KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA
SPRENDIMAS
DĖL LIETUVOS VALSTYBĖS ATKŪRIMO ŠIMTMEČIO MINĖJIMO KAIŠIADORIŲ
RAJONO SAVIVALDYBĖJE PRIEMONIŲ PLANO PATVIRTINIMO
2017 m. birželio 29 d. Nr. V17-164
Kaišiadorys
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4
dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. rugpjūčio 19 d. nutarimu Nr. 904 „Dėl
Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimo programos patvirtinimo“ ir atsižvelgdama į
darbo grupės, sudarytos Kaišiadorių rajono savivaldybės mero 2015 m. spalio 28 d. potvarkiu
Nr. V16-29 „Dėl darbo grupės sudarymo“ pateiktus siūlymus, Kaišiadorių rajono savivaldybės
taryba n u s p r e n d ž i a:
Patvirtini Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimo Kaišiadorių rajono
savivaldybėje priemonių planą (pridedamas).
Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų
teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Savivaldybės meras

Vytenis Tomkus

LIETUVOS VALSTYBĖS ATKŪRIMO ŠIMTMEČIO MINĖJIMO KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE
PRIEMONIŲ PLANAS
Eil.
Nr.
1.
2.
3.

4.

Pavadinimas ir aprašymas

Vykdymo terminas

1. PAŽINK. Šimtmečio laimėjimai ir herojai
Išleisti leidinį apie Lietuvos karius/savanorius Kaišiadorių krašte
2018 metai
Išleisti knygą „Kaišiadorių savivaldos atsiradimas 1918 m. ir raida iki 1940 m.“
2018 metai
Įrengti atminimo ženklus, žyminčius istorines vietas ir objektus Kaišiadorių rajone:
2017–2018 metai
-prie Žiežmarių valsčiaus savivaldybės pastato,
-prie Žaslių valsčiaus savivaldybės pastato,
-prie Kruonio valsčiaus savivaldybės pastato,
-prie Kaišiadorių rajono savivaldybės (1934 m. pastatyti apskrities savivaldybės rūmai),
-prie Kaišiadorių pradžios mokyklos pastato (pastatyta 1936 m.),
-prie Kaišiadorių vidurinės mokyklos pastato (nuo 1924 m.) ir gimnazijos (nuo 1937 m.),
-prie vyskupijos kurijos (pastatyta 1933 m. buvusio Žiebenos palivarko vietoje),
-prie tautinio sodelio ir aukuro (dabar – prie buvusios autobusų stoties),
-prie Kaišiadorių klebonijos (išrinktas parapijos komitetas 1918 m. lapkričio 23 d.,
savivaldos pradžia),
-prie Žaslių geležinkelio stoties (1919 m. balandžio mėn. vyko mūšiai su bolševikais)
Organizuoti istorinę konferenciją ir parodą „Kaišiadorių šimtmetis (1918–2018 m.)“
2018 m. lapkritis

Koordinatorius

Planuojamas
lėšų poreikis
(tūkst.. Eur)

Kaišiadorių muziejus
Kaišiadorių muziejus
Kaišiadorių muziejus,
Kultūros ir paveldosaugos
skyrius

1,5
5,5
4,0

Kaišiadorių muziejus,
Kaišiadorių kultūros centras
5.
Organizuoti Tautinio kostiumo metams skirtus renginius
2017 metai
Kultūros įstaigos
6.
Organizuoti žinių turnyrą „Kaišiadorių ambasadorius“
2018 m. kovas
Kaišiadorių TVIC
7.
Organizuoti dailininkų kaišiadoriečių parodą „Kaišiadorys 1918–2018“
2018 m. vasario 16 d. Kaišiadorių kultūros centras
8.
Organizuoti Baltų Vienybės dieną ant Maisiejūnų piliakalnio
2017 m. rugsėjis
Kruonio kultūros centras,
2018 m. rugsėjis
kultūros ir švietimo įstaigos
9.
Organizuoti veiklų ciklą „Mano šeimos istorija“
2017–2018 metai Švietimo skyrius, Kaišiadorių
švietimo ir sporto paslaugų
centras, Viešoji biblioteka,
Muziejus
10. Dalyvauti leidybiniame projekte „Šimtmečio Lietuva. Visuomenė. Ekonomika. Kultūra“
2017–2018 metai
Savivaldybė
2. ŠVĘSK. Šimtmečio šventės
11.
Organizuoti akciją „Vėliava ant kiekvieno namo“
2018 m. vasaris–kovas
Seniūnijos
12.
Organizuoti dalyvavimą Lietuvos Dainų šventėje „Vardan tos ...“
2018 m. birželio 30– Kultūros ir paveldosaugos
liepos 6 d.
skyrius, Kultūros centrai,
Meno mokykla

4,0
1,0
1,0
3,0
1,0

1,7
1,0
10,0

3

13. Organizuoti tradicinę Lietuvos himno giedojimo šventę „Tautiška giesmė aplink pasaulį“
savivaldybės aikštėje ir seniūnijose
14.

15.

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Seniūnijos, Kultūros centrai,
Kultūros ir paveldosaugos
skyrius
Parengti pagrindinę Šimtmečio datą – atkurtos Lietuvos gimtadienį – įprasminančios
2018 m. vasario 16 d. Kultūros ir paveldosaugos
šventės scenarijų ir organizuoti šventę
skyrius, Švietimo skyrius,
kultūros ir švietimo įstaigos,
seniūnijos
Organizuoti Vienybės dieną „Šokame visi“
2018 m. rugsėjis
Kultūros ir paveldosaugos
skyrius, Švietimo skyrius,
Kultūros ir švietimo įstaigos
3. KURK. Lietuvos ateitį kurti skatinančios veiklos
Dalyvauti akcijoje „Dovana Lietuvai“, kuri telktų piliečius kurti gražesnę, artimesnę ir
2017–2018 metai
Kultūros ir paveldosaugos
stipresnę valstybę, dovanojant savo darbus Lietuvai bei savo gimtam kraštui
skyrius, Švietimo skyrius,
seniūnijos
Atnaujinti miesto kapinių centre pastatytą partizanų koplyčią
2017 metai
Ūkio plėtros skyrius,
Kaišiadorių miesto seniūnija
Sutvarkyti Lietuvos karių kapų kryžius Darsūniškio kaimo ir Žaslių miestelio kapinėse
2017 metai
Kultūros ir paveldosaugos
skyrius
Sutvarkyti Kaišiadorių miesto aikštę
2017 metai
Savivaldybė, Kaišiadorių
miesto seniūnija
Kaišiadorių mieste ir kiekvienoje kaimiškoje seniūnijoje pasodinti Šimtmečio ąžuolą ir
2017–2018metai
Seniūnijos, Kultūros ir
prie jo pastatyti suoliuką
paveldosaugos skyrius, Ūkio
plėtros skyrius
Sutvarkyti Budelių piliakalnį
2017–2018metai
Žaslių seniūnija, Kultūros ir
paveldosaugos skyrius
Įrengti informacinius stendus prie Kaišiadorių, Žiežmarių, Žaslių, Rumšiškių ir Paparčių
2017 metai
Kultūros ir paveldosaugos
kapinių ir juose pažymėti kultūros paveldo objektus
skyrius, seniūnijų seniūnai
Pastatyti miesto ženklą
2017–2018 metai
Ūkio plėtros skyrius,
Kaišiadorių miesto seniūnija
Organizuoti seniūnijų konkursą „Valstybę kuriame mes“, skirtą aktyviausioms ir
2018 metai
Kultūros ir paveldosaugos
bendruomeniškiausioms seniūnijoms įvertinti
skyrius
Iš viso:
––––––––––––––––––––

2017 m. liepos 6 d.
2018 m. liepos 6 d.

3,6
2,0

3,0

3,0
10,0
9,0
1,0
4,0

3,0
72,3

