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ŽIRGO METŲ MINĖJIMO 2023 METAIS VEIKSMŲ PLANAS  
 

Eil. 

Nr. 
Priemonės pavadinimas Priemonės vykdytojai 

Vykdymo 

terminas 

1. Viešinimo ir leidybos darbai 

1.1. Žirgo metų ženklo sukūrimas Žemaitijos regioninė etninės 

kultūros globos taryba 

I ketvirtis 

1.2. Žirgo metų aktualizavimas, 

kreipiantis į žiniasklaidą,   

savivaldybių kultūros įstaigas, 

Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo 

fondą 

Etninės kultūros globos taryba 

 

 

I ketvirtis 

1.3. Straipsnių ciklas apie žirgą lietuvių 

kultūroje 

VšĮ „Kultūros atmintis“ internetinis 

žurnalas „Saulės arkliukai“ 

I–IV ketvirčiai 

1.4. Žirgo temai skirti reportažai LRT 

laidose 

LRT 

 

I–IV ketvirčiai 

1.5. Laidų ciklo „Žirgas tautos gyvenime 

ir Lietuvos valstybės simbolikoje“ 

pristatymas 

Režisierius Justinas Lingys I–IV ketvirčiai 

1.6. 

 

Leidinys apie žemaitukų veislės 

žirgus ir jų augintojus 

Žemaitukų arklių augintojų 

asociacija 

IV ketvirtis 

2. Pagrindiniai renginiai 

2.1. Žirgo metų atidarymas per 

Tradicines nacionalines ristūnų žirgų 

lenktynes  „Sartai 2023“     

 

LR Žemės ūkio ministerija, 

UAB „Lietuvos žirgynas“, 

Zarasų rajono savivaldybė, 

Kultūros centras „Dusetų dailės 

galerija“ 

I ketvirtis  

2.2. Lietuvos žirginio sporto federacijos 

90-mečio renginys  

Lietuvos žirginio sporto federacija I ketvirtis 

2.3. Plungės valstybinio žemaičių veislės 

arklių žirgyno 100-mečio minėjimo 

renginys: 

 II ketvirtis 

- mokslinė konferencija  

„Nacionalinė žemaitukų žirgų  

veislė: istorija, išsaugojimas 

ir aktualijos“  

LR Žemės ūkio ministerija, 

Žemaičių dailės muziejus 

- istorinių fotografijų parodos 

„Žemaituko praeitis ir 

dabartis“  atidarymas 

Žemaičių dailės muziejus 

 

- žemaitukų žirgų žygis 

Plungė–Niūronys 

Žemaičių dailės muziejus, 

Žemaitukų arklių augintojų 

asociacija,  
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Eil. 

Nr. 
Priemonės pavadinimas Priemonės vykdytojai 

Vykdymo 

terminas 

Arklio muziejus 

2.4. Respublikinė tradicinės kultūros ir 

žirgų šventė „Bėk bėk, žirgeli!“ 

Niūronyse (Anykščių r.) 

LR Žemės ūkio ministerija, 

Arklio muziejus 

II ketvirtis 

2.5. Lietuvos arklių augintojų asociacijos 

30-mečio renginys. Lietuvoje 

auginamų visų žirgų veislių paroda 

Lietuvos arklių augintojų asociacija III ketvirtis 

2.6 Teatralizuota eisena su žirgais 

sostinėje, minint Valstybės dieną 

Lietuvos arklių augintojų asociacija, 

UAB „Lietuvos žirgynas“ 

III ketvirtis 

2.7. Žirgų konkūras Oginskių taurei 

laimėti XVII Tarptautiniame Mykolo 

Oginskio festivalyje  

Žemaičių dailės muziejus,  

Plungiškių draugija 

III ketvirtis 

2.8. Mokslinė konferencija „Žirgas 

lietuvių kultūroje“   

Vilniaus etninės kultūros centras III–IV 

ketvirčiai 

2.9. Žemaitukų žirgų lygiųjų lenktynių 

čempionato didysis finalas 

Lazdijų sporto centras, 

Žemaitukų arklių augintojų 

asociacija 

III ketvirtis 

2.10. Žirgo metų uždarymo renginys  Lietuvos arklių augintojų asociacija IV ketvirtis 

3. Parodos 

3.1. Tautodailės parodų ciklas „Žirgas 

tautodailėje“ 

Lietuvos tautodailininkų sąjunga I–IV ketvirčiai 

 

3.2. Paroda „Žirgas – dausų palydovas“. 

(Žirgo laidojimo tradicijų 

pristatymas, remiantis Pakalniškių 

kapinyno (6–14 a.) pavyzdžiais) 

Vytauto Didžiojo karo muziejus III ketvirtis 

3.3. Žirgų ekspozicijos pristatymas 

gyvulininkystės parodoje 

Vytauto Didžiojo universiteto  

Žemės ūkio akademija 

III ketvirtis 

3.4. Liaudies meno eksponatų paroda 

„Žirgas lietuvių liaudies mene“  

Lietuvos nacionalinis dailės 

muziejus 

III–IV 

ketvirčiai  

4. Šventiniai renginiai, festivaliai 

4.1. Arklio / žirgo / raitelio kaukės 

aktualizavimas Užgavėnių šventėje 

Lietuvos liaudies buities muziejus I ketvirtis 

4.2. Žirgo metams skirtos Jurginės 

Palangoje 

Palangos kultūros ir jaunimo centras II ketvirtis 

4.2. Žirgo metams skirtas vaikų folkloro 

festivalis „Suprašė žvirblalis“  

Širvintų rajono savivaldybės 

kultūros centras 

II ketvirtis 

4.3. Folkloro šventė – sambūris „Saulės 

žirgeliai“ ant mitologinio Žirgokalnio 

Kupiškio rajono savivaldybės 

kultūros centras 

II ketvirtis 

4.4. Žirgo metams skirta renginio „Naktis 

muziejuje“ dalis 

Biržų krašto muziejus „Sėla“ II ketvirtis 

4.5. Sambarių šventė su dainomis apie 

žirgą 

Arklio muziejus,  

Anykščių rajono savivaldybė  

II ketvirtis 

4.6. Naktigonė Žagarės regioniniame 

parke (projekto „Vasarvidžio 

regėjimai: žirgelių brydė“ dalis) 

Žagarės kultūros centras II ketvirtis 
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Eil. 

Nr. 
Priemonės pavadinimas Priemonės vykdytojai 

Vykdymo 

terminas 

4.7. Žirgo kaustymo diena  Lietuvos liaudies buities muziejus III ketvirtis 

4.8. Naktigonė Drąseikių kaime „Geidžia 

mana širdela naktigonėn jot“  

Biržų kultūros centras, 

Biržų žirgynas 

III ketvirtis 

4.9. Naktigonė muziejaus pievose  Lietuvos liaudies buities muziejus III ketvirtis 

4.10. Naktigonė per Žolines Užpalių kultūros centras, 

Klubas „Ašvienių fanai“ 

III ketvirtis 

4.11. Persirengėlių vaikštynės „Šyvio 

šokdinimas“  Gražiškiuose 

(Vilkaviškio r.) 

Gražiškių seniūnija I ir IV 

ketvirčiai 

4.12. Nominacijos už žemaitiškų 

žirgininkystės tradicijų puoselėjimą 

įteikimas Žemaitijos etninės kultūros 

puoselėtojų apdovanojimų renginyje 

Žemaitijos regioninė etninės 

kultūros globos taryba 

IV ketvirtis 

4.13. Arklio dienos (gruodžio 6 d.) 

paminėjimas 

Užpalių kultūros centras IV ketvirtis 

5. Edukaciniai renginiai 

5.1. Žemės ūkio darbų demonstravimo su 

arkliais ciklas  

Arklio muziejus,  

Anykščių rajono savivaldybė  

I–IV ketvirčiai 

5.2. Pažintinis seminaras „Žvilgsnis į 

žirgo sveikatą“ 

Lietuvos sveikatos mokslų 

universiteto (LSMU) Veterinarijos 

fakulteto Stambiųjų gyvūnų klinika 

 

II ketvirtis 

5.3. Žirgų terapijos užsiėmimai, įtraukiant 

žemaitukų veislės žirgus 

Neįgaliųjų jojimo asociacija I–IV ketvirčiai 

5.4. 

 

Paskaita „Žirgas vaikų žaisluose“, 

Žaislinių arkliukų gamybos mokymai 

Žaislų muziejus 

 

II ketvirtis 

5.5. Ekskursijos po Biržų krašto žirgynus 

su edukacijomis 

Biržų turizmo ir verslo informacijos 

centras 

II–III 

ketvirčiai 

5.6. Ekskursijos po LSMU Veterinarijos 

fakulteto Stambiųjų gyvūnų kliniką 

LSMU Veterinarijos fakulteto 

Stambiųjų gyvūnų klinika 

I–IV ketvirčiai  

6. Akcijos, žygiai, konkursai 

6.1. Akcija mokyklose „Pažink žirgus, 

žirgininkus ir žirgynus savo krašte“  

Švietimo, mokslo ir sporto 

ministerija, 

Etninės kultūros globos taryba 

I–II ketvirčiai 

6.2. Žemaitukų žirgų žygis Sartininkai– 

Kairiai (Klaipėdos r.) 

Žemaitukų arklių augintojų 

asociacija, 

Majoras Donatas Mazurkevičius 

(Krašto apsaugos ministerija) 

II ketvirtis 

6.3. Piešinių konkursas „Mano žirgas“ Lietuvos mokinių neformalaus 

švietimo centras 

II–IV 

ketvirčiai 

6.4. Rašinių konkursas „Istorija apie 

mano žirgą“ 

Lietuvos mokinių neformalaus 

švietimo centras 

II–IV 

ketvirčiai 

____________ 

       


