LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ
NUTARIMAS
DĖL VALSTYBINIO MEILĖS LUKŠIENĖS METŲ PRIEMONIŲ PLANO
PATVIRTINIMO
2013 m. balandžio 30 d. Nr. 364
Vilnius
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Seimo 2012 m. rugsėjo 11 d. nutarimu Nr. XI–
2213 „Dėl 2013 metų paskelbimo Meilės Lukšienės metais“ (Žin., 2012, Nr. 107-5405),
Lietuvos Respublikos Vyriausybė n u t a r i a :
1. Patvirtinti Valstybinį Meilės Lukšienės metų priemonių planą (pridedama).
2. Nustatyti, kad šiuo nutarimu patvirtintas priemonių planas vykdomas iš Lietuvos
Respublikos valstybės biudžete atitinkamoms ministerijoms, institucijoms, įstaigoms,
atsakingoms už jo vykdymą, patvirtintų bendrųjų asignavimų ir kitų teisėtai gautų lėšų.
3. Pasiūlyti:
3.1. Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijai, Lietuvos mokslų akademijai, uždarajai
akcinei bendrovei Lietuvos parodų ir kongresų centrui „Litexpo“, savivaldybėms, Lietuvos
mokslo tarybai, mokslo institucijoms, viešosioms bibliotekoms, mokykloms, mokytojų ir
mokyklų asociacijoms, Talino universitetui, Vroclavo universitetui, Lietuvos Respublikos
ambasadoms užsienyje, viešajai įstaigai Lietuvos nacionaliniam radijui ir televizijai, akcinei
bendrovei Lietuvos paštui, viešajai įstaigai Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondui –
dalyvauti įgyvendinant Valstybinį Meilės Lukšienės metų priemonių planą.
3.2. Vilniaus miesto savivaldybei ir Kauno miesto savivaldybei – dalyvauti
įgyvendinant Valstybinį Meilės Lukšienės metų priemonių planą ir skirti savivaldybės
biudžeto lėšų jam įvykdyti.
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PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2013 m. balandžio 30 d. nutarimu Nr. 364
VALSTYBINIS MEILĖS LUKŠIENĖS METŲ
PRIEMONIŲ PLANAS
1. Valstybinio Meilės Lukšienės metų priemonių plano (toliau – Planas) tikslas –
paminėti mokslininkės, Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio iniciatyvinės grupės narės, Lietuvos
švietimo reformos pradininkės habil. dr. Meilės Lukšienės 100-ąsias gimimo metines tiek
nacionaliniu, tiek tarptautiniu mastu, pabrėžiant vertybinius šios asmenybės veiklos bruožus:
įtaką visuomeninei minčiai, valstybės atgimimui, dėmesį švietimui – vienai iš prioritetinių
valstybės raidos sričių.
2. Plano principai:
2.1. visuotinumas: į habil. dr. Meilei Lukšienei skirtus renginius įtraukti kuo daugiau
įvairių visuomenės grupių;
2.2. tarptautiškumas: habil. dr. Meilės Lukšienės veiklos mastas suteikia galimybę
surengti renginius užsienyje, pristatyti mokslininkės darbus Vakarų valstybėse.
3. Plano nauda:
3.1. Lietuvos vardas bus žinomesnis pasaulyje. Meilė Lukšienė – vienintelė lietuvė,
apdovanota UNESCO Jano Amoso Komenskio medaliu. 2011 m. lapkričio 9 d. Paryžiuje per
UNESCO generalinės konferencijos 36-ąją sesiją habil. dr. Meilės Lukšienės 100-osios
gimimo metinės įtrauktos į 2012–2013 metais minimų sukakčių kalendorių. Mokslininkei
skirtos parodos 2013 metų gruodžio mėnesį bus pristatomos UNESCO būstinėje, Lietuvos
Respublikos ambasadose, mokslininkės nuopelnai Lietuvai bus paminėti, kai Lietuva
pirmininkaus Europos Sąjungos Tarybai.
3.2. Meilės Lukšienės vardo garsinimas, švietimo aktualizavimas. Pažintis su Meilės
Lukšienės edukologijos, literatūrologijos ir kultūrologijos veikla ir nuopelnais, turint galvoje
mokslininkės tyrimų tematiką ir mastą, skatins visuomenę apmąstyti švietimo svarbą
asmenybės brandai ir nacionalinei kultūrai.
Numatytos šios priemonės dideliam informacijos prieinamumui užtikrinti: rengti
Meilei Lukšienei skirtas Lietuvos radijo ir televizijos laidas, išleisti mokslininkės straipsnių
rinkinius ir darbų bibliografiją, atidengti atminimo lentas Vilniuje ir Kaune, skelbti aktualius
tekstus, socialinę reklamą, rengti atvirą paskaitų ciklą, konferenciją:
Eil.
Priemonės pavadinimas
Nr.
I. RENGINIAI
Plačiajai visuomenei
1.
Surengti iškilmingą nacionalinę
konferenciją „Negausių tautų likimai
ir švietimas globaliame pasaulyje“

Priemonės vykdytojai

Lietuvos Respublikos Seimo
kanceliarija,
Švietimo ir mokslo ministerija,
Kultūros ministerija,
Užsienio reikalų ministerija,

Vykdymo
terminas

2013 metų
III ketvirtis

2
Eil.
Nr.

Priemonės pavadinimas

Priemonės vykdytojai
Lietuvos mokslų akademija,
aukštosios mokyklos,
mokslo institucijos
Kultūros ministerija,
Koncertinė įstaiga Lietuvos
nacionalinė filharmonija

Surengti klasikinės muzikos koncertą
su paminimuoju žodžiu (pakviesti
Meilės Lukšienės dukterį
Giedrę Lukšaitę-Mrazkovą)
Plačiajai visuomenei ir švietimo bendruomenei
3.
Surengti kilnojamąją ir virtualią
Lietuvos nacionalinis muziejus,
parodą: nuotraukos, dokumentai,
Lietuvos vyriausiojo archyvaro
leidiniai, rankraščiai, giminės
tarnyba,
(Lietuvos inteligentų) medis, filmai
Lietuvos nacionalinė Martyno
Mažvydo biblioteka,
Lietuvos mokslų akademijos
Vrublevskių biblioteka,
viešosios bibliotekos,
Švietimo ir mokslo ministerija
4.
Surengti 2013 metų Nacionaliniame
Lietuvos mokslų akademijos
švietimo lyderystės forume parodą
Vrublevskių biblioteka,
„Švietimo lyderiai atnaujina Lietuvą“ Švietimo ir mokslo ministerija
5.
Surengti kilnojamąją parodą, įrengti
Švietimo ir mokslo ministerija,
stendą parodose „Mokymasis,
Lietuvos mokslų akademijos
studijos, karjera“ ir „Mokykla 2013“ Vrublevskių biblioteka,
uždaroji akcinė bendrovė Lietuvos
parodų ir kongresų centras
„Litexpo“,
viešosios bibliotekos
Švietimo bendruomenei
6.
Surengti Meilės Lukšienės skaitymus Švietimo ir mokslo ministerija
„Švietimo ir visuomenės kaita
pasaulyje ir Lietuvoje“,
„Tautinės mokyklos koncepcijai – 25“
7.
Surengti gerosios patirties sklaidos
Kauno miesto savivaldybė
konferenciją „Sėkminga pamoka“
8.
Organizuoti renginius, skirtus Meilei Kauno miesto savivaldybė
Lukšienei, mokyklose
9.
Paminėti Meilės Lukšienės atminimą savivaldybės,
mokyklose (atminties žodžiai ir kiti
mokytojų, mokyklų asociacijos,
ženklai)
mokyklos,
Švietimo ir mokslo ministerija
10. Surengti Meilės Lukšienės metų
Švietimo ir mokslo ministerija
paskaitą, skirtą pedagogams
11. Surengti kilnojamąją parodą
Lietuvos mokslų akademijos
Vrublevskių biblioteka,
Lietuvos nacionalinė Martyno
Mažvydo biblioteka,
Lietuvos vyriausiojo archyvaro
tarnyba,
Švietimo ir mokslo ministerija
Jauniesiems mokytojams ir mokslininkams
12. Surengti jaunųjų mokslininkų ir
aukštosios mokyklos,
praktikų konferenciją-forumą
Švietimo ir mokslo ministerija
„Mokykla jaunajai Lietuvai“
2.

Vykdymo
terminas

2014 metų
II ketvirtis

2013 metai

2013 metų
II ketvirtis
2013 metų
II ketvirtis

2013 metų
II ketvirtis

2013 metų
II ketvirtis
2013 metų
II–IV ketvirčiai
2013 metų
IV ketvirtis

2013 metų
IV ketvirtis
2013 metai

2013 metų
III ketvirtis
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Eil.
Priemonės pavadinimas
Nr.
13. Apdovanoti jaunus, sėkmingai
dirbančius mokytojus
Meilės Lukšienės premija
14. Organizuoti Meilės Lukšienės
premijos konkursą, skirtą
edukologijos, kultūrologijos
moksliniams darbams
15. Surengti atvirą paskaitų ciklą
akademinei bendruomenei, skirtą
Meilės Lukšienės 100-osioms
gimimo metinėms
Tarptautinei bendruomenei
16. Surengti tarptautinę mokslinę
konferenciją „Ugdymas kultūros ir
žmogaus raidos kryžkelėse: Meilės
Lukšienės pedagoginio palikimo
įžvalgos praeičiai, dabarčiai, ateičiai“

17.

18.

Suburti Lietuvai pirmininkaujant
Europos Sąjungos Tarybai apskritąjį
stalą UNESCO būstinėje Paryžiuje
„Meilė Lukšienė – 100: kultūros ir
švietimo jungtys“ (kultūrinė švietimo
funkcija, kultūrų įvairovė ir
bendrybė, kultūrų dialogas)“
Surengti kilnojamąją fotografijų
parodą „Mokykla su Meile“
UNESCO būstinėje (Paryžiuje) ir
Lietuvos ambasadose

Priemonės vykdytojai
Švietimo ir mokslo ministerija,
savivaldybių administracijos
Švietimo ir mokslo ministerija,
Lietuvos mokslų taryba,
Lietuvos mokslų akademija,
aukštosios mokyklos
Mykolo Romerio universitetas

2014 metų
I ketvirtis

Lietuvos edukologijos universitetas,
Švietimo ir mokslo ministerija,
Vilniaus universitetas,
Vroclavo universiteto Pedagogikos
institutas,
Baltijos pedagogikos istorikų
asociacija
Švietimo ir mokslo ministerija,
Užsienio reikalų ministerija,
Lietuvos nacionalinė UNESCO
komisija

2013 metų
II ketvirtis

Lietuvos nacionalinė UNESCO
komisija,
Lietuvos Respublikos ambasados
užsienyje,
Užsienio reikalų ministerija,
Švietimo ir mokslo ministerija
Lietuvos Respublikos Seimas,
Švietimo ir mokslo ministerija,
Kultūros ministerija,
Lietuvos nacionalinė UNESCO
komisija

2013 metų
IV ketvirtis

Išleisti Meilės Lukšienės metams
skirtą atributiką (plakatas,
lankstinukai, kalendorius, suvenyrai),
rengti pristatymus per
pirmininkavimo Europos Sąjungos
Tarybai renginius
II. MEILĖS LUKŠIENĖS VARDO ĮAMŽINIMAS
20. Atidengti atminimo lentą Vilniuje,
Vilniaus miesto savivaldybė,
A. Mickevičiaus g. 19 (buvusi
Lietuvos edukologijos universitetas
Meilės Lukšienės gyvenamoji vieta)
21. Suteikti Meilės Lukšienės vardą
Vilniaus rajono savivaldybė,
Vilniaus rajono Marijampolio
Vilniaus rajono Marijampolio
vidurinei mokyklai
vidurinė mokykla
22. Suteikti Meilės Lukšienės vardą
Marijampolės savivaldybė,
Marijampolės švietimo centrui
Marijampolės švietimo centras
23. Pavadinti vieną Švietimo ir mokslo
Švietimo ir mokslo ministerija
ministerijos salę Meilės Lukšienės,
kitą – Tautos edukacinės komisijos
vardu
19.

Vykdymo
terminas
2013 metų
IV ketvirtis

2013 metų
III–IV ketvirčiai

2013 metų
IV ketvirtis

2013 metų
II–IV ketvirčiai

2013 metų
II ketvirtis
2013 metų
II ketvirtis
2013 metų
III ketvirtis
2013 metų
IV ketvirtis
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Eil.
Priemonės pavadinimas
Nr.
24. Inicijuoti Meilės Lukšienės pradėto
mokslinio leidinio „Lietuvos
mokykla. XIX a. I pusė“ (Lietuvos
mokyklos ir pedagoginės minties
istorijos šaltinių antologija)
parengimą
25. Pakartotinai išleisti Meilės Lukšienės
knygą „Jungtys“
26. Sudaryti ir išleisti Meilės Lukšienės
straipsnių rinkinį, skirtą
kultūrologijos, edukologijos ir
švietimo reformos klausimams, anglų
ir rusų kalbomis
27. Sudaryti ir išleisti Meilės Lukšienės
straipsnių rinkinį iš Lietuvos kultūros
istorijos
28. Sudaryti ir išleisti Meilės Lukšienės
darbų bibliografiją
29.

30.

Gavus šeimos sutikimą, sudaryti ir
išleisti Meilės Lukšienės genealoginį
šeimos medį „Moderniosios Lietuvos
inteligentijos kilmė“
Sukurti dokumentinį edukacinį filmą
apie Meilę Lukšienę

Išleisti kompaktinę plokštelę su
Meilės Lukšienės paskaitomis
(paskutinė kalba apie pedagogikos
istoriją, kalba Lietuvos Respublikos
Seime per Lietuvos
nepriklausomybės 10-mečio
minėjimą, kitos)
32. Išleisti Meilei Lukšienei skirtą
plakatą
III. VIEŠINIMAS
33. Parengti logotipą, skirtą Meilės
Lukšienės 100-osioms gimimo
metinėms, UNESCO minimai
sukakčiai
34. Skelbti aktualius tekstus, užsakytus
straipsnius, susijusius su Meile
Lukšiene ir švietimo reformos
idėjomis
35. Rengti viešosios įstaigos Lietuvos
nacionalinio radijo ir televizijos
laidas
36. Išleisti voką, skirtą Meilei Lukšienei
31.

37.

Parengti straipsnius pagrindinėmis
Europos Sąjungos kalbomis apie
Meilę Lukšienę ir Lietuvos švietimo
sistemą (papildyti interneto svetainę
www.vikipedija.lt)

Priemonės vykdytojai
Lietuvos edukologijos universitetas
(Istorijos ir Edukologijos fakultetai)

Švietimo ir mokslo ministerija
Švietimo ir mokslo ministerija

Vykdymo
terminas
2014 metų
I ketvirtis

2013 metų
III ketvirtis
2014 metų
I ketvirtis

Švietimo ir mokslo ministerija

2014 metų
I ketvirtis

Lietuvos nacionalinė Martyno
Mažvydo biblioteka,
Švietimo ir mokslo ministerija
Lietuvos valstybės istorijos archyvas,
Švietimo ir mokslo ministerija

2013 metų
III ketvirtis

Švietimo ir mokslo ministerija,
viešoji įstaiga Lietuvos nacionalinis
radijas ir televizija
Švietimo ir mokslo ministerija,
viešoji įstaiga Lietuvos nacionalinis
radijas ir televizija

2014 metų
I ketvirtis

Lietuvos nacionalinė UNESCO
komisija

2013 metų
II ketvirtis

Lietuvos nacionalinė UNESCO
komisija

2013 metų
II ketvirtis

Švietimo ir mokslo ministerija,
Lietuvos nacionalinė Martyno
Mažvydo biblioteka

2013 metų
II–IV ketvirčiai

viešoji įstaiga Lietuvos nacionalinis
radijas ir televizija,
Švietimo ir mokslo ministerija
akcinė bendrovė Lietuvos paštas

2013 metų
II–IV ketvirčiai

Švietimo ir mokslo ministerija,
Lietuvos edukologijos universitetas,
viešoji įstaiga Spaudos, radijo ir
televizijos rėmimo fondas

2013 metų
IV ketvirtis

2014 metų
I ketvirtis

2013 metų
III ketvirtis
2013 metų
III ketvirtis

5
Eil.
Priemonės pavadinimas
Nr.
38. Skelbti socialinę reklamą (stulpai su
Meilės Lukšienės tekstais, skrajutės
lietuvių ir anglų kalba)

Priemonės vykdytojai
Vilniaus miesto savivaldybė,
Švietimo ir mokslo ministerija,
Lietuvos nacionalinė Martyno
Mažvydo biblioteka

__________________

Vykdymo
terminas
2013 metų
III–IV ketvirčiai

