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M. K. O GINSKIUI – 250

2015-IEJI LIETUVOJE
PASKELBTI MYKOLO KLEOPO
OGINSKIO METAIS

P A R E N G Ë J U R G I S ÞELVYS

2014 m. birþelio 3 d. Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos Komunikacijos departamentas paskelbë, jog „Seimas, atsiþvelgdamas á tai, kad kitais metais sukanka 250 metø, kai gimë iðkilus valstybës ir
visuomenës veikëjas, diplomatas, kompozitorius Mykolas Kleopas Oginskis, ir á tai,
kad ðià sukaktá 2013 m. lapkrièio mënesá
UNESCO ir valstybës narës átraukë á pasaulio kultûrai, ðvietimui, mokslui, istorinei atminèiai svarbiø sukakèiø sàraðà, paskelbë
2015-uosius Mykolo Kleopo Oginskio metais. Uþ Seimo nutarimà (projektas Nr. XIIP1229(3) balsavo visi 76 balsavime dalyvavæ Seimo nariai.
Ðá sprendimà parlamentas priëmë vertindamas M. K. Oginskio, daugeliu talentø
pasiþymëjusios XVIII a. pab. – XIX a. pr. asmenybës (politiko, diplomato, Abiejø Tautø
Respublikos Seimo nario, Vilniaus universiteto mokslo tarybos garbës nario, Lietuvos Didþiosios Kunigaikðtystës sukilëliø vyriausybës – Lietuvos tautinës aukðèiausiosios tarybos – nario, socialiniø reformø idëjø puoselëtojo, raðytojo memuaristo, kompozitoriaus) indëlá, turiningà ir gausø dokumentiná, literatûriná, muzikiná palikimà.
Priimtame dokumente pabrëþiamas
M. K. Oginskio aktyvus dalyvavimas politinëje, valstybës valdymo, ðvietimo, socialiniø reformø (ypaè baudþiavos panaikinimo),
kultûros prieinamumo didinimo ir visuomenës kûrybiðkumo skatinimo, kultûrinio sàmoningumo ugdymo srityse.
Seimas Vyriausybei pasiûlë iki 2014 m.
liepos 1 d. parengti ir patvirtinti M. K. Oginskio 250-øjø gimimo metiniø minëjimo programà, kuri áprasmintø socialines, kultûros,
mokslo, technikos naujoves pralenkusiø
garsios asmenybës idëjø tæstinumà, kad bûtø ugdoma visuomenës valstybinë savivoka
ir pilietinë atsakomybë, turtinama kultûros
paveldo istorija, plëtojami tarptautiniai kultûriniai ryðiai. Taip pat Vyriausybei pasiûlyta

2015 metø valstybës biudþete numatyti lëðø minëjimo programai
ágyvendinti.“
Atsiþvelgdamas á Lietuvos Respublikos
Seimo 2014 m. birþelio 3 d. nutarimà Nr. XII907 „Dël 2015 metø paskelbimo Mykolo
Kleopo Oginskio metais ir Mykolo Kleopo
Oginskio 250-øjø gimimo metiniø minëjimo
programos“, Lietuvos Respublikos ministras pirmininkas Algirdas Butkevièius
2014 m. liepos 18 d. pasiraðë potvarká Nr.
133 „Dël darbo grupës sudarymo“.
Darbo grupës vadovas – Vyriausybës
kanclerio pirmasis pavaduotojas Remigijus
Motuzas. Grupës nariai: Lolita Bytautaitë –
Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos prodiuserë; Antanas Èerneckis – Rietavo savivaldybës meras; Vydas Dolinskas – Nacionalinio muziejaus Lietuvos Didþiosios Kunigaikðtystës valdovø rûmø direktorius; Alfredas Jomantas – Kultûros paveldo departamento prie Kultûros ministerijos Registro
tvarkymo, vieðøjø ryðiø ir edukacijos skyriaus vedëjas; Faustas Latënas – Ministro
Pirmininko patarëjas; Jonas Mickus – Lietuvos savivaldybiø asociacijos patarëjas
ðvietimo ir kultûros klausimais; Danutë Mukienë – Lietuvos dailës muziejaus filialo Lietuvos muziejø informacijos, skaitmeninimo
ir LIMIS centras vedëja; Nomeda Poderienë – Vyriausybës kanceliarijos Vieðojo valdymo ir socialinës aplinkos departamento
Ðvietimo, mokslo ir kultûros skyriaus patarëja; Juozas Raguckas – Valstybinio turizmo departamento prie Ûkio ministerijos direktoriaus pavaduotojas; Vytas Rutkauskas
– Rietavo Oginskiø kultûros istorijos muziejaus direktorius; Laima Rutkauskienë –
Ðvietimo ir mokslo ministerijos Bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo departamento
Pagrindinio ir vidurinio ugdymo skyriaus vyresnioji specialistë; Gitana Skripkaitë –
Uþsienio reikalø ministerijos Informacijos
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ir vieðøjø ryðiø departamento Projektø valdymo skyriaus vedëja; Ona Ðaltytë – Kultûros ministerijos Meno ir kûrybiniø industrijø politikos departamento Istorinës kultûrinës atminties áprasminimo skyriaus vedëja; Ramunë Ðmigelskytë-Stukienë – Lietuvos istorijos instituto Lietuvos Didþiosios
Kunigaikðtystës skyriaus vedëja; Milda Valanèiauskienë – Lietuvos nacionalinës UNESCO komisijos sekretoriato Kultûros programø vadovë.
Ministras pirmininkas ðiai darbo grupei
pavedë parengti Mykolo Kleopo Oginskio
250-øjø gimimo metiniø minëjimo programos
projektà ir jà iki 2014 m. rugsëjo 15 d. pateikti Lietuvos Respublikos Vyriausybei.
Regionø kultûriniø iniciatyvø centras (þurnalo „Þemaièiø þemë“ redakcija) 2014 m.
ágyvendina du projektus, skirtus pasirengimui M. K. Oginskio jubiliejiniams metams.
Vykdant projektà „Prakalbinkime archyvus, muziejø ir bibliotekø rinkinius“, renkama ir tikslinama informacija apie kunigaikðèiø Oginskiø giminës gyvenimà ir veiklà Lietuvoje, interneto vartotojams sudaroma galimybë iðsamiau susipaþinti su M. K. Oginskio
raðytiniu ir kitu kûrybiniu palikimu. Iðsamiau
su ðio projekto rezultatais skaitytojai gali
susipaþinti RKIC administruojamoje interneto svetainëje „Þemaitija“ www.samogit.lt.
Vykdant antràjá projektà („Mykolo Kleopo Oginskio „Laiðkai apie muzikà“) ið prancûzø kalbos á lietuviø kalbà ðiemet planuojama iðversti M. K. Oginskio XIX a. pradþioje paraðytà rankraðtá „Laiðkai apie muzikà“
ir já iðleisti atskira knyga.

