Patvirtinta
Kelmės rajono savivaldybės tarybos
2017 m. balandžio 27 d. sprendimu Nr. T-131
2016–2020 METŲ PLANAS DĖL LIETUVOS VALSTYBĖS ATKŪRIMO ŠIMTMEČIO MINĖJIMO PROGRAMOS
ĮGYVENDINIMO KELMĖS RAJONE
Eil.
Nr.

Veiksmo pavadinimas

Atsakingas vykdytojas,
dalyvaujantys vykdytojai

Vykdymo terminas

1. „Švenčia visas rajonas“
1.1.

Dalyvauti 2018 m. Lietuvos šimtmečio dainų šventėje
„Vardan tos“

Kelmės rajono kultūros ir ugdymo
įstaigos

1.2.

Organizuoti iškilmingą šventinį minėjimą „Lietuviais
esame mes gimę“

1.3.

Surengti mokslinę konferenciją Kelmės rajono
moksleiviams ir visuomenei „Kelias į Lietuvos
nepriklausomybę Kelmės krašte: priešistorė, kovos,
savivaldos formavimasis“
Surengti edukacinę programą-ekskursiją „Lietuvos
nepriklausomybės atkūrimas Kelmės krašte: vietos,
faktai, žmonės“
Parodos „1918 m. Nepriklausomybės akto signatarai“
atidarymas
Organizuoti istorinių žinių konkursą Kelmės rajono
mokyklų moksleiviams „Ženklai, menantys Lietuvos
nepriklausomybės atkūrimą“
Surengti fotografijos konkursą-parodą „Mūsų darbai
Lietuvos šimtmečiui“

Kelmės rajono kultūros ir ugdymo
įstaigos, seniūnijos,
nevyriausybinės organizacijos,
bendruomenės
Kelmės krašto muziejus

1.4.

1.5.
1.6.

1.7.

2016–2018 m.
pasirengimas
2018 m. liepos 1–6 d.
dalyvavimas
2018 m. vasario 16 d.

2017 m. rugsėjo 29 d.

Kelmės krašto muziejus

2017 m. birželio 2 d.

Kelmės krašto muziejaus filialas
Užvenčio kraštotyros muziejus
Kelmės krašto muziejus, Kelmės
rajono istorijos mokytojų metodinis
būrelis
Kelmės krašto muziejus

2018 m. vasario 16 d.
2018 m. vasario 15 d.

2019 m. vasario 15 d.

Atžymos apie
įvykdymą
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1.8.

1.9.

1.10.

Atnaujinti ekspoziciją, skirtą visuomenės veikėjo
Steigiamojo Seimo nario Kazimiero Ralio 135-osioms
gimimo metinėms paminėti
Organizuoti vakarą „Žodis kaip žiedas tesiskleidžia
laisvai“, skirtą spaudos, kalbos ir knygos keliui
nepriklausomos valstybės šimtmečio kontekste apžvelgti
Organizuoti konferenciją „Užvenčio krašte gyvenę
nepriklausomos Lietuvos kūrėjai – Povilas Višinskis,
Jonas Smilgevičius“

1.11.

Organizuoti tradicinę Lino šventę „Lietuva – lino
žiede“, skirtą Lietuvos šimtmečiui paminėti

1.12.

Organizuoti žemaičių etnomuzikavimo ir tradicinių
amatų vasaros kursus

1.13.

Surengti regioninę tautodailės darbų parodą „Tradicija ir
dabartis“
Organizuoti VIII akmentašių simpoziumą

1.14.
1.15.
1.16.
1.17.
1.18.

2.1.

2.2.

Pakražančio kultūros centras,
Kelmės krašto muziejaus filialas
Žalpių kraštotyros muziejus
Kelmės rajono savivaldybės
Žemaitės viešoji biblioteka

2020 m. kovo 10 d.

Užvenčio kraštotyros muziejus,
Užvenčio kultūros centras;
Partneriai: Užvenčio Šatrijos
Raganos gimnazija, Žemaitės
viešoji biblioteka
Kelmės rajono savivaldybė,
Tytuvėnų kultūros centras,
Tytuvėnų seniūnija, Kelmės rajono
seniūnijos
Kelmės kultūros centras

2017 m. balandžio 21 d.

Kelmės kultūros centras

2018 m. (05.26–06.19)

Kelmės kultūros centras

2018 m. liepos 9–27 d.

Surengti dailininko Virginijaus Kašinsko tapybos darbų Kelmės kultūros centras
parodą „Mitologiniai akmenys“
Surengti fotografijos darbų parodą „Lietuvos kaimo
Kelmės kultūros centras
tradicijos atspindžiai“
Organizuoti minėjimą, skirtą Lietuvos kariuomenės
Kelmės kultūros centras
dienai paminėti
Vieša paskaita (Saulės mūšiui – 780)
Kelmės krašto muziejus
2. „Švenčia vaikai ir jaunimas“
Prie paminklo partizanams broliams Kybartams
pasodinti 100 eglaičių ir įkurti Šimtmečio parką
Lioliuose
Organizuoti pilietiškumo pamoką Kelmės rajono
mokyklų moksleiviams ir visuomenei „Laisvės keliu:

Liolių pagrindinės mokyklos
bendruomenė, Liolių miestelio
bendruomenė, Liolių seniūnija
Kelmės krašto muziejus, Kelmės
rajono istorijos mokytojų metodinis

2017 m. gegužės 5 d.

2018 m. birželis

2017 m. liepos 11–14 d.
2018 m. liepos 17–20 d.

2017 m. liepos 5 d.
2018 m. rugsėjis–spalis
2017–2018 m. (lapkričio
23 d.)
2016 m. rugsėjo 22 d.

Įvyko

2018 m. balandis

2017 m. vasario 15 d.

Įvyko
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2.3.
2.4.
2.5.

istorinės asmenybės“
Organizuoti Vlado Pūtvio-Putvinskio 145-ųjų gimimo
metinių minėjimą
Surengti Kukečių seniūnijos šventę „Piliakalnis senas
mums praeitį mena“
X respublikinis vaikų ir jaunimo dainavimo konkursas
„Vyturiai ir vyturėliai“

būrelis
Šaukėnų Vlado Pūtvio-Putvinskio
gimnazija
Kukečių seniūnija, Kelmės kultūros
centro Lupikų skyrius
Kelmės Algirdo Lipeikos menų
mokykla

2018 m. spalio 12 d.
2018 m. rugpjūčio 11 d.
2017 m. kovo 9 d.

Jungtinis Vilniaus Karoliniškių muzikos mokyklos ir
Kelmės Algirdo Lipeikos menų
Kelmės Algirdo Lipeikos menų mokyklos mokinių
mokykla
koncertas
Respublikinis sakralinės muzikos festivalis
Kelmės Algirdo Lipeikos menų
ADORAMUS
mokykla
Sukurti rudeninę kompoziciją, paremtą tautiniais
Šedbarų pradinė mokyklamotyvais
daugiafunkcis centras
3. „Švenčia globali Lietuva“

2017 m. balandžio 27 d.

3.1.
3.2.
3.3.

Organizuoti XXXVII tradicinę liaudies meno šventę
Kelmės kultūros centras
Organizuoti XXXVIII tradicinę liaudies meno šventę
Kelmės kultūros centras
Organizuoti tarptautinį folkloro festivalį „Ir pajauga žali Kelmės kultūros centras
leipa“
4. „Šventės palikimas“

2017 m. gegužės 27 d.
2018 m. gegužės 26 d.
2018 m. liepa

4.1.

Parengti vaizdinę medžiagą apie Kelmės rajone
vykusius renginius, skirtus Lietuvos valstybės atkūrimo
šimtmečiui paminėti
Parengti ir išleisti leidinį „Žymūs žmonės“. Kelmės
kraštas
Parengti ir išleisti knygą „Senoji Kelmė“
Atnaujintos Žalpių kraštotyros muziejaus ekspozicijos,
skirtos visuomenės veikėjui, Steigiamojo Seimo nariui
Kazimierui Raliui (1885–1958) įamžinti, pristatymas
Atnaujinti paminklinę lentą, skirtą Nepriklausomybės
Akto signatarui Jonui Smilgevičiui atminti

2.6.

2.7.
2.8.

4.2.
4.3.
4.4.

4.5.

2017 m. balandžio 28 d.
2018 m. spalio 4 d.

Kelmės rajono savivaldybė, Kelmės 2018 m. vasaris
kultūros centras
VšĮ Auros projektai, Kelmės rajono 2017–2018 m.
savivaldybė, Kelmės rajono žmonės
Kelmės rajono savivaldybė
2017–2018 m.
Kelmės krašto muziejus
2020 m. kovo 10 d.
Kelmės krašto muziejaus filialas
Užvenčio kraštotyros muziejus,
Užvenčio seniūnija

2018 m. vasario 16 d.

Įvyko

4

4.6.

4.7.
4.8.

4.9.

4.10.

4.11.
4.12.

4.13.

5.1.

5.2.

5.3.

Prie paminklo partizanams broliams Kybartams
pasodinti 100 eglaičių ir įkurti Šimtmečio parką
Lioliuose
Pagaminti atminimo lenteles, skirtas Kelmės krašto
savanoriams pagerbti
Pagaminti bareljefinę lentą, skirtą lietuvybės
puoselėtojui, knygnešiui, visuomenės veikėjui, Lietuvos
šaulių organizacijos įkūrėjui Vladui Pūtviui-Putvinskiui
ir atidengti ant buvusio šaulių organizacijos pastato
Sutvarkyti Tytuvėnų miesto centrinę aikštę ir suteikti jai
Lietuvos valstybės šimtmečio aikštės vardą
Kražių miestelyje parengti atminimo lentas, skirtas
pagerbti 1919–1920 metų nepriklausomybės kovų
savanorius ir Vyties Kryžiaus kavalierius
Parengti metraštį „Kelmės kraštas mini
Nepriklausomybės šimtmetį“
Įrengti paminklinę atminimo lentą prie Kelmės Jono
Graičiūno gimnazijos pastato prof. dr. Konstantinui
Kurnatauskui atminti
Sutvarkyti erdvę prie paminklo „Tautos kančiai atminti“

Liolių pagrindinės mokyklos
bendruomenė, Liolių miestelio
bendruomenė, Liolių seniūnija
Kelmės rajono savivaldybė, rajono
seniūnijos, Kelmės krašto muziejus
Kelmės rajono savivaldybė,
Kelmės seniūnija, Kelmės krašto
muziejus

2018 m. balandis

Iki 2018 m. vasario 16 d.
Iki 2018 m. vasario 16 d.

Tytuvėnų miesto seniūnija,
2016–2017 m. (aikštė
Tytuvėnų kultūros centras,
tvarkoma)
Tytuvėnų gimnazija
M. K. Sarbievijaus kultūros centras, 2017 m. rugpjūtis
Kražių seniūnija
Kelmės rajono Žemaitės viešoji
biblioteka

Kelmės rajono savivaldybė,
Kelmės seniūnija, Kelmės Jono
Graičiūno gimnazija
Kelmės rajono savivaldybė, Kelmės
seniūnija
5. „Šventės programos komunikavimas“
Skleisti informaciją apie Lietuvos valstybės šimtmečio
Kelmės rajono savivaldybė,
minėjimus Kelmės rajono savivaldybės interneto
Žemaitės viešoji biblioteka
puslapyje
Skleisti informaciją apie Lietuvos valstybės šimtmečio
Kelmės rajono ugdymo įstaigos
minėjimus Kelmės rajono ugdymo įstaigų interneto
puslapiuose
Skleisti informaciją apie Lietuvos valstybės šimtmečio
Kelmės rajono savivaldybė,
minėjimo renginius Kelmės rajono žiniasklaidoje
kultūros ir ugdymo įstaigos,
bendruomenės, seniūnijos ir kiti
dariniai

2020 m. birželio 30 d.
2016 m. lapkričio 25 d.

Įvykdyta

2016 m.

Įvykdyta

2016–2020 m.

2016–2020 m.

2016–2020 m.

