LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ
NUTARIMAS
DĖL REFORMACIJOS 500-ŲJŲ METINIŲ MINĖJIMO PLANO PATVIRTINIMO
2016 m. lapkričio 23 d. Nr. 1154
Vilnius

Įgyvendindama Lietuvos Respublikos Seimo 2016 m. gegužės 12 d. nutarimą
Nr. XII-2349 „Dėl 2017 metų paskelbimo Reformacijos metais“, Lietuvos Respublikos
Vyriausybė n u t a r i a:
1. Patvirtinti pridedamą Reformacijos 500-ųjų metinių minėjimo planą (toliau –
Planas).
2. Nustatyti, kad Planas įgyvendinamas iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžete
atitinkamoms ministerijoms, institucijoms ir įstaigoms patvirtintų bendrųjų asignavimų ir kitų
teisėtai gautų lėšų.
3. Pasiūlyti:
3.1. Biržų krašto muziejui „Sėla“, Klaipėdos universitetui, Lietuvos evangelikų
liuteronų bažnyčios konsistorijai, asociacijai „Lietuvos evangeliškos bažnytinės muzikos
sandrauga“, Lietuvos edukologijos universitetui, Lietuvos evangelikų reformatų BažnyčiaiSinodui, asociacijai „Lietuvos dailininkų sąjunga“, asociacijai „Lietuvos kompozitorių
sąjunga“, akcinei bendrovei Lietuvos paštui, asociacijai „Lietuvos reformacijos istorijos ir
kultūros draugija“, Salos etnokultūros ir informacijos centrui, Šilutės Hugo Šojaus muziejui,
Šilutės kultūros ir pramogų centrui, viešajai įstaigai „Evangelinis Biblijos institutas“, viešajai
įstaigai „Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija“, viešajai įstaigai leidyklai „Ganytojas“,
viešajai įstaigai „Vilniaus festivaliai“ ir Vilniaus universitetui – dalyvauti įgyvendinant Planą;
3.2. Biržų rajono savivaldybei, Šilutės rajono savivaldybei ir Vilniaus miesto
savivaldybei – dalyvauti įgyvendinant Planą ir skirti savivaldybių biudžetų lėšų Planui
įgyvendinti.

Laikinai einanti
finansų ministro pareigas, pavaduojanti
laikinai einantį Ministro Pirmininko pareigas

Rasa Budbergytė

Laikinai einantis
kultūros ministro pareigas

Šarūnas Birutis
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REFORMACIJOS 500-ŲJŲ METINIŲ MINĖJIMO PLANAS

Eil.
Nr.

1.

2.

3.

4.

5.

Veiklos (projekto) pavadinimas

Atsakingas vykdytojas

I SKYRIUS
MOKSLINĖS KONFERENCIJOS
Surengti Klaipėdoje ir Biržuose tarptautinę mokslinę
Lietuvos Respublikos kultūros ministerija (toliau – Kultūros
konferenciją ,,Reformacijos idėjų atgarsiai tarp Gdansko ir
ministerija), Klaipėdos universitetas, Biržų krašto muziejus
Talino. Kultūrinio transfero ypatumai“
„Sėla“, Biržų rajono savivaldybė
Organizuoti Vilniuje tarptautinę mokslinę konferenciją
Kultūros ministerija, Lietuvos edukologijos universitetas,
„Reformacija Lietuvoje ir jos poveikis kultūros
Vilniaus universitetas, Klaipėdos universitetas, Nacionalinis
atsinaujinimui“ ir išleisti konferencijos pranešimų leidinį
muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai,
Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka, asociacija
„Lietuvos reformacijos istorijos ir kultūros draugija“
II SKYRIUS
KULTŪRINĖS, EDUKACINĖS IR ĮAMŽINIMO VEIKLOS
Organizuoti Lietuvos mokytojams Metų paskaitą, skirtą
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija (toliau –
reformacijos 500-osioms metinėms paminėti
Švietimo ir mokslo ministerija), Lietuvos evangelikų reformatų
Bažnyčia-Sinodas, Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčios
konsistorija
Įrengti tarptautinėje Vilniaus knygų mugėje reformacijai
Kultūros ministerija, Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčiaskirtą Lietuvos protestantiškų bažnyčių stendą ir
Sinodas
organizuoti diskusiją
Surengti Klaipėdos apskrities viešojoje I. Simonaitytės
Kultūros ministerija, Klaipėdos apskrities viešoji
bibliotekoje parodą ir organizuoti paskaitų ciklą apie
I. Simonaitytės biblioteka
reformacijos istoriją ir protestantiškas tradicijas Klaipėdos

Vykdymo terminas

2017 m. rugsėjo 7–9 d.
2017 metų spalio mėnuo

2017 metų sausio mėnuo

2017 metų I ketvirtis
2017 metų I ketvirtis
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Eil.
Nr.
6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.
14.

15.

Veiklos (projekto) pavadinimas
krašte
Organizuoti koncertų ciklą, skirtą evangelikų liuteronų ir
evangelikų reformatų giesmių sklaidai
Organizuoti Vilniaus evangelikų reformatų bažnyčioje
renginį, skirtą reformacijos 500-osioms metinėms paminėti,
dalyvaujant kultūros ir meno festivalyje „Kultūros naktis“
Parengti 3D projekciją ir maketą, atkuriantį sunaikintą
Verdainės bažnyčią, ir pristatyti jį Šilutėje
Organizuoti Biržuose, Kėdainiuose, Naujoje Akmenėje ir
Varėnoje išvažiuojamųjų seminarų ciklą, pristatantį
plačiajai visuomenei reformacijos įtaką Lietuvos istorijai ir
kultūrai
Organizuoti Lietuvos reformacijos ir lietuviškos raštijos
pradininkų atminimo įamžinimo paminklo Reformatų
parke, Vilniuje, skulptūrinių-architektūrinių idėjų konkursą
Surengti Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo
bibliotekoje parodą, skirtą reformacijos 500-osioms
metinėms paminėti
Parengti turistinius maršrutus reformacijos atminties keliais:
„Protestantiškieji Radvilų keliai“, „Reformacija ir K.
Donelaičio kelias“, „Lietuva ir reformacinė Europa:
Vilnius–Vitenbergas–Siena–Vilnius“, išleisti kelionių
vadovą
Surengti parodą, reprezentuojančią reformacijos raidą ir
kultūrinį palikimą Biržų krašte
Surengti skulptorių plenerą, skirtą pirmųjų mokyklų
steigimui Biržų krašte įamžinti
Surengti Rusnėje dailininkų plenerą „Klaipėdos krašto

Atsakingas vykdytojas

Vykdymo terminas

Kultūros ministerija, asociacija „Lietuvos evangeliškos
bažnytinės muzikos sandrauga“, Lietuvos evangelikų liuteronų
bažnyčios konsistorija, Lietuvos evangelikų reformatų
Bažnyčia-Sinodas
Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčia-Sinodas, viešoji
įstaiga „Vilniaus festivaliai“

2017 metų
II–IV ketvirčiai

Kultūros ministerija, Šilutės Hugo Šojaus muziejus, Šilutės
rajono savivaldybė, Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčios
konsistorija, Salos etnokultūros ir informacijos centras, Šilutės
kultūros ir pramogų centras
Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčia-Sinodas, Švietimo ir
mokslo ministerija

2017 metų II ketvirtis

Kultūros ministerija, asociacija „Lietuvos dailininkų sąjunga“,
asociacija „Lietuvos reformacijos istorijos ir kultūros
draugija“, Vilniaus miesto savivaldybė
Kultūros ministerija, Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo
biblioteka, Švietimo ir mokslo ministerija

2017 metų III ketvirtis

Kultūros ministerija, Lietuvos edukologijos universitetas,
asociacija ,,Lietuvos reformacijos istorijos ir kultūros
draugija“, Švietimo ir mokslo ministerija

2017 metų
III–IV ketvirčiai

Biržų krašto muziejus „Sėla“, Biržų rajono savivaldybė

2017 metų III ketvirtis

Kultūros ministerija, Biržų krašto muziejus „Sėla“, Biržų
rajono savivaldybė, asociacija „Lietuvos reformacijos istorijos
ir kultūros draugija“
Kultūros ministerija, Salos etnokultūros ir informacijos

2017 metų III ketvirtis

2017 metų II ketvirtis

2017 metų
II–IV ketvirčiai

2017 metų III ketvirtis

2017 metų III ketvirtis
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Eil.
Nr.

Veiklos (projekto) pavadinimas
sakraliosios architektūros ypatybės kraštovaizdyje“, skirtą
reformacijos 500-osioms metinėms paminėti

16.

Parengti ir išleisti evangelikų liuteronų ir evangelikų
reformatų kompaktinę plokštelę ir giesmių rinktinę

17.

Parengti ir išleisti mokslo monografiją „Lietuvos
reformacijos asmenybės ir jų idėjos“
Parengti ir išleisti pranešimų leidinį „Disputai, pranešimai,
vizijos“, skirtą reformacijos 500-osioms metinėms paminėti
Parengti ir išleisti leidinį, pristatantį reformacijos įtaką
Lietuvai
Parengti ir išleisti Ingės Lukšaitės knygą „Kai tikėjimas
keitė pasaulį. Reformacija Lietuvoje“
Parengti ir išleisti šiuolaikinį reformatų giesmyną istorinių
reformatų giesmių pagrindu su aiškinamaisiais tekstais

18.
19.
20.
21.

22.
23.
24.
25.
26.
27.

Atsakingas vykdytojas
centras, Šilutės rajono savivaldybė, asociacija „Lietuvos
reformacijos istorijos ir kultūros draugija“
III SKYRIUS
LEIDYBINĖS VEIKLOS
Kultūros ministerija, asociacija „Lietuvos evangeliškos
bažnytinės muzikos sandrauga“, Lietuvos evangelikų liuteronų
bažnyčios konsistorija, Lietuvos evangelikų reformatų
Bažnyčia-Sinodas, asociacija „Lietuvos kompozitorių sąjunga“
Kultūros ministerija, Vilniaus universitetas
Kultūros ministerija, asociacija „Lietuvos reformacijos
istorijos ir kultūros draugija“
Kultūros ministerija, Lietuvos evangelikų reformatų BažnyčiaSinodas
Kultūros ministerija, Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras

Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčia-Sinodas, viešoji įstaiga
leidykla „Ganytojas“
IV SKYRIUS
VIEŠINIMO IR SKAITMENINIMO VEIKLOS
Išleisti pašto ženklą, skirtą reformacijos 500-osioms
Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, akcinė bendrovė
metinėms paminėti
Lietuvos paštas
Išleisti ir neatlygintinai pagrindinėms mokykloms perduoti
Švietimo ir mokslo ministerija
sieninį kultūros ir istorijos paveldo žemėlapį
Sukurti logotipą, skirtą reformacijos 500-osioms metinėms
Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčios konsistorija, Lietuvos
paminėti
evangelikų reformatų Bažnyčia-Sinodas
Sukurti interneto svetainę, skirtą reformacijos
Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčia-Sinodas, Lietuvos
500-osioms metinėms paminėti
evangelikų liuteronų bažnyčios konsistorija
Rengti radijo ir televizijos reportažus apie reformacijos
viešoji įstaiga „Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija“
500-ųjų metinių minėjimo renginius
Skaitmeninti per Lietuvos integralią muziejų informacinę
Biržų krašto muziejus „Sėla“, Biržų rajono savivaldybė
sistemą (LIMIS) Biržų krašto muziejuje saugomus Lietuvos
evangelikų reformatų sinodų kanonus ir 1751–1957 metų

Vykdymo terminas

2017 metų I ketvirtis

2017 metų II ketvirtis
2017 metų III ketvirtis
2017 metų
III–IV ketvirčiai
2017 metų IV ketvirtis
2017 metų IV ketvirtis

2017 m. sausio 7 d.
2017 metų I ketvirtis
2017 metų I ketvirtis
2017 metų I ketvirtis
2017 metų
I–IV ketvirčiai
2017 metų
I–IV ketvirčiai

5

Eil.
Nr.
28.
29.

30.

Veiklos (projekto) pavadinimas
memorialus
Skenuoti Lietuvos protestantiškų bažnyčių archyvinius
dokumentus ir formuoti skaitmeninį archyvą
Sudaryti ir leidinyje „Švietimo naujienos“ paskelbti
straipsnių ciklą, skirtą reformacijos 500-osioms metinėms
paminėti
Paviešinti Lietuvos integralioje muziejų informacinėje
sistemoje (LIMIS) suskaitmenintas Biržų krašto muziejuje
„Sėla“ saugomas Lietuvos evangelikų reformatų ir liuteronų
bažnytines metrikų knygas

Atsakingas vykdytojas

Vykdymo terminas

Klaipėdos universitetas

2017 metų I–IV ketvirčiai

Švietimo ir mokslo ministerija, Lietuvos evangelikų reformatų
Bažnyčia-Sinodas, Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčios
konsistorija, viešoji įstaiga „Evangelinis Biblijos institutas“
Biržų krašto muziejus „Sėla“, Biržų rajono savivaldybė

2017 metų II ketvirtis

––––––––––––––––––––

2017 metų II ketvirtis

