
 

 

PATVIRTINTA 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

2022 m. gegužės 4 d.  nutarimu Nr. 462 

 

KLAIPĖDOS KRAŠTO METŲ MINĖJIMO 2023 METAIS  PLANAS 
 

 

Eil. 

Nr. 
Veiklos (projekto) pavadinimas Atsakingas vykdytojas 

 

Įvykdymo terminas 

 

 

I SKYRIUS 

ŽENKLINIMAS IR ĮAMŽINIMAS 

1. 

 

Paženklinti istorinį pastatą Šilutėje, kuriame buvo pasirašyta 

Klaipėdos krašto Seimo deklaracija  

Šilutės rajono savivaldybė,  

Šilutės Hugo Šojaus muziejus 2022 m. II–IV ketvirčiai 

2. 

 

Identifikuoti asmenis, dalyvavusius Klaipėdos operacijoje ir 

publikuoti egodokumentinių liudijimų apie Klaipėdos 

operaciją rinkinį Klaipėdos universitetas 

2022 m. II ketvirtis – 2023 m.  

I ketvirtis 

3. 

 

Sukurti muzikinį kūrinį pučiamųjų instrumentų orkestrui, 

skirtą Klaipėdos krašto prijungimo prie Lietuvos šimtmečiui 

Šilutės rajono savivaldybė, 

Šilutės kultūros ir pramogų centras 

2022 m. III–IV ketvirčiai – 

2023 m. I ketvirtis 

4. 

Įrengti imitacinį muitinės postą ir informacinį stendą 

Lauksargiuose, kur buvo Mažosios Lietuvos ir Lietuvos 

Didžiosios Kunigaikštystės siena  

Tauragės rajono savivaldybė 

 

2022 m. III–IV ketvirčiai – 

2023 m. II–IV ketvirčiai 

5. 

Išleisti pašto ženklą, skirtą Klaipėdos krašto prijungimo prie 

Lietuvos šimtmečiui 

Lietuvos Respublikos susisiekimo 

ministerija, 

akcinė bendrovė Lietuvos paštas 2023 m. I ketvirtis 

6. 

Sukurti ir įrengti meninį objektą, įprasminantį dviejų kultūrų – 

Mažosios Lietuvos ir Žemaitijos – sandūrą „ant rubežiaus“ Klaipėdos rajono savivaldybė 2023 m. III ketvirtis 

7. 

 

Įgyvendinti projektą „1935–1940 m. Lietuvos karinio laivyno 

kardo sugrąžinimas“: atkurti ir pristatyti visuomenei 1923 m. 

sukakčiai dedikuotą paradinį Lietuvos karo laivyno ginklą – 

jūrų karininko kardą  Lietuvos jūrų muziejus 2023 m. III ketvirtis 



8. 

 

Sukurti ir pastatyti paminklą Klaipėdos krašto savanoriams 

Pagėgiuose Pagėgių savivaldybė 2023 m. III–IV ketvirčiai 

9. 

Įamžinti  Melno sutartimi nustatytos valstybinės sienos atkarpą 

(Nemirseta) Palangos miesto savivaldybė 2023 m. III–IV ketvirčiai 

10. 

 

Sukurti atkuriamosios dokumentikos filmą apie 1923 m. 

sukilimą Klaipėdos krašte  

Klaipėdos miesto savivaldybė, 

VšĮ „Pilietinė medija“ 

 

2023 m. IV ketvirtis 

 

II SKYRIUS 

KONFERENCIJOS, RENGINIAI IR PARODOS 

11. 

Surengti tarptautinę emalio meno laboratoriją „Klaipėdos 

krašto simboliai emalio mene“ 

Šilutės rajono savivaldybė, 

Kintų Vydūno kultūros centras 2022 m. III ketvirtis 

12. 

 

Parengti ir eksponuoti parodą „1923 m. Klaipėda ir Lietuva: 

istorija, politika, diplomatija“ Lietuvos nacionaliniame 

muziejuje ir Mažosios Lietuvos istorijos muziejuje 

Klaipėdos miesto savivaldybė, 

Klaipėdos miesto savivaldybės Mažosios 

Lietuvos istorijos muziejus (toliau -  

Mažosios Lietuvos istorijos muziejus),             

Lietuvos nacionalinis muziejus 

2022 m. III–IV ketvirčiai – 

2023 m. I ketvirtis 

13. 

 

Organizuoti renginių ciklą „Susipažinkime – mes iš 

etnografinio Mažosios Lietuvos regiono“ – kultūros, istorijos 

turą keturiuose Lietuvos etnografiniuose regionuose ir Vilniuje 

 

 

 

Etninės kultūros globos taryba 

 

2022 m. III ketvirtis –  

2023 m. I ketvirtis 

14. 

 

Surengti iškilmingą minėjimą, skirtą Klaipėdos krašto 

prijungimo prie Lietuvos šimtmečiui, Klaipėdoje prie 

paminklo „Už laisvę žuvusiems“ ir Klaipėdos dramos teatre Klaipėdos miesto savivaldybė 2023 m. I ketvirtis 

15. 

 

Pagerbti asmenis, žuvusius per 1923 m. Klaipėdos krašto 

operaciją, surengiant aukų pagerbimo ceremonijas jų 

palaidojimo vietose 

Lietuvos Respublikos krašto apsaugos 

ministerija, 

Lietuvos kariuomenė,  

Lietuvos šaulių sąjunga 2023 m. I ketvirtis 

16. 

Parengti ir eksponuoti stacionarią parodą, skirtą Klaipėdos 

krašto prijungimo prie Lietuvos metinėms paminėti Klaipėdos 

regioninio valstybės archyvo patalpose 

Lietuvos Vyriausiojo archyvaro tarnyba, 

Klaipėdos regioninis valstybės archyvas, 

Lietuvos centrinis valstybės archyvas 2023 m. I ketvirtis 



17. 

 

Suorganizuoti iškilmingą etnografinio Mažosios Lietuvos 

regiono įteisintos heraldikos pristatymo ceremoniją ir 

Klaipėdos krašto prijungimo prie Lietuvos šimtmečio 

paminėjimą Šilutėje 

Šilutės rajono savivaldybė, 

Šilutės kultūros ir pramogų centras, 

Šilutės Hugo Šojaus muziejus 2023 m. I ketvirtis  

18. 

 

Surengti tradicinį naktinį žygį sukilėlių takais 

 

Klaipėdos miesto savivaldybė  

 

2023 m. I ketvirtis 

19. 

Surengti dviejų dienų tarptautinę konferenciją, skirtą 

Klaipėdos krašto prijungimo prie Lietuvos šimtmečiui 

paminėti, Vilniuje ir Klaipėdoje 

Klaipėdos universitetas,  

Lietuvos istorijos institutas, 

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų 

ministerija 2023 m. II ketvirtis 

20. 

Surengti konferenciją „Mažosios Lietuvos ir Klaipėdos krašto 

lietuvių veikėjai nacių ir sovietų represijų aukos“ 

 

Lietuvos gyventojų genocido ir 

rezistencijos tyrimų centras 2023 m. III ketvirtis 

21. 

 

Suorganizuoti Lietuvos skautų suvažiavimą Kairių poligone, 

skirtą Klaipėdos krašto prijungimo prie Lietuvos šimtmečiui 

Asociacija Lietuvos skautija, 

Lietuvos kariuomenė, 

Klaipėdos miesto savivaldybė 

 

 

2023 m. III ketvirtis 

22. 

 

Surengti dokumentinę parodą lietuvių ir anglų kalbomis 

(virtualią ir kilnojamą) apie Lietuvos atstovybes Klaipėdoje iki 

krašto prijungimo 1923 m. ir po atplėšimo 1939 m. 

Užsienio reikalų ministerija, 

Lietuvos centrinis valstybės archyvas 2023 m. III ketvirtis 

23. 

 

Surengti baigiamąjį Klaipėdos krašto metų renginį – 

konferenciją ir koncertą „Etnografinio Mažosios Lietuvos 

regiono kultūrinis savitumas“ Lietuvos nacionalinėje Martyno 

Mažvydo bibliotekoje  

Etninės kultūros globos taryba,  

Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo 

biblioteka 2023 m. IV ketvirtis 

 

III SKYRIUS 

VIEŠINIMAS IR LEIDYBA 
 

24. Sukurti Klaipėdos krašto metų logotipą Klaipėdos miesto savivaldybė 2022 m. III ketvirtis 

 

25. Sukurti Klaipėdos krašto metams skirtą vaizdo užsklandą  Lietuvos Respublikos kultūros ministerija 2022 m. IV ketvirtis 

26. Parengti ir išleisti knygą „Klaipėda, 1923“ 

Kultūros ministerija,                           

viešoji įstaiga „Kurianti partnerystė“ 2022 m. IV ketvirtis 

 

27. 

Įgyvendinti leidybos projektą „1923-ieji amžininkų akimis“, 

kurį sudarytų 1923 m. įvykių dalyvių ir liudininkų atsiminimų 

publikacijos   

Klaipėdos miesto savivaldybė, 

Mažosios Lietuvos istorijos muziejus, 

Klaipėdos universitetas 

 

2022 m. IV ketvirtis –  

2023 m. I ketvirtis 



28. 

 

Parengti ir įgyvendinti grafinio romano „Žygis į Klaipėdą“ 

leidybą ir sklaidą  

 

Klaipėdos miesto savivaldybė,  

Mažosios Lietuvos istorijos muziejus 

 

2022 m. IV ketvirtis –  

2023 m. I ketvirtis 

29. 

Skleisti informaciją apie Klaipėdos krašto metų minėjimo 

renginius per Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos (toliau 

– LRT) televizijos ir radijo kanalus, taip pat interneto 

svetainėje www.lrt.lt   

Viešoji įstaiga „Lietuvos nacionalinis 

radijas ir televizija“ 

 

2023 m. I–IV ketvirčiai 

 

30. 

Skirti Klaipėdos krašto metų minėjimui LRT radijo ir 

televizijos laidas 

Viešoji įstaiga „Lietuvos nacionalinis 

radijas ir televizija“ 2023 m. I–IV ketvirčiai 

31. 

 

Išleisti knygą „Lauksargiai. Albumas / Laugszargen. 

Fotoalbum“  

Tauragės rajono savivaldybė, 

Tauragės krašto muziejus „Santaka“ 2023 m. IV ketvirtis 

 

IV SKYRIUS 

EDUKACIJA IR TYRIMAI 

 

32. 

 

Parengti metodinę priemonę ir paskaitų ciklą mokytojams su 

aktualiausia informacija apie 1923 metų įvykius Klaipėdos universitetas 

2022 m. II ketvirtis – 2023 m.  

II ketvirtis 

33. 

Parengti dokumentų rinkinį „Klaipėdos klausimas Lietuvos 

užsienio politikoje 1919–1939“ Lietuvos istorijos institutas 

2022 m. IV ketvirtis – 2023 m. 

III–IV ketvirčiai 

34. 

Organizuoti paskaitas su Klaipėdos kraštu susijusiomis 

diplomatinėmis temomis Panevėžyje, Šiauliuose, Tauragėje ir 

Marijampolėje  Užsienio reikalų ministerija 2023 m. I ketvirtis  

35. 

Parengti mobiliąją aplikaciją (videožaidimą), skirtą 1923-ųjų 

metų sausio 15-osios įvykiams 

Klaipėdos miesto savivaldybė, 

Mažosios Lietuvos istorijos muziejus 
2023 m. III ketvirtis 

 

36. 

 

Parengti ir įgyvendinti edukacinę programą vaikams ir 

jaunimui, pristatančią gyvenimą prie sienos, kuri skyrė 

Vokietijos ir Rusijos imperijas XIX a. pab. – XX a. pr. 

 

Palangos miesto savivaldybė, 

Palangos kurorto muziejus 

 

 

2023 m. III–IV ketvirtis 
 

 
______________________________________________ 


