
 

 

                                                                                                       PATVIRTINTA 

              Etninės kultūros globos tarybos 

    2018 m. balandžio 10 d.  

    nutarimu Nr. TN-5      
 

 

BENDRIEJI REGIONINIŲ ETNINĖS KULTŪROS GLOBOS TARYBŲ 

N U O S T A T A I  

  

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Regioninės etninės kultūros globos tarybos (toliau – Regioninės tarybos) yra Etninės 

kultūros globos tarybos (toliau – Taryba) padaliniai, veikiantys Lietuvos etnografiniuose regionuose 

(toliau – regionai) – Aukštaitijoje, Dzūkijoje (Dainavoje), Suvalkijoje (Sūduvoje), Žemaitijoje, 

Mažojoje Lietuvoje. Pagrindinė Regioninių tarybų paskirtis – padėti Tarybai spręsti strateginius 

etninės kultūros globos, plėtros ir politikos klausimus regione.  

2. Regioninės tarybos savo veikloje vadovaujasi Etninės kultūros valstybinės globos pagrindų 

įstatymu, Etninės kultūros globos tarybos nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Seimo 2004 

m. lapkričio 2 d. nutarimu Nr. IX-2532 (Lietuvos Respublikos Seimo 2016 m. lapkričio 8 d. 

nutarimo Nr. XII-2765 redakcija), Etninės kultūros globos tarybos darbo reglamentu, patvirtintu 

Tarybos nutarimu Nr. TN-3 2018 m. vasario 20 d., šiais Nuostatais ir kitais teisės aktais. 

3. Regioninių tarybų pavadinimai ir jų trumpiniai: Aukštaitijos regioninė etninės kultūros 

globos taryba (Aukštaitijos taryba), Dzūkijos (Dainavos) regioninė etninės kultūros globos taryba 

(Dzūkijos (Dainavos) taryba), Suvalkijos (Sūduvos) regioninė etninės kultūros globos taryba 

(Suvalkijos (Sūduvos) taryba), Žemaitijos regioninė etninės kultūros globos taryba (Žemaitijos 

taryba), Mažosios Lietuvos regioninė etninės kultūros globos taryba (Mažosios Lietuvos taryba). 

4. Regioninių tarybų darbo organizavimo tvarka, Regioninių tarybų narių teisės ir pareigos, 

narių įgaliojimų nutraukimas bei kitos Regioninės tarybos veiklą apibrėžiančios pagrindinės 

nuostatos įvardytos Regioninės etninės kultūros globos tarybos tipiniame darbo reglamente.    

 

II SKYRIUS 

REGIONINIŲ TARYBŲ TIKSLAS, UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS 

 

5. Regioninių tarybų tikslas – siekti visapusiškos etninės kultūros globos ir plėtros 

etnografiniame regione, laiduojančios regioninio savitumo išsaugojimą, tautinio tapatumo ir 

savimonės stiprinimą. 

6. Svarbiausi Regioninių tarybų uždaviniai:  

6.1. padėti Tarybai spręsti strateginius etninės kultūros globos, plėtros ir politikos klausimus 

etnografiniame regione.  

6.2. užtikrinti Tarybos priimtų sprendimų įgyvendinimą regione; 

6.3. padėti Tarybai koordinuoti etninės kultūros plėtrą ir valstybinę globą regione, teikti 

išvadas ir pasiūlymus regiono savivaldybėms ir valstybės institucijoms etninės kultūros bei 

nematerialaus kultūros paveldo klausimais; 



 

 

6.4. analizuoti etninės kultūros globos ir plėtros, nematerialaus kultūros paveldo apsaugos 

regione būklę, teikti Tarybai informaciją, išvadas ir pasiūlymus etninės kultūros globos regione 

klausimais; 

6.5. ugdyti tautinę ir regioninę savimonę, propaguoti etninės kultūros, kaip svarbios 

visuomenei vertybės, sampratą regione.  

7. Regioninės tarybos, vykdydamos joms pavestus uždavinius: 

7.1. renka informaciją, analizuoja ir vertina regione vykdomą etninės kultūros globos ir 

plėtros, nematerialaus kultūros paveldo apsaugos veiklą, rengia siūlymus, kaip šią veiklą tobulinti ir 

plėtoti; 

7.2. nagrinėja etnografiniame regione esančių savivaldos institucijų parengtas etninės kultūros 

plėtros programas ir projektus, teikia savo išvadas ir pasiūlymus Tarybai, savivaldos ir 

valstybinėms institucijoms, aukštosioms mokykloms, verslininkams bei kitiems suinteresuotiems 

etninės kultūros plėtra regione asmenims; 

7.3. teikia siūlymus ir išvadas savivaldybėms dėl etninei kultūrai, nematerialaus kultūros 

paveldo apsaugai skiriamų valstybės biudžeto asignavimų, dėl finansavimo tvarkos tobulinimo, 

programinio ir konkursinio finansavimo, lėšų naudojimo veiksmingumo; 

7.4. skatina regiono institucijų, organizacijų ir fizinių asmenų dalyvavimą įgyvendinant 

valstybines programas, susijusias su etninės kultūros globa; 

7.5. teikia siūlymus ir išvadas savivaldybėms dėl etninės kultūros objektų funkcionavimo 

užtikrinimo, dėl naujų institucijų ir infrastruktūros objektų steigimo; 

7.6. teikia Tarybos interneto svetainei ir plačiajai visuomenei informaciją apie etnografinį 

regioną, Regioninės tarybos veiklą ir duomenis apie regione vykstančią etnokultūrinę veiklą; 

7.7. kartą per metus organizuoja bendrus posėdžius su Etninės kultūros globos taryba / tarybos 

nariais regione.  

 

III SKYRIUS 

REGIONINIŲ TARYBŲ TEISĖS IR PAREIGOS  

 

8. Regioninės tarybos, įgyvendindamos joms pavestus uždavinius ir funkcijas, turi teisę: 

8.1. teisės aktų nustatyta tvarka gauti iš regiono savivaldybių ir valstybės institucijų bei įstaigų 

informaciją, paaiškinimus, sprendimus, jų rengiamus projektus ir kitus dokumentus, susijusius su 

etninės kultūros globa ir plėtra, nematerialaus kultūros paveldo apsauga; 

8.2. kviesti į savo posėdžius regione veikiančių valstybės ir savivaldybių valdžios ir valdymo 

institucijų atstovus, kai svarstomi su jų kompetencijos sritimis susiję klausimai; dalyvauti šių 

institucijų posėdžiuose, kai juose nagrinėjami regiono etninės kultūros valstybinės globos 

klausimai; 

8.3. teikti išvadas bei siūlymus regiono savivaldybių ir valstybės institucijoms bei įstaigoms 

dėl nematerialaus etnokultūrinio paveldo nustatymo, kaupimo, saugojimo ir tyrimo, etninės kultūros 

gyvosios tradicijos apraiškų palaikymo bei sklaidos, etninės kultūros ugdymo, tautinio paveldo 

produktų ir kultūrinio turizmo, kitais etninės kultūros plėtros ir globos klausimais; 



 

 

8.4. sudaryti savo nuolatines ir laikinąsias darbo grupes ir (ar) siūlyti kandidatus į Tarybos 

sudaromas nuolatines ir laikinąsias darbo grupes įvairių etninės kultūros ir nematerialaus kultūros 

paveldo problemoms nagrinėti ir sprendimams priimti; 

8.5. išrinkti regione labiausiai nusipelniusius etninės kultūros srityje asmenis ir juos 

apdovanoti ar siūlyti apdovanoti Tarybai; 

8.6. siūlyti Tarybos kandidatus nacionalinėms ir valstybinėms premijoms gauti už nuopelnus 

puoselėjant etninės kultūros tradicijas regione; 

8.7. teikti siūlymus viešosios informacijos rengėjams ir skleidėjams dėl etninės kultūros 

sklaidos, skelbti regioninėje žiniasklaidoje Regioninės tarybos nutarimus ir kitą informaciją apie 

Regioninės tarybos veiklą;  

8.8. organizuoti konferencijas ir kitus renginius strateginiais etninės kultūros plėtros ir 

valstybinės globos, nematerialaus kultūros paveldo apsaugos regione klausimais; 

8.9. savo vardu teikti juridiniams ir fiziniams asmenims raštus pagal Tarybos pirmininko 

patvirtintą tvarką.  

9. Kiekviena Regioninė taryba privalo: 

9.1. deleguoti savo Regioninės tarybos atstovą į Tarybą; 

9.2. svarstyti jos kompetencijai priskirtus klausimus ir priimti sprendimus; 

9.3. teikti savo veiklos ataskaitas Tarybai; 

9.4. informuoti visuomenę apie etninės kultūros globą bei plėtrą regione. 

 

IV SKYRIUS 

REGIONINIŲ TARYBŲ SUDARYMAS  

 

10. Kiekvieną Regioninę tarybą sudaro ne mažiau kaip 14, bet ne daugiau kaip 30 narių, 

išmanančių etninę kultūrą ir jos sklaidos sritis. Narius į Regioninę tarybą 4 metų kadencijai 

deleguoja tame etnografiniame regione veikiančios asociacijos, valstybės ir savivaldybių 

institucijos, susijusios su etninės kultūros globa ir plėtra.  

11. Regioninė taryba ne mažiau kaip 3 mėnesiai prieš savo kadencijos pabaigą aptaria ir 

numato institucijas bei organizacijas, kurios galėtų deleguoti savo atstovus į Regioninę tarybą, 

sudaro jų sąrašą ir teikia tvirtinti Tarybai. Patvirtinus sąrašą, Tarybos administracija išsiunčia sąraše 

nurodytoms institucijoms ir organizacijoms kvietimus deleguoti narius į Regioninę tarybą. 

Organizacinį naujosios kadencijos Regioninės tarybos sudarymo darbą atlieka tam regionui 

priskirtas Tarybos administracijos specialistas. Personalinę kiekvienos Regioninės tarybos sudėtį 

tvirtina Taryba.  

12. Kiekviena Regioninė taryba pirmajame savo posėdyje dalyvaujančių narių balsų dauguma 

renka savo pirmininką ir jo pavaduotoją (pavaduotojus) dviejų metų kadencijai, kuriuos tvirtina 

Taryba. 

13. Regioninės tarybos posėdis yra teisėtas, kai jame dalyvauja ne mažiau kaip pusė visų 

Regioninės tarybos narių. Regioninės tarybos sprendimai priimami posėdyje dalyvaujančių 

Regioninės tarybos narių balsų dauguma. Regioninės tarybos nariui netekus įgaliojimų, kvorumas 

skaičiuojamas pagal realų Regioninės tarybos narių skaičių. Balsams pasiskirsčius po lygiai, 



 

 

sprendimą lemia posėdžio pirmininko balsas. Jeigu posėdyje dalyvauja mažiau kaip pusė 

Regioninės tarybos narių, rengiamas Regioninės tarybos pasitarimas. 

14. Regioninės tarybos pirmininkas gali eiti šias pareigas ne daugiau kaip 4 kadencijas iš eilės.  

Regioninės tarybos pirmininkas:  

14.1. vadovauja Regioninei tarybai, organizuoja jos darbą ir atsako už jos veiklą; 

14.2. pirmininkauja Regioninės tarybos posėdžiams ir atsako už jos veiklą bei priimtus 

sprendimus; 

14.3. parašu tvirtina Regioninės tarybos nutarimus; 

14.4. atstovauja Regioninei tarybai; 

14.5. informuoja Regioninę tarybą apie veiklą tarp posėdžių; 

14.6. prireikus įgalioja kitą Regioninės tarybos narį atstovauti Regioninei tarybai;  

14.7. ne rečiau kaip kartą per metus atsiskaito Tarybai už Regioninės tarybos darbą. 

15. Kai Regioninės tarybos pirmininkas laikinai negali eiti pareigų, šių Nuostatų 14.2, 14.3, 

14.4 ir 14.5 punktuose nurodytas funkcijas atlieka vienas iš Regioninės tarybos pirmininko 

pavaduotojų. Pirmininko pavaduotojai gali kuruoti tam tikras etninės kultūros sritis arba regiono 

teritorijas. 

16. Regioninės tarybos pirmininkas, pirmininko pavaduotojas (pavaduotojai) ir Regioninės 

tarybos nariai savo pareigas atlieka nenutraukdami savo darbo santykių pagrindinėje darbovietėje. 

17. Taryba kiekvienai Regioninei tarybai skiria etatinį Tarybos administracijos darbuotoją – 

vyriausiąjį specialistą, padedantį organizuoti darbą regione. Jis yra tiesiogiai pavaldus Tarybos 

pirmininkui ir atskaitingas Regioninės tarybos pirmininkui, atsako už Regioninei tarybai perduotą 

materialinį turtą.   

 

V SKYRIUS 

REGIONINIŲ TARYBŲ LĖŠOS 

 

18. Taryba skiria kiekvienos Regioninės tarybos darbui reikalingas lėšas, kurias sudaro: 

18.1. lėšos iš Tarybos biudžeto; 

18.2. Lietuvos Respublikos ir užsienio juridinių bei fizinių asmenų tikslinės lėšos;  

18.3. kitos teisėtu būdu įgytos tikslinės lėšos. 

 

___________________ 


