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DEL ETNINES KULTUROS TARYBOS SUKURIMO IGYVENDINANT TARYBV IR
KOMISIJU PRIE KULTUROS MINISTERIJOS PERTVARK.{

Etnines kultiiros globos taryba (toliau - EKGT) pagal Lietuvos Respublikos etnines

kulturos valstybines globos pagrindq istatym4 (toliau - fstatymas) yra ekspertine ivairiq etnines

kult[ros sridiq atstovus sujungianti institucija, padedanti Seimui ir Vyriausybei sprgsti

strateginius etnines kultrlros valstybines globos ir politikos bei nematerialaus kulturos paveldo

apsaugos klausimus. EKGT ekspertai i5nagrinejo Lietuvos Respublikos kulturos ministro 2018

m. balandZio 3 d. isakymu Nr. fV-334 patvirtintas Patariamqjq Kult[ros ministerijos tarybq,
komisijq ir darbo grupiq sudarymo rekomendacijas (toliau - Rekomendacijos) ir teigiamai

ivertino 5i dokument4. EKGT ekspertai taip pat i5nagrinejo Kult[ros ministerijos 2018-04-17
vie5ai paskelbt4 informacij4, kad ministerija pertvarko savo patariam4sias tarybas ir komisijas.
Sis klausimas 2018-05-03 buvo aptartas EKGT posedyje ir buvo nutarta kreiptis i Kult[ros
ministerij4 teikiant siulym4 sukurti Etnines kult[ros srities tarybq kaip patariamqji ministerijos
organ4.

Etnines kulturos sritis yra ivardya Lietuvos Respublikos kultDros ministerijos nuostatuose,
patvirtintuose Lietuvos Respublikos Vyriausybes 2010 m. spalio 13 d. nutarimu Nr. 1469. Be to,

[statymo 5 straipsnio 3 dalis ipareigoja Kultlros ministerij4 pagal savo kompetencij4 uZtikrinti
etnines kult[ros politikos ir nematerialaus kultlros paveldo apsaugos igyvendinim4 ir sudaryti
s4lygas etninds kultfiros veiklai, sklaidai ir tyrimams. Nepriklausomybes pradZioje Kulturos
ministerijoje buvo isteigtas atskiras Etnines kultlros skyrius, tadiau po ivairiq ministerijos
struktlros reformq jis buvo panaikintas ir Siuo metu ministerijoje nera nd vieno padalinio,
atsakingo uZ etnines kulturos srities valstybing glob4, tera tik Etnines kulturos ekspertq komisija.
AtsiZvelgiant 1 tai, kad Rekomendacijq 7 punkte ivardytas siekis Kultflros ministerijoje isteigti
visq kultflros sridiq tarybas, bfltina sukurti ir Etnines kultDros tarybq. Tai butq svarbus Zingsnis

tiek igyvendinant fstatym4, tiek Kulturos ministerijos funkcijas, ivardytas jos nuostatuose.

Manome, kad ministerijoje steigiamos Etnines kultlros tarybos sudetyje turetq blti atstovai,
iSmanantys Sias etnines kultDros sritis: 1) kalendorines Sventes bei kitus paprodius; 2) muzikini
folklor4; 3) Sokamqji ir Laidybini folklor4; 4) sakytini folklor4; 5) tautodailg; 6) tradicinius
amatus; 7) kulinarini paveld4.

EKGT yra pasirengusi bendradarbiauti su KultUros ministerija siekiant uZtikrinti etnines

kultUros valstybing glob4 ir yra pasirengusi teikti ekspertines iSvadas pasitelkiant ivairiq etnines

kultDros sridiu atstovus.
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