LIETUVAI PAGRAŽINTI DRAUGIJOS veiklos PLANAS 2017 metams

2017 metus LR Seimas paskelbė piliakalnių atminties ir tvarkyno metais. Kartu su
savivaldybėmis, švietimo įstaigomis, bendruomenėmis ir NVO ,ruoškime piliakalnių renovacijos
projektus,organizuokime talkas ir istorinės atminties renginius.
Pasitinkant Lietuvos atkūrimo 100– mečio jubiliejų, visoje Lietuvoje organizuosime tradicinę
Tautos vienijimo sąšauką“Piliakalnių šviesa“ ant 100 piliakalnių ,valstybės dieną-Liepos 6-tąją 21
val.,giedant Lietuvos Himną visoje šalyje ir lietuvių bendruomenėse pasaulyje...
Su Žemės ūkio ir Aplinkos ministerijomis,savivaldybėmis inicijuosime Respublikinį
sodybų,gyvenviečių ir ūkininkų ūkių aplinkos apžiūrą-konkursą.,skirtą Lietuvos atkurimo 100mečiui, kad jubiliejaus Garbei sužydėtų visa Lietuva.. Kaupsime ir platinsime grožio puoselėtojų
patyrimą,skleisime aplinkosauginę informaciją.
Draugija yra NVO 25 patriotinių organizacijų, padedančių stiprinti Lietuvos valstybės
gynybinius pajėgumus koordinacinės tarybos (NOKT) narys. Tampriai bendradarbiaujame su Krašto
apsaugos ministerija ir Kariuomenės vadovybe, su Vilniaus įgulos karininkų Ramove, organizuojame ir
dalyvaujame visuose kariuomenės ir visuomenės renginiuose. Kartu su kitomis NOKT narėmis,jaunimo
organizacijomis ugdome karių ir jaunosios kartos pilietiškumą,patriotizmą,pasididžiavimą
savoTėvyne,,visuomenės švietimą šalies gynybos klausimais.
Lietuvai pagražinti draugijos valdyba ir LPD skyriai rajonuose organizuos ir aktyviai dalyvaus Žemės
dienos ,paukščių sutikimo,aplinkos tvarkymo renginiuose ir valstybės šventėse, istorinių datų minėjimuose,
konferencijose, mokymuose, seminaruose.
LPD yra Lietuvos Kultūros Kongreso tarybos narys,taip pat ir asocijacijos „Consilia academica“ –
(kad Lietuva neišsivaikščiotų) tarybos narys,kartu organizuojame ir dalyvaujame
posėdžiuose,konferencijose,sprendžiant kultūros problemas,siūlome sprendimus emigracijos stabdymui.
Toliau organizuosime Nacionalinio Susitarimo „Kad Lietuva neišsivaikščiotų“iškilmingą pasirašymą
regionuose ,kad pareigą ir atsakomybę už Lietuvos išlikimą prisiimtų kiekvienas pilietis asmeniškai.
Draugija ir Jos skyriai yra Lietuvos Kaimo Tinklo narys ir gali teikti paraiškas ŽŪM Nacionalinei
mokėjimų agantūrai,ES paramai gauti.
Draugija, tapusi vieną didžiausių visuomeninių organizacijų, apimančių visą Lietuvą, kantriai ir
nuosekliai toliau kels Tautos dvasią,ugdys bendruomeniškumą, vienys piliečių pastangas gražinti Lietuvą
ir gerinti žmonių gyvenimą..
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a
sausio 05 d..

Renginio pavadinimas
LPD Valdybos ir NOKT Vytautų
klubo susirinkimas,bendradabiavimo
ir planų aptarimas

Laikas ir vieta

Atsakingi
asmenys

01mėn.05 d. 16 val..
Vilniaus Karininkų Ramovėje

LPD p-kas
J.Dingelis,
p-ko pav. R. Oleka,
pav.J. Ivoška, ,
Antanas Burokas

Sausio 07 d.

NOKT ir jaunimo organizacijų
vadovų susitikimas su LR Krašto
apsaugos ministru Juozu Oleka

VĮK Ramovė

LPD p-kas, NOKT
narys,J.Dingelis

17 val.

LPD ir NOKT narys
A.Burokas,
R Oeka,J. Ivoška

sausio 12-13

1990-01-13d.minėjimas LR Seime,
prie laužų,Vilniaus įgulos Karininkų
Ramovėje.NOKT apdovanojimų „už
nuopelnus Vilniui ir Tautai“įteikimas

01mėn. 12-13d.
LR Seimas,
Ramovė

LPD p-kas, NOKT
narys, J.Dingelis
LPD valdybos narys
Antanas Burokas,pav.
R.Oleka, J.Ivoška

Sausio 27 d.

LPD valdybos ir „Consilia
akademiika“ konferencija „2017
–tieji Piliakalnių metai !
Ką daryti ?

Sausio 27 d.

NOKT tarybos narių susitikimas
Su LR Seimo NSGK p-ku
Vytautu.. Baku

LR Seime 10 val.

.Vasario 5 d.

LPD Garbės nario, ambasadoriaus
Vytauto Antano Damravos mirties
metinių minėjimas

10.30 val. mišios šv. Ignoto bažnyčioje,
12.30 val minėjimas Vilniaus karininkų
ramovės didžioje salėje

J. Dingelis, A.
Burokas,. Gaudentas
Aukštikalnis

Vasario 5 d.

LPD skyrių pirmininkų ir valdybos
posėdis, veilos plano 2017 metams
aptarimas ir patvirtiinimas.

15 val.. Vilniaus įgulos karininkų
ramovėje

LPD skyrių vadovai ir
valdyba

vasario13-16. .

LT Nepriklausomybės 1918-0216 dienos - 99-mečio minėjimas.

Vasario 1 5 d.

Lietuvos atkurimo 99 –tųjų
metinių minėjimas Rokiškyje su
Rokiškio LPD skyriumi ir
Kavoliškių bendruomene

2017.01.27 d. 10 val. Kauno Karininkų
ramovėje

Vilniaus Karininkų Ramovėje

11 val. Rokiškio r. Kavoliškių
bendruomenės centre

LPD p-kas ir „consilia
academica“ tarybos
narys J. Dingelis,
akademikas, LPD
Garbės narys R.
Grigas
LPD p-ko
Pavaduotojai
R. Oleka ir J. Ivoška,
A.Burokas

NOKT ir LPD
valdyba
LPD valdyba
J.Dingelis, J.
Ivoška,A. Burokas
NOKT p-kas
A. Narutis,

Kovo 11 d

Kovo 10-11 d.
Kovo 20d.

Lietuvos nepriklausomybės
atkurimo 26 –tųjų metinių
minėjimas Olandijoje kartu su
Amsterdamo lietuvių
bendruomene

Dalyvavimas Kovo 11-tosios,LT
atkurimo minėjimo renginiuose
Organizuoti ir dalyvauti Žemės
dienos renginiuose
Vilniuje,VGTU ir rajonuose

Kovo- balandžio
mėn.

Organizuoti ir dalyvauti miškų,
parkų, skverų, pakelių aplinkos
tvarkymo talkose, paukščių
sutikimo šventėse.

balandžio –
gruodžio mėn..

Lietuvos atkurimo 100- mečio
minėjimai ir Istorijos
pamokos“lietuvių tautos išlikimo
drama‘ --seminarai.mokyklose,

11 val. Amsterdamo lietuvių
bendruomenės centre

LPD valdybos p-kas
Juozas Dingelis

LR Seimas

Balandžio mėn.

Žygis per žydinčią Dainavą ir
Sūduvą“ su dviračiais skirtas
Lietuvos 100 -mečiui , aplankant
laisvės kovų vietas, paminklus ir
piliakalnius

NOKT Taryba

VĮK Ramovė

LPD valdyba

Rojonuose ir miestuose

LPD valdyba ,LPD
skyriai

Kovo 20 d.
03.20 d.- 04.30 d.
pakelėse, miškuose ir parkuose

04-12 mėn.pagal atskirą garfiką
Pakruojo,Telšių,Rokliškio,Kupiškio,Varė
nos, Šalčininkų, Vilniaus, Švenčionių,
Šiaulių,Kauno raj.

kaimo bendruomenėse,

Birželio 18 -24
dienomis

Amsterdamo lietuviu
bendruomenės
pirmininkė,

LPD , Šaulių sąjungos, ir Krašto
apsaugos bičiuių klubo nariai
2017.06.18 d.. 20 žmonių išvyksta iš
Vilniaus nustatytu 720 km. maršrutu ir
24 d. finišuoja Šakių miesto aikštėje.

Pasitinkant Lietuvos atkūrimo
100-metį Organizuoti patriotinio
ugdymo renginį-susitikimą su
Lietuvos Karo akademijos
kariūnais

05 mėn. Karo akademijos salėje

Rugpiūčio mėn

Su Panevėžio Karaliaus
Mindaugo bataliono kariais

Rugpiūčio mėn.

GegužėsBirželio mėn.

Pilietiniio, istorinio - patriotinio
ugdymo pamokos jaunimui ir
seminarai,,stiprinant krašto
gynybimius pajėgumus

LPD skyriai kartu su savivaldybėmis ,
mokyklomis, miesteliuose ir kaimuose
,pagal suderintą grafiką.

LPD Valdyba ,LPD
rajonų skyriai,
kordinuoja LPD
valdybos narys A.
Povilaitis, J. Dingelis,
R. Oleka

LPD p-kas
J. Dingelis, R.Oleka,
J.Ivoška, prof..
R.Grigas, A. Vaišvila,
LPD skyrių vadovai,
savivaldybės,,
mokyklos
LPD valdyba
J.Dingelis,Panevėžio
LPD sk .p-kas
V. Kartanas,pav. R.
Narkūnas,

NOKT Taryba
LPD valdybos p-kas
J. Dingelis,pav.
J.Ivoška

prof. A. Vaišvila, prof.
R Grigas, aktorius
Tomas Vaisieta
LPD valdyba ir LPD
skyrių
pirmininkai,savivaldy
bės

Liepos 6 d.

Tautos vienijimo sąšauka
„Pliakalnių šviesa“ Lietuvos 100
– mečio garbei visoje Lietuvoje
ant 100 piliakalnių ir Lietuvių
bendruomenėse pasaulyje ,

Ant Lietuvos piliakalnių, prie paminklo
karaliui Mindaugui ir pasaulip Lietuvių
bendruomenėse.,kitose Valstybė dienos
šventės vietose vienu metu uždegant
aukurus,fakelus, deklamuojant
patriotines eiles ir giedant Lietruvos
Himną.

LPD valdyba, LPD
rajonų skyriai,
NOKT Taryba,
savivaldybės,
seniūnijos,mokyklos,
pasaulio LB vadovai

21 val.
Liepos15 d.

Gegužės- spalio
mėn.

„Žalgirio“ mūšio 607-tųjų metinių
minėjimas

Respublikinis
sodybų,gyvenviečių,Ūkininkų
ūkių , švietimo įstaigų aplinkos
apžiūra –konkursas -2017

I5 val.prie „Žalgirio“mūšio 600 –mečio
atminimo ąžuoliuko šalia paminklo
Karaliui Mindaugui.

Rajonuose 6-9mėn. ir laureatų pagerbimo
šventė-apdovanojimai
Kauno sporto halėje arba Vilniuje spalio
mėn.

rugsėjo mėn..

Kiekvieno
mėnesio
paskutinį
trečiadienį

LPD valdyba ir
NOKT Taryba
A.Burokas,
J.Dingelis, J. Ivoška,
R. Oleka ,
S.Povilaitis, Algis
Narutis
Aplinkos ir ŽŪ m-jos,
savivaldybės, LPD
Valdyba,skyriai,
LPD p-kasJ.Dingelis,
aktorius Tomas
Vaisieta

NVO padedančių stiprinti
valstybės gynybinius pajėgumus
koordinacinės tarybos (NOKT)
posėdžiai

Kiekvieno mėnesio paskutinį trečiadienį
17val. Ramovėje

p-kas,NOKT narys J.
Dingelis,
NOKT narys,Antanas
Burokas,
pav. Ramutis Oleka

01-12mėn.

Lapkričio mėn.

Dalyvavimas visuose valstybės
švenčių ir Lietuvos kariumenės
renginiuose kartu su NOKT ir
jaunimo organizacijomis

Lietuvos kariuomenės diena

visos valstybinės šventės , minėjimai

NOKT Taryba
LPD Valdyba
Jaunimo
organizacijos

Vilniaus krininkų ramovėje

Ramovė
LPD valdyba ir
NOKT A, Narutis
,J. Dingelis

Patvirtinta LPD valdybos paosėdyje 2017-2-5 d.

LPD Valdybos pirmininkas Juozas Dingelis

