas

Etninės kultūros globos
taryba,
savivaldybės
Lietuvos liaudies kultūros
centras, savivaldybės

2015 metai

Švietimo ir mokslo
ministerija

2015 metai

Švietimo ir mokslo
ministerija

2015 metai

Švietimo ir mokslo
ministerija

2015 metai

Švietimo ir mokslo
ministerija

2015 metai

Švietimo ir mokslo
ministerija

2015 metai

Lietuvos nacionalinis
muziejus,
Lietuvos istorijos institutas
Lietuvių kalbos institutas

2015 metai

Lietuvos mokslo taryba

2015 metai

__________________

2015 metai

2015 metai
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