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PATVIRTINTA 

Etninės kultūros globos tarybos  

2018 m. sausio 23 d.  

nutarimu Nr. TN-2 

  

Etninės kultūros globos tarybos 2018 m. kalendorinis veiklos planas 

 

Tema Darbas Svarstymas 

Taryboje  

1. Tarybos 2018-2020 m. 

strateginis veiklos planas 

1.1. Tarybos 2018-2020  m. strateginio veiklos plano 

tvirtinimas  

 

2018-01  

 

2. Etninės kultūros plėtrą 

reglamentuojantys teisės 

aktai 

2.1. Kultūros ministerijos (toliau – KM) patvirtinto 

Etninės kultūros plėtros veiksmų plano 2015-2018 m. 

įgyvendinimo stebėsena ir išvadų teikimas 

 

2018 m. I ketvirtis 

2.2. Etninės kultūros plėtros valstybinė programos naujo 

etapo rengimo inicijavimas ir dalyvavimas ją rengiant  

 

 

2018 m. I-II ketvirčiai 

2.3. Etninės kultūros plėtros programų savivaldybėse 

rengimo inicijavimas ir (ar) programų įgyvendinimo 

vertinimas, Etninės kultūros globos tarybų veiklos 

savivaldybėse stebėsena 

 

2018 m.  

I-IV ketvirčiai 

 

3. Etninės kultūros 

integravimas į bendrąją 

kultūros politiką Lietuvoje 

3.1. Etninės kultūros plėtros bei integravimo į bendrąją 

kultūros politiką Lietuvoje situacijos analizė (pagal 

Etninės kultūros kaitos tyrimų programą – toliau EK 

tyrimų programa). 

 

2018 m. I-II ketvirčiai  

3.2. Siūlymų dėl etninės kultūros konkursinio finansavimo 

modelio tobulinimo rengimas ir teikimas 

2018 m. I-II ketvirčiai 

3.3. Siūlymų rengimas ir teikimas dėl etninės kultūros 

integravimo į bendrąją kultūros politiką 

reglamentuojančius teisės aktus 

 

Pagal aktualų poreikį  

3.4. Siūlymų teikimas dėl Tautos istorinės atminties 

įstatymo parengimo 

Pagal aktualų poreikį 

3.5. Siūlymų teikimas dėl kalendorinių ir kitų tradicinių 

švenčių bei atmintinų dienų statuso 

 

Pagal aktualų poreikį 

 

4. Etninės kultūros 

įtraukimo į atmintinų metų 

programas bei svarbių datų  

pažymėjimo valstybiniu 

lygmeniu inicijavimas  

4.1. Siūlymų dėl etninės kultūros įtraukimo į atmintinų 

metų programas bei priemones rengimas ir teikimas 

2018 m.  

I-IV ketvirčiai 

4.2. Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimo 

programos priemonių papildymo etnokultūrinėmis 

veiklomis inicijavimas 

2018 m.  

I-IV ketvirčiai 

4.3. Baltų vienybės dienos renginių organizavimo 

Aukštaitijos, Dzūkijos, Suvalkijos, Mažosios Lietuvos ir 

Žemaitijos regionuose (kartu su saugomų teritorijų 

direkcijomis, Lietuvos archeologijos draugija ir 

savivaldybėmis) koordinavimas ir viešinimas 

2018 m. III ketvirtis 

4.4. Folklorinių ansamblių judėjimo pradžios Lietuvoje 

50-mečio paminėjimo (-ų) ir šio reiškinio aktualizavimo 

valstybiniu lygmeniu inicijavimas 

2018 m.  

I-IV ketvirčiai 

 

5. Etnografinių regionų 

5.1. Etnografinių regionų heraldikos įteisinimo ir 

naudojimo inicijavimas 

2018 metai 
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globa 5.2. Etninės kultūros būklės Lietuvos etnografiniuose 

regionuose kompleksinis tyrimas 

2018 metai 

5.3. Siūlymų dėl administracinės-teritorinės reformos 

svarstymas Taryboje bei regioninėse tarybose, tobulinimas 

ir teikimas 

 

2018 m.  

I-II ketvirčiai 

5.4. Etnografinių regionų savitumo išsaugojimo problemų 

ir plėtros kompleksinis tyrimas (pagal Etninės kultūros 

tyrimų programą), apibendrintų duomenų apie šių regionų 

ypatybes suvestinės tobulinimas ir sklaida 

 

2018 metai 

 

6. Etninės kultūros ugdymo, 

studijų ir mokslo plėtra 

6.1. Bendradarbiavimas su Seimo Švietimo ir mokslo 

komitetu, ŠMM, UPC ir  kitomis institucijomis dėl etninės 

kultūros ugdymo plėtros  

 

Pagal aktualų poreikį 

6.2. Pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrųjų etninės 

kultūros ugdymo programų įgyvendinimo švietimo 

įstaigose inicijavimas ir stebėsena 

2018 m.  

I-IV ketvirčiai 

6.3. Galimybių įtraukti privalomą Etninės kultūros dalyką 

į Bendrąją pradinio ugdymo programą analizė, siūlymų 

rengimas ir teikimas 

2018 m.  

I-IV ketvirčiai 

6.4. Siūlymų dėl etninės kultūros neformalaus ugdymo 

plėtros rengimas 

2018 m.  

I-IV ketvirčiai 

6.5. Išvadų ir siūlymų teikimas dėl Pilietinio ir tautinio 

ugdymo 2016–2020 metų tarpinstitucinio veiksmų plano 

įgyvendinimo 

2018 metai 

6.6. Poreikio sugrąžinti etnologijos studijų kryptį į Studijų 

krypčių sąrašą aktualizavimas valstybiniu lygmeniu, 

išvadų ir siūlymų teikimas 

2018 m.  

I-II ketvirčiai 

6.7. Siūlymų teikimas dėl lituanistikos prioriteto 

užtikrinimo įgyvendinant LR Mokslo ir studijų įstatymą 

bei ryšių su baltistikos centrais užsienyje aktyvinimo 

2018 metai 

6.8. Kiekybiniai ir kokybiniai etninės kultūros pedagogų 

rengimo ir kvalifikacijos tobulinimo tyrimai (pagal EK 

tyrimų programą); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 metai 

6.9. Kiekybiniai ir kokybiniai etninės kultūros specialistų 

poreikio, rengimo ir kvalifikacijos tobulinimo galimybių 

tyrimai (pagal EK tyrimų programą) 

 

2018 metai 

6.10. Bendradarbiavimas su KAM, Karo akademija ir 

kitais partneriais dėl karių tautinio ir patriotinio ugdymo 

plėtros 

 

Pagal poreikį 

 

7. Tautinio paveldo 

produktų įstatymo 

įgyvendinimas 

7.1. Išvadų bei siūlymų dėl tautinio paveldo produktų 

sertifikavimą reglamentuojančių teisės aktų tobulinimo 

teikimas, dalyvavimas sprendžiant Tautinio paveldo 

produktų įstatymo įgyvendinimo klausimus 

 

 

Pagal grupės teikimą 

7.2. Esamos teisinės bazės, reglamentuojančios tautinio 

kostiumo gamybą, analizė, siūlymų dėl jos tobulinimo 

parengimas (kartu su KM, ŽŪM, LNKC) 

2018 m. 

7.3. Siūlymų dėl tradicinių mugių sertifikavimo teikimas 2018 metai 

 

8. Etninė kultūra ir turizmas 

8.1. Siūlymų ir išvadų dėl etninės kultūros plėtros 

kultūrinio turizmo (apimant ir kaimo turizmą) srityje 

teikimas 

2018 m. II-IV 

ketvirčiai 
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8.2. Etnografiškiausios kaimo turizmo sodybos konkurso 

parengimas (kartu su Lietuvos kaimo turizmo sodybų 

asociacija) 

2018 metai 

8.3. Su etnine kultūra susijusių objektų, mugių, švenčių, 

festivalių ir kitų renginių gido turizmo reikmėms 

sudarymas 

2018 m.  

 

9. Nematerialaus 

etnokultūrinio paveldo 

globa 

9.1 Nematerialaus etnokultūrinio paveldo valstybinės 

globos situacijos Lietuvoje analizė ir jos sklaida (pagal 

EK tyrimų programą) 

 

2018 m. II ketvirtis 

9.2 Siūlymų dėl nematerialaus kultūros paveldo archyvų ir 

(ar)  audiovizualinių archyvų teisinės apsaugos teikimas 

2018 m. III-IV 

ketvirčiai 

9.3. Rekomendacijų dėl senųjų vietovardžių išsaugojimo 

rengimas ir teikimas 

 

Pagal poreikį 

9.4. Etnokultūrinės veiklos bendruomenėse, tradicinių 

kalendorinių švenčių, šeimos ir bendruomeninių papročių 

tęstinumo būklės tyrimas (pagal EK tyrimų programą) 

2018 m. 

9.5. Bendradarbiavimas su tarptautinėmis 

organizacijomis, veikiančiomis nematerialaus kultūros 

paveldo srityje 

 

Pagal poreikį 

 

10. Etninės kultūros sklaida 

viešosiose erdvėse ir 

žiniasklaidoje 

10.1. Lietuviškos muzikos ir simbolikos sklaidos per 

tradicines kalendorines šventes viešosiose erdvėse 

stebėsena bei siūlymų teikimas 

2018 m.  

10.2. Bendradarbiavimas su LRT dėl etninės kultūros 

sklaidos 

Pagal poreikį 

10.3. Etninės kultūros regioninėje žiniasklaidoje tyrimas 2018 m. III-IV 

ketvirčiai 

10.4. EKGT informacinio leidinio „Etninė kultūra“ 

pristatymas ir naujo leidinio numerio elektroninės versijos 

rengimas  

2018 m. I ketvirtis, 

IV ketvirtis 

10.5. Etninės kultūros sklaida EKGT svetainėje 2018 m. 

 

11. Lietuvių etninės kultūros 

globa bei plėtra užsienyje 

11.1. Lietuviškų tradicijų kaitos etninėse lietuvių žemėse 

ir lietuvių bendruomenėse užsienio šalyse tyrimas (pagal 

EK tyrimų programą) 

2018 m. II-IV 

ketvirčiai 

11.2. Bendradarbiavimas su lietuvių bendruomenėmis bei 

organizacijomis užsienyje 

 

 

 

 

Pagal poreikį ištisus 

metus 

12. Lietuvos ir Latvijos 

etnokultūrinis 

bendradarbiavimas 

12. 1. Lietuvos ir Latvijos institucijų bei visuomeninių 

organizacijų bendradarbiavimo skatinimas 

Pagal poreikį ištisus 

metus 

 


