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KALVARIJOS SAVIVALDYBĖS ETNINĖS KULTŪROS PLĖTROS
2011-2014 METŲ PROGRAMA

I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Kalvarijos savivaldybės etninės kultūros plėtros 2011-2014 metų programos
(toliau – Programa) paskirtis – nustatyti etninės kultūros plėtros tikslus, uždavinius,
numatyti jos įgyvendinimo iki 2014 metų priemones ir vertinimo kriterijus, skatinti ir
remti liaudies tradicijų puoselėjimą .
2. Programa parengta, atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Seimo 2010 m.
birželio 30 d. nutarimą Nr. XI-977 ,,Dėl Lietuvos kultūros politikos kaitos gairių
patvirtinimo“ (Žin., 2010, Nr. 80-4182), Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2010
m. birželio 22 d. įsakymą Nr. ĮV-360 ,,Dėl Mėgėjų meno plėtros 2010-2016 metų
strategijos patvirtinimo“ (Žin., 2010, Nr. 79-4084), Lietuvos Respublikos etninės
kultūros valstybinės globos pagrindų įstatymą, patvirtintą 1999 m. rugsėjo 21 d. Nr.
VIII-1328 (Žin., 1999, Nr. 82-2414, 2010, Nr. 48-2299), Lietuvos Respublikos
tautinio paveldo produktų įstatymą, patvirtintą 2007 m. birželio 26 d. Nr. X-1207
((Žin., 2007, Nr. 77-3043) ,,Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2010 m. birželio
28 d. įsakymą Nr. ĮV-363 ,,Dėl etninės kultūros plėtros valstybinės 2010-2014 metų
programos patvirtinimo“ (Žin., 2010, Nr. 79-4085), Lietuvos Respublikos švietimo ir
mokslo ministro 2009 m. lapkričio 19 įsakymą Nr. ISAK-2365 ,,Dėl etninės kultūros
plėtros švietimo įstaigose strategijos patvirtinimo“ (Žin., 2009, Nr. 138-6089),
Kalvarijos savivaldybės tarybos 2010 m. vasario 20 d. sprendimu Nr. T-58-19
patvirtintu Kalvarijos savivaldybės 2010-2012 metų strateginiu veiklos planu, plėtros
tikslais, uždaviniais ir priemonių planu.
II. SITUACIJOS ANALIZĖ
Stiprybės
3. Stiprūs Kultūros centro folkloro kolektyvai, puoselėjantys etninės kultūros
tradicijas.
4. Vykdoma leidybinė veikla, susijusi su krašto istorija, etninėmis tradicijomis
ir papročiais.
5. Aktyvi savivaldybės tautodailininkų veikla, organizuojami plenerai.
6. Kultūros, švietimo įstaigose, bendruomenėse vyksta tradiciniai etnokultūros
renginiai.
7. Organizuojamos tautodailininkų parodos, tautodailininkų dalyvavimas
pleneruose, šventėse, konkursuose.

Silpnybės
8. Niveliuojasi ir nyksta etninės kultūros tradicijos ir papročiai.
9. Nėra veiklos koordinavimo tarp etninės kultūros srityje dirbančių institucijų
ir įstaigų – kultūros, švietimo, NVO, bendruomenių.
10. Nepakankamai vyksta etninės kultūros vertybių fiksavimo, tiriamieji,
sisteminimo darbai.
11. Trūksta etninės kultūros specialistų, nevyksta reikšmingų krašto tradicijų
mokymai.
12. Trūksta teorinių praktinių seminarų, kryptingų tam tikros etninės kultūros
mokomojo pobūdžio renginių.
13. Švietimo įstaigose nėra folkloro ansamblių, mažėja kraštotyros, tautodailės
ir kitų etninės kultūros sričių būrelių.
14. Plėtojant kaimo turizmą, nepuoselėjamos etninės kultūros tradicijos.
15. Vaikams ir jaunimui, folkloro ir kitų liaudies kūrybos sričių dalyviams ir
vadovams nerengiamos etninės kultūros pobūdžio mokomosios vasaros stovykloskūrybinės laboratorijos.
16. Neskiriama lėšų etninės kultūros plėtrai, edukacinėms programoms
įgyvendinti, CD ir DVD kompaktinių plokštelių leidybai.
17. Neparengtas savivaldybės lankytinų vietų žemėlapis ir rodyklės.
Grėsmės
18. Ekonominiai, sociokultūriniai procesai, informacijos gausa kelia grėsmę
etniniai kultūrai.
19. Nepakankamai skiriama lėšų mokyklų muziejams, siekiant išsaugoti ir
kaupti muziejų eksponatams.
20. Senųjų kaimo sodybų ar jų elementų nykimas.
21. Senųjų tradicijų, papročių, tautosakos, tarmių nykimas.
22. Epizodinis etnokultūros mokymas švietimo įstaigose sudaro grėsmę
tautinio sąmoningumo ugdymui.
Galimybės
23. Globoti ir rūpintis kultūros, švietimo, kolektyvų, asmenų etninės kultūros
raiška, rūpintis jos plėtra.
24. Koordinuoti įvairių institucijų veiklą etninės kultūros srityje.
25. Rinkti, tirti ir publikuoti etninės kultūros paveldą.
26. Rengti etninės kultūros projektus ir teikti respublikos, Europos Sąjungos
struktūriniams fondams.
27. Įtraukti į etninės kultūros veiklą vaikus ir jaunimą.
28. Etninę kultūrą integruoti į ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą.
29. Neformaliojo švietimo įstaigose vykdyti etnomuzikos programas.
30. Kelti kvalifikaciją etninės kultūros srityje.
31. Skatinti pavienių amatininkų, tautodailininkų veiklą.
32. Vykdyti gerosios patirties skaidą etninės kultūros srityje.
33. Lėšų etnokultūros veiklai planavimas, iš dalies finansuoti tautodailės
sklaidos, tradicinių amatų vystymo projektus.
34. Parengti lankytinų vietų žemėlapį ir rodykles.
35. Organizuoti reikšmingų krašto tradicijų mokymus.
36. Įvesti sistemingą etnokultūros ugdymą švietimo įstaigose.
37. Rengti nematerialaus kultūros paveldo vertybių sąrašus.

III. ETNINĖS KULTŪROS PLĖTROS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI
38. Tikslai
38.1. Siekti užtikrinti ir puoselėti krašto etninės kultūros vertybių
perimamumą ir populiarinimą, skatinant kultūros, švietimo, kitų institucijų ir asmenų
veiklą ir raišką;
38.2. Stiprinti etninės kultūros svarbos suvokimą savivaldybės
bendruomenėje.
39. Uždaviniai
39.1. Koordinuoti kultūros, švietimo įstaigų, kitų visuomenės darinių etninės
kultūros veiklą;
39.2. Stiprinti etninės kultūros vertybių saugojimą bei toliau jas kaupti;
39.3. Sudaryti sąlygas etninės kultūros šaltinių leidybai ir sklaidai;
39.4. Ugdyti vaikų ir jaunimo, bendruomenės tautinę savimonę;
39.5. Rinkti, kaupti, sisteminti etninės kultūros medžiagą ir įvairiomis
formomis platinti;
39.6. Dalyvauti etninės kultūros seminaruose, kelti kvalifikaciją.
IV. SIEKIAMI REZULTATAI (VERTINIMO KRITERIJAI)
40. Įgyvendinus programą, bus:
40.1. pradėtas etninės kultūros veiklos,
sklaidos ir išsaugojimo
koordinavimas;
40.2. pradėtas pildyti nematerialaus kultūros paveldo vertybių registras;
40.3. sudarytos sąlygos vaikų ir jaunimo ugdymui, įtraukiant juos į etninės
kultūros, meninės kūrybos veiklą;
40.4. padidės vaikų ir jaunimo, savivaldybės bendruomenės narių,
dalyvaujančių folkloro ansambliuose, kūrybinėje etninės kultūros veikloje skaičius;
40.5. ugdomos ir skatinamos bendruomenės, nevyriausybinės organizacijos,
tautodailininkai, tradiciniai amatininkai, puoselėjantys tradicinės kultūros vertybes;
40.6. bus pradėta stiprinti įstaigų, saugančių etninės kultūros vertybes,
materialinė bazė;
40.7. švietimo įstaigose bus dėstomas sisteminis etnokultūros kursas;
40.8. Kalvarijos muzikos mokykloje bus vykdoma etnomuzikos krypties
programa;
40.9. Plėsis bendradarbiavimo geografija;
40.10. Sudarytos galimybės etninės kultūros projektams, konkursams daliniam
finansavimui.
41. Programa vertinama pagal:
41.1. kiekybės kriterijus:
41.1.1. įgyvendinamų edukacinių programų skaičius – 2;
41.1.2. parengtą Nematerialaus kultūros paveldo vertybių sąrašas, pradėtas
registras;
41.1.3. vaikų ir jaunimo, įtrauktų į etninės kultūros veiklą – 1960;
41.1.4. bendruomenių, puoselėjančių tradicinę kultūrą, skaičius – 3;
41.1.5. parengtų ir išleistų kompaktinių plokštelių, leidinių skaičius – 6;
41.1.6. suorganizuota seminarų – 4, stovyklų – 2, renginių -30 (kasmet);
41.1.7. surinkta etninės kultūros kraštotyrinės medžiagos – 2-5;

41.1.8. etninės kultūros specialistų, dirbančių įstaigose – 3-7;
41.1.9. etninės kultūros kolektyvų skaičius – 9;
41.1.10. finansuojamų etninės kultūros projektų skaičius – 10-15 (kasmet);
41.1.11. pagerinta muziejų materialinės būklė - 4.
41. 1.12. atliktų tyrimų, apklausų skaičius -2.
41.2. kokybės kriterijus (nustatomas atliekant tyrimą):
41.2.1. kultūros, švietimo, bendruomenių veiklos, stiprinančios
formuojančios savivaldybės bendruomenės dvasines vertybes skaičius;
41.2.2. pakitusių folkloro kolektyvų skaičius;
41.2.3. etninės kultūros renginių ir kitokių veiklos formų skaičius.

ir

V. PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS, FINANSAVIMAS IR
ATSISKAITOMYBĖ
43. Už šios Programos įgyvendinimo koordinavimą atsako Kalvarijos
savivaldybės tarybos patvirtinta Kalvarijos savivaldybės etninės kultūros
Koordinavimo grupė. Programos įgyvendinime dalyvauja savivaldybės
administracijos atstovai, kultūros, švietimo įstaigos, nevyriausybinės jaunimo
organizacijos, bendruomenės, tautodailininkai, tradiciniai amatininkai, kiti interesuoti
asmenys.
44. Šios Programos nuostatos įgyvendinamos, vykdant priemonių planą,
pateikiamą priede.
45. Programos įgyvendinimo priemonių finansavimą tvirtina savivaldybės
Taryba iš atitinkamų metų savivaldybės biudžeto patvirtintų bendrųjų asignavimų
programoje ,,Kalvarijos savivaldybės kultūros, sporto ir bendruomenės veiklos plėtros
programa“.
46. Programa gali būti įgyvendinama iš kitų institucijų ar šaltinių Lietuvos
Respublikos teisės aktų nustatyta.
47. Atsakingi už Programos įgyvendinimą juridiniai asmenys, prieš
vykdydami Programos priemones, Kalvarijos savivaldybės etninės kultūros
koordinavimo grupei pateikia konkrečios etninės kultūros priemonės įgyvendinimo
projektą bei lėšų panaudojimo sąmatą.
48. Juridiniai asmenys, kurie remiami iš Programai skirtų lėšų yra atsakingi už
projekto ar konkrečios priemonės įvykdymą ir tikslingą lėšų panaudojimą.
48.1. Programos priemonių įvykdymą ar jų dalies įvykdymo finansinę
ataskaitą, pasibaigus kiekvienų metų ketvirčiui, pateikia savivaldybės administracijos
Buhalterinės apskaitos skyriui. Nepanaudotos lėšos grąžinamos į savivaldybės
biudžetą iki einamų metų gruodžio 10 d.
48.2. Galutinę priemonės įvykdymo veiklos ir finansinę ataskaitą iki einamų
metų gruodžio 1 d. pateikia Koordinavimo grupei.
49. Nepanaudotos lėšos savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu
gali būti skiriamos tos pačios Programos kitoms priemonėms įgyvendinti ar
savivaldybės tarybos sprendimu paskiriamos kitai Programai.
50 Juridiniai asmenys, netikslingai panaudoję lėšas, skirtas Programos
priemonėms vykdyti, arba neatsiskaitę už paskirtų lėšų panaudojimą, praranda
galimybę vėliau gauti finansavimą ir dalyvauti Programos įgyvendinime.
51. Kalvarijos savivaldybės etninės kultūros koordinavimo grupė kasmet
rengia Programos veiklos ataskaitą ir teikia savivaldybės tarybai.
___________________________

Kalvarijos savivaldybės etninės kultūros plėtros
2011-2014 metų programos
priedas
VI. ETNINĖS KULTŪROS PLĖTROS 2011-2014 PROGRAMOS
ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANAS

Eil.
Nr.

Priemonė

Vykdytojas

Vykdymo
terminas

Lėšos iš
etninės
kultūros
programos

Savivaldybės etninės kultūros
prioritetų nustatymas ir planų
rengimas
Etninės kultūros kasmetinių
veiklos planų sudarymas

Koordinacinė grupė

Koordinacinė grupė

2011 m. I
ketv.

300 Lt
300 Lt

2011-2014
m.

Projekte
numatytos
lėšos

6.

Leidinių leidyba:

Švietimo ir ugdymo
skyrius
Kalvarijos muzikos
mokykla
Folkloriniai
ansambliai,
tautodailininkai,
senųjų amatų
atstovai
Kalvarijos
savivaldybės
viešoji biblioteka

2011 m.
2013 m.

5.

Kalvarijos savivaldybės
etninės kultūros plėtros 20112014 metų programos
parengimas ir teikimas
savivaldybės tarybai tvirtinti
Vaikų ir moksleivių – lietuvių
liaudies kūrybos atlikėjų konkurso Tramtatulis 2011
organizavimas
Etninės kultūros skaida

6.1.

Kalvarijos krašto senieji
amatai ir amatininkai
Kalvarijos krašto kūrėjai;
tautodailininkas Saulius
Lisauskas
Kalvarijos krašto kūrėjai;
Antanas Lastauskas
Kalvarijos krašto padavimai ir
legendos

2011 m.

1968,00

2011 m.

1620,00

2011 m.

1840,00

2011 m.

4000,00

1.

2.

3.

4.

6.2.

6.3.
6.4.

Kultūros centras
Viešoji biblioteka
Švietimo įstaigos
Bendruomenių
pirmininkai

Kiekvienais
metais I
ketvirtis
Kiekvienais
metais
I ketvirtis

Kaimų istorijos: Žalioji,
Sabaliavas, Durbė, Naujas
kaimas, Garnabūdis,
Vilkavizna, Komenka,
Santaka.
6.6. Kalvarijos krašto dvarai:
Akmenynų, Aleksandrovo,
Makauskų, Trempinių,
Pagraužių
6.7. Kalvarijos krašto kūrėjai:
Tautodailininkas Saulius
Česna,
Ineta Česnienė
6.8. Kalvarijos krašto kūrėjai:
audėja Eugenija Janušonienė
6.9. Kalvarijos krašto kūrėjai:
karpinių kūrėja Aldona
Dzedulevičienė
6.10 Kalvarijos krašto piliakalniai
.
6.11 Kalvarijos krašto kryžiai,
koplytstulpiai, koplytėlės, II
dalis
6.12 Kalvarijos krašto
kūrėjai;Saulius Tumelis
6.13 Kalvarijos krašto kūrėjai:
Vytautas Kalinauskas
6.14 Kalvarijos krašto kūrėjai:
margučių margintoja Ona
Belevičienė
6.15 Kalvarijos krašto kūrėjai:
akmentašys Zigmas
Buterlevičius
6.16 Kalvarijos krašto kūrėjai:
Danutė Saukaitienė
6.17 Kalvarijos krašto bažnyčios
7.
Edukacinės-kūrybinės
laboratorijos (medžio
drožinėjimas, keramika,
darbeliai iš šiaudų)
8.
Etninės kultūros renginiai,
parodos
6.5.

9.

Kraštotyrinės ekspedicijos:

9.1.

Senieji Kalvarijos krašto
amatai“

Kalvarijos
savivaldybės
viešoji biblioteka
Kalvarijos
savivaldybės
viešoji biblioteka

2011 m.

1740,00

2011 m.

9000,00

2012 m.

9000,00

2012 m.

5000,00

2012 m.

6500,00

2013 m.

4500,00

2013 m.

12000,00

2013 m.

8200,00

2013 m.

9200,00

2014 m.

7900,00

2014 m.

8200,00

2014 m.

8100,00

2014 m.
2011 m.,
2012 m.,
2013 m.,
2014 m.
2011 m.,
2012 m.,
2013 m.,
2014 m.

12000,00
2000,00
2000,00
2000,00
2000,00
1000,00
1000,00
1000,00
1000,00

2011 m.

1500,00

Kalvarijos
savivaldybės
viešoji biblioteka

9.2.
9.3.
9.4.
9.5.
10.

Kalvarijos krašto padavimai,
sakmės, legendos
Kalvarijos krašto piliakalniai
Kalvarijos krašto sakralinis
palikimas
Kaimo turizmas ir etninė
kultūra
Edukacinės pažintinės
kelionės

10.1 Senosios freskos Lietuvoje
10.2 Lietuvos dvarai: praeitis ir
dabartis
10.3 Sūduvos piliakalnių
atsidūsėjimai
10.4 Amatų dienos
11. Kalvarijos savivaldybės
kultūros centro folkloro
ansamblio ,,Diemedis“
kompaktinės plokštelės
,,Nupink vainiką iš svajonių“
leidyba
12. Kalvarijos savivaldybės
kultūros centro folkloro
ansamblio ,,Diemedis“ 15metų jubiliejus
13. Brukų folkloro ansamblio
tautinių suvalkietiškų kostiumų
ir muzikos instrumentų
įsigijimo projekto
koofinansavimas
14. Aistiškių kaimo ansamblio
tautinių kostiumų įsigijimo
projekto koofinansavimas
15. Edukacinė vasaros stovykla
jaunimui Kvietkinės k.
,,Senieji amatai, tradicijos“
16. Folkloro festivalis Brukų k.
,,Ant tėvelio dvaro“
17. Folkloro festivalis Brukų k.
,,Ant tėvelio dvaro“
18. Mokomoji drožėjų stovykla
Aistiškių k.
,,Medžio drožinyje – pasakų
dvasia“
19. Edukacinė stovykla vaikams ir
jaunimui Kalvarijos sav.,
Kvietkinės k.
20. Etninės kultūros švenčių

2012 m.

1200,00

2013 m.
2014 m.

1100,00
1000,00

2014 m.

1000,00

2011 m.
2011 m.

1800,00
1900,00

2013 m.

1500,00

2014 m.
2011 m.

1500,00
2000,00

2011 m.

2000,00

2011 m.

5000,00

2011 m.

2000,00

2011 m.

2000,00

2012 m.

2000,00

2014 m.

2000,00

2012 m.
2014 m.

3000,00
3000,00

2013 m.
2014 m.

3000,00
3000,00

Kalvarijos
savivaldybės
viešoji biblioteka

Kalvarijos
savivaldybės
kultūros centras

Kalvarijos

organizavimas kaimo
bendruomenėms
20.1 Užgavėnės, Atvelykis, Joninės
Aistiškių k.
20.2 Užgavėnės, Rudens darbų
pabaigtuvės Jungėnų k.
20.3 Žolinės šventė Jusevičių k.

20.4 Užgavėnės, Joninės, Advento
vakaras Salaperaugio k.
20.5 Užgavėnės, Joninės,
Užadventis Kalvarijoje
20.6 Užgavėnės, Joninės,
Užadventis Sangrūdos
bendruomenei
20.7 Užgavėnės, Joninės,
Užadventis Sangrūdos
bendruomenei
Namų puošybos karpinių ir
margučių marginimo mokymai
21. Edukacinės programos:
21.1 Namų puošybos karpinių
mokymai
21.2 Margučių marginimo etninės
tradicijos, marginimo
pamokėlės
21.3 Projektas ,,Duonos kelias“
Kalvarijoje
21.4 Projektas ,,Rugio kelias“
(rugiapjūtės papročiai)
21.5 Projektas ,,Šienapjūtės
tradicijos“ Kalvarijos krašto
bendruomenėms
21.6 Projektas Augalai Joninių
šventėje“ Kalvarijos krašto
bendruomenėms
22. Rengti lokalinius
nematerialaus kultūros paveldo
vertybių sąrašus
23. Pildyti nematerialaus kultūros
paveldo vertybių registrą
24. Nematerialaus kultūros

savivaldybės
kultūros centras
2011 m.
2012 m.
2013 m.
2014 m.
2011 m.
2012 m.
2013 m.
2014 m.
2011 m.
2012 m.
2013 m.
2014 m.
2011 m.
2013 m.
2014 m.
2011 m.

1000,00
1000,00
1000,00
1000,00
1000,00
1000,00
1000,00
1000,00
1000,00
1000,00
1000,00
1000,00
1000,00
1000,00
1000,00

2012 m.
2013 m.

2000,00
2000,00

2014 m.

2000,00

2011 m.

1000,00

2011 m.

1000,00

2012 m.

1000,00

2013 m.

2000,00

2014 m.

2000,00

2011-2014
m.
2014 m.
2012 m.

1000,00

25.

26.

27.
28.
29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

paveldo vertybių registro
pildymas. Brukų folkloro
ansamblio ,,Bruknyčia“ bylos
parengimas ir pristatymas.
Rengti savivaldybėje
mokomąsias vasaros stovyklas
–kūrybines laboratorijas
folkloro ansamblių ir kitų
liaudies kūrybos sričių
dalyviams ir vadovams
Kultūros centre, bendruomenės
namuose rengti reikšmingų
krašto tradicijų perdavimo
mokymus
Metodinės pagalbos teikimas
etninės kultūros klausimais
Organizuoti tradicinių šokių
varžytuves
Organizuoti leidinių, skirtų
plačiajai visuomenei,
patraukliai pristatančių etninę
kultūrą, rengimą ir leidybą
Nustatyti vietoves, kuriose
atsiskleidžia etninės kultūros
vertybių visuma
Rengti projektus, kuriais
siekiama išsaugoti šeimos,
darbo, kalendorines tradicijas
Iš dalies finansuoti
savivaldybės tautodailininkų
darbų pristatymą savivaldybės
visuomenei, savivaldybės
atstovavimą respublikoje,
užsienyje
Metodinė pagalba mokyklų
bibliotekininkams, būrelių
vadovams, renkant, sisteminant
kraštotyrinę medžiagą
Kalėdinės eglutės parodos
organizavimas (puošimas
etninės kultūros elementais)
Tradicinių amatų centrų
steigimas
Savivaldybės kaimo
bendruomenių etninės kultūros
projektų finansavimas
Jaunimo ir nevyriausybinių
organizacijų, suinteresuotų
asmenų, biudžetinių įstaigų

2011-2014
m. (pagal
finansines
galimybes)

Po 2000,00
kasmet

2011-2014
m.

Kalvarijos
savivaldybės
kultūros centras,
viešoji biblioteka

2011-2014
m.
2012-2014
m.
2011-2014
m.

Pagal
projektus

2011-2014
m.

Po 1500,00

2014-2014
m.

Pagal
projektus

2011-2014
m.

Po 1500 Lt
kasmet

2011-2014
m.

2011 m.

Kalvarijos
savivaldybės
administracija

2011-2014
m.

Pagal
projektus

2011-2014
m.

Pagal
projektus

2011-2014
m.

Pagal
projektus

38.

39.

40.

40.

42.

43.

44.
45.
46.

47.

48.

49.

50.

etninės kultūros veiklos
koofinansavimas
Organizuoti savivaldybėje
vaikų ir jaunimo konkursus
,,Tramtatulis“, kitus vaikams ir
jaunimui skirtus etninės
kultūros renginius
Savivaldybės švietimo įstaigų,
dalyvaujančių šalies
kraštotyriniuose projektuose
koofinansavimas
Skatinti švietimo įstaigas
dalyvauti šalies
kraštotyriniame konkurse
,,Etninio paveldo ir gamtos
darna‘
Skatinti švietimo įstaigas
dalyvauti Lietuvos kulinarinio
paveldo konkurse ,, Viešnagė
pas močiutę“ ir kituose etninės
kultūros projektuose
Planuoti strateginėje ,,Švietimo
ir ugdymo(-si) programoje
lėšas, etninės kultūros
projektams įgyvendinti
švietimo įstaigose
Švietimo įstaigų etninės
kultūros projektų
įgyvendinimo koofinansavimas
Inicijuoti etninės kultūros
būrelių kūrimą mokyklose
Kelti etninės kultūros
mokytojų kvalifikaciją
Rengti pilietinio ir tautinio
ugdymo programos projektus,
teikiant galimybę etninei
kultūrai ugdyti
Pasirenkamojo etninės kultūros
dalyko dėstymas 5-12 klasėse

Etninės kultūros ugdymas
ikimokyklinio,
priešmokyklinio , pradinio
ugdymo programose
Etninės kultūros programos
įgyvendinimas neformaliojo
švietimo įstaigose
Etninės kultūros programų

Švietimo ir
ugdymo skyrius,
savivaldybės
švietimo įstaigos

Švietimo įstaigos

2011-2014
m.

500,00

2011-2014
m.

Kasmet po
5000,00

2011 m.

Projekto lėšos

2011-2014
m.

Projekto lėšos

2011-2014
m.

Projekto lėšos

2012-2014
m.

Savivaldybės
biudžeto lėšos

2011-2014
m.
2011-2014
m.
2011-2014
m.

MK lėšos

Kai bus
parengtos ir
patvirtintos
dalyko
programos
Kai bus
parengtos,
pakoreguoto
s programos
Kai bus
parengtos
programos
2011-2014

MK lėšos

MK lėšos
ŠMM lėšos,
savivaldybės
biudžeto lėšos

MK lėšos

MK lėšos
MK lėšos

51.
52.
53.

54.

55.
56.

įgyvendinimas neformaliojo
ugdymo būreliuose
Etninės kultūros specialisto
etato įvedimas mokykloje
Etninės kultūros kolektyvų
kūrimas
Švietimo įstaigų muziejų
materialinės būklės gerinimas

m.

Nematerialaus kultūros
paveldo vertybių kaupimas,
sisteminimas
Tradicinių etninės kultūros
renginių organizavimas
Dalyvauti savivaldybės
organizuojamuose etninės
kultūros renginiuose

2011-2014
m.

2012-2104
m.
2011-2014
m.
2012-2014
m.

2011-2014
m.
2011-2014
m.

_________________________________

MK lėšos
MK lėšos
Projektų
lėšos,
savivaldybės
biudžeto lėšos

