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1 priedas

tęstinumo

DAINŲ ŠVENČIŲ TRADICIJOS TĘSTINUMO 2016–2018 METŲ PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO VEIKSMŲ PLANAS
Skatinti dainų švenčių tradicijos išsaugojimą, tapatybės stiprinimą bei
Tikslas

gyventojų

dalyvavimą

kultūrinėje

veikloje,

panaudojant

teisinius,

ekonominius ir žmogiškuosius išteklius.
Uždaviniai
1. Užtikrinti optimalią
dainų švenčių tradicijos
tęstinumo valstybinio
reguliavimo aplinką ir
vykdyti stebėseną

Priemonės pavadinimas
1.1. Parengti ir pateikti Lietuvos Respublikos Vyriausybei Lietuvos Respublikos
Dainų švenčių įstatymo pakeitimo projektą

1.2. Organizuoti nuoseklų pasirengimo 2016 metų Moksleivių dainų šventei ir
2018 metų Lietuvos dainų šventei procesą, koordinuoti visų institucijų veiklą, jų
atsakomybės ir kompetencijos ribose, organizuoti dainų švenčių tarybos darbą
1.3. Siekiant saugoti UNESCO pripažinimu įtvirtintus tradicijos elementus,
palaikyti jų tęstinumą bei vykdant jų raidos stebėseną, organizuoti meno šakų ir
žanrų tarybų veiklą, Dainų švenčių nacionalinės komisijos darbą

1.4. Kartu su Latvijos ir Estijos dainų švenčių procesus koordinuojančiomis
institucijomis vykdyti tradicijos būklės stebėseną, koordinuoti veiksmus, rengti
bendrus vadovų ir specialistų pasitarimus
1.5. Organizuoti Lietuvos, Latvijos ir Estijos konferenciją Rygoje, skirtą dainų

Atsakingi vykdytojai
Lietuvos Respublikos
kultūros ministerija
(toliau – KM)
Lietuvos Respublikos
švietimo ir mokslo
ministerija (toliau –
ŠMM)
KM, ŠMM

Įgyvendinimo
terminas, metai
2016

2016–2018

Lietuvos liaudies
kultūros centras
(toliau – LLKC),
Nacionalinė
Mikalojaus
Konstantino
Čiurlionio menų
mokykla (toliau –
NMKČM)
KM, ŠMM, LLKC

2016–2018

KM, LLKC

2016

2016–2018
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šventės tradicijos poveikį visuomenei ir jos vertinimą pristatančio tyrimo
rezultatams aptarti (tyrimą vykdo Latvija)
1.6. Įtraukti nevyriausybines organizacijas (asociacijas) į dainų švenčių tradicijų
tęstinumo bei mėgėjų meno šakų ir žanrų plėtros procesus bei su jais susijusias
veiklas
Priemonės veiklos: įtraukti nevyriausybinių organizacijų atstovus organizuojant
regioninių, respublikinių ir tarptautinių renginius, įgyvendinant kvalifikacijos
kėlimo programas, plėtojant tarptautinį bendradarbiavimą ir atstovaujant
pasaulinėse organizacijose
1.7. Stiprinti bendradarbiavimą su savivaldybių administracijomis sprendžiant
regioninių ir nacionalinės dainų švenčių vietų tvarkymo, renovavimo, naujų
erdvių kūrimo klausimus
2.1. Parengti ir skleisti reprezentacinę, reklaminę medžiagą apie dainų šventės
2. Plėtoti dainų švenčių
tradiciją, kitas nematerialaus kultūros paveldo sritis
tradicijos sklaidos ir
Priemonės veiklos: parengti reprezentacinius, reklaminius dainų šventės
viešinimo veiklas
tradiciją, kitas nematerialaus kultūros paveldo sritis pristatančius leidinius,
skleisti informaciją interneto tinklais, televizijos ir radijo laidomis, kitomis
žiniasklaidos priemonėmis ir viešosios informacijos būdais
2.2. Rengti dainų švenčių tradicijos pristatymus Lietuvoje ir užsienyje
2.3. Drauge su Nacionaliniu ir kitais transliuotojais įgyvendinti naujas dainų
šventės ir su ja susijusių tradicijų pristatymo visuomenei veiklas
Priemonės veiklos: rengti Tautinio kostiumo konkursą „Išausta tapatybė“, kitus
Tautinio kostiumo dienai skirtus renginius, akciją „Visa Lietuva šoka“,
pučiamųjų orkestrų akciją „Vario audra“, chorų varžytuves, amatų, kulinarinio
paveldo ir kitus projektus
2.4. Plėtoti bendradarbiavimą su užsienyje gyvenančiais lietuviais dainų švenčių
tradicijos išsaugojimo srityje
Priemonės veiklos: koordinuoti veiklas ir bendradarbiauti su Pasaulio lietuvių
bendruomene, užsienio šalių lietuvių bendruomenėmis, kolektyvais, skleisti
informaciją apie nacionalinės kultūros vertybes, rengti mokymus ir kitaip padėti
pasirengti dalyvauti 2018 metų Lietuvos dainų šventėje
3. Užtikrinti pasirengimo 3.1. Parengti bendrąją 2018 metų Lietuvos dainų šventės idėjinę koncepciją,
organizuoti atskirų meninių programų sukūrimo konkursus, jų pristatymus bei
2016 metų Moksleivių

KM, LLKC,

2016–2018

KM, ŠMM,
savivaldybių
administracijos
KM, LLKC

2016–2018

KM, LLKC, ŠMM
KM, LLKC, Lietuvos
kultūros taryba (toliau
– LKT), savivaldybių
administracijos

2016–2018
2016–2018

LLKC

2016–2018

LLKC

2016–2017

2016–2018
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dainų šventei ir 2018
metų Lietuvos dainų
šventei procesą

viešus aptarimus
3.2. Vykdyti skatinimo priemones naujiems kūriniams chorams, pučiamųjų
instrumentų orkestrams, dainų ir šokių ansambliams, liaudies šokių ir muzikos
bei kitų žanrų kolektyvams sukurti ir juos įsigyti
3.3. Parengti ir išleisti dainų švenčių repertuaro leidinius ar kitomis formomis jį
publikuoti, leisti kitą programoms įgyvendinti reikalingą literatūrą ir ją platinti
3.4. Organizuoti tautinių kostiumų ir muzikos instrumentų mėgėjų meno
kolektyvams įsigijimą
3.5. Premijuoti bei skatinti kitomis priemonėmis geriausius bei naujai
susikūrusius mėgėjų meno kolektyvus, jų vadovus
3.6. Surengti dainų švenčių tradiciją palaikančius renginius
Priemonės veiklos: organizuoti arba prisidėti organizuojant šiuos renginius:
Šiaurės ir Baltijos šalių dainų šventė Stokholme, 2018 metai
Baltijos šalių studentų dainų ir šokių festivalis „Gaudeamus“ Tartu, 2017 metai
Tarptautinis folkloro festivalis „Baltica“ Vilniuje, regionuose, 2017 metai
Lietuvių išeivijos šokių šventė Baltimorėje, 2016 metai
Regionines dainų šventes:
Vakarų Lietuvos dainų šventė Klaipėdoje, 2017 metai
Kauno dainų šventė, 2016 metai.
Dainų ir šokių ansamblių šventė Utenoje, 2016 metai
Dainų ir šokių ansamblių šventė Švenčionyse, 2017 metai
Mažoji šokių šventė Marijampolėje, 2017 metai
Kanklių koncertas „Skambėkite kanklės“ Kaune, 2017 metai
Mažoji folkloro šventė Kauno rajone, 2018 metai
Savivaldybių dainų šventes
3.7.Surengti prioritetinius bei kitus dainų švenčių tradiciją, meno šakų ir žanrų
būklę palaikančius respublikinius, regioninius folkloro, chorų, vokalinių
ansamblių, pučiamųjų orkestrų, liaudies šokių, liaudies muzikos, teatrų,
tautodailės renginius
3.8. Metodiškai vadovauti pasirengimo dainų šventėms bei meno šakų ir žanrų
raidos procesams

LLKC, NMKČM

2016–2018

LLKC, NMKČM

2016–2017

LLKC, NMKČM

2016–2018

LLKC, NMKČM,
savivaldybės
KM, LLKC,
NKMČM, LTKT,
savivaldybių
administracijos

2016–2018
2016–2018

LLKC, savivaldybių
administracijos, LKT

KM, LLKC, LKT,
savivaldybių
administracijos

2016–2018

KM, LLKC, ŠMM,
NMKČM

2016–2018
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Priemonės veiklos: rengti kvalifikacijos tobulinimo seminarus, kursus, vasaros
akademijas suaugusiųjų ir vaikų chorų, liaudies šokių, folkloro, liaudies
muzikos kapelų, dainų ir šokių ansamblių, liaudies instrumentų orkestrų,
ansamblių, pučiamųjų instrumentų orkestrų, mėgėjų teatrų vadovams,
organizuoti ekspertų konsultantų veiklą
3.9. Stebėti mėgėjų meno kolektyvų būklę ir pasirengimą 2018 metų Dainų
šventei
4.1. Sukurti ir parengti Dainų dienos, Šokių dienos, Ansamblių vakaro, kitus
4. Užtikrinti 2016 metų
renginius
Lietuvos moksleivių
dainų šventės ,,Tu mums 4.2. Tikslinti Lietuvos moksleivių dainų šventes koordinatorių savivaldybėse
sąrašą
viena“ organizavimą
4.3. Koordinuoti šventės surengimo veiksmus su savivaldybių administracijų
kultūros švietimo padaliniais
4.4. Organizuoti pageidaujančių dalyvauti šventėje meno kolektyvų apžiūras ir
atrankas
4.5. Atlikti šventės renginių meninių ir techninių sprendimų įgyvendinimo
darbus
4.6. Parengti šventės viešinimo strategiją ir organizuoti reklaminę kampaniją:
išleisti dainų šventės bukletą, pagaminti atributiką, organizuoti šventės
pristatymus spaudoje, reklamines akcijas ir kitą.
4.7. Organizuoti rėmėjų paiešką, reklamos vietų pardavimą, bilietų platinimą ir
pan.
4.8. Organizuoti šventės dalyvių nakvynę, maitinimą, atvežimą ir išvežimą
4.9. Surengti 2016 metais Lietuvos moksleivių dainų šventę ,,Tu mums viena“
4.10. Atlikti šventės analizę, aptarti rezultatus
5. Užtikrinti 2018 metais 5.1. Sukurti ir parengti Dainų dienos, Šokių dienos, Folkloro dienos, Ansamblių
valstybės atkūrimo 100- vakaro, Pučiamųjų orkestrų, Kanklių koncerto menines programas, Liaudies
meno parodą, kitus renginius
mečiui skirtos Lietuvos
dainų šventės „Vardan
5.2. Sudaryti Pasirengimo dainų šventei koordinacines komisijas savivaldybėse,
tos...“ organizavimą
organizacinę komisiją Vilniaus miesto savivaldybėje
5.3. Koordinuoti Dainų šventės surengimo strategiją bei veiksmus su
savivaldybių kultūros ir švietimo skyrių vadovų, kultūros centrų direktoriais

LLKC

2016–2018

NMKČM

2016

NMKČM

2016

NMKČM

2016

NMKČM

2016

NMKČM

2016

NMKČM

2016

NMKČM

2016

NMKČM
NMKČM
NMKČM
LLKC

2016
2016
2016
2016–2018

LLKC, savivaldybių
administracijos
LLKC, savivaldybių
administracijos

2017–2018
2017–2018
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5. 4. Organizuoti mėgėjų meno kolektyvų apžiūras ir atrankas, liaudies meno
dirbinių atrankas
5. 5. Atlikti šventės renginių meninių ir techninių sprendimų įgyvendinimo
darbus
5. 6. Parengti dainų šventės viešinimo strategiją ir organizuoti reklaminę
kampaniją: išleisti dainų šventę pristatančius leidinius, pagaminti atributiką,
organizuoti televizijos, radijo laidas, apskritus stalus, spaudos konferencijas,
šventės pristatymus spaudoje, reklamines akcijas ir kt.
5.7. Organizuoti marketingą: rėmėjų paiešką, reklamos vietų pardavimą, bilietų
platinimą ir pan.
5.8. Organizuoti visų šventės dalyvių (įskaitant išeivijos kolektyvus) nakvynę
bei maitinimą, Lietuvos kolektyvų atvežimą ir išvežimą
5.9. Surengti 2018 metų Lietuvos dainų šventę „Vardan tos...“
5.10. Atlikti šventės analizę, aptarti rezultatus

________________________________________________

LLKC, savivaldybių
administracijos
LLKC

2017–2018

LLKC

2016–2018

LLKC

2016–2018

LLKC

2017–2018

LLKC
LLKC

2018
2018

2018

