
 

 
 

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS 

 

ĮSAKYMAS 

DĖL LIETUVOJE RENGIAMŲ TĘSTINIŲ PRIORITETINIŲ  

MĖGĖJŲ MENO 2015 – 2017 METŲ  RENGINIŲ SĄRAŠO 

PATVIRTINIMO 

 
2014 m. spalio 3  d. Nr. ĮV-687 

Vilnius 

 
 Vadovaudamasis Lietuvoje rengiamų tęstinių prioritetinių mėgėjų meno renginių 

sąrašo sudarymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2014 m. 

rugsėjo 12 d. įsakymu Nr. ĮV-627 „Dėl Lietuvoje rengiamų tęstinių prioritetinių mėgėjų meno 

renginių sąrašo sudarymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 5, 7, 8 punktais bei atsižvelgdamas į Mėgėjų 

meno plėtros koordinavimo tarybos pasiūlymus (2014 m. rugsėjo 29 d. posėdžio protokolas Nr. 1), 

                     t v i r t i n u Lietuvoje rengiamų tęstinių prioritetinių mėgėjų meno 2015 – 2017 metų   

renginių sąrašą (pridedama). 

  

 Kultūros ministras     Šarūnas Birutis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                    PATVIRTINTA 

                                                                         Lietuvos Respublikos kultūros ministro  

                                                                         2014 m. spalio 3 d. įsakymu Nr. ĮV-687  

 

 

 

LIETUVOJE RENGIAMŲ TĘSTINIŲ PRIORITETINIŲ MĖGĖJŲ MENO 

 2015–2017 METŲ  RENGINIŲ SĄRAŠAS 

 

  

 

Eil. 

Nr. 

  Projekto vykdytojas Renginio pavadinimas Metai 

1. Lietuvos liaudies kultūros 

centras 

Respublikinė konkursinė liaudies meno 

paroda „Aukso vainikas“ 

2015 m.  

2016 m.  

2017 m. 

2. Lietuvos liaudies kultūros 

centras 

Geriausių mėgėjų meno kolektyvų 

nominacija „Aukso paukštė“  

2015 m.  

2016 m.  

2017 m. 

3. Klaipėdos miesto chorinė 

bendrija „Aukuras“ 

Lietuvos Vakarų krašto dainų šventė 2017 m. 

 

4. Kauno miesto kultūros centras 

„Tautos namai“ 

Kauno dainų ir šokių šventė 2016 m. 

 

5. Lietuvos liaudies kultūros 

centras  

Mažoji šokių šventė  2017 m.  

6. Lietuvos liaudies kultūros 

centras  

Respublikinė dainų ir šokių ansamblių 

šventė Tauragėje 

Respublikinė dainų ir šokių ansamblių 

šventė Alytuje 

Respublikinė dainų ir šokių ansamblių 

šventė Švenčionyse 

2015 m. 

 

2016 m. 

 

2017 m. 

7. Lietuvos liaudies kultūros 

centras 

Tarptautinis instrumentinio folkloro 

festivalis „Griežynė“ 

2016 m. 

 

8. Lietuvos liaudies kultūros 

centras 

Lietuvos vaikų ir moksleivių – liaudies 

kūrybos atlikėjų – konkursas 

„Tramtatulis“ 

2015 m. 

2017 m. 

9. Šiaulių kultūros centras Respublikinės moksleivių folklorinių 

šokių varžytuvės „Patrepsynė“ 

2016 m.  

 

10. Zarasų rajono savivaldybės  

kultūros centras 

Jaunimo folkloro festivalis „Zalvynė“ 2015 m. 

2017 m. 

11. Lietuvos liaudies kultūros 

centras 

Lietuvos studentų folkloro festivalis „O 

kieno žali sodai“ 

2016 m. 

12. Vilniaus edukologijos 

universitetas 

 Studentų liaudies muzikos festivalis 

„Linksminkimos“ 

2015 m. 

2017 m. 

 

13. Telšių rajono savivaldybės 

kultūros centras 

Tarptautinis vaikų folkloro festivalis „Aš 

pasiejau vėiną popą“ 

2016 m. 

14. Asociacija „Aukštaičių kultūros 

draugija“ 

Aukštaitijos regiono sutartinių šventė 

„Sutarjėla“ 

2015 m. 

 

15. 

 

Aukštaitijos nacionalinio parko 

ir Labanoro regioninio parko 

direkcija 

Aukštaitijos regiono sutartinių šventė 

„Sutarjėla“ Ignalinoje 

2016 m. 



16.  Molėtų kultūros centras Aukštaitijos regiono sutartinių šventė 

„Sutarjėla“ Molėtuose 

2017 m. 

17. Klaipėdos miesto chorinė 

bendrija „Aukuras“ 

Stasio Šimkaus tarptautinis chorų 

konkursas 

2016 m. 

18. Kauno klubas „Cantate Domino“ Tarptautinis sakralinės muzikos festivalis 

„Cantate Domino“ 

2015 m.  

2017 m.  

19. Marijampolės dainos mylėtojų  

klubas „Suvalkija“ 

Sakralinės muzikos festivalis 

„Džiūgaukim... aleliuja“ 

2015 m.  

2017 m.  

20. Lietuvos liaudies kultūros 

centras 

Lietuvos suaugusiųjų chorų konkursas 2017 m. 

21. Lietuvos liaudies kultūros 

centras 

Berniukų chorų festivalis – akcija 

„Lietuvos berniukai prieš smurtą ir 

narkomaniją“ 

2016 m.  

  

22. Lietuvos liaudies kultūros 

centras 

Lietuvos aukštųjų mokyklų chorų 

festivalis 

2015 m.  

2016 m.  

2017 m. 

23. Klaipėdos miesto chorinė 

bendrija „Aukuras“ 

Respublikinis vaikų ir jaunimo festivalis 

– konkursas „Mes Lietuvos vaikai“ 

2015 m. 

24. Lietuvos liaudies kultūros 

centras 

Respublikinis suaugusiųjų liaudiškų 

šokių grupių ir ansamblių konkursas –  

festivalis „Pora už poros“ 

2017 m. 

 

25. Lietuvos liaudies kultūros 

centras 

Respublikinis suaugusiųjų liaudiškų 

šokių ansamblių konkursas – festivalis 

„Kadagys“ 

2015 m. 

 

26. Lietuvos liaudies kultūros 

centras 

Respublikinis vaikų liaudiškų šokių 

grupių ir ansamblių konkursas – festivalis 

„Aguonėlė“ 

2016 m.  

27. Širvintų rajono savivaldybės 

kultūros centras 

Respublikinis vyresniųjų liaudiškų šokių 

grupių ir ansamblių konkursas – sambūris 

„Iš aplinkui“ 

2016 m.,  

  

28. Šiaulių rajono savivaldybės 

kultūros centras 

Lietuvos Šiaurės krašto suaugusiųjų 

liaudiškų šokių kolektyvų konkursas – 

festivalis „Suk suk ratelį“ 

2015 m. 

2017 m. 

29. Lietuvos liaudies kultūros 

centras 

Lietuvos suaugusiųjų mėgėjų teatrų 

apžiūra – šventė „Atspindžiai“ 

2016 m.  

 

30. Lietuvos liaudies kultūros 

centras 

Lietuvos vaikų ir jaunimo teatrų apžiūra 

– šventė „Šimtakojis“ 

2015 m. 

2017 m. 

31. Lietuvos liaudies kultūros 

centras 

Lietuvos lėlių teatrų šventė „Molinuko 

teatras“ 

2016 m.  

 

32. Lietuvos mėgėjų teatrų sąjunga Baltijos šalių mėgėjų teatrų festivalis 

„Baltijos rampa“ 

2016 m. 

33.  Plungės rajono savivaldybės 

kultūros centras 

Tarptautinis vaikų ir jaunimo teatrų 

festivalis – laboratorija „Mažoji 

Melpomenė“ 

2016 m. 

34. Rokiškio kultūros centras Tarptautinis teatrų festivalis „Interrampa“ 2015 m. 

2017 m. 

35. Jonavos rajono savivaldybės 

kultūros centras 

Tarptautinis teatrų forumas „Aidas“ 2015 m. 

2017 m. 

36. Kupiškio rajono savivaldybės 

kultūros centras 

Tarptautiniai vaikų, jaunimo, senjorų 

teatrų festivaliai „Pienių medus“, „Pienių 

pūkas“ 

2015 m. 

2017 m. 

 



37. Mažeikių rajono savivaldybės  

kultūros centras 

Tarptautinis pučiamųjų instrumentų 

orkestrų festivalis „Žemaičių dūdų 

šventė“ 

2017 m. 

38. Plungės rajono savivaldybės  

kultūros centras 

Pučiamųjų instrumentų orkestrų festivalis 2015 m. 

2017 m.  

39. Lietuvos varinių pučiamųjų  

instrumentų orkestrų asociacija 

Lietuvos pučiamųjų instrumentų orkestrų 

čempionatas 

2015 m., 

2016 m., 

2017 m. 

40. Palangos miesto savivaldybės 

kultūros centras 

Palangos pučiamųjų instrumentų orkestrų 

festivalis „Gintarinis vėjas“ 

2016 m. 

41. Lietuvos varinių pučiamųjų 

instrumentų asociacija 

Pučiamųjų instrumentų orkestrų festivalis 

„Dūdų vasara“ 

2015 m. 

2017 m. 

42. Lietuvos liaudies kultūros 

centras 

Respublikinis solistų ir vokalinių 

ansamblių konkursas „Sidabriniai balsai“ 

2016 m. 

    

 

 

____________________________________ 

 

 



 

 
 

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS 

 

ĮSAKYMAS 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO 2014 M. 

SPALIO 3 D. ĮSAKYMO NR. ĮV-687 „DĖL LIETUVOJE RENGIAMŲ 

TĘSTINIŲ PRIORITETINIŲ 

MĖGĖJŲ MENO 2015 – 2017 METŲ  RENGINIŲ SĄRAŠO 

PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 

 
2014 m. lapkričio 26 d. Nr. ĮV-852 

Vilnius 

 
  

               P a k e i č i u Lietuvoje rengiamų tęstinių prioritetinių mėgėjų meno 2015-2017 metų 

renginių sąrašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2014 m. spalio 3 d. įsakymu Nr. 

ĮV-687 „Dėl Lietuvoje rengiamų tęstinių prioritetinių mėgėjų meno 2015-2017 metų renginių 

sąrašo patvirtinimo“, 35 punktą ir jį išdėstau taip: 

„35. Jonavos rajono savivaldybės teatras Tarptautinis teatrų forumas „Aidas“ 2015 m, 

2017 m.“ 

 

  

 Kultūros ministras     Šarūnas Birutis 

 



 

 
 

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS 

 

ĮSAKYMAS 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO 2014 M. 

SPALIO 3 D. ĮSAKYMO NR. ĮV-687 „DĖL LIETUVOJE RENGIAMŲ 

TĘSTINIŲ PRIORITETINIŲ 

MĖGĖJŲ MENO 2015 – 2017 METŲ  RENGINIŲ SĄRAŠO 

PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 

 
2015 m. spalio 8  d. Nr. ĮV- 686  

Vilnius 

 
  

               P a k e i č i u Lietuvoje rengiamų tęstinių prioritetinių mėgėjų meno 2015-2017 metų 

renginių sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2014 m. spalio 3 d. įsakymu Nr. 

ĮV-687 „Dėl Lietuvoje rengiamų tęstinių prioritetinių mėgėjų meno 2015-2017 metų renginių 

sąrašo patvirtinimo“: 

1. Pakeičiu 1 punktą ir jį išdėstau taip: 

„1. Lietuvos liaudies kultūros centras   Respublikinė konkursinė liaudies 

meno paroda „Aukso vainikas“ 

2015 m.   

2017 m.”  

2. Pakeičiu 2 punktą ir jį išdėstau taip: 

„2. Lietuvos liaudies kultūros centras Geriausių mėgėjų meno kolektyvų 

nominacija „Aukso paukštė“ 

2015 m.   

2017 m.” 

3. Pripažįstu netekusiu galios 4 punktą. 

4. Buvusius 5 – 42 punktus atitinkamai laikau 4 – 41.  

5. Pakeičiu 5 punktą ir jį išdėstau taip:   

„5. Lietuvos liaudies kultūros centras Respublikinė dainų ir šokių 

ansamblių šventė Tauragėje 

Respublikinė dainų ir šokių 

ansamblių šventė Švenčionyse 

2015 m. 

 

2017 m.“ 

           

              

 Kultūros ministras     Šarūnas Birutis 

 


