Etninės kultūros globos tarybos 2014 m. kalendorinis veiklos planas
Tema

Darbas

Svarstymas ekspertų grupėje
Ekspertų grupė

1. Tarybos 2014 m. strateginis
veiklos planas
2. Etninės kultūros plėtros
valstybinė programa 2010-2014 m.

3. Etninės kultūros integravimas į
bendrąją kultūros politiką Lietuvoje
4. Etninei kultūrai skiriamas
valstybinis finansavimas
5. Etnografinių regionų globa

1.1. Tarybos 2014- 2016 m. strateginio veiklos
plano tvirtinimas
2.1. Etninės kultūros plėtros valstybinės
programos įgyvendinimo 2013 m.vertinimas
2.2. Etninės kultūros plėtros valstybinės
programos įgyvendinimo 2014 m. prioritetų
nustatymas ir sklaida (kartu su KM)
2.3. Etninės kultūros plėtros valstybinės
programos įgyvendinimo 2014 m. koordinavimas,
konferencijos organizavimas programos
aktualijoms aptarti (kartu su KM)
2.4.Naujo etapo programos rengimo inicijavimas
3.1. Siūlymų rengimas ir teikimas dėl etninės
kultūros integravimo į bendrają kultūros politiką
4.1. Etninei kultūrai skiriamų valstybės biudžeto
asignavimų bei finansavimo tvarkos analizė ir
2.
siūlymų teikimas
5.1. Siūlymų rengimas ir teikimas dėl pasirengimo
2015-iesiems Etnografinių regionų metams ir jų
įgyvendinimo
5.2. Siūlymų dėl administracinės-teritorinės
reformos teikimas
5.3. Apibendrintų svarbiausių duomenų apie
etnografinių regionų ypatybes suvestinės
parengimas ir sklaida
5.4. Etnografinių regionų statuso įtvirtinimo
inicijavimas, leidinio ar žemėlapių komplekto
sudarymas ir sklaida

Data

(siūsta KM
2014-01 -10)

Svarstymas
Taryboje
Data

Finansinis
poreikis
(tūkst. Lt)

Sausis-vasaris

–

Vasaris -kovas
(žr. per LRS
svetainę)

Etnografinių
regionų

Vasaris - kovas

Etnografinių
regionų

Balandis-rugsėjas

–

Sausis

–

Vasaris-gruodis

2

Pagal aktualų
poreikį
Pagal aktualų
poreikį

–

Sausis-gruodis

–

Pagal aktualų
poreikį
Balandis

Spalis-gruodis

_

–
1

15

1

5.5. Vietovių, kuriose atsiskleidžia etninės
kultūros vertybių visuma (kraštovaizdis, tradicinė
architektūra, tautodailė, tradicijos ir papročiai,
tarmė ir kt.) nustatymas (kartu su KM)
6. Tarmių gyvoji tradicija

Etnografinių
regionų tarybos

Vasaris-rugsėjis

Spalis-lapkritis

1

6.1. Tarmių metų įgyvendinimo 2013 m. rezultatų
analizė ir sklaida

Tarmių

Vasaris-kovas

Kovas-balandis

1

6.2. Tarmių gyvosios tradicijos problemų tyrimas
ir siūlymų dėl jų sprendimo rengimas

Tarmių

Vasaris-kovas

balandis

4

7.1. Bendradarbiavimas su ŠMM, UPC ir
LMNŠC plėtojant Pagrindinio ugdymo etninės
kultūros bendrosios programos ir Vidurinio
ugdymo etninės kultūros bendrosios programos
sklaidą, kuriant pagalbos mokytojui sistemą

Švietimo ir
mokslo

Pagal aktualų
poreikį

Pagal aktualų
poreikį

–

7.2. Kultūros įstaigų edukacinių programų tyrimas
ir rekomendacijų dėl edukacinės veiklos plėtros
rengimas (kartu su KM)
7.3. Bendradarbiavimas su KAM, Karo akademija
ir kitais partneriais dėl karių tautinio ir patriotinio
ugdymo plėtros

Švietimo ir
mokslo

Balandis-spalis

Spalis-lapkritis

2

Pagal poreikį

-

8. Etninės kultūros specialistų
rengimas ir kvalifikacijos
tobulinimas
9. Tautinio paveldo produktų
įstatymas

8.1. Etninės kultūros specialistų poreikio, rengimo
ir kvalifikacijos tobulinimo galimybių analizė

Švietimo ir
mokslo

Pagal poreikį

Pagal grupės
teikimą

-

9.1. Išvadų bei siūlymų dėl tautinio paveldo
produktų sertifikavimą ir kitų šią sritį
reglamentuojančių teisės aktų tobulinimo teikimas,
dalyvavimas sprendžiant Tautinio paveldo
produktų įstatymo įgyvendinimo klausimus

Tautinio paveldo
produktų

Pagal poreikį
ištisus metus

Pagal grupės
teikimą

-

10. Etninė kultūra ir kaimo
turizmas
11. Nematerialaus etnokultūrinio
paveldo globa

10.1. Siūlymų ir išvadų teikimas dėl etninės
kultūros plėtros kaimo turizmo srityje
10.1. Išvadų ir siūlymų dėl nematerialaus kultūros
paveldo archyvų būklės tyrimas ir rengimas

Etninio turizmo

Pagal poreikį
ištisus metus
Pagal poreikį
ištisus metus

Pagal grupės
teikimą
Pagal grupės
teikimą

-

7. Etninės kultūros ugdymo plėtra

Etnokultūrinio
paveldo

-

2

10.2. Rekomendacijų dėl Lietuvių literatūros ir
tautosakos instituto archyvo, kaip nacionalinės
vertybės, statuso rengimas (kartu su KM)
10.3. Nematerialaus kultūros paveldo vertybių

atranka ir siūlymai dėl jų pateikimo į
UNESCO reprezentatyvųjį nematerialaus
kultūros paveldo vertybių sąrašą,
rekomendacijų dėl jų apsaugos parengimas

12. Etninės kultūros sklaida
žiniasklaidoje
13. Tradicinių švenčių statusas
14. Lietuvių etninės kultūros globa
bei plėtra užsienyje

(kartu su KM) (Vėtrungės, Vėlinės)
10.4. Etnografinių regionų nematerialaus kultūros
paveldo vertybių būklės apžvalgų ir
rekomendacijų dėl jų apsaugos rengimas (kartu su
KM)
10.5. Rekomendacijų dėl tradicinių šokių ir
žaidimų populiarinimo parengimas (kartu su KM)
12.1. Bendradarbiavimas su LRT dėl etninės
kultūros sklaidos (dėl tarmiškų laidų)
12.2. Etninės kultūros žiniasklaidoje būklės
tyrimas
13.1. Siūlymų teikimas dėl atmintinos dienos
statuso suteikimo tradicinėms kalendorinėms
šventėms
14.1. Etninės kultūros būklės lietuvių
bendruomenėse užsienyje analizė, išvadų ir
siūlymų dėl tos būklės gerinimo, lietuvių etninės
kultūros populiarinimo lietuvių bendruomenėse
užsienyje rengimas (kartu su KM ir URM)
14.2. Bendradarbiavimas su lietuvių
bendruomenėmis bei organizacijomis užsienyje

Etnokultūrinio
paveldo

Vasaris-kovas

Etnokultūrinio
paveldo

Sausis-gruodis

Pagal aktualų
poreikį

1

Etnokultūrinio
paveldo

Sausis-gruodis

Gruodis

4

Sausis - gegužė

-

Pagal grupės
teikimą
Spalis

–

Sausis-gruodis

–

Sausis-gruodis

1

Pagal poreikį
ištisus metus
Iš viso:

6

Žiniasklaidos
Žiniasklaidos

Pagal poreikį
ištisus metus
Vasaris-rugsėjis

kovas-balandis

-

1

40

3

