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Programa 

 
 

Lapkričio 8 d., trečiadienis  
 
Konferencijos dalyvių atvykimas 
 
18.00 Konferencijos rengimo darbo grupės, sesijų pirmininkų, 

redakcinės grupės posėdis, II salė 
20.00 Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos priėmimas, viešbučio 

„Šarūnas“ restoranas 
 
Lapkričio 9 d., ketvirtadienis 
 
 8.30 –  9.00 Registracija 
 9.00 –  9.20 Konferencijos atidarymas. Sveikinimo kalbos: 

• Virginija Būdienė (Lietuva) 
• Jonas Jučas (Lietuva) 
• Julius Dautartas (Lietuva) 

 
I sesija Pirmininkauja: Juozas Mikutavičius (Lietuva), Riho Raave 

(Estija) ir Anna Jansone (Latvija)  
 
9.20 –  9.40 Įžanginis pranešimas – Dr. Raita Karnīte. „Kultūros ir kultūrinio 

švietimo ekonominiai aspektai“ 
9.40 – 10.40 Lietuvos kultūros ministro ir Lietuvos, Estijos ir Latvijos švietimo 

ir mokslo ministerijų pranešimai: 
• Jonas Jučas (Lietuva). „Valstybės vaidmuo, įtraukiant 

jaunimą į tradicijų išsaugojimą“ 



1. 
• Virginija Būdienė (Lietuva). „Lietuvos meninio ugdymo 

politika ir Dainų švenčių tradicijų puoselėjimas“ 
• Madis Lepajõe (Estija). „To, kuris nevertina tradicijų, 

gyvenimas neturi ateities“  
• Elina Petrovska (Latvija). „Asmenybės vaidmuo kultūros 

plėtotei“ 
 

10.40 – 11.30 Klausimai/ diskusijos 
11.30 – 12.00 Kavos pertrauka 
12.00 – 13.00 Estijos ir Latvijos kultūros ministerijų pranešimai: 

• Eino Pedanik (Estija). „Valstybės vaidmuo Dainų ir šokių 
švenčių prosese“ 

• Solvita Zvidriņa (Latvija). „Latvijos kultūros politika – 
Dainų ir šokių švenčių tradicijos išlaikymo garantija“ 

 
13.00 – 13.40 Klausimai/ diskusijos 
13.40 – 14.20 Spaudos konferencija 
13.40 – 15.00 Pietų pertrauka, viešbučio „Šarūnas“ restoranas 
15.00 – 15.40 Latvijos ir Lietuvos savivaldybių merų pranešimai: 

• Astrīda Bētere (Latvija). „Kultūros procesų tęstinumas, 
įvairovė ir prieinamumas savivaldybėje“ 

• Povilas Žagunis (Lietuva). „Savivaldybės ir jos institucijų 
vaidmuo, organizuojant vaikų ir jaunimo meninį ugdymą 

 
15.40 – 16.00  Klausimai/ diskusijos 
16.20 – 17.30  Rezoliucijos rengimo darbo grupės* posėdis 
18.00 Kultūrinė programa: Džiuzepe Verdi opera „Rigoletas“ (trukmė 

– 190 min., Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras) 
21.30 Vakarienė, viešbučio „Šarūnas“ restoranas 
 

 
Lapkričio 10 d., penktadienis 
 
II sesija Pirmininkauja: Vytautas Miškinis (Lietuva), Madis Lepajõe 

(Estija) ir Agra Bērziņa (Latvija) 
 
9.00 –  9.50  Estijos kultūros/ meno ir švietimo specialistų pranešimai: 

• Ants Soots. „Chorų ir orkestrų dirigentų švietimas ir 
mokymas Estijoje“ 

• Ene Üleoja. „Muzikinis jaunimo ugdymas Estijos dainų 
švenčių judėjime“ 

• Henn Tiivel. „Liaudies šokėjų ugdymas Estijoje Šokių 
švenčių kontekste“ 

• Tiiu Pärnits. „Vaikų ugdymas šokių srityje Estijoje“ 
 

9.50 – 10.40 Latvijos kultūros/ meno ir švietimo specialistų pranešimai: 
• Aina Jansone. „Profesinio švietimo vaidmuo vaikų ir 

jaunimo meniniam ugdymui Latvijoje“ 
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• Arturs Skrastiņš. „Meninis ugdymas ir Dainų švenčių 

tradicijos saugojimas Latvijos formaliojo švietimo 
sistemoje“ 

• Agnese Miltiņa. „Kultūrinio ugdymo sistema Latvijoje – 
nematerialaus kultūros paveldo skatintoja“ 

 
10.40 – 11.10 Kavos pertrauka 
11.10 – 12.00 Lietuvos kultūros/ meno ir švietimo specialistų pranešimai: 

• Algis Petras Krutkevičius. „Vaikų, mokinių meninis 
ugdymas kultūros ir švietimo įstaigose. Ateities vizijos, 
siekiai, galimybės“ 

• Arvydas Girdzijauskas. „Meninio ir bendrojo ugdymo 
santykis vidurinėje mokykloje, ugdant mokinių kultūrą“ 

• Libertas Klimka. „Etninės kultūros ugdymo problemos ir 
aktualijos“ 

• Eduardas Balčytis. „Dainavimo tradicijų saugojimo 
patirtis ir problemos Lietuvos bendrojo lavinimo 
mokyklose“            

• Živilė Adomaitienė. „Tautinio šokio aktualijos nūdienos 
švietimo sistemoje“ 

 
12.00 – 13.30 Diskusijos 
13.30 – 15.00 Pietų pertrauka, viešbučio „Šarūnas“ restoranas 
 
 
III sesija Pirmininkauja: Vytautas Miškinis (Lietuva), Aet Maatee (Estija) 

ir Agnese Miltiņa (Latvija) 
15.00 – 15.45 Estijos, Latvijos, Lietuvos dainų švenčių kūrėjų pranešimai: 

• Aarne Saluuveer (Estija). „Ilmapuu – Pasaulio medis“ 
• Agra Bērziņa (Latvija). „Latvijos moksleivių dainų ir 

šokių šventė. Patirtis. Raida“ 
• Romualdas Kondrotas. (Lietuva) „Lietuvos moksleivių 

dainų švenčių organizacinės ir meninės problemos“ 
  
15.45 – 16.30 Diskusijos 
16.30 – 17.00 Kavos pertrauka 
17.00 – 18.00 Rezoliucijos priėmimas, konferencijos uždarymas 
19.00 Atsisveikinimo vakaras, Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto 

kavinė, Universiteto g. 7  
 
 
Išvykimas  
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