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Etninės kultūros globos tarybos 2021 m. kalendorinis veiklos planas 

 

Tema Darbas Terminas 

1. EKGT strateginis 

veiklos planas 

1.1. Tarybos 2020  m. strateginio veiklos plano įgyvendinimo 

analizė ir apibendrinimas 

2021 m. I 

ketvirtis  

1.2. Tarybos 2021-2023  m. strateginio veiklos plano  ir Tarybos 

2021 m. veiklos plano  tvirtinimas 

2021 m. I 

ketvirtis 

2. Etninės kultūros 

integravimas į bendrąją 

kultūros politiką 

reglamentuojančius ir 

kitus teisės aktus 

2.1. Etninės kultūros integravimo į savivaldybių veiklos planus 

inicijavimas, vertinimas ir stebėsena 

2021 m. I-IV 

ketvirčiai 

2.2. Siūlymų dėl konkursinio kultūros finansavimo modelio 

tobulinimo rengimas ir teikimas 

2021 m. I-IV 

ketvirčiai 

2.3. Siūlymų dėl etninės kultūros integravimo į Kultūros politikos 

pagrindų įstatymą ir kitus bendrąją kultūros politiką 

reglamentuojančius teisės aktus teikimas 

Pagal aktualų 

poreikį  

2.4. Siūlymų teikimas dėl Savivaldos įstatymo pataisų poreikio 

(siekiant pakeisti savivaldybių funkciją dėl etninės kultūros 

globos iš savarankiškos į valstybės deleguotą)   

2021 m. I 

ketvirtis 

2.5.Siūlymų teikimas dėl Lietuvos profesijų klasifikatoriaus 

papildymo etnokultūrinėmis profesijomis 

2021 m. I 

ketvirtis 

2.6. Siūlymų teikimas dėl Muziejų įstatymo pataisų siekiant 

„gyvųjų muziejų“ statuso įteisinimo 

2021 m. I–II 

ketvirčiai 

2.7. Siūlymų dėl atmintinų dienų statuso suteikimo tradicinėms 

kalendorinėms šventėms teikimas, Atmintinų dienų įstatymo 

naujos redakcijos inicijavimas 

2021 m. I–II 

ketvirčiai 

2.8. Dainų švenčių įstatymo naujos redakcijos parengimas (kartu 

su KM, LNKC, LSA, LNUKS pagal Kultūros paveldo 

išsaugojimo ir aktualizavimo politikos 2020–2024 metų veiksmų 

planą (toliau – KP) 1.2.1 uždavinį) 

2021 m. III–

IV 

ketvirčiai 

2.9. Siūlymų perkelti EKGT į „Seimo, Seimo kanceliarijos ir 

Seimui atskaitingų institucijų, Respublikos Prezidento institucijos 

ir Respublikos Prezidentui atskaitingų institucijų, Nacionalinės 

teismų administracijos, teismų, prokuratūros, savivaldybių 

institucijų ir įstaigų sąrašo“ II grupę teikimas 

2021 m. I 

ketv. 

2.10. Valstybės politikų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo 

įstatymo 6 priedo pakeitimo  (dėl EKGT pareigūnų) inicijavimas 

2021 m. I 

ketvirtis 

3. Su etninės kultūros 

plėtra susijusių 

atmintinų metų 

inicijavimas ir 

3.1. Siūlymų 2023-iuosius metus paskelbti Mažosios Lietuvos ir 

Dainavos metais teikimas 

2021 m. IV 

ketvirtis 

3.2. Marijos Gimbutienės ir kitų su etnine kultūra susijusi 

atmintinų metų 2021-aisiais (Lietuvai pagražinti draugijos, 

2021 m.  I-IV 

ketv. 



įgyvendinimas, svarbių 

datų  pažymėjimo 

inicijavimas  

Archyvų) minėjimo priemonių  įgyvendinimo sklaida ir stebėsena, 

dalyvavimas įgyvendinant (pagal galimybes) 

3.3. Baltų vienybės dienos renginių organizavimo Aukštaitijos, 

Dzūkijos, Suvalkijos, Mažosios Lietuvos ir Žemaitijos regionuose 

bei etninėse lietuvių žemėse koordinavimas, viešinimas 

2021 m. III 

ketvirtis 

4. Etnografinių regionų 

globa 

4.1. Diskusijų dėl etnografinių regionų heraldikos tobulinimo 

surengimas, siūlymų dėl regioninės heraldikos įteisinimo teikimas  

2021 m. I-III 

ketv. 

4.2. Diskusijos regioninės politikos klausimu surengimas, siūlymų 

dėl Lietuvos Respublikos bendrojo plano dalies „Lietuvos 

regionai 2030” projekto tobulinimo teikimas 

2021m. I-II 

ketv. 

4.3. Regioninės savimonės tyrimo, apklausų atlikimas (pagal KP 

plano 1.4.3 uždavinį, apsiribojant Suvalkijos (Sūduvos) regionu) 

2021 m. II–IV 

ketvirčiai 

4.4. Etninės kultūros reiškinių sklaidos etnografiniuose regionuose 

stebėsena (pagal KP plano 1.4.3 uždavinį) 

2021 m. 

4.5. Apibendrintų duomenų apie etnografinių regionų ypatybes 

suvestinės tobulinimas ir sklaida 

2021 m. I-IV 

ketvirčiai 

4.6. EKGT regioninių tarybų 20-mečio paminėjimo (ir EKGT 20-

mečio, turėjusio vykti 2020 m.) surengimas 

2021 m.III 

ketv. 

 

5. Etninės kultūros 

ugdymo, studijų ir 

mokslo plėtra 

5.1. Etninės kultūros ugdymo plėtros integravimo į bendrojo 

ugdymo programas galimybių tyrimai, išvadų ir siūlymų teikimas 

ŠMSM (pagal KP plano 1.4.4 uždavinį) 

2021 m.  

I–II ketvirčiai 

5.2. Lietuvos moksleivių etninės kultūros olimpiados 

organizavimas ir rezultatų analizė (pagal KP plano 1.3.6 uždavinį 

kartu su ŠMSM, LMNŠC), seminaro Olimpiados rengėjams 

organizavimas 

2021 m. I-IV 

ketvirčiai 

5.3. Etninės kultūros varžytuvių pradinių klasių moksleiviams 

inicijavimas 

2021 m. I-II 

ketvirčiai 

5.4. Poreikio sugrąžinti etnologijos ir folkloristikos studijų kryptį į 

Studijų krypčių sąrašą aktualizavimas valstybiniu lygmeniu 

2021 m. I-II 

ketvirčiai 

5.5. Siūlymų dėl Mokslo ir studijų įstatymo tobulinimo siekiant 

užtikrinti lituanistikos prioritetą teikimas  

2021 metai 

5.6. Kultūros ir kitų specialistų (apimant pedagogus) 

kompetencijų tobulinimo etninės kultūros srityje bendrųjų gairių 

parengimas (kartu su ŠMSM pagal KP plano 1.3.6 uždavinį) 

 

2021 m. IV 

ketvirtis 

6. Tautinio paveldo 

produktų įstatymo 

įgyvendinimas 

6.1. Siūlymų tobulinti Tautinio paveldo produktų įstatymą ir kitus 

tautinio paveldo produktų sertifikavimą reglamentuojančius teisės 

aktus teikimas, dalyvavimas sprendžiant Tautinio paveldo 

produktų įstatymo įgyvendinimo klausimus 

2021 m. I-II 

ketvirčiai 

6.2. Tautinio paveldo produktų valstybinės apsaugos priemonių 

plano rengimas  (pagal KP plano 1.1.1 uždavinį kartu su ŽŪM) 

2021 m. II-IV 

ketvirčiai 

6.3. Siūlymų teikimas dėl informacijos apie tradicinius dirbinius 

sklaidos didinimo 

2021 m. I-II 

ketvirčiai 



7. Etninė kultūra ir 

turizmas 

7.1. Etninės kultūros įtraukties į Kultūros kelius Lietuvoje 

galimybių tyrimo atlikimas (pagal KP plano 1.4.5 uždavinį) 

2021 m. II-IV 

ketvirčiai 

7.2. Seminaro kaimo turizmo ir kitoms sodyboms dėl etninės 

kultūros plėtros surengimas 

2021 m. III 

ketvirtis 

7.3. Konkurso „Tradiciniai amatai kaimo turizmo sodybose“ 

parengimas (kartu su LKTA) 

2021 m. II-III 

ketvirčiai 

7.4. Rekomendacijų dėl kulinarinio paveldo tradicinėje aplinkoje 

rengimo inicijavimas 

2021 m. II-III 

ketv. 

7.5. Etnokultūrinį kraštovaizdį puoselėjančių seniūnijų konkurso 

surengimas (kartu su AM) – rezervinis darbas 

2021 m. III-IV 

ketv. 

8. Nematerialaus 

etnokultūrinio paveldo 

globa 

8.1 Sutartinių giedojimo tradicijos perdavimo ir puoselėjimo 

centrų kūrimo Šiaurės ir Rytų Lietuvoje metodinių gairių 

parengimas (su LNKC ir savivaldybėmis pagal KP plano 1.2.4 

uždavinį) 

2021 m. III– 

IV 

ketvirčiai 

8.2. Lietuvos vietovardžių išsaugojimo gairių projekto parengimas 

ir teikimas Lietuvos Respublikos Seimui  

2021 m. I-III 

ketvirčiai 

8.3. Diskusijų dėl nematerialaus kultūros paveldo archyvų teisinės 

apsaugos organizavimas ir siūlymų teikimas 

2021 m. I-II 

ketvirčiai 

8.4. Diskusijų dėl nacionalinių sporto šakų bei žaidimų teisinio 

statuso įtvirtinimo inicijavimas (kartu su Etnosporto komitetu) 

2021 m. II-IV 

ketvirčiai 

9. Etninės kultūros 

sklaida viešosiose 

erdvėse ir 

žiniasklaidoje 

9.1. Lietuviškos muzikos ir simbolikos sklaidos per tradicines 

kalendorines šventes viešosiose erdvėse inicijavimas, stebėsena 

2021 m.  

9.2. Bendradarbiavimas su LRT dėl etninės kultūros sklaidos 2021 m. I-II 

ketvirčiai 

9.3. Bendradarbiavimas su SRTRF dėl paramos etninės kultūros 

leidiniams ir sklaidos priemonėms 

2021 m. I-II 

ketvirčiai 

9.4. EKGT informacinio leidinio „Etninė kultūra“ naujo leidinio 

numerio elektroninės versijos rengimas  

2021 m. III-IV 

ketvirčiai 

9.5. Etninės kultūros sklaida EKGT svetainėje ir socialiniuose 

tinkluose 

2021 m. I-IV 

ketvirčiai 

10. Lietuvių etninės 

kultūros globa bei 

plėtra užsienyje 

10.1. Lietuviškų tradicijų kaitos etninėse lietuvių žemėse ir 

lietuvių bendruomenėse užsienio šalyse stebėsena 

2021 m. II-IV 

ketvirčiai 

10.2. Bendradarbiavimas su lietuvių bendruomenėmis bei 

organizacijomis užsienyje 

 

 

 

 

Pagal poreikį  

10.3. Diskusijos dėl etninės kultūros būklės užsienio lietuvių 

bendruomenėse vertinimo inicijavimas (bendradarbiaujant su 

LNKC, PLB, URM) 

2021 m. II-IV 

ketvirčiai 

11. Etninės kultūros ir 

jos puoselėtojų 

prestižo visuomenėje 

kėlimas 

11.1. Siūlymų teikimas dėl Nacionalinės Jono Basanavičiaus 

premijos teikimo, laureato darbų viešinimo  

2021 m. I 

ketvirtis 

11.2. Siūlymų teikimas dėl premijų skyrimo už etninės kultūros 

plėtrą 

2021 m. III 

ketvirtis 

 

_____________ 


