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ĮVADAS 

 

Etninės kultūros globos taryba (toliau – EKGT) yra Lietuvos Respublikos Seimo 

įsteigta ir jam atskaitinga biudžetinė įstaiga. EKGT teisinį statusą nustato Etninės kultūros 

valstybinės globos pagrindų įstatymas ir Lietuvos Respublikos Seimo 2004 m. lapkričio 2 d. 

nutarimas Nr. IX-2532 „Dėl Etninės kultūros globos tarybos nuostatų patvirtinimo“. 

EKGT tikslas – skatinti etninės kultūros plėtotę, laiduojančią tautinio tapatumo ir 

savimonės išsaugojimą bei stiprinimą, savarankišką ir lygiavertį Lietuvos dalyvavimą 

pasaulio tautų kultūriniame gyvenime.  

Funkcijos ir kompetencija: teikti išvadas Seimui ir Vyriausybei apie strateginius 

etninės kultūros valstybinės globos ir politikos klausimus; padėti Vyriausybei formuoti ir 

įgyvendinti etninės kultūros politiką bei koordinuoti etninės kultūros valstybinę globą; teikti 

išvadas ir pasiūlymus valstybės institucijoms etninės kultūros klausimais; vertinti etninės 

kultūros globos politikos ir strategijos įgyvendinimo programas, teikti siūlymus valstybės 

institucijoms dėl programų tobulinimo; rengti įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su etninės 

kultūros globa, projektus; teikti valstybės institucijoms išvadas dėl teisės aktų projektų, 

susijusių su etninės kultūros globa; ugdyti visuomenės savimonę, propaguoti etninės kultūros, 

kaip svarbios visuomenei vertybės, sampratą, padėti Vyriausybei integruoti etninės kultūros 

globos idėjas į švietimo programas; inicijuoti Lietuvos etnografinių kaimų išsaugojimo 

ilgalaikės programos rengimą ir padėti Vyriausybei prižiūrėti jos įgyvendinimą; inicijuoti 

Etninės kultūros plėtros programos rengimą ir padėti Vyriausybei prižiūrėti jos įgyvendinimą; 

padėti Vyriausybei prižiūrėti etninės kultūros paveldo inventorizavimą; tvirtinti regioninių 

etninės kultūros globos tarybų – EKGT padalinių – nuostatus; teikti visuomenei informaciją 

apie EKGT veiklą. 

EKGT sudaro 21 narys, kuriuos Etninės kultūros globos tarybos nuostatų nustatyta 

tvarka skiria ir atšaukia Lietuvos Respublikos Seimas (Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros 

komiteto teikimu), Ministras Pirmininkas (aplinkos, kultūros bei švietimo ir mokslo ministrų 

teikimu), Lietuvos liaudies kultūros centras, Lietuvos universitetų rektorių konferencija, 

Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Lietuvių katalikų mokslo akademija, Lietuvos 

istorijos institutas, Lietuvos meno kūrėjų asociacija, Lietuvos muziejų asociacija, Lietuvių 

etninės kultūros draugija, Lietuvos kraštotyros draugija, Lietuvos ramuvų sąjunga ir 5 

regioniniai EKGT padaliniai. Šios kadencijos EKGT personalinė sudėtis (žr. 1 priedą) Seimo 

buvo patvirtinta 2013 m. gruodžio 19 d. nutarimu Nr. XII-713,  EKGT pirmininku keturių 

metų kadencijai išrinktas Virginijus Jocys, patvirtintas 2014 m. sausio 21 d. Seimo 

nutarimu Nr.  XII-759. 

2014 m. du EKGT nariai atsistatydino dėl asmeninių priežasčių, todėl juos delegavusios 

institucijos EKGT prašymu ruošiasi deleguoti į EKGT kitus savo atstovus  (Lietuvos 

universitetų rektorių konferencija vietoj Alvydo Mandeikos ir Mažosios Lietuvos regioninės 

etninės kultūros globos taryba vietoj Rimanto Balsio). Naujų EKGT narių įgaliojimus pagal 

EKGT nuostatų 10 punktą ruošiamasi patvirtinti artimiausiu metu. 

Lietuvos etnografiniuose regionuose veikia EKGT padaliniai – regioninės etninės 

kultūros globos tarybos: Aukštaitijos etninės kultūros globos taryba (toliau – Aukštaitijos 

taryba), Dzūkijos (Dainavos) etninės kultūros globos taryba (toliau – Dzūkijos (Dainavos) 

taryba), Suvalkijos (Sūduvos) etninės kultūros globos taryba (toliau – Suvalkijos (Sūduvos) 

taryba), Žemaitijos etninės kultūros globos taryba (toliau – Žemaitijos taryba), Mažosios 

Lietuvos etninės kultūros globos taryba (toliau – Mažosios Lietuvos taryba). Regioninių 

tarybų narių bendras skaičius 2014 m. – 125 nariai (personalinę regioninių tarybų sudėtį žr. 2 

priede). 

http://www3.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=7025&p_d=34972&p_k=1
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=357951


 

 EKGT ir jos regioninių padalinių veiklą aptarnauja EKGT sekretoriatas, kurį sudaro 

10 etatų: 1 – Tarybos pirmininkas ir sekretoriato vadovas, 2,5 – valstybės tarnautojai 

(vyriausieji specialistai, 1 – vyresnysis specialistas, 5,5 – specialistai (iš jų 5 aptarnauja 

regionines tarybas). 

  

I. ETNINĖS KULTŪROS GLOBOS TARYBOS VEIKLA 2014 M. 

 

2014 metai buvo pirmieji šios kadencijos EKGT veiklos metai.  

Iš viso surengti 9 EKGT posėdžiai (jų protokolų santraukas žr. 3 priede), kurie, Seimui 

2014-01-21 patvirtinus naujos kadencijos EKGT pirmininką, vyko nuo vasario mėn. kas 

mėnesį (išskyrus liepos ir rugpjūčio mėn.).  

Tarp EKGT posėdžių darbas vyko EKGT sudarytose ekspertų darbo grupėse, 

atsakingose už tam tikrą veiklos sritį (darbo grupių sudėtį žr. EKGT tinklapyje 

http://www3.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=7025&p_d=93851&p_k=1 Ekspertų darbo grupės 

iš viso surengė 2 posėdžius, analizuodamos joms pavestus klausimus (darbo grupių posėdžių 

protokolų santraukas žr. 4 priede):  

 Etninės kultūros paveldo grupė – 1 posėdį; 

 Švietimo ir mokslo grupė – 1 posėdį. 

2014 m. EKGT veikla buvo grindžiama 2014 m. kalendoriniu veiklos planu, 

patikslinant patvirtintu EKGT 2014-02-11 posėdyje (žr. 5 priedą). Toliau pateikiama ataskaita 

palyginant suplanuotus ir 2014 m. įgyvendintus EKGT darbus.  

 

http://www3.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=7025&p_d=93851&p_k=1
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1. EKGT SUPLANUOTŲ UŽDAVINIŲ 2014 M. ĮGYVENDINIMAS 

Tema Suplanuoti darbai Neplaniniai 

darbai 

Veiklos produktai1 EKGT siūlymų ir sprendimų 

realizacija 

1. EKGT 

2014 m. 

strateginis 

veiklos 

planas 

1.1. EKGT 2014- 

2016  m. strateginio 

veiklos plano 

tvirtinimas  

 
 EKGT 2014-2016 m. strateginis veiklos planas patvirtintas 2014-

01-10 EKGT pirmininko įsakymu Nr. ĮV-2; 

 2014-02-06 Žemaitijos taryba patvirtino savo veiklos 2013 m. 

ataskaitą ir 2014 m. veiklos planą; 

 2014-02-11 EKGT posėdyje patvirtino EKGT pirmininko V. Jocio 

2014–2018 m. veiklos programą, iš esmės pritarė EKGT 2013 m. 

veiklos ataskaitai; 

 2014-03-21 Suvalkijos (Sūduvos) taryba patvirtino savo veiklos 

2014 m. planą; 

 2014-04-25 Dzūkijos (Dainavos) taryba patvirtino savo veiklos 

2014 m. prioritetus, gaires ir uždavinius; 

 2014-12-08 Dzūkijos (Dainavos) taryba svarstė savo veiklos 2014 

m. ataskaitą, patvirtino savo veiklos 2015 m. prioritetus; 

 2014-12-09 EKGT aptarė EKGT 2015 m. veiklos kalendorinio 

plano rengimą, vadovaujantis EKGT 2014-2016 m. strateginiu veiklos 

planu; 

 2014-12-09 Aukštaitijos taryba patvirtino Aukštaitijos tarybos 

2010-2014 m. ataskaitą (baigiantis kadencijai); 

 2014-12-15 Aukštaitijos taryba patvirtino savo veiklos 2015 m. 

prioritetus; 

 2014-12-15 Žemaitijos taryba aptarė savo veiklos 2014 m. ataskaitą 

ir patvirtino savo veiklos 2015 m. prioritetus; 

 2014-12-19 Suvalkijos (Sūduvos) taryba svarstė savo veiklos 2014 

m. ataskaitą ir 2015 m. veiklos planą. 

FM, atsižvelgiant į EKGT pateiktą 

2014-2016 m. strateginį veiklos 

planą, padidino EKGT asignavimus 6 

proc. 

2014-05-14 LR Seimo Švietimo ir 

mokslo komitetas pritarė EKGT 2013 

m. veiklos ataskaitai, kurią pristatė 

EKGT pirmininkas V. Jocys.  

                                                 
1  Terminas produktas pasirinktas vadovaujantis Valstybės kontrolės naudota terminija vertinant EKGT ir kitų institucijų veiklą. 
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2. Etninės 

kultūros 

plėtros 

valstybinė 

programa 

2010-2014 

m. (toliau – 

Programa) 

2.1. Programos 

įgyvendinimo 2013 

m. vertinimas 

  2014-02-11 EKGT įpareigojo KM atstovę I. Kezienę balandžio 8 d. 

vyksiančiame posėdyje EKGT nariams pristatyti KM surengtos 

apklausos apie Programos įgyvendinimą 2013 m. išvadas; 

 EKGT raštai 2014-04-24 ir 2014-04-30 Nr. S-68, S-71, S-72, S-

73, S-74 „Dėl etninės kultūros plėtros valstybinės programos 

įgyvendinimo“ Vilniaus m., Kretingos r., Neringos, Šiaulių m. ir 

Birštono savivaldybėms, prašant pateikti 2013 m. skaičius 

mokyklų, kuriose dėstoma etninė kultūra kaip dalykas, kraštotyros 

būrelių, kitų su etnine kultūra susijusių būrelių. 

 

 

 EKGT gauti duomenys iš 

Kretingos r., Neringos, Šiaulių m., 

Birštono ir kitų savivaldybių buvo 

panaudoti KM rengiant Programos 

įgyvendinimo 2013 m. suvestinę 

2.2. Programos 

įgyvendinimo 2014 

m. prioritetų 

nustatymas ir 

sklaida (kartu su 

KM) 

  EKGT kartu su KM nustatė Programos įgyvendinimo 2014 

metams prioritetus ir juos paskelbė 2013-12-10 EKGT nutarimu 

Nr. TN-1. 

 2014-12-09 posėdyje EKGT patvirtino etninės kultūros plėtros 

prioritetų 2015 m. sąrašą (nors KM darbo grupė ir neparengė 

Programos 2015–2018 m. projekto). 

 Į EKGT išskirtus Programos 2014 

m. prioritetus atsižvelgė regioninės 

tarybos, KM ir kai kurios 

savivaldybės. 

 Į EKGT išskirtus etninės kultūros 

plėtros prioritetus 2015 m. atsižvelgė 

savivaldybės rengdamos savo 

Etninės kultūros plėtros 2015 m. 

programas. 

 2.3. Programos 

įgyvendinimo 2014 

m. koordinavimas, 

konferencijos 

organizavimas 

programos 

aktualijoms aptarti  

(kartu su KM) 

  EKGT kaip atsakinga vykdytoja 2014 m. įgyvendino šias 

Programos priemones: 1.3, 1.4 (toliau žr. lentelėje  11.1 darbą), 1.6 

(žr. 11.2 darbą), 2.4 (žr. 7.1 darbą), 2.10 (žr. 11.5 darbą), 2.17 (žr. 

12.1 darbą), 2.18 (žr. 11.5 darbą), 3.1 (žr. 11.3 darbą), 3.3 (žr. 5.5 

darbą), 3.4 (žr. 11.3 darbą); 

 Aukštaitijos taryba 2014-03-27, 2014-09-19 ir 2014-12-09 

posėdžiuose svarstė Programos įgyvendinimą Ukmergės kultūros 

centre, Panevėžio miesto savivaldybėje ir Mindūnų ežerų žvejybos 

muziejuje; 

 2014-03-27 Aukštaitijos taryba bendradarbiavo su Ukmergės r. 

savivaldybe dėl Programos įgyvendinimo; 

 

 

 

Aukštaitijos savivaldybės 

bendradarbiauja su Aukštaitijos  

regionine taryba dėl Programos 

įgyvendinimo savivaldybėse. 
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  2014-03-27 Aukštaitijos taryba aptarė ir skatino savivaldybes 

rajonuose kurti Etninės kultūros plėtros programas, joms skirti lėšų; 

 2014-09-12 Mažosios Lietuvos taryba svarstė Programos 

įgyvendinimą Gargždų kultūros centre; 

 Suvalkijos taryba skatino savivaldybes rajonuose kurti Etninės 

kultūros plėtros programas, joms skirti lėšų;  

 2014-09-19 bendrajame regioninių tarybų posėdyje nutarta skatinti 

kurti etninės kultūros programas savivaldybėse bei etninės kultūros 

globos tarybas prie savivaldybių, kurios jungtų savivaldybės 

darbuotojus ir visuomenininkus, dirbančius etninės kultūros srityje. 

Klaipėdos r. savivaldybė 

bendradarbiauja su Mažosios 

Lietuvos taryba dėl Programos 

įgyvendinimo  

 

Kauno r. savivaldybė patvirtino savo 

Etninės kultūros plėtros programą ir 

sudarė Etninės kultūros globos tarybą 

 

2.4. Naujo etapo 

Programos rengimo 

inicijavimas 

  2014-09-09 EKGT nutarė siūlyti darbo grupei prie KM svarstyti 

klausimą dėl Etninės kultūros plėtros valstybinės programos 2015–

2018 m. parengimo; 

 2014-09-18 EKGT pirmininkas V. Jocys dalyvavo KM sudarytos 

darbo grupės posėdyje, kuriame svarstytos Etninės kultūros plėtros 

2015-2018 m. priemonių plano strateginės kryptys; 

 2014-09-19 bendrajame regioninių tarybų posėdyje nutarta teikti 

siūlymus dėl Etninės kultūros plėtros valstybinės 2015–2018 m. 

programos ir jos krypčių (nurodant kuri institucija galėtų tai 

įgyvendinti); 

 2014-10-14 EKGT nutarė siūlyti KM darbo grupei į Programą 

2015–2018 m. įtraukti priemonę dėl privalomo etninės kultūros dalyko 

aukštosiose mokyklose būsimiems pradinių klasių mokytojams 

įvedimo, taip pat įtraukti punktą „nustatyti etninės kultūros 

publikavimo (knygų, garso ir vaizdo įrašų, elektroninių leidinių) 

strateginius prioritetus“ (kuris 2011–2014 m.  Programoje nebuvo 

įgyvendintas); 

 2014-11-06 EKGT pirmininkas V. Jocys dalyvavo KM sudarytos 

darbo grupės posėdyje, kuriame svarstytos Etninės kultūros plėtros 

2015-2018 m. priemonių plano strateginės kryptys; 
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   2014-12-09 posėdyje EKGT nutarė kreiptis į Kultūros ministrą 

siekiant išsiaiškinti, kodėl dar neparengta Etninės kultūros plėtros 

valstybinė 2015–2018 m. programa; 

 EKGT raštas 2014-12-22 Nr. S-235 „Dėl Etninės kultūros plėtros 

valstybinės programos“, adresuotas KM – prašant paaiškinti, kuo 

remiantis delsiama parengti Etninės kultūros plėtros valstybinę 

programą 2015-2018 metams. 

 

 

KM savo rašte (2014-12-31 Nr. S-

3290) nepateikė aiškių argumentų, 

kodėl delsiamas programos 

parengimas. 

3. Etninės 

kultūros 

integravi-

mas į 

bendrąją 

kultūros 

politiką 

Lietuvoje 

3.1. Siūlymų 

rengimas ir 

teikimas dėl etninės 

kultūros 

integravimo į 

bendrają kultūros 

politiką 

  2014-03-21 Mažosios Lietuvos taryba nutarė siūlyti EKGT parengti 

Etninės kultūros valstybinės globos pagrindų įstatymo tobulinimo 

projektą; 

 2014-04-08 posėdyje EKGT įpareigojo sekretoriatą surinkti 

duomenis apie savivaldybėse dirbančius etninės kultūros specialistus ir 

įkurtas Etninės kultūros globos tarybas, į EKGT planus įtraukti 

uždavinį apibrėžti „etninės kultūros specialisto“ pareigybę; 

 2014-06-10 EKGT pritarė siūlymui 2016-uosius metus skelbti 

Piliakalnių metais; 

 2014-10-14 EKGT nutarė kartu su VDA organizuoti konferenciją 

„Etninė kultūra šiuolaikinių kultūros formų fone“, pavesti darbo 

grupei, sudarytai iš EKGT ir VDA specialistų, parengti konferencijos 

koncepciją; 

 2014-12-12 EKGT kartu su Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros 

komitetu LR Seime surengė spaudos konferenciją ir konferenciją 

„Etninės kultūra Etnografinių regionų metais“, kurioje buvo svarstytos 

etninės kultūros plėtros aktualijos ir priimtos 7 rezoliucijos: „Dėl 

etnokultūrinio ugdymo įtraukimo į pedagogų kvalifikacijos tobulinimo 

ir perkvalifikavimo sistemą“; „Dėl etnologinės krypties specialybių 

studijų tęstinumo“; „Dėl Lietuvos administracinės reformos remiantis 

etnografinių regionų pagrindu“; „Dėl Rasos (Joninių) šventės 

išsaugojimo“; „Dėl Tautinio drabužio metų paskelbimo“; „Dėl 

Užgavėnių ir Sekminių įtraukimo į Atmintinų dienų sąrašą“; „Dėl 

Lietuvos gyvenamųjų vietovių vardų išsaugojimo“. 

EKGT parengė siūlymus, žr. toliau 

15.3 darbą. 

Atliktas EKGT tyrimas: Etninės 

kultūros globos tarybos ir Etninės 

kultūros plėtros programos Lietuvos 

savivaldybėse 2014 m. 

Seime 2015 m. užregistruotas 

siūlymas 2017-us metus paskelbti 

Pilaikalnių metais. 

Konferencija su VDA bus 

organizuojama 2015 m. 

 

 

Konferencijoje „Etninė kultūra 

Etnografinių regionų metais“ 

užregistruota 46 dalyviai, ji 

transliuota per LRS internetinę 

televiziją 
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4. Etninei 

kultūrai 

skiriamas 

valstybinis 

finansavi-

mas 

4.1. Etninei kultūrai 

skiriamų valstybės 

biudžeto 

asignavimų bei 

finansavimo 

tvarkos analizė ir 

siūlymų teikimas 

  2014-03-27 Aukštaitijos taryba nutarė kreiptis į Lietuvos kultūros 

tarybą, kad svarstant 2015 m. konkursui pateiktus projektus būtų 

teikiamas prioritetas Etnografinių regionų metams skirtiems 

projektams; 

 2014-04-08 EKGT nutarė rekomenduoti KM kasmet biudžete 

numatyti dalinį finansavimą tarptautiniam festivaliui „Skamba, 

skamba kankliai“; 

 EKGT raštas 2014-04-25 Nr. S-70 „Dėl kasmetinių lėšų skyrimo 

tarptautiniam festivaliui „Skamba, skamba kankliai“, adresuotas KM, 

LKT, Vilniaus m. savivaldybei – rekomenduojant festivaliui „Skamba, 

skamba kankliai“ skirti kasmetinį finansavimą. 

 2014-05-07 gautas KM 

atsakymas Nr. Nr. S2-1113 – 

informuota, kad festivalis yra 

įtrauktas į Lietuvoje rengiamų 

tęstinių tarptautinių meno renginių 

sąrašą, bet kasmetinio finansavimo 

nėra galimybės skirti. 

 2014-05-19 gautas LKT 

atsakymas Nr. S-122 (4.6) – 

informuota, kad kasmetinio 

finansavimo nėra galimybės skirti. 

 2014-05-28 gautas Vilniaus m. 

savivaldybės atsakymas Nr. A51-

42045/14(3.3.8-EM-4) – 

informuota, kad festivaliui kasmet 

skiriamas papildomas 

finansavimas. 

5. Etnogra-

finių 

regionų 

globa  

5.1. Siūlymų 

rengimas ir 

teikimas dėl 

pasirengimo 2015-

iesiems 

Etnografinių 

regionų metams ir 

jų įgyvendinimo 

  EKGT raštas 2014-01-22 Nr. S-9 „Dėl EKGT atstovų delegavimo į 

Etnografinių regionų metų (2015 m.) priemonių plano rengimo 

komisiją“, adresuojant KM – atsakyta KM, kad deleguojamas į darbo 

grupę EKGT pirmininkas V. Jocys ir EKGT narė O. Drobelienė; 

 2014-02-20 EKGT pirmininkas V. Jocys dalyvavo Ministro 

pirmininko sudarytos darbo grupės Etnografinių regionų metų 

minėjimo programai parengti posėdyje; 

 2014-04-02 EKGT pirmininkas V. Jocys dalyvavo Ministro 

pirmininko sudarytos darbo grupės Etnografinių regionų metų 

minėjimo programai parengti posėdyje; 

 2014-03-12 EKGT posėdyje nutarė parengti Etnografinių regionų 

metų priemonių planą, pritarti siūlymui dėl Etnografinių regionų metų 

ženklo kūrimo, rengti konferenciją dėl bendrų kriterijų nustatant 

etnografinius regionus; 

 Ministras Pirmininkas 2014-01-

29 potvarkiu Nr. 22 sudarė darbo 

grupę dėl Etnografinių regionų metų 

minėjimo programos parengimo, į 

kurią įtrauktas ir EKGT pirmininkas. 
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   2014-03-21 Mažosios Lietuvos taryba aptarė Etnografinių regionų 

metams skirtų renginių gido sudarymo klausimą ir siūlymus 

Etnografinių regionų metų ženklui bei programai; 

 2014-03-27 Aukštaitijos taryba aptarė Etnografinių regionų 

metams Aukštaitijoje skirtų renginių gido sudarymo klausimą ir 

siūlymus Etnografinių regionų metų programai, šių proginių metų 

ženklo sukūrimo inicijavimą; 

 2014-04-23 Žemaitijos taryba aptarė pasiūlymus dėl renginių 

Žemaitijoje Etnografinių regionų metais, etnokultūros srityje 

nusipelniusių regiono žmonių apdovanojimo klausimus; 

 2014-04-25 Dzūkijos (Dainavos) taryba aptarė Etnografinių 

regionų metams skirtų renginių gido sudarymo klausimą; 

 2014-05-13 EKGT pritarė kreipimuisi į Lietuvos radiją siūlant 

Etnografinių regionų metais atgaivinti tarmiškas savaitgalines laidas, 

pristatančias etnografinius regionus; 

 2014-06-10 EKGT nutarė: pateikti siūlymus dėl LRV darbo grupės 

pateikto Etnografinių regionų priemonių plano projekto tobulinimo; 

kreiptis į LMT, LKT, SRTRF, Aplinkos ministeriją ir kitas ministerijas, 

prašant konkursuose prioritetu įvardyti Etnografinių regionų metams 

skirtus projektus; kreiptis į europarlamentarus siūlant inicijuoti su 

etnografiniais (kultūriniais-istoriniais) regionais susijusius renginius 

Europos parlamente; 

 EKGT raštai 2014-06-16 Nr. S-106, 107, 108 „Dėl prioriteto 

suteikimo etnografinių regionų savitumo puoselėjimui skirtiems 

projektams 2015 m.”, adresuoti LTM, LKT, SRTRF; 

 EKGT raštas 2014-06-16 Nr. S-105 europarlamentarams – siūlant 

inicijuoti su etnografiniais (kultūriniais-istoriniais) regionais susijusius 

renginius Europos parlamente; 

 EKGT raštas 2014-07-28 Nr. S-121 “Dėl sutikimo būti 

Etnografinių regionų metų globėja”, adresuotas LR Prezidentei Daliai 

Grybauskaitei; 

Regioninių tarybų pateikti duomenys 

įtraukti į Etnografinių regionų metų 

renginių gidą. 

 

 

 

 

 

 

 

 2014-07-30 LRV nutarimu Nr. 

745 patvirtino Etnografinių regionų 

metų veiksmų planą, kuriame įtraukti  

kai kurie EKGT siūlymai ; 

 2014-07-04 gautas raštas iš LMT 

su sąrašu, kokiuose konkursuose gali 

dalyvauti Etnografinių regionų metų 

renginių rengėjai; 

 LKT suteikė prioritetą 

Etnografinių regionų metams 

skirtiems projektams. 

 Europarlamentaras A. Saudargas 

birželio mėnesį pasiūlė Etnografinių 

regionų metais surengti parodą 

Europos parlamente. 

 2014-08-04 raštu Nr. (8-3623)-

2D-4675 LR Prezidentė Dalia 

Grybauskaitė sutiko būti 

Etnografinių regionų metų globėja. 
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    EKGT raštas 2014-08-11 Nr. S-133 „Dėl Etnografinių regionų 

metų globos”, LRV kancleriui Alminui Mačiuliui – informuojant, kad 

Etnografinių regionų metų globėja sutiko būti LR Prezidentė Dalia 

Grybauskaitė; 

 2014-08-13 EKGT pasirašė sutartį su „Litexpo“ dėl 

bendradarbiavimo populiarinant visos Lietuvos ir atskirų etnografinių 

regionų gamtos ir  etninės kultūros, tradicijų bei  objektų pažinimą, 

gausinimą, bei integravimą šiuolaikinėje visuomenėje ilgalaikėje 

perspektyvoje ir  Etnografinių regionų metais (2015 m.); 

 EKGT raštas 2014-08-29 Nr. S-142 „Dėl Etnografinių regionų 

metų veiklos plano regionuose finansavimo patikslinimo”, adresuotas 

LRV ir Seimo nariams – prašant skirti finansavimą Etnografinių 

regionų metų įgyvendinimo priemones pagal atskirų regionų 

priemonių planus; 

 2014-09-09 posėdyje EKGT nutarė organizuoti darbo grupę 

parengti Etnografinių regionų metų atidarymo šventės scenarijų; 

 2014-09-12 Dzūkijos (Dainavos) taryba svarstė siūlymus 

Etnografinių regionų metų įgyvendinimo planui, kurio finansavimo 

paieškas inicijavo Seimo Dzūkijos bičiulių parlamentinė grupė; 

 2014-09-12 Mažosios Lietuvos taryba aptarė Etnografinių regionų 

metams skirtų renginių regione gido sudarymo klausimus; 

 2014-09-12 Žemaitijos taryba aptarė Etnografinių regionų metams 

skirtų renginių regione gido sudarymo klausimus, pritarė Durbės 

mūšio paminėjimui skirto paminklo Telšiuose pastatymui 2015 m., 

inicijuoti knygos apie Žemaitijos istorijos leidybą; 

 2014-09-19 bendrajame regioninių tarybų posėdyje nutarta siūlyti 

renginius Etnografinių regionų metams, derinti atidarymus su 

Etnografinių regionų metų įgyvendinimo plano kitais vykdytojais, 

teikti siūlymus dėl renginių, kuriuose galėtų dalyvauti LR Prezidentė; 

 EKGT raštas 2014-09-26 Nr. S-158 „Dėl patalpų suteikimo LR 

Seime konferencijai-forumui organizuoti“, adresuotas LR Seimo 

kancleriui J. Mileriui; 

 

 

 

EKGT kaip ekspertė dalyvavo 

„Litexpo“ parodoje „Adventuras“ 

2015 m. 

 

Atsakant į EKGT raštą 2014-08-29 

Nr. S-142, LRV įpareigota Finansų 

ministerija (raštas Nr. 2014-09-30 

Nr. ((2.24-02)-5K-1419047)-6K Į 

2014-09-05 Nr. 23-311—1407713 

dar kartą patvirtino, kad visos 

priemonės vykdomos  pagal 

galimybes iš atsakingos įstaigos 

esamų asignavimų. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patalpos LR Seime konferencijai-

forumui organizuoti buvo suteiktos. 
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    EGKT raštai 2014-10-01 Nr. S-160–S-171 “Dėl Etnografinių 

regionų metams skirtų renginių gido 2015 m. sudarymo”, adresuoti 

visoms savivaldybėms ir nacionaliniams bei regioniniams parkams – 

prašant pateikti informaciją apie savivaldybėse planuojamus 

Etnografinių regionų metams skirtus renginius; 

 2014-10-14 EKGT nutarė klausimą dėl EKGT bendradarbiavimo 

su „Litexpo“ dėl parodos „Adventur 2015“ pavesti spręsti sudarytai 

ekspertų darbo grupei, kurios veiklą įpareigota koordinuoti Ona 

Drobelienė; 

 2014-10-23 Suvalkijos (Sūduvos) taryba aptarė svarbiausių savo 

regiono renginių, skirtų Etnografinių regionų metams, sąrašą; 

 2014-11-11 EKGT nutarė sudaryti laikinąją darbo grupę dėl 

konferencijos Seime 2014-12-12 organizavimo;  

 2014-11-11 EKGT aptarė pasirengimą forumui „Latvijos ir 

Lietuvos etnografiniai regionai“ lapkričio 20–21 d. nutarė jame 

pristatyti Etnografinių regionų metų renginių programos (2015 m.) 

Lietuvoje metmenis; 

 2014-12-08 Dzūkijos (Dainavos) taryba svarstė Etnografinių 

regionų metų atidarymo per LRT 2015 m. sausio 19-24 d. metmenis; 

 2014-12-09 EKGT nutarė bendradarbiaujant su LLKC, papildyti 

Etnografinių regionų metų renginių gidą, surinkti iš regioninių tarybų 

informaciją apie asmenis, kurie galėtų pristatydami savo regioną 

dalyvauti Etnografinių regionų metų atidarymo renginiuose; 

 2014-12-12 EKGT kartu su Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros 

komitetu LR Seime surengė spaudos konferenciją ir konferenciją 

„Etninės kultūra Etnografinių regionų metais“, pristatytas Etnografinių 

regionų metų ženklas; 

 2014-12-15 Žemaitijos taryba aptarė klausimą, kaip reprezentuoti 

regioną per Etnografinių regionų metų atidarymą per LRT sausio 19-

23 d. 

Savivaldybės ir visi Lietuvos 

nacionaliniai ir regioniniai parkai 

pateikė savo planuojamų renginių 

sąrašus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sudarytas Etnografinių regionų metų 

renginių gidas, kuris paskelbtas 

EKGT ir KM tinklapiuose. 

 

 

2014.12.12 konferencijoje-forume 

užsiregistravo 46 dalyviai, renginys 

transliuotas per LR Seimo internetinę 

televiziją. 
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    2014-12-17 Suvalkijos (Sūduvos) taryba aptarė klausimą, kaip 

reprezentuoti regioną per Etnografinių regionų metų atidarymą per 

LRT sausio 19-23 d.; 

 2014-12-29 Mažosios Lietuvos taryba aptarė Etnografinių regionų 

metams skirtų renginių regione gido sklaidos klausimą; 

Etnografinių metų atidarymo laidos 

vyko per LRT 2015 m. sausio 15-19 

d. 

 5.2. Siūlymų dėl 

administracinės-

teritorinės reformos 

teikimas 

  2014-04-23 Žemaitijos taryba nutarė inicijuoti spalio mėnesį 

konferencijos organizavimą dėl Lietuvos administracinio suskirstymo; 

 2014 m. lapkričio 20-21 d. EKGT nariai dalyvavo forume Rygoje 

„Latvijos ir Lietuvos etnografiniai regionai“, kuriame buvo aptariamas 

Latvijos pavyzdys, kur vykdant administracinę reformą etnografiniams 

regionams buvo suteiktas administracinių vienetų statusas; 

 2014-12-12 EKGT kartu su Seimo ŠMKK Seime surengtoje 

konferencijoje „Etninė kultūra Etnografinių regionų metais“ priėmė 

rezoliuciją „Dėl Lietuvos administracinės reformos remiantis 

etnografinių regionų pagrindu“. 

Konferenciją planuojama surengti 

2015 m. 

Susipažinta su Latvijos patirtimi 

dėl administracinio suskirstymo 

remiantis etnografiniais regionais. 

 

Konferencijos rezoliucija pateikta 

Prezidentūrai, Seimui ir VRM 2015 

m. pradžioje. 

 5.3. Apibendrintų 

svarbiausių 

duomenų apie 

etnografinių 

regionų ypatybes 

suvestinės 

parengimas ir 

sklaida 

  2014-05-13 EKGT nusprendė tęsti suvestinės apie etnografinius 

regionus rengimą, įtraukiant ryškiausiai regioną reprezentuojančias 

etninei kultūrai bei liaudies menui priskiriamas vertybes bei objektus, 

kreipiantis į atitinkamų sričių specialistus, suvestinę papildyti 

informacija apie tautines mažumas, gyvenančias Lietuvos 

etnografiniuose regionuose; 

 2014-06-10 EKGT nutarė į rengiamą etnografinių regionų ypatybių 

suvestinę įtraukti informaciją apie nacionalinius ir kitus parkus, 

turinčius patirties populiarinant etninę kultūrą; 

 2014-11-06 EKGT pirmininkas V. Jocys ir EKGT vyr. specialistė 

D. Urbanavičienė dalyvavo ir pasisakė LII surengtame seminare 

„Lietuvos etnografinių regionų išskyrimo problemos“.  

 Suvestinė tobulinama, ją 

planuojama užbaigti 2015 m. 
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5.4. Etnografinių 

regionų statuso 

įtvirtinimo 

inicijavimas, 

leidinio ar 

žemėlapių 

komplekto 

sudarymas ir 

sklaida 

  EKGT raštas 2014-03-10 Nr. S-39 „Dėl Mažosios Lietuvos 

etnografinio regiono“, adresuotas LR Seimo pirmininko pavaduotojui 

K. Komskiui – atsiliepiant į prašymą, pateiktas Mažosios Lietuvos 

kaip etnografinio regiono pavadinimo apibrėžties ir pavadinimo 

vartojimo apibendrinimas; 

 2014-03-21 Suvalkijos (Sūduvos) taryba pritarė iniciatyvai sukurti 

regiono simbolį-ženklą; 

 EKGT raštas 2014-03-28 Nr. S-54 „Dėl etnografinių regionų ir 

Mažosios Lietuvos vardo“, adresuotas VLKK – išreikštas EKGT 

pritarimas VLKK nutarimui 2014 m. sausio 30 d. Nr. N-1 (150) „Dėl 

Lietuvos vietovardžių sąrašo“, pagal kurį Mažoji Lietuva  įvardyta 

kaip istorinė sritis ir etnografinis regionas;  

 2014-04-08 EKGT nutarė: Etnografinių regionų žemėlapį (2003 m. 

sudarytą Ž. Šaknio ir D. Pivoriūno) imti už pagrindą sudarant 

žemėlapių komplektą; kreiptis į skirtingų sričių specialistus 

(archeologus, istorikus, kalbininkus ir kt.) dėl etnografinių regionų 

žemėlapių komplekto sudarymo; kurti žemėlapių sistemą atsižvelgiant 

į istorinę raidą; pavesti Etninės kultūros paveldo darbo grupei 

suformuoti žemėlapių komplekto struktūrą ir žemėlapių kategorijas 

(istoriniai, materialiojo paveldo, nematerialiojo ir kt.); 

 2014-04-25 Dzūkijos (Dainavos) taryba aptarė Lietuvos regionų 

žymėjimą ES žemėlapiuose, nutarė ištirti Latvijos ir Suomijos patirtį 

žymint regionus ES žemėlapiuose; 

 EKGT raštas 2014-05-29 Nr. S-95 „Dėl etnografinių regionų 

heraldikos“, adresuotas Lietuvos heraldikos komisijos pirmininkui E. 

A. Rimšai – prašant informacijos apie etnografinių regionų heraldikos 

įteisinimą ir vėliavų kėlimo tvarką; 

 EKGT raštas 2014-06-18 NR. S-109 „Dėl Mažosios Lietuvos 

etnografinio regiono heraldikos sukūrimo“, adresuotas Mažosios 

Lietuvos etnografinio regiono savivaldybėms – skatinant inicijuoti 

Mažosios Lietuvos heraldikos sukūrimą; 

 2014-06-10 gautas Lietuvos 

heraldikos komisijos atsakymas – 

informuota, kad Komisija herbų 

netvirtina, tik konsultuoja, o 

etnografinių regionų vėliavų kėlimo 

tvarka įstatymu nenustatyta, todėl 

šios vėliavos turėtų būti keliamos 

įteisintų vėliavų pabaigoje;  

 2014-07-01 Jurbarko r.  

savivaldybė atsakė, kad 

bendradarbiaus su Mažosios 

Lietuvos regionine etninės kultūros 

globos taryba, kuriant šio regiono 

heraldiką; 

 2014-07-10 Klaipėdos m. 

savivaldybė atsakė, kad jos 

atstovai dalyvauja Mažosios 

Lietuvos tarybos veikloje, įskaitant 

regioninės simbolikos kūrimo 

klausimus. 

 

 

 Lietuvos heraldikos komisija 

pateikė (raštas 2014-06-06 Nr. 

(8D-25860-2D-3519) išaiškinimą 

dėl etnografinių regionų heraldikos 

teisinės padėties. 

 Mažosios Lietuvos savivaldybės 

2015 m. aptarė Mažosios Lietuvos 

heraldikos sukūrimo klausimą. 
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   2014-06-19 Mažosios Lietuvos taryba aptarė Mažosios Lietuvos 

heraldikos sukūrimo ir informacijos apie regioną sklaidos bei regiono 

etnokultūros puoselėtojų pagerbimo klausimus; 

 2014-06-25 Suvalkijos (Sūduvos) taryba nutarė kreiptis į 

Heraldikos komisiją dėl Sūduvos herbo ir vėliavos kūrimo ir simbolių 

pasirinkimo; 

 EKGT raštas 2014-06-20 NR. S-110 „Dėl Suvalkijos (Sūduvos) 

etnografinio regiono heraldikos sukūrimo“, adresuotas Suvalkijos 

(Sūduvos)  etnografinio regiono savivaldybėms – skatinant inicijuoti 

Suvalkijos (Sūduvos) heraldikos sukūrimą; 

 EKGT raštas 2014-07-02 Nr. 114 „Dėl etnografinių regionų 

heraldikos įteisinimo”, adresuotas LR Seimo Dzūkijos parlamentinės 

grupės pirmininkui Algiui Kašėtai – siūlant papildyti Valstybės herbo, 

kitų herbų ir herbinių ženklų įstatymą (I-130), įterpiant etnografinių 

regionų herbų įteisinimo nuostatas;  

 2014-09-12 Mažosios Lietuvos taryba aptarė regiono heraldikos 

sukūrimo klausimą; 

 2014-09-19 Aukštaitijos taryba svarstė regioninės heraldikos 

naudojimo plėtros galimybes; 

 2014-10-23 Suvalkijos (Sūduvos) taryba pritarė sukurtam regiono 

herbo projektui ir nutarė jį pristatyti Marijampolės regiono plėtros 

tarybai; 

 2014-12-29 Mažosios Lietuvos taryba nutarė inicijuoti regiono 

savivaldybių diskusiją ir sutartis dėl regiono heraldikos sukūrimo; 

 

 

 

 

 

 

 EKGT siūlymas dėl Valstybės 

herbo, kitų herbų ir herbinių ženklų 

įstatymo (I-130) papildymo, 

įteisinant etnografinių regionų 

herbus yra svarstomas Seimo narių. 

 

Jurbarko rajono ir Klaipėdos miesto 

savivaldybė patikino (raštas 2014-07-

01 Nr. T27-127 ir 2014-07-10 Nr. 

(20.14.)-KV6-24), kad 

bendradarbiaudama su Mažosios 

Lietuvos regionine etninės kultūros 

globos taryba aptars heraldinės 

simbolikos kūrimo etapus ir eigą. 

5.5. Vietovių, 

kuriose 

atsiskleidžia etninės 

kultūros vertybių 

visuma nustatymas 

(kartu su KM) 

  2014-06-10 EKGT nutarė nustatant etninės kultūros vertybių 

turinčias vietoves, atsižvelgti ne tik į parkus, bet ir kitas teritorijas, 

turinčias etninės kultūros vertybių visumą, diskusiją tęsti Etninės 

kultūros paveldo ekspertų darbo grupėje. 
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  5.6. 

Nusipelniu-

sių etninei 

kultūrai 

asmenų 

pagerbimas 

 2014-03-21 Mažosios Lietuvos taryba nutarė pagerbti asmenis, 

nusipelniusius regiono  etninės kultūros plėtrai; 

 2014-04-23 Žemaitijos taryba nutarė pagerbti asmenis, 

nusipelniusius regiono  etninės kultūros plėtrai, nutarė jų pagerbimo 

šventę surengti Biržuvėnų dvare gegužės 10 d.; 

 2014-06-19 Mažosios Lietuvos taryba nutarė kreiptis į Klaipėdos 

regiono plėtros tarybą ir savivaldybes dėl regiono etninės kultūros 

plėtrai nusipelniusių asmenų pagerbimo; 

 2014-09-19 Aukštaitijos taryba svarstė siūlymus apdovanoti 

asmenis, nusipelniusius regiono  etninės kultūros plėtrai, ir nutarė 

pasiūlyti EKGT parengti bendruosius tokių apdovaniojimų nuostatus.   

Visos EKGT regioninės tarybos 

2014 m. pagerbė etninės kultūros 

plėtrai nusipelniusius asmenis, 

įteikdamos garbės raštus.  

6. Tarmių 

gyvoji 

tradicija  

6.1. Tarmių metų 

įgyvendinimo 2013 

m. rezultatų analizė 

ir sklaida 

  2014-02-21 EKGT pirmininkas V. Jocys dalyvavo  LR Seime,  

Spaudos konferencijoje-diskusijoje  apie pasibaigusius Tarmių metus, 

pasisakė tema „Tarmės ir regionai“; 

 EKGT sekretoriato specialistai kreipėsi į savivaldybes ir 

apibendrino kiekviename etnografiniame regione vykusius Tarmių 

metams skirtus renginius.  

 Savivaldybės pateikė duomenis 

apie jose vykusius Tarmių metams 

skirtus renginius. 

 Atlikta regioninių tarybų Tarmių 

metų renginių suvestinė-analizė.  

 
6.2. Tarmių 

gyvosios tradicijos 

problemų tyrimas ir 

siūlymų dėl jų 

sprendimo 

rengimas 

  EKGT prašymu Vilniaus universiteto studentė M. Bieliauskaitė 

apibendrino EKGT 2010 m. pagal anketą „Jaunimas ir tarmės“ 

surinktus duomenis apie moksleivių kalbėjimą tarmiškai. 

M. Bieliauskaitė apibendrinimo  

duomenis panaudojo savo bakalauro 

darbe, kuris buvo 2014 m. sėkmingai 

apgintas vadovaujant prof.  M. 

Ramonienei.  

7. Etninės 

kultūros 

ugdymo 

plėtra  

7.1. 

Bendradarbiavimas 

su ŠMM, UPC ir 

LMNŠC plėtojant 

Pagrindinio 

ugdymo etninės 

  2014-02-11 EKGT nutarė stiprinti bendradarbiavimą su ŠMM; 

 2014-03-12 EKGT nutarė kreiptis į savivaldybes ir Jaunimo reikalų 

departamentą dėl edukacinių etninės kultūros stovyklų organizavimo, 

išsiaiškinti galimybes dėl fondų paramos, bendradarbiauti dėl etninės 

kultūros sklaidos su Šalčininkų mokyklų atstovais; 
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kultūros bendrosios 

programos ir 

Vidurinio ugdymo 

etninės kultūros 

bendrosios 

programos sklaidą, 

kuriant pagalbos 

mokytojui sistemą 

  2014-03-21 Mažosios Lietuvos taryba nutarė stebėti ir konsultuoti 

edukacines stovyklas vaikams; 

 2014-04-28 EKGT Švietimo ir mokslo darbo grupė nutarė 

pakartotinai atlikti etninės kultūros ugdymo pedagogų bendrojo 

lavinimo mokyklose apklausą (ankstesnė apklausa buvo 2010 m.); 

 2014-04-28 EKGT švietimo ir mokslo darbo grupė nutarė siūlyti 

savivaldybių Švietimo skyriams sudaryti etninės kultūros metodinius 

būrelius, susidedančius iš 5-ių asmenų, turinčių didžiausią patirtį 

kiekvienoje pakopoje – ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, 

pagrindinio ir vidurinio ugdymo; 

 2014-04-28 EKGT Švietimo ir mokslo darbo grupė nutarė 

inicijuoti Etninės kultūros olimpiadą parengiant olimpiados nuostatų 

projektą ir aptariant jį vaizdo konferencijose, seminaruose; 

 2014-04-30 EKGT pirmininkas V. Jocys ir EKGT Švietimo grupės 

vadovė prof. D. Vyčinienė dalyvavo UPC organizuotoje vaizdo 

konferencijoje, skirtoje etnokultūrinio ugdymo vidurinio ugdymo 

pakopoje klausimams aptarti (kartu su LMTA, ŠU, KU ir VDU); 

 2014-05-13 EKGT nutarė: inicijuoti etnokultūrinio ugdymo 

metodinių būrelių rajonuose sukūrimą: kreiptis į regionines tarybas 

prašant rekomenduoti iš kiekvienos savivaldybės labiausiai patyrusius 

pedagogus (ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir 

vidurinio ugdymo), kuriuos būtų galima įtraukti į savivaldybės etninės 

kultūros metodinius būrelius; apibrėžti etninės kultūros ugdytojo 

kompetencijos kriterijus; 2014 m. rugpjūčio mėnesį prisidėti prie UPC 

organizuojamo mokytojų diskusijų forumo, skirto etninės kultūros 

integracijos į pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų temai, 

integracijos tarpiniams ir galutiniams tikslams išgryninti; kreiptis į LR 

Seimą dėl galimybių surengti etnokultūriniam ugdymui skirtą forumą 

LR Seime; 

 Etnokultūrinio ugdymo mokyklų 

ir mokytojų sąrašų duomenys 

periodiškai tikslinami ir, 

bendradarbiaujant su UPC ir ŠMM, 

naudojami etnokultūrinio ugdymo 

plėtrai skatinti; 

 2014 m. buvo sukurti 

etnokultūrinio ugdymo būreliai prie 

Kauno m., Kretingos r. ir Šilutės r. 

savivaldybių, pasirengta steigti 

Klaipėdos r.  
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   2014-05-13 EKGT nutarė rugpjūčio mėnesį prisidėti prie UPC 

organizuojamo mokytojų diskusijų forumo, skirto etninės kultūros 

integracijos į pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų temai, 

integracijos tarpiniams ir galutiniams tikslams išgryninti; taip pat 

nutarta kreiptis LR Seimą dėl galimybių surengti etnokultūriniam 

ugdymui skirtą forumą LR Seime; 

 2014-06-10 EKGT įpareigojo N. Balčiūnienę užsakyti didžiąją salę 

LR Seime etninės kultūros plėtros ir ugdymo forumui surengti; 

 2014-06-19 Mažosios Lietuvos taryba nutarė patikslinti informaciją 

apie etnokultūrinio ugdymo pedagogus Šilutės, Pagėgių, Jurbarko ir 

Klaipėdos rajonuose, kreiptis į Klaipėdos miesto ir Neringos 

savivaldybių švietimo skyrius dėl informacijos pateikimo apie šių 

savivaldybių etnokultūrinio ugdymo pedagogus. 

 2014-09-12 EKGT pirmininkas V. Jocys ir EKGT vyresn. 

specialistė D. Urbanavičienė dalyvavo, skaitė pranešimus etninės 

kultūros ugdytojų konferencijoje Gargžduose „Etninės kultūros 

ugdymas – švietimo, kultūros įstaigų ir bendruomenių sąveika“; 

 2014-09-19 bendrajame regioninių tarybų posėdyje nutarta: pritarti 

iniciatyvai organizuoti etninės kultūros olimpiadas; dalyvauti ir  

informuoti apie 2014 m. spalio 17–18 d. organizuojamą kvalifikacijos 

tobulinimo seminarą etninės kultūros ir įvairių dalykų mokytojams, 

dirbantiems su vidurinio ugdymo programa bei apie 2014 m. lapkričio 

mėn. rengiamą diskusiją su mokslo įstaigomis, mokytojais, kultūros 

įstaigomis dėl etninės kultūros olimpiados; 

 2014-10-08 EKGT vyr. specialistė D. Urbanavičienė dalyvavo kaip 

pranešėja UPC surengtoje vaizdo konferencijoje „Etninės kultūros 

ugdymas šiandienos mokykloje“;  

 2014 m. spalio17-18 d. EKGT vyr. specialistė D. Urbanavičienė 

dalyvavo UPC rengtoje profesinės kvalifikacijos tobulinimosi 

programoje „Vidurinio ugdymo etninės kultūros bendrosios programos 

6 modulių metodinės medžiagos, įgyvendinimo aprašų ir ilgalaikių 

planų rengimas“; 

 

 

 

Konferencija-forumas Seime buvo 

surengtas 2014-12-12. 

 

 

Gauti iš Šilutės, Pagėgių, Jurbarko r. 

ir Klaipėdos r., Klaipėdos m. ir 

Neringos savivaldybių duomenys 

įtraukti į EKGT tyrimą 

„Etnokultūrinio ugdymo mokyklos ir 

pedagogai Lietuvos savivaldybėse“ 

(žr. toliau) 

Konferencijoje Gargžduose priimtos 

rezoliucijos dėl privalomo etninės 

kultūros dėstymo pradinių klasių 

mokytojams visose aukštosiose 

mokyklose, mokyklinio teatro, 

tradicinių šokių, lietuviško ritinio 

(ripkos), Baltų vienybės dienos. 

 

 

UPC surengtos profesinės 

kvalifikacijos tobulinimosi 

programos dalyvių siūlymai įtraukti į 

Vidurinio ugdymo etninės kultūros 

bendrosios programos 6 modulių 

metodinės medžiagos, įgyvendinimo 

aprašų ir ilgalaikių planų tobulinimą. 
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   2014-11-11 EKGT nutarė: atsisakyti siūlymo sukurti bendrąją 

etninės kultūros pradinio ugdymo programą, vietoj to siūlyti skirti 

finansavimą etnokultūrinio ugdymo plėtrai; pavesti Švietimo ir mokslo 

ekspertų darbo grupei išanalizuoti etninės kultūros ugdymo mokyklose 

finansavimo klausimą, taip pat ištirti etninės kultūros ugdymo 

bendrųjų programų ir rekomendacijų įgyvendinimą, pateikti išvadas; 

 2014-11-12 EKGT vyr. specialistė D. Urbanavičienė dalyvavo kaip 

pranešėja UPC vaizdo konferencijoje „Lietuvos etninės kultūros 

olimpiados nuostatų projekto svarstymas“; 

 2014-12-12 EKGT surengtoje Seime konferencijoje-forume buvo 

aptariamos ir etnokultūrinio ugdymo problemos, priimta rezoliucija 

„Dėl etnokultūrinio ugdymo įtraukimo į pedagogų kvalifikacijos 

tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemą“; 

 2014-12-29 EKGT vyr. specialistė D. Urbanavičienė dalyvavo 

UPC surengtoje apskrito stalo diskusijoje „Etninės kultūros bendrųjų 

programų įgyvendinimo mokyklose galimybės“ (vadovavimas darbo 

grupėms). 

 

 

 

 

 

2014-11-12 vaizdo konferencijoje 

dalyvavo  UPC, ŠMM, KU, ŠU, 

VDU ir LMTA. 

2014-12-12 konferencijoje-forume 

užsiregistravo 46 dalyviai, renginys 

transliuotas per LR Seimo internetinę 

televiziją 

2014-12-29 diskusijoje dalyvavo 21 

dalyvis – pedagogai iš įvairių 

Lietuvos vietovių. 

7.2. Kultūros 

įstaigų edukacinių 

programų tyrimas ir 

rekomendacijų dėl 

edukacinės veiklos 

plėtros rengimas 

(kartu su KM) 

 Neįgyvendinta, nes KM savarankiškai atliko kultūros įstaigų 

edukacinių programų tyrimą. 

 

 

7.3. Bendradarbia-

vimas su KAM, 

Karo akademija ir 

kitais partneriais 

dėl karių tautinio ir 

patriotinio ugdymo 

plėtros 

 Neįgyvendinta dėl laiko trūkumo atliekant neplanuotus darbus, 

perkelta į 2015 m. EKGT veiklos planus. 
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8. Etninės 

kultūros 

specialistų 

rengimas ir 

kvalifikaci-

jos 

tobulinimas 

8.1. Etninės 

kultūros specialistų 

poreikio, rengimo ir 

kvalifikacijos 

tobulinimo 

galimybių analizė 

  2014-02-05 EKGT pirmininkas V. Jocys ir narys V. Tumėnas 

dalyvavo VDU Studijų kokybės vertinimo centro organizuotame  

Etnologijos ir folkloristikos studijų krypties aprašo aptarime; 

 2014-03-21 Mažosios Lietuvos taryba nutarė kreiptis į KU dėl 

tęstinių etnokultūrinių studijų programos parengimo; 

 2014-04-28 EKGT Švietimo ir mokslo darbo grupė nutarė 

pakartotinai atlikti etninės kultūros specialistus rengiančių aukštųjų 

mokyklų apklausą (ankstesnė apklausa buvo 2010 m.); 

 2014-04-28 EKGT Švietimo ir mokslo darbo grupė nutarė 

apibrėžiant etninės kultūros ugdytojo sampratą nurodyti variantus, 

kaip gali būti įgyjamas etninės kultūros ugdytojo statusas: 1) baigusieji 

etnokultūrinės krypties studijas + pedagoginės krypties 60 kreditų 

kursą + 20 kreditų kursą pagal bendrąsias etninės kultūros programas; 

2) baigusieji etnokultūrinės krypties studijas su pedagogine 

specializacija + 20 kreditų kursą pagal bendrąsias etninės kultūros 

programas; 3) baigusieji pedagogines studijas + 420 kreditų kursą 

pagal bendrąsias etninės kultūros programas; 

 2014-10-08 EKGT pirmininkas dalyvavo LEU diskusijoje dėl 

Istorijos fakulteto magistro studijų programos „Lietuvos lokaliosios 

istorijos“ akreditacijos, diskutavo apie etninės kultūros programą ir 

studentus; 

 2014-12-12 EKGT kartu su Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros 

komitetu Seime surengtoje spaudos konferencijoje ir konferencijoje 

„Etninės kultūra Etnografinių regionų metais“ buvo aptarta etninės 

kultūros specialistų rengimo problema ir priimta rezoliucija „Dėl 

etnologinės krypties specialybių studijų tęstinumo“. 

EKGT kaupia duomenis apie 

etnologinių studijų įvairiuose 

Lietuvos universitetuose (VDU, KU, 

LMTA, ŠU ir kt.) būklę 
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9. Tautinio 

paveldo 

produktų 

įstatymas 

9.1. Išvadų bei 

siūlymų dėl tautinio 

paveldo produktų 

sertifikavimą ir kitų 

šią sritį 

reglamentuojančių 

teisės aktų 

tobulinimo 

teikimas, 

dalyvavimas 

sprendžiant 

Tautinio paveldo 

produktų įstatymo 

įgyvendinimo 

klausimus 

  2014-03-26 EKGT pirmininkas V. Jocys dalyvavo Kaziuko mugės 

aptarime Vilniaus miesto savivaldybėje; 

 2014-04-08 EKGT nutarė kreiptis į Vilniaus m. savivaldybę ir 

ŽŪM siūlant sertifikuoti bent dalį tradicinės Kaziuko mugės, 

atsižvelgiant į tradicinių mugių sertifikavimo kriterijus ir teikti 

siūlymus dėl Kaziuko mugės organizavimo; 

 EKGT raštas 2014-04-25 Nr. S-69 „Dėl Kaziuko mugės kaip 

tradicinės mugės sertifikavimo“, adresuotas LR žemės ūkio 

ministerijos Tautinio paveldo ir mokymo skyriui ir Vilniaus m. 

savivaldybės merui Artūrui Zuokui – rekomenduojant sertifikuoti dalį 

Kaziuko mugės;  

 EKGT raštas 2014-07-29 Nr. S-124 „Dėl Tautinio paveldo 

produktų tarybos personalinės sudėties“, adresuotas LR žemės ūkio 

ministerijai – naujai kadencijai vėl deleguojant EKGT pirmininko 

pavaduotoją V. Tumėną; 

 2014-10-14 EKGT aptarė Tautinio paveldo produktų įstatymo Nr. 

X-1207 naujos redakcijos projektą ir įpareigojo V. Tumėną pastabas ir 

siūlymus Tautinio paveldo produktų tarybai; 

 2014-10-15 EKGT atstovas V. Tumėnas dalyvavo Tautinio 

paveldo produktų tarybos posėdyje ŽŪM; 

 EKGT raštas 2014-10-31 Nr. S-185 „Dėl Tautinio paveldo 

produktų įstatymo Nr. X-1207 naujos redakcijos pakeitimo“, 

adresuotas ŽŪM – pateikiant siūlymus dėl projekto tobulinimo; 

 2014-11-11 EKGT pritarė siūlymams dėl Tautinio paveldo 

produktų įstatymo Nr. X-1207 naujos redakcijos tobulinimo; 

 2014-12-12 EKGT kartu su Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros 

komitetu Seime surengtoje konferencijoje „Etninės kultūra 

Etnografinių regionų metais“ buvo priimta rezoliucija „Dėl Tautinio 

drabužio metų paskelbimo“.  

 

 2014-05-27 gautas Vilniaus m. 

savivaldybės atsakymas Nr. A51-

42045/14 (3.3.8.1-EM-4), kad kitose 

Kaziuko mugėse bus užtikrintos 

geresnės sąlygos sertifikuotiems 

amatininkams prekiauti. 

 2014-06-19 gautas ŽŪM 

atsakymas – pritarta siūlymui 

sertifikuoti dalį Kaziuko mugės. 

 

 

 

 

 

 

 

 ŽŪM, tobulindama Tautinio 

paveldo produktų įstatymo Nr. X-

1207 naujos redakcijos projektą, 

atsižvelgė į dalį EKGT pateiktų 

siūlymų. 
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10. Etninė 

kultūra ir 

kaimo 

turizmas  

10.1. Siūlymų ir 

išvadų teikimas dėl 

etninės kultūros 

plėtros kaimo 

turizmo srityje 

 
 2014-09-12 Dzūkijos (Dainavos) taryba įvertino etnografinę veiklą 

kaimo turizmo sodyboje „Grikucis“ (Varėnos r.), nutarė ją teikti kaip 

sektiną pavyzdį kitoms kaimo turizmo sodyboms. 

 

11. Nema-

terialaus 

etnokultūri-

nio paveldo 

globa  

11.1. Išvadų ir 

siūlymų dėl 

nematerialaus 

kultūros paveldo 

archyvų būklės 

tyrimas ir  rengimas 

  2014-04-08 posėdyje EKGT pavedė Etninės kultūros paveldo ir 

Tautinių produktų paveldo ekspertų darbo grupėms pateikti išvadą dėl 

anketos, skirtos tautosakos ir tautodailės sukauptų fondų būklei 

įvertinti; 

 2014-04-17 EKGT Etninės kultūros paveldo darbo grupė nutarė 

sudaryti bendrą anketą tiek nematerialaus paveldo, tiek materialaus 

paveldo etninės kultūros vertybes kaupiančioms įstaigoms, kad būtų 

galima palyginti ir nustatyti skirtumus; 

 2014-04-17 EKGT Etninės kultūros paveldo posėdyje nutarta: 

siūlyti KM praplėsti Skaitmeninimo strategiją įterpiant nematerialaus 

kultūros paveldo archyvus, kreiptis į KM Skaitmeninimo tarybos 

narius Juozą Markauską ir Joną Korį prašant tarpininkauti šiuo 

klausimu; siūlyti Seimui įteisinti audiovizualinius archyvus parengiant 

naują įstatymą, prieš tai parengiant jų būklės studiją; 

 2014-05-13 EKGT nutarė patobulinti etninės kultūros vertybių 

kaupėjams skirtą anketą ir jai iš esmės pritarti, adresatų prašyti 

atsakyti į anketos klausimus iki 2014-09-15. 

 EKGT raštas 2014-05-21 Nr. S-89 „Dėl folkloro ir etnografinių 

aprašų įtraukimo į Lietuvos kultūros paveldo skaitmeninimo 

strategiją“, adresuotas Baltijos audiovizualinių archyvų tarybos 

viceprezidentui J. Markauskui – prašant tarpininkauti dėl 

nematerialaus kultūros paveldo įtraukimo į skaitmeninimo 

finansavimo strategiją ir projektus; 

 EKGT parengta „Anketa etninės kultūros vertybes kaupiančioms 

institucijoms ir privatiems asmenims“ buvo išsiuntinėta etninės 

kultūros vertybes kaupiančioms intitucijoms birželio 9 d. (181 

adresatui) ir pakartotinai spalio 23 d. (207 adresatams); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KM Skaitmeninimo taryba 

atsižvelgė į EKGT siūlymą įtraukti 

nematerialųjį etninės kultūros 

paveldą į paveldo skaitmeninimo 

strateginius projektus. 

 

Gautos užpildytos 54 anketos. 
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  2014-12-09 EKGT posėdyje nuspręsta, kad gautas anketų skaičius 

nereprezentatyvus, todėl apklausa bus tęsiama 2015 m. 

 

 11.2. 

Rekomendacijų dėl 

Lietuvių literatūros 

ir tautosakos 

instituto archyvo, 

kaip nacionalinės 

vertybės, statuso 

rengimas (kartu su 

KM). 

  2015-05-13 EKGT nutarė derinti veiksmus su LLTI vadovybe  dėl 

nacionalinės vertybės statuso suteikimo LLTI Lietuvių tautosakos 

rankraštynui, kreiptis į LRV tokio statuso suteikimo galimybių; 

 EKGT raštas 2014-05-22 Nr. S-91 „Dėl informacijos pateikimo, 

dėl Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto rankraštynui suteikimo 

Nacionalinės vertybės statuso“, adresuotas LLTI direktoriui M. 

Kvietkauskui – raštas skirtas išsiaiškinti LLTI poziciją šiuo klausimu; 

 

Nacionalinės vertybės statuso 

suteikimo LLTI Lietuvių tautosakos 

rankraštynui klausimas derinamas ir 

bus sprendžiamas 2015 m. 

 
11.3. Nematerialaus 

kultūros paveldo 

vertybių atranka ir 

siūlymai dėl jų 

pateikimo į 

UNESCO 

reprezentatyvųjį 

nematerialaus 

kultūros paveldo 

vertybių sąrašą, 

rekomendacijų dėl 

jų apsaugos 

parengimas (kartu 

su KM)  

 

  2014-03-12 EKGT svarstė Aukštaitijos regiono pateiktą 

kreipimąsi „Dėl lietuvių kalbos tarmių įtraukimo į UNESCO 

nematerialaus paveldo sąrašą“ ir atmetė siūlymą dėl neatitikimo 

UNESCO nematerialaus kultūros paveldo kriterijams, nutarė parengti 

užklausimą UNESCO Nacionalinei komisijai Lietuvoje; 

 2014-03-12 EKGT nusprendė rinkti informaciją dėl vėtrungių 

įtraukimo į UNESCO nematerialaus kultūros paveldo sąrašą; 

 EKGT raštas 2014-03-17 Nr. S-51 „Dėl lietuvių kalbos tarmių 

įtraukimo į UNESCO nematerialaus paveldo sąrašą“, adresuotas 

Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos generalinei sekretorei 

Marijai Drėmatei – prašant pateikti nuomonę dėl lietuvių kalbos 

tarmių įtraukimo į UNESCO nematerialaus kultūros  paveldo 

sąrašą; 

 2014-06-10 EKGT svarstė prof. R. Grigo pateiktą projektą 

„Kreipimasis dėl Lietuvos piliakalnių įrašymo į UNESCO saugomų 

objektų sąvadą bei Piliakalnių metų paskelbimo“ ir pritarė siūlymui 

2016-uosiuos skelbti Piliakalnių metais; 

 

 

 

 

 2014-03-26 gautas Lietuvos 

nacionalinės UNESCO komisijos 

sekretoriato atsakymas, kad lietuvių 

tarmės negali būti įtrauktos į 

UNESCO nematerialaus kultūros 

paveldo sąrašą, nes neatitinka 

nematerialaus kultūros paveldo 

apibrėžties. 

 Siūlymas 2017-uosius paskelbti 

Piliakalnių metais Seime 

užregistruotas 2015 m. 
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  2014-12-05 EKGT pirmininkas V. Jocys dalyvavo Klaipėdos 

etnokultūros centre surengtoje konferencijoje – apskritojo stalo 

diskusijoje „Vėtrungės – regiono kultūrinio turizmo jungtys“ ir skaitė 

pranešimą „Vėtrungės – tradicijos tąsa ar tik kultūros atpažinimo 

ženklai?“ 

 Vėtrungės populiarėja kaip 

Mažosios Lietuvos simbolis. 

 
11.4. Etnografinių 

regionų 

nematerialaus 

kultūros paveldo 

vertybių būklės 

apžvalgų ir 

rekomendacijų  

 Darbas iš dalies įgyvendintas atliekant tarmių būklės analizę „Jaunimo 

tarminė kalba kaip etninės kultūros dalis“ žr. 3.1. TYRIMAI IR 

APKLAUSOS. 

 

 

 
11.5. Rekomenda-

cijų dėl tradicinių 

šokių ir žaidimų 

populiarinimo 

parengimas (kartu 

su KM) dėl jų 

apsaugos rengimas 

(kartu su KM) 

  EKGT raštas 2014-05-28 Nr. S-94 „Dėl ritinio pripažinimo Lietuvos 

nematerialiuoju kultūros paveldu“, adresuotas Kūno kultūros ir sporto 

departamentui – atsakant į departamento raštą informuota, kad EKGT 

svarstys klausimą, ar ritinys atitinka kriterijus, pagal kuriuos gali būti 

pripažintas nematerialiuoju kultūros paveldu; 

 2014-06-10 EKGT nutarė: inicijuoti tyrimą apie dabartinę tradicinių 

žaidimų (sporto ir kitų judriųjų, stalo žaidimų) ir šokių gyvosios 

tradicijos situaciją, išleistus leidinius ir kitas sklaidos priemones; 

parengti rekomendacijas, kaip būtų galima populiarinti tradicinius 

šokius ir žaidimus šeimose, bendruomenėse, mokyklose; 

 EKGT raštas 2014-07-28 Nr. S-120 „Dėl ritinio pripažinimo  

Lietuvos nematerialiuoju kultūros paveldu“, adresuotas Kūno kultūros 

ir sporto departamentui ir LR Seimo nariui S. Jovaišai –  

rekomenduojant pripažinti ritinį kaip lietuvišką sporto šaką, priskirtiną 

nematerialiuojam kultūros paveldui; 

 2014-09-09 EKGT nutarė: kreiptis į LRV dėl nacionalinio žaidimo 

statuso suteikimo ritiniui remiantis UNESCO Nematerialaus kultūros 

paveldo konvencija; kreiptis į Lietuvos nacionalinius ir regioninius 

parkus, siūlant steigti ritinio komandas, prisidėti prie žaidimo sklaidos;  

kreiptis į ŠMM, mokymo ir ugdymo įstaigas, siūlant į kūno kultūros 

mokymo programas įtraukti ritinio žaidimą; 

 Lietuviškas ritinys turėjo 

nacionalinės sporto šakos statusą, bet 

pasikeitus kriterijams šio statuso 

neteko, nes neatitinka olimpinių 

sporto šakų kriterijų. Nepaisant to, 

Kūno kultūros ir sporto 

departamentas, atsakydamas EKGT 

(el. paštu), pažadėjo, kad ši sporto 

šaka bus finansuojama. 
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  EKGT vyresn. specialistė D. Urbanavičienė atliko tyrimą ir 2014-09-

12 skaitė pranešimą „Tradicinių šokių klubų veiklos geroji patirtis ir 

plėtros galimybės“ konferencijoje Gargžduose „Etninės kultūros 

ugdymas – švietimo, kultūros įstaigų ir bendruomenių sąveika“; 

 2014-09-19 bendrajame regioninių tarybų posėdyje nutarta siūlyti 

Lietuvos ritinio sporto federacijai rašyti projektus finansavimui gauti, 

aktyviau inicijuoti parodomuosius ritinio žaidimus, skirtus šiai sporto 

šakai populiarinti, Lietuvos ritinio čempionato grafiką derinti su 

Etnografinių regionų metų renginių datomis. 

 D. Urbanavičienės tyrimas 

pasitarnaus EKGT rengiant 

tradicinių šokių sklaidos 

apibendrinimą ir rekomendacijas. 

 
11.6. 

Tradicinių 

pavadinimų 

globa 

 EKGT raštas 2014-05-02 Nr. S-76 „Dėl Virvytės upės 

pavadinimo“, adresuotas VLKK – atsižvelgiant į Varnių regioninio 

parko paklausimą prašant išaiškinti, ar galimas  dvigubas upės 

Virvytė-Virvyčia pavadinimas; 

 EKGT raštas 2014-05-02 Nr. S-77 „Dėl Virvytės upės 

pavadinimo“, adresuotas Varnių regioninio parko direktorei I. 

Zimblienei – rekomenduojant galimus veiksmus siekiant išsaugoti 

Virvytės upės pavadinimą; 

 EKGT raštas 2014-05-27 Nr. S-92 „Dėl upės vardo variantų“, 

adresuotas Varnių regioninio parko direktorei I. Zimblienei –

rekomenduojant atlikti vietinių gyventojų sociologinę apklausą dėl 

upės pavadinimo, gautus rezultatus pateikti AM, Aplinkos apsaugos 

agentūrai ir VSTT, išreikšti parko poziciją upės pavadinimo klausimu 

(Virvyčią keisti vardu Virvytė, arba Virvytė/Virvyčia); 

 2014-11-06 EKGT ir Lietuvos geografų draugija surengė viešą 

diskusiją „Ar pajėgūs išsaugoti kaimų pavadinimus – nematerialųjį 

tautos kultūros paveldą?“, surengtą VU Gamtos mokslų fakultete; 

 2014-11-11 EKGT nutarė: pripažinti, kad išnykusių kaimų ir 

gyvenamųjų vietovių vietovardžiai yra Lietuvos nematerialus kultūros 

paveldas, kurį valstybė privalo saugoti (įgyvendinant UNESCO 

Nematerialaus paveldo konvenciją); išanalizuoti, kaip gyvenamųjų 

vietovių ir jų vietovardžių statusą apibrėžia teisės aktai, ar yra 

sudarytos galimybės išsaugoti senų vietovardžių pavadinimus; 

 2014-05-26 gautas VLKK 

atsakymas, kad abu upės pavadinimo 

variantai yra teiktini. Apie iškilusį 

klausimą VLKK informavo Aplinkos 

apsaugos agentūrą ir Valstybinės 

saugomų teritorijų tarnybą (kuri savo 

ruožtu pateikė siūlymą Aplinkos 

apsaugos agentūrai „Virvyčia“ keisti 

į „Virvytė“ arba teikti du variantus 

„Virvytė (Virvyčia)“). 
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 2014-12-12 EKGT kartu su Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros 

komitetu Seime surengtoje konferencijoje „Etninės kultūra 

Etnografinių regionų metais“ buvo priimta rezoliucija „Dėl Lietuvos 

gyvenamųjų vietovių vardų išsaugojimo“. 

 

12. Etninės 

kultūros 

sklaida 

žiniasklaido

je  

12.1. 

Bendradarbiavimas 

su LRT dėl etninės 

kultūros sklaidos 

(dėl tarmiškų laidų) 

  EKGT raštas 2014-04-22 Nr. S-66 „Dėl etninės kultūros renginių 

transliavimo per LRT 2014 metais“, adresuotas LRT tarybos 

pirmininkui Ž. Pečiuliui, LRT generaliniam direktoriui A. 

Siaurusevičiui – teikiant siūlomų transliuoti etnokultūrinių renginių 

sąrašą; 

 EKGT raštas 2014-04-22 Nr. S-90 „Dėl tarmiškų savaitgalinių 

radijo laidų atgaivinimo“, adresuotas LRT generaliniam direktoriui 

A. Siaurusevičiui ir LRT programų direktorei G. Litvinaitei – 

rekomenduojant tęsti senų etnokultūrinės tematikos laidų 

transliavimą, sudaryti galimybes geriausių regioninių televizijų ir 

radijo stočių etnokultūrinių laidų sklaidai per LRT, plėtoti svarbiausių 

etnokultūrinių renginių įtraukimą į LRT programas;  

 EKGT raštas 2014-07-30 Nr. S-127 „Dėl laidų apie užsienio 

lietuvių etnines žemes transliavimą per LRT etnografinių regionų 

metais“, adresuotas LRT tarybos pirmininkui Ž. Pečiuliui ir LRT 

generaliniam direktoriui A. Siaurusevičiui – rekomenduojant į 

Etnografiniams regionų metams skirtą programą įtraukti ir laidas apie 

etninėse žemėse užsienyje gyvenančius lietuvius; 

 2014-12-09 EKGT nutarė rekomenduoti LRT pristatyti savo 

laidose EKGT atrinktus Etnografinių regionų metų renginius bei 

parengti etnografinių regionų savitumus atskleidžiančias laidas 

rengiant reportažus su regionų atstovais, panaudojant LRT archyvinę 

medžiagą, bendradarbiaujant su regioninėmis televizijomis. 

 Į EKGT raštą 2014-04-22 Nr. S-

90 neatsakyta, tačiau dauguma 

rekomenduotų renginių buvo 

transliuoti per LRT. 

 

 Į EKGT raštą 2014-07-30 Nr. S-

127  neatsakyta. 

 

 

 

 

 Į EKGT raštą 2014-07-30 Nr. S-

127 neatsakyta. 

 

 

 

 
12.2. Etninės 

kultūros 

žiniasklaidoje 

būklės tyrimas 

  EKGT kartu su Lietuvos žurnalistų sąjunga 2014 m. gegužės 

mėn. organizavo konkursą „Kūrybiškiausiai ir profesionaliausiai 

tarmes pristatęs periodinis leidinys 2013 metais“ – konkursas 

surengtas siekiant įvertinti, kaip tarmes propagavo  regioninė 

žiniasklaida; 

 Pateikta 10 paraiškų (9 laikraščiai 

ir 1 televizijos laida) dalyvauti 

konkurse, komisija išrinko 3 

nugalėtojus. 
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   EKGT raštas 2015-05-02 Nr. S-78 „Dėl konkurso „Pragiedruliai“ 

laureatų“, adresuotas LRT komisijos patarėjai viešųjų ryšių 

klausimams B. Keršienei – nurodytos 3 laidos, kurioms skiriamos 

EKGT nominacijos (nominacija už etninio paveldo išsaugojimą –

 „Sutartinės“; už pagarbą tarmėms – „Sietuvos kūlgrindoj (žemaitėški 

pasiruokavėma)“;  paskatinamasis prizas už aktualią temą „Rimorius“. 

 Konkurso „Pragiedruliai“ 

konkurso nugalėtojų apdovanojimai 

įvyko 2014-05-08, įteiktos EKGT 

nominacijos. 

13. 

Tradicinių 

švenčių 

statusas 

13.1. Siūlymų 

teikimas dėl 

atmintinos dienos 

statuso suteikimo 

tradicinėms 

kalendorinėms 

šventėms 

  2014-11-11 EKGT rekomenduoti LR Seimui, atsižvelgiant  į Rasos 

(Joninių) šventės reikšmę Lietuvos kultūrai, atitiktį UNESCO 

Nematerialaus paveldo konvencijai bei Istorijos instituto tyrimo 

„Šventės šeimoje“ išvadas, palikti Rasos (Joninių) šventę Darbo 

kodekse; 

 2014-11-11 EKGT pavedė Etninės kultūros paveldo ekspertų darbo 

grupei išanalizuoti galimybes Vėlines (lapkričio 2 d.) įtraukti į švenčių 

dienų sąrašą Darbo kodekse, taip pat pusiau šventinių dienų statuso 

įvedimo Lietuvoje galimybes; 

 EKGT raštas 2014-11-28 Nr. S-217 „Dėl būtinybės išsaugoti Rasos 

(Joninių) šventinę dieną“, adresuotas LR Seimui – rekomenduojant 

Rasos (Joninių) šventę palikti Darbo kodekse kaip švenčių dieną; 

 2014-12-12 EKGT kartu su Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros 

komitetu Seime surengtoje konferencijoje „Etninės kultūra 

Etnografinių regionų metais“ buvo priimtos rezoliucijos „Dėl Rasos 

(Joninių) šventės išsaugojimo“; „Dėl Užgavėnių ir Sekminių įtraukimo 

į Atmintinų dienų sąrašą. 

 Rasos (Joninių) šventės statusas 

liko nepakeistas. 

14. Lietuvių 

etninės 

kultūros 

globa bei 

plėtra 

užsienyje 

14.1. Etninės 

kultūros būklės 

lietuvių 

bendruomenėse 

užsienyje analizė, 

išvadų ir siūlymų 

dėl tos būklės 

  2014-06-06 Dzūkijos (Dainavos) taryba posėdyje Punske 

(dalyvavo ir EKGT pirmininkas) nutarė: paskatinti Punsko seniūną 

skirti daugiau dėmesio ir lėšų Punsko etnografinės sodybos priežiūrai 

ir puoselėjimui; kreiptis į Punsko vaivadiją dėl etato darbuotojui 

Punsko etnografinėje sodyboje įsteigimo;  

  

 2014-06-10 EKGT nutarė: aptarti su ŽŪM Tautinio paveldo ir 
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gerinimo, lietuvių 

etninės kultūros 

populiarinimo 

lietuvių 

bendruomenėse 

užsienyje rengimas 

(kartu su KM ir 

URM) 

 
mokymo skyriumi klausimą dėl lietuvių etninių žemių tautodailės 

meistrų darbų sertifikavimo Lietuvos mugėse, folkloro renginiuose ir 

kt.; Etnografinių regionų metais inicijuoti laidas per LRT apie užsienio 

lietuvių etnines žemes; inicijuoti kūrybinių stovyklų mainus tarp 

Lietuvos ir lietuvių bendruomenių etninėse žemėse užsienyje; pasiūlyti 

LRV parengti programą, skirtą lietuvių etninei kultūrai išsaugoti 

lietuvių etninėse Gudijos ir Lenkijos žemėse; 

 2014-10-08 EKGT pirmininkas dalyvavo Seimo ŠMKK posėdyje, 

kuriame svarstomas priimto nutarimo „Dėl lituanistinio švietimo, 

lituanistikos (baltistikos) centrų plėtros kaimyninių valstybių mokslo, 

švietimo ir kultūros įstaigose. Edukaciniai, kultūriniai, socialiniai 

aspektai“ įgyvendinimas. 

 

 
14.2. 

Bendradarbiavimas 

su lietuvių 

bendruomenėmis 

bei organizacijomis 

  2014-04-27 EKGT pirmininkas Karaliaučiuje susitiko su 

Kaliningrado srities vietos lietuvių benduomenėmis, Karaliaučiaus 

(Kaliningradas) I. Kanto universiteto Humanitarinių mokslų instituto 

darbuotojais, Gumbinės (Gusevo) savivaldybės administracija 

Lazdynėliuose, dalyvavo renginiuose skirtuose K.Donelaičiui.  

 2014-06-06 Dzūkijos (Dainavos) taryba išvažiuojame posėdyje 

Punske (dalyvavo ir EKGT pirmininkas) nutarė: ištirti, kodėl Punsko 

amatininkams nesudaromos sąlygos įstoti į Lietuvos tautodailininkų 

sąjungą; skatinti dalyvauti Lietuvos tautodailininkus, amatininkus, 

etnografinius kolektyvus Punske rengiamose lietuvių šventėse; 

tarpininkauti rengiant Birštono etnografinio ansamblio ir Varėnos 

folklorinio ansamblio „Žeiria“ išvyką į Punską; 

 2014-06-10 EKGT nutarė: kreiptis į ŽŪM Tautinio paveldo ir 

mokymo skyrių dėl lietuvių etninių žemių tautodailės meistrų darbų 

sertifikavimo Lietuvos mugėse, folkloro renginiuose ir kt.; 

Etnografinių regionų metais inicijuoti keletą laidų per LRT apie 

užsienio lietuvių etnines žemes; inicijuoti kūrybinių stovyklų mainus 

tarp Lietuvos ir lietuvių bendruomenių etninėse žemėse užsienyje; 

pasiūlyti LRV parengti programą, skirtą lietuvių etninei kultūrai 

išsaugoti lietuvių etninėse Gudijos ir Lenkijos žemėse. 

 Užmegzti ryšiai su Lietuvos 

kaimyninėse šalyse veikiančiomis 

lietuvių bendruomenėmis, 

institucijomis ir visuomeninėmis 

organizacijomis, susijusiomis su 

etninės kultūros plėtra; 
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   2014 m. lapkričio 20-21 d. EKGT nariai dalyvavo forume Rygoje 

„Latvijos ir Lietuvos etnografiniai regionai“. 

15. Kita 
 

15.1. 

Lietuvių 

kalbos 

apsaugos 

globa 

 2014-03-24 EKGT pirmininkas V. Jocys dalyvavo tarptautinėje 

konferencijoje „Valstybinės kalbos politika: įžvalgos ir gairės“ LR 

Seime; 

 2014-04-08 EKGT nutarė elektroniniu būdu balsuoti dėl EKGT 

rašto projekto „Dėl Lietuvos piliečių asmenvardžių rašybos“; 

 EKGT raštas 2014-04-08 Nr. S-60 „Dėl Lietuvos piliečių 

asmenvardžių rašybos“, adresuotas LR Seimo pirmininkei Loretai 

Graužinienei, LR Seimo nariams, Valstybinei lietuvių kalbos komisijai 

– siūlant nepritarti projektams, kurie paremti koncepcija Lietuvos 

Respublikos piliečių vardus ir pavardes oficialiuose dokumentuose 

rašyti nevalstybine kalba įrašų valstybine kalba sąskaita. 

 2014-04-18 gautas atsakymas iš 

LR Seimo kanceliarijos 

komunikacijos departamento - 

informuota, kad EKGT raštas 

perduotas Seimo ŠMKK, ŽTK ir 

TTK komitetams. 

 
15.2.Leidinio 

„Etninė 

kultūra“ 

rengimas 

 2014-10-14 EKGT nutarė sudaryti redakcinę kolegiją ir darbo 

grupę leidiniui „Etninė kultūra 2009–2014 m.“ parengti. 

EKGT leidinys „Etninė kultūra 

2009–2014 m.“ bus išleistas 2015 m. 

 
15.3. EKGT 

veiklą 

reglamentuo-

jančių teisės 

aktų projektų 

svarstymas 

 2014-09-09 EKGT nutarė, atsižvelgiant į Seime užregistruotų 

projektų Nr. XIIP-2096 ir Nr. XIIP-2097 (dėl EKGT ir VKPK 

sujungimo) trūkumus, teikti LR Seimui išvadas ir visuomenei 

objektyvią informaciją šiuo klausimu; taip pat nutarta parengti 

siūlymus dėl tobulinimo alternatyvių projektų Nr. XIIP-583, XIIP-584 

ir XIIP-585, kuriems EKGT pritaria; 

 2014-09-19 bendrajame regioninių tarybų posėdyje nutarta nuo 

susirinkimo kreiptis į LR Seimą, prašant išsaugoti Etninės kultūros 

kultūros globos tarybą, o regioninių tarybų nariams – kreiptis į savo 

apygardų deleguotus LR Seimo narius dėl EKGT esamo teisinio 

statuso išsaugojimo. 

 

 
 

15.4. EKGT 

sudėties kaita 

ir kiti 

 2014-04-08 posėdyje EKGT patvirtino R. Balsio narystės EKGT 

nutraukimą ir nutarė kreiptis į Mažosios Lietuvos tarybą dėl kito nario 

delegavimo į EKGT; 
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 sprendimai 

dėl EKGT 
 EKGT raštu 2014-07-30 Nr. S-125 kreipėsi į Mažosios Lietuvos 

tarybą dėl nario delegavimo į Etninės kultūros globos tarybą; 

 2014-05-13 EKGT, vadovaujantis EKGT nuostatais ir nario A. 

Mandeikos prašymu, nutarė kreiptis į jį delegavusią Lietuvos 

universitetų rektorių konferenciją dėl kito nario delegavimo į EKGT; 

 EKGT raštu 2014-07-30 Nr. S-126 kreipėsi į Lietuvos universitetų 

rektorių konferenciją dėl nario delegavimo į Etninės kultūros globos 

tarybą; 

2014-06-04 EKGT pirmininkas V. Jocys dalyvavo Seimo Švietimo, 

mokslo ir kultūros komiteto posėdyje, kuriame  svarstytas papildomų 

EKGT etatų skyrimo klausimas. 

 EKGT raštu 2014-05-07 Nr. S-79 kreipėsi Lietuvos Respublikos 

Seimo valdybą „Dėl pareigybių skaičiaus padidinimo Etninės kultūros 

globos tarybai“ 

Mažosios Lietuvos taryba deleguos 

savo narį į EKGT, kai bus sudaryta 

naujos kadencijos regioninė taryba; 

 

 

Į EKGT raštą 2014-07-30 Nr. S-126 

neatsakyta. 

 

 

 

Seimo ŠMKK pritarė EKGT 

prašymui, tačiau Seimo valdyba jį 

atmetė. 

 
 

15.5. EKGT 

rekomenda- 

cijos 

 EKGT raštas – rekomendacija 2014-06-09 Nr. S-98 „Dėl patalpų 

suteikimo Lietuvių etninės kultūros draugijos Kauno teritoriniam 

padaliniui“, adresuota Kauno miesto savivaldybei; 

 EKGT raštas – rekomendacija 2014-06-23 Nr. S-111 „Dėl 

Panevėžio Juozo Miltinio gimnazijos 2014-2015 m. X-ojo 

respublikinio jaunųjų dramaturgų konkurso organizavimo rėmimo“; 

 2014-09-09 EKGT venbalsiai pritarė rekomendacijai siūlyti Meilės 

Lukšienės premijai gauti etninės kultūros mokytoją metodininką 

Artūrą Sinkevičių;  

 EKGT raštas – rekomendacija 2014-09-10 Nr. S-145 „Dėl M. 

Lukšienės premijos skyrimo Arūnui Sinkevičiui“, adresuota ŠMM;  

 2014-09-09 EKGT nutarė palaikyti klubo „Aukuras“ iniciatyvą ir 

skatinti visuomenę rugsėjo 22 d. visuotinai švęsti Baltų vienybės 

dieną; 

 EKGT raštas – rekomendacija 2014-11-13 Nr. S-202 „Dėl siūlymo 

premijuoti Dianą Tomkuvienę“, adresuota KM; 

Į EKGT rekomendaciją 2014-06-09 

Nr. S-98  neatsižvelgta. 

Į EKGT rekomendaciją 2014-06-23 

Nr. S-111  atsižvelgta; 

 

 

 

Į EKGT rekomendaciją 2014-09-10 

Nr. S-145 neatsižvelgta. 

 

 

Į EKGT rekomendaciją 2014-11-13 

Nr. S-202 KM atsižvelgė 
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 EKGT raštas – rekomendacija 2014-11-13 Nr. S-210 „Dėl skaitinių 

knygos žemaitiškai „Cyrulėlis“ išleidimo“, adresuotas LKT; 

 EKGT raštas – rekomendacija 2014-12-10 Nr. S-231 „Dėl 

viešosios įstaigos „Kultūros atmintis“ etninės kulltūros žurnalo 

jaunimui ir jo ugdytojams „Saulės arkliukai“ sukūrimo Lietuvių 

etninės draugijos portalo alkas.lt bazėje“, adresuota Tautos fondui. 

Į EKGT rekomendaciją 2014-11-13 

Nr. S-210  neatsižvelgta 

Į EKGT rekomendaciją 2014-12-10 

Nr. S-231 neatsižvelgta. 

 
 

15.6. Kitos 

EKGT 

iniciatyvos 

 2014-08-23 EKGT atstovai dalyvavo Baltijos kelio minėjime, 

EKGT pirmininkas V. Jocys ta proga parengė straipsnį „Stiprinkime 

Baltijos kelio atmintį ir gyvąją tradiciją“; 

 EKGT, siekdama visuomenę geriau supažindinti su atskirų 

etnografinių regionų tapatybės ženklais, 2014 m. EKGT patalpose 

surengė keturias parodas (jų atidarymuose dalyvavo LR Seimo nariai, 

Seimui atskaitingų institucijų atstovai, EKGT nariai, darbų autoriai).  
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2. EKGT SIŪLYMAI DĖL TEISĖS AKTŲ AR JŲ PROJEKTŲ TOBULINIMO, 

TYRIMAI IR KITI SIŪLYMAI 

 

2.1. SIŪLYMAI DĖL TEISĖS AKTŲ TOBULINIMO 

 

1. Dėl Valstybės herbo, kitų herbų ir herbinių ženklų įstatymo (I-130) papildymo – 

siūlant įterpti Lietuvos etnografinių regionų heraldikos įteisinimą (EKGT raštas 2014-07-

02 Nr. S-114); 

 

2.2. SIŪLYMAI DĖL TEISĖS AKTŲ PROJEKTŲ TOBULINIMO 

Iš viso pateikta siūlymų dėl 5-ių teisės aktų projektų tobulinimo: 

1. Dėl Etninės kultūros globos tarybos nuostatų pakeitimo projekto  Nr. XIIP-584(2) 

– į EKGT siūlymus atsižvelgė projektą registravę Seimo nariai Valentinas Stundys, Vida 

Marija Čigriejienė, Rima Baškienė, Algirdas Vaclovas Patackas, Rytas Kupčinskas, Vytautas 

Juozapaitis, Remigijus Žemaitaitis, Povilas Urbšys, Dalia Teišerskytė, Saulius Bucevičius, 

Gediminas Jakavonis;  

2. Dėl Etninės kultūros valstybinės globos pagrindų įstatymo  Nr. VIII-1328 5 

straipsnio pakeitimo, 8 straipsnio papildymo ir Įstatymo papildymo 6(1) straipsniu 

įstatymo projektas Nr. XIIP-585(2) – į EKGT siūlymus atsižvelgė projektą registravę 

minėti 11 Seimo narių; 

      3. Dėl Tautinio paveldo produktų įstatymo naujos redakcijos projekto Nr. X-1207 – 

teikiant ŽŪM siūlymus tobulinti projektą (EKGT raštas 2014-10-31 Nr. S-185), į daugelį 

EKGT siūlymų ŽŪM atsižvelgė;  

4. Dėl Darbo kodekso 162 straipsnio pakeitimo projekto – EKGT pasisakė prieš 

pataisas, inicijuotas Seimo narių grupės, išbraukti Rasos (Joninių) šventę iš švenčių sąrašo 

(EKGT raštas 2014-11-25 Nr. S-217);  

5. Dėl Lietuvos Respublikos  vardų ir pavardžių rašymo dokumentuose  įstatymo 

projektų Nr. XIIP-1653 ir Nr. XIIP-1654 – EKGT pasisakė prieš šiuos projektus ir pritarė 

alternatyviems projektams (Nr. XIP-1668), pagal kuriuos Lietuvos Respublikos piliečių 

vardai ir pavardės oficialiuose dokumentuose būtų rašomi valstybinės kalbos rašmenimis 

pagal tarimą, o esant pageidavimui gali būti užrašyti ir kitos kalbos grafine forma piliečio 

paso kitų įrašų skyriuje (EKGT raštas 2014-04-10 Nr. S-60)). 

 

3. TYRIMAI IR REKOMENDACIJOS 

3.1. TYRIMAI IR APKLAUSOS 

1. Pradėtas tyrimas „Etnokultūrinio sąjūdžio ir tradicinių švenčių raida“ (atsakinga 

Nijolė Balčiūnienė, planuojama užbaigti 2015 m. kovo mėn.);  

2. Pradėtas tyrimas „Etninės kultūros vertybes kaupiančių institucijų ir privačių 

asmenų apklausos analizė“ (atsakinga Aušra Žičkienė, planuojama papildyti 2015 m. kovo 

mėn.); 

3. Pradėtas tyrimas „Tautodailės rinkinius kaupiančių institucijų ir privačių asmenų 

apklausos  analizė“ (atsakingas Vytautas Tumėnas, planuojama užbaigti 2015 m. kovo mėn.); 
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4. Apibendrinta 2010 m. EKGT vykdyta apklausa „Jaunimas ir tarmės“ pateikiant 

analizę „Jaunimo tarminė kalba kaip etninės kultūros dalis“ (atliko VU absolventė Milda 

Bieliauskaitė); 

5. Tyrimas „Etninės kultūros globos tarybos ir Etninės kultūros plėtros programos 

Lietuvos savivaldybėse 2014 m.“ (atliko Giedrė Trakytė, Dalia Urbanavičienė),  žr. 8 priede; 

6. Tyrimas „Švenčių Europos valstybėse tyrimas remiantis 2014 m. duomenimis” 

(atliko dr. Dalia Urbanavičienė), žr. 9 priede; 

7. Tyrimas „Etnokultūrinio ugdymo mokyklos ir pedagogai Lietuvos savivaldybėse“ 

(atliko dr. Dalia Urbanavičienė), žr. 10 priede. 

8. Tarmių metų 2013-aisiais metais įgyvendinimo apibendrinimas pagal etnografinių 

regionų pateiktus duomenis (atliko EKGT specialistai regioninėse tarybose). 

 

3.2. REKOMENDACIJOS 

EKGT ir regioninės tarybos iš viso pateikė 6 rekomendacijas. 

1. Rekomendacija „Dėl Panevėžio Juozo Miltinio gimnazijos 2014-2015 m. X-ojo 

respublikinio jaunųjų dramaturgų konkurso organizavimo rėmimo“ (EKGT raštas 2014-06-23 

Nr. S-111), į EKGT rekomendaciją atsižvelgta; 

2. Rekomendacija „Dėl M. Lukšienės premijos skyrimo Arūnui Sinkevičiui“ (EKGT 

raštas 2014-09-10 Nr. S-145, adresuotas ŠMM); 

3. Rekomendacija „Dėl siūlymo premijuoti Dianą Tomkuvienę“ (EKGT raštas 2014 -

11-13 Nr. S-202, adresuotas KM), į EKGT rekomendaciją atsižvelgta;  

4. Rekomendacija „Dėl patalpų suteikimo Lietuvių etninės kultūros draugijos Kauno 

teritoriniam padaliniui“ (EKT raštas 2014-06-09 Nr. S-98, adresuotas Kauno miesto 

savivaldybei), į EKGT rekomendaciją neatsižvelgta;  

5. Rekomendacija „Dėl skaitinių knygos  žemaitiškai „Cyrulėlis“ išleidimo“ (EKGT 

raštas 2014-11-13 Nr. S-210, adresuotas LKT); 

6. Rekomendacija „Dėl viešosios įstaigos Kultūros atmintis‘ įsteigti etninės kultūros 

žurnalą jaunimui ir jo ugdytojams „Saulės arkliukai“ Lietuvių etninės draugijos portalo 

alkas.lt bazėje“ (EKGT raštas 2014-12-10 Nr. S-231, adresuotas Tautos fondui). 

 

4. RENGINIAI 

 1. 2014-04-25 EKGT kartu su Seimo švietimo ir mokslo komitetu organizavo išvyką 

į Kaliningrado sritį. Dalyvavo renginiuose skirtuose K.Donelaičiui bei susitiko su vietos 

Lietuvių benduomenėmis,  Karaliaučiaus (Kaliningradas) I. Kanto universiteto Humanitarinių 

mokslų instituto darbuotojais, Gumbinės (Gusevo) savivaldybės administracija 

Lazdynėliuose. 

 2. 2014-09-12 EKGT kartu su KU ir Klaipėdos rajono Kretingalės kultūros centu 

Gargžduose surengė konferenciją „Etninės kultūros ugdymas – švietimo, kultūros įstaigų ir 

bendruomenių sąveika“. Pranešėjai: EKGT pirmininkas Virginijus Jocys („Etnografinių 

regionų renginių gido sudarymas, kiti 2015 m. pasiruošiamieji darbai, lūkesčiai ir tikrovė“), 
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EKGT vyr. specialistė dr. Dalia Urbanavičienė („Tradicinių šokių klubų veiklos geroji patirtis 

ir plėtros galimybės“), Žemaitijos regioninės tarybos pirmininkė Rūta Vildžiūnienė („Etninė 

kultūra ir dainuojamoji tradicija-vertingiausia asmenybės bei asmeninės saviraiškos būdai“); 

 3. 2014 m. lapkričio-20-21 d. EKGT kartu su Lietuvos ambasada Rygoje, Latvijos 

kultūros akademija ir Lietuvių bendruomene Latvijoje surengė Rygoje forumą „Latvijos ir 

Lietuvos etnografiniai regionai“. 

 4. 2014-12-12 EKGT kartu su Seimo ŠMKK Seime surengė konferenciją „Etninė 

kultūra etnografinių regionų metais“ (Skaityti 7 EKGT ir regioninių tarybų narių 

pranešimai). 

 

5. BENDRADARBIAVIMAS SU VALSTYBĖS VALDYMO IR KITOMIS 

VALSTYBĖS INSTITUCIJOMIS, NEVYRIAUSYBINĖMIS ORGANIZACIJOMIS  

 

5.1. BENDRADARBIAVIMAS SU LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMU 

Seimo atstovavimas EKGT: Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto teikimu į EKGT 

2013-2018 m. kadencijai deleguotas Lietuvos mokslų akademijos tikrasis narys, Lietuvos 

edukologijos universiteto Istorijos fakulteto dekanas Eugenijus Jovaiša.  

EKGT 2014 m. teikė LR Seimui įvairius siūlymus: 

 dėl Mažosios Lietuvos kaip etnografinio regiono apibrėžties (raštas 2014-03-10 Nr. S-

39) Seimo nario Kęstučio Komskio prašymu; 

 dėl Lietuvos piliečių asmenvardžių rašybos (raštas 2014-04-08 Nr. S-60); 

 dėl Etnografinių regionų metų programos veiksmų plano regioniuose finansavimo 

patikslinimo (raštas 2014-08-29 Nr. S-142); 

 dėl lietuviško žaidimo ritinio pripažinimo nematerialiuoju Lietuvos kultūros paveldu 

(raštas 2014-05-28 Nr. S-94) Seimo nariui Sergejui Jovaišai; 

  dėl Lietuvos etnografinių regionų heraldikos įteisinimo (raštas 2014-07-02 Nr. S-

114); 

 dėl būtinybės išsaugoti Rasos (Joninių) švenčių dieną (raštas 2014-11-25 Nr. S-217). 

            2014-12-12 EKGT kartu su Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komitetu Seime 

surengė konferenciją „Etninė kultūra Etnografinių regionų metais“. 

 

Bendradarbiavimas su kitomis Seimui atskaitingomis institucijomis 

EKGT pirmininkas Virginijus Jocys dalyvavo Valstybinės kultūros paveldo komisijos 

(VKPK) 2014-01-31 posėdyje, pasikeista nuomonėmis dėl tarybos posėdžių sprendimų 

priėmimo ir realizavimo praktikos. 

EKGT kreipėsi į Valstybinę lietuvių kalbos komisiją „Dėl etnografinių regionų ir 

Mažosios Lietuvos vardo“ (raštas 2014-03-28 Nr. S-54), kuri atsakydama pateikė savo išvadą. 

EKGT pateikė Lietuvos Respublikos Seimui ir Valstybinei lietuvių kalbos komisijai 

siūlymus „Dėl Lietuvos piliečių asmenvardžių rašybos (raštas 2014-04-08 Nr. S-60). 
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EKGT kreipėsi į Valstybinę lietuvių kalbos komisiją (raštas 2014-05-02 Nr. S-76 ) „Dėl 

Virvytės upės pavadinimo“. Valstybinė lietuvių kalbos komisija pateikė išvadą „Dėl upės 

vardų Virvyčia, Virvytė“ (raštas 2014-05-23 Nr. S1-255(1.7). 

EKGT kreipėsi į Lietuvos mokslo tarybą (raštas 2014-06-16 Nr. 107) „Dėl etnografinių 

regionų savitumo puoselėjimui skirtų projektų 2015 metams“. Mokslo taryba patikino (raštas 

2014-07-01 Nr. 4S-1050), kad skatins mokslininkus aktyviai teikti projektus skirtus 

etnografinių regionų savitumų tyrimams ir informavo kokie projektai yra vykdomi, susiję su 

etnografiniais regionais.  

 

5.2. BENDRADARBIAVIMAS SU LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTŪRA 

EKGT kreipėsi (raštas 2014-05-29 Nr. S-96) į Lietuvos heraldikos komisiją „Dėl 

etnografinių regionų heraldikos“, Komisija pateikė (raštas 2014-06-06 Nr. (8D-25860-

2D-3519) išaiškinimą dėl etnografinių regionų heraldikos teisinės padėties.  

Suvalkijos (Sūduvos) regioninė taryba kreipėsi į Lietuvos heraldikos komisiją 

(raštas išsiųstas 2014-06-25) dėl Sūduvos etnografinio regiono herbo ir vėliavos kūrimo. 

Heraldikos komisija vieningai priėmė sprendimą siūlyti plėtoti tauro temą.  

EKGT kaip Etnografinių regionų metų paskelbimo ir organizavimo iniciatorė 

kreipėsi į Lietuvos Respublikos Prezidentę „Dėl sutikimo būti Etnografinių regionų metų 

globeja“ (raštas 2014-07-25 Nr. S-121). LR Prezidentė sutiko tapti Etnografinių regionų 

metų globėja (raštas 2014-08-04 Nr. (8-3623)-2D-4675). Taryba, savo ruožtu, informavo 

Vyriausybę dėl Lietuvos Respublikos Prezidentės sutikimo globoti Etnografinių regionų 

metus (raštas 2014-07-25 Nr. S-121). 

 

5.3. BENDRADARBIAVIMAS SU LIETUVOS EUROPARLAMENTARAIS 

EKGT pasiūlė Lietuvos europarlamentarams surengti Europos Parlamente Lietuvos 

etnografiniams regionams skirtą renginį (raštas 2014-06-16 Nr. S-105). Europarlamentaras 

Algirdas Saudargas 2014-07-08 pritarė šiai iniciatyvai ir yra pasirengęs aptarti šios idėjos 

įgyvendinimo galimybes Europos Parlamente.  

 

5.4. BENDRADARBIAVIMAS SU LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBE IR 

MINISTERIJOMIS BEI JŲ ĮSTAIGOMIS 

Vyriausybės ir ministerijų atstovavimas EKGT: Ministras pirmininkas į EKGT sudėtį 

2013-2018 m. kadencijai delegavo 3 atstovus: KM Regionų kultūros skyriaus vyriausiąją 

specialistę Ireną Kezienę, ŠMM Bendro ugdymo ir profesinio mokymo departamento 

Neformalaus ugdymo ir švietimo pagalbos skyriaus vyresniąją specialistę Emiliją 

Bugailiškienę, AM Saugomų teritorijų ir kraštovaizdžio departamento direktorių Vidmantą 

Bezarą.  

Vyriausybė kreipėsi į EKGT (2014-01-20 Nr. S-23-242) dėl Valstybinės lietuvių kalbos 

komisijos siūlymų  „Dėl  nykstančių tradicijų, papročių ir tarmių išsaugojimo“. 

EKGT buvo įtraukta į LRV sudarytą darbo grupę (raštai 2014-01-29 Nr. 22 ir  2014-02-

12 Nr. 23-588) parengti Etnografinių metų minėjimo programą. Į darbo grupę Taryba 

delegavo Tarybos pirmininką V. Jocį. Vyriausybė 2014 m. liepos 22 d. patvirtino 

Etnografinių regionų metų veiksmų planą.  
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Bendradarbiavimas su Kultūros ministerija 

 

EKGT kreipėsi į KM (raštas 2014-04-25 Nr. S-70) „Dėl kasmetinių lėšų skyrimo 

tarptautiniam festivaliui „Skamba, skamba kankliai“. KM atsakė (raštas Nr. 2014-05-07 Nr. 

S2-1113), kad šis festivalis yra įtrauktas į Lietuvoje rengiamų tęstinių tarptautinio meno 

renginių sąrašą, tik šią poziciją dalinasi su tarptautiniu folkloro festivaliu „Baltica“, 

organizatoriams kasmet teikiant paraišką į konkursinę programą, festivaliui yra skiriama 

pakankamai solidi parama. 

EKGT ne kartą iškėlė klausimą dėl nematerialaus kultūros paveldo skaitmeninimo 

problematikos, KM informavo EKGT „Dėl 2014-2020 m. Europos Sąjungos struktūrinių lėšų 

kultūros paveldo skaitmeninimo sričiai planavimo“ (raštas 2014-07-09 Nr. 12-1763). 

EKGT ne kartą svarstė klausimą (EKGT posėdžiai  2014-10-14 ir 2014-12-09), kodėl 

KM vėluoja parengti Etninės kultūros plėtros 2015-2018 m. valstybinę programą, kreipėsi į 

KM prašydama paaiškinti susiklosčiusią situaciją. KM savo atsakyme (2014-12-31 Nr. S-

3290) nepateikė aiškių argumentų, kodėl delsiamas programos parengimas.  

 

Bendradarbiavimas su Švietimo ir mokslo ministerija ir Ugdymo plėtotės centru 

ŠMM kvietė deleguoti (raštas 2014-11-19 Nr. SR-5194) EKGT atstovą į sudarytą darbo 

grupę parengti Rengimo šeimai ir lytiškumo ugdymo programos projektą – deleguotas EKGT 

pirmininkas V. Jocys.  

2014-04-30 EKGT pirmininkas V. Jocys ir EKGT Švietimo grupės vadovė prof. D. 

Vyčinienė dalyvavo UPC organizuotoje vaizdo konferencijoje, skirtoje etnokultūrinio 

ugdymo vidurinio ugdymo pakopoje klausimams aptarti (kartu su LMTA, ŠU, KU ir VDU). 

2014-05-13 EKGT, dalyvaujant UPC atstovams, nutarė kreiptis LR Seimą dėl 

galimybių surengti etnokultūriniam ugdymui skirtą forumą LR Seime. 

EKGT specialistai dalyvavo įvairiuose UPC rengtuose renginiuose kaip pranešėjai:  

 2014-10-08 vaizdo konferencijoje „Etninės kultūros ugdymas šiandienos 

mokykloje“; 

 2014 m. spalio17-18 d. profesinės kvalifikacijos tobulinimosi programoje 

„Vidurinio ugdymo etninės kultūros bendrosios programos 6 modulių metodinės 

medžiagos, įgyvendinimo aprašų ir ilgalaikių planų rengimas“;  

 2014-11-12 vaizdo konferencijoje “Lietuvos etninės kultūros olimpiados 

nuostatų projekto svarstymas” (renginį bendrai organizavo UPC, ŠMM, KU, 

ŠU, VDU ir LMTA); 

 2014-12-29 apskrito stalo diskusijoje „Etninės kultūros bendrųjų programų 

įgyvendinimo mokyklose galimybės“. 

 

Bendradarbiavimas su Žemės ūkio ministerija (ŽŪM) 

 ŽŪM kreipėsi į EKGT prašydama deleguoti atstovą į Tautinio paveldo produktų tarybą 

(raštas Nr. 2014-07-25 Nr. 2D-3353 (12.96), į ją deleguotas EKGT pirmininko pavaduotojas 

Vytautas Tumėnas (raštas 2014-07-22 Nr. S-121).  

 EKGT teikė siūlymus ŽŪM dėl Tautinio paveldo produktų įstatymo Nr. X-1207 naujos 

redakcijos projekto tobulinimo (raštas 2014-10-31 Nr. S-185).   
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 EKGT kreipėsi į ŽŪM Tautinio paveldo ir mokymo skyrių (raštas 2014-04-25 Nr. S-69) 

dėl dalies Kaziuko mugės kaip tradicinės mugės sertifikavimo. ŽŪM Tautinio paveldų 

produktų, tradicinių amatų programų, tradicinių mugių sertifikavimo, tradicinių amatų meistrų 

sertifikavimo ir atestavimo ekspertų komisija pritarė, kad dalis Kaziuko mugės gali būti 

sertifikuota (raštas 2014-06-16 Nr. 2D-2793 (12.96)). 

 

Bendradarbiavimas su Finansų ministerija (FM) 

 Kreiptasi į FM dėl EKGT strateginio veiklos plano, biudžetinių asignavimų 

padidinimo (raštai 2014-05-19 Nr. S-88). FM nusprendė 2015 m. padidinti EKGT 

biudžetinius asignavimus 6 % lyginant  su 2014 m. 

 

Bendradarbiavimas su Kūno kultūros ir sporto departamentu 

Kūno kultūros ir sporto departamentas kreipėsi į EKGT dėl Seimo nario Sergejaus 

Jovaišos paklausimo „Dėl ritinio pripažinimo Lietuvos nematerialiuoju kultūros paveldu“ 

(raštas 2014-05-21 Nr. S-737). EKGT pateikė departamentui ir Seimo nariui išvadą ir 

siūlymus „Dėl ritinio pripažinimo Lietuvos nematerialiuoju kultūros paveldu“ (raštas 

2014-07-24 Nr. S-120). 

 

5.5. BENDRADARBIAVIMAS SU KITOMIS VALSTYBĖS INSTITUCIJOMIS IR 

SAVIVALDYBĖMIS 

 

Bendradarbiavimas su Lietuvos nacionaline UNESCO komisija 

EKGT kreipėsi (raštas 2014-03-17 Nr. S-51) į Lietuvos nacionalinę UNESCO komisiją 

„Dėl Lietuvių kalbos tarmių įtraukimo į UNESCO nematerialaus kultūros paveldo sąrašą“, 

kuri teigia (raštas 2014-03-24 Nr.4S-49 (S-51), tačiau komisija atsakė, kad pagal 

Nematerialaus kultūros paveldo apsaugos konvencijos 2 straipsnį nei kalbos, nei dialektai 

(tarmės) negali būti įtrauktos į UNESCO nematerialaus kultūros paveldo sąrašus.  

2014-08-11 – 14 d. EKGT sekretoriato darbuotoja Žemaitijos regionui Sigita Dacienė 

Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos kvietimu (raštas 2014-07-24 Nr. S-4S-135) 

dalyvavo surengtuose mokymuose „Kukutynė 2014. Ant jūračių, ant maračių...“, kur pristatė 

Žemaitijos regiono etninę kultūrą.  

 

 

Bendradarbiavimas su Lietuvos radiju ir televizija (LRT)  

bei kitomis žiniasklaidos institucijomis 

 EKGT teikė LRT vadovybei siūlymus dėl etninės kultūros renginių transliavimo per 

LRT 2014 m. (raštas 2014-02-22 Nr. S-66). 

 EKGT jau antri metai deleguoja savo ekspertą į Lietuvos radijo ir televizijos komisijos 

organizuojamo konkurso „Pragiedruliai“ žiuri komisiją (raštas 2014-05-02 Nr. S-78), EKGT 

yra įsteigusi tris konkurso nominacijas – už etninio paveldo išsaugojimą, už pagarbą tarmėms 

ir už aktualią temą.  

 EKGT kreipėsi (raštas 2014-05-22 Nr. S-90) į LRT generalinį direktorių Audrių 

Siaurusevičių ir LRT Radijo programų direktorę Guodą Litvaitienę „Dėl tarmiškų 

savaitgalinių radijo laidų atgaivinimo“. 

 EKGT kreipėsi (raštas 2014-07-30 Nr. S-127) į LRT generalinį direktorių Audrių 

Siaurusevičių ir LRT pirmininką „Dėl laidų apie užsienio lietuvių etnines žemes transliavimo 

per LRT Etnografinių regionų metais“. 
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Bendradarbiavimas su valstybiniais fondais  

 

EKGT kreipėsi į Lietuvos kultūros tarybą (LKT) „Dėl kasmetinių lėšų skyrimo 

tarptautiniam festivaliui „Skamba, skamba kankliai“ (raštas 2014-04-25 Nr. S-70). LKT 

informavo (raštas 2014-05-19 Nr. S-122(4.6),  kad festivalis finansuojamas vadovaujantis 

Kultūros ministro įsakymu patvirtintu 2012-2014 m. prioritetinių renginių sąrašu. 

LKT kreipėsi į EKGT “Dėl Lietuvos kultūros tarybos skelbiamos ekspertų atrankos“ 

(raštas 2014-11-07 Nr. S-440). EKGT regioninių tarybų nariai sėkmingai dalyvavo atrankoje 

ir kai kurie iš jų šiuo metu yra LKT ekspertai. 

EKGT kreipėsi į Lietuvos mokslo tarybą (LMT) „Dėl etnografinių regionų savitumo 

puoselėjimui skirtų projektų 2015 metams“ (raštas 2014-06-16 Nr. 107). LMT patikino 

(2014-07-01 Nr. 4S-1050), kad skatins mokslininkus aktyviai teikti projektus, skirtus 

etnografinių regionų savitumų tyrimams ir informavo, kokie projektai yra vykdomi, susiję su 

etnografiniais regionais. 

EKGT kreipėsi į Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondą (SRTRF) „Dėl prioriteto 

suteikimo etnografinių regionų savitumo puoselėjimui skirtiems projektams 2015 metais“ 

(raštas 2014-06-16 Nr. 108). 

 

 

Bendradarbiavimas su mokslo ir studijų institucijomis 

 Mokslo ir studijų institucijų atstovavimas EKGT: savo atstovus į EKGT sudėtį 2013-

2017 m. kadencijai delegavo Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas (dr. A. Žičkienę), 

Lietuvos istorijos institutas (dr. R. Paukštytę-Šaknienę), Lietuvos universitetų rektorių 

konferencija (docentą A. Mandeiką ir doc. dr. D. Vyčinienę), Lietuvių katalikų mokslo 

akademija (docentą V. Ališauską).  

 Mokslo ir studijų institucijų atstovavimas regioninėse tarybose: KU delegavo savo 

atstovus į Mažosios Lietuvos tarybą, ŠU ir KU  – į Žemaitijos tarybą. 

 EKGT 2014 m. bendradarbiavo su mokslo ir studijų institucijomis šiais klausimais: 

  su Lietuvių literatūros ir tautosakos institutu (LLTI) dėl nacionalinės vertybės 

statuso suteikimo LLTI Lietuvių tautosakos rankraštynui (raštai 2014-05-21 Nr. S-91); 

  2014-08-08 EKGT pirmininkas V. Jocys dalyvavo susitikime su Lietuvos istorijos 

instituto  direktoriumi  dr. Rimantu Mikniu, pasikeista nuomonėmis dėl organizavimo 

konferencijos Telšiuose, skirtos Durbės mūšio paminėjimui 2015 m.ir Etnografiniams 

regionų  metams. 

Bendradarbiavimas su ugdymo įstaigomis 

Ugdymo įstaigų atstovai regioninėse tarybose: į Aukštaitijos tarybą savo atstovą 

delegavo Kupiškio r. Šepetos Almos Adamkienės pagrindinė mokykla;  į Dzūkijos (Dainavos) 

tarybą – Alytaus dailiųjų amatų mokykla, Dieveniškių technologijų ir verslo mokykla, 

Alytaus suaugusiųjų ir jaunimo mokykla, Alytaus „Sakalėlio“ pradinė mokykla. 

EKGT bendradarbiavo su įvairiomis Lietuvos ugdymo įstaigomis 2014 m. atlikdama 

apklausą dėl etnokultūrinio ugdymo mokyklų ir pedagogų Lietuvos savivaldybėse. 

 

Bendradarbiavimas su kultūros įstaigomis 

Kultūros įstaigų atstovavimas EKGT: savo atstovus į EKGT sudėtį 2013-2018 m. 

kadencijai delegavo Lietuvos liaudies kultūros centras (J. Šemetaitę), Lietuvos muziejų 

asociacija (Dalią Bernotaitę-Beliauskienę). 
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Kultūros įstaigų atstovavimas regioninėse tarybose: į Mažosios Lietuvos tarybą savo 

atstovus delegavo Klaipėdos m. savivaldybės etnokultūros centras, Pagėgių savivaldybės 

Kultūros centras, Kintų Vydūno kultūros centras, Liudviko Rėzos kultūros centras, Klaipėdos 

r. Dovilų etnokultūros centras ir Mažosios Lietuvos istorijos muziejus; į Suvalkijos (Sūduvos) 

tarybą – VšĮ „Vilkaviškio audimo artelė“; į Dzūkijos (Dainavos) regioninę tarybą – Varėnos 

kultūros centras ir Druskininkų miesto laisvalaikio centras, Lazdijų krašto muziejus, Alytaus 

kraštotyros muziejus; į Žemaitijos tarybą – Šiaulių „Aušros” muziejus, Žemaičių dailės 

muziejus. 

2014-05-07 – 09  EKGT specialistai, EKGT ir regioninių tarybų nariai dalyvavo LLKC 

organizuojamame etninės kultūros specialistų seminare „Etninė kultūra ir visuomenės tautinio 

bei pilietinio tapatumo ugdymas: tęstinumas, naujovės, galvosūkiai“ Kaišiadorių r. 

Bačkonyse.  

EKGT pasirašė bendradarbiavimo sutartį (2014-08-21) su Lietuvos parodų ir kongresų 

centru „Litexpo“ ir įsipareigojo teikti ekspertines išvadas ir siūlymus dėl etninės kultūros 

renginių, skirtų Etnografiniams regionų metams. 

EKGT pasižadėjo 2015 metais bendradarbiauti su Šilutės kultūros ir pramogų centru 

(raštas 2014-11-28 Nr. S-219) teikiant ekspertines išvadas ir siūlymus dėl kultūrinės veiklos 

projektų įgyvendinimo 2015 m., aktualizuojant Mažosios Lietuvos etnografinio regiono 

kultūrinį paveldą. 

EKGT regioninės tarybos bendradarbiavo su LLKC, vietos kultūros centrais ir 

muziejais edukaciniais klausimais.  

 

Bendradarbiavimas su nacionaliniais ir regioniniais parkais 

Nacionalinių ir regioninių parkų atstovavimas regioninėse tarybose: savo atstovus 

Dzūkijos (Dainavos) taryboje turi Dieveniškių istorinis regioninis parkas, Trakų istorinis 

nacionalinis parkas, Dzūkijos nacionalinis parkas ir Čepkelių valstybinis gamtinis rezervatas; 

Suvalkijos (Sūduvos) – Vištyčio regioninis parkas; Žemaitijos – Žemaitijos nacionalinis 

parkas, Kurtuvėnų ir Varnių regioniniai parkai; Aukštaitijos – Aukštaitijos nacionalinis parkas 

ir Labanoro regioninis parkas. 

Varnių regioninis parkas kreipėsi į EKGT „Dėl Virvytės upės pavadinimo“ (raštas 

2014-04-22 Nr. V3-1.8-67). Tuo remiantis EKGT paprašė VLKK pateikti šiuo klausimu 

išvadą (raštai 2014-05-02 Nr. S-76, Nr. S-77 ir Nr. S-92). VLKK pateikė išvadą raštu 2014-

05-23 Nr. S1-255(1.7). 

EKGT kreipėsi į Lietuvos nacionalinius ir regioninius parkus (raštas 2014-10-01 Nr. 

S-171) „Dėl Etnografinių regionų metų, skirtų renginių gido 2015 m. sudarymo“. Visi 

Lietuvos nacionaliniai ir regioniniai parkai pateikė savo planuojamų renginių sąrašus. 

 

Bendradarbiavimas su savivaldybėmis 

 Savivaldybių atstovavimas regioninėse tarybose: savo atstovus tdauguma Lietuvos 

rajonų ir miestų savivaldybių (53), išskyrus Ignalinos r., Visagino, Alytaus r., Eklektrėnų, 

Trakų r., Vilniaus r. ir Vilniaus m. 

EKGT kreipėsi į Vilniaus miesto savivaldybės merą Artūrą Zuoką (raštas 2014-04-25 

Nr. S-69) dėl Kaziuko mugės kaip tradicinės mugės sertifikavimo. Atsakydama Vilniaus 

miesto savivaldybės administracija patikino (rašytas 2014-05-26 Nr. A51-42045/14 (3.3.8.1-

EM-4), kad atsižvelgs į EKGT siūlymus bei aptars su ŽŪM galimybes sertifikuoti dalį 

Kaziuko mugės. 

EKGT kreipėsi į (raštas 2014-04-25 Nr. S-70) į Vilniaus miesto savivaldybės tarybą 

„Dėl kasmetinių lėšų skyrimo tarptautiniam festivaliui „Skamba, skamba kankliai“. Vilniaus 
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miesto savivaldybės administracija patikino (raštas Nr. A51-42753/16 (3.3.8.1-EM-4), kad 

kiekvienais metais festivalis yra finansuojamas, o dydis priklauso nuo Kultūros skyriui skirtų 

asignavimų. 

EKGT kreipėsi į Mažosios Lietuvos etnografinio regiono savivaldybes (raštas 2014-06-

18 Nr. S-109) „Dėl Mažosios Lietuvos etnografinio regiono heraldikos sukūrimo“. Jurbarko 

rajono ir Klaipėdos miesto savivaldybė patikino (raštas 2014-07-01 Nr. T27-127 ir 2014-07-

10 Nr. (20.14.)-KV6-24), kad bendradarbiaudama su Mažosios Lietuvos regionine etninės 

kultūros globos taryba aptars heraldinės simbolikos kūrimo etapus ir eigą.  

EKGT kreipėsi į Suvalkijos (Sūduvos) etnografinio regiono savivaldybes (raštas 2014-

06-120 Nr. S-110) „Dėl Suvalkijos (Sūduvos) etnografinio regiono heraldikos sukūrimo“. 

EKGT kreipėsi į visas šalies savivaldybes (raštai 2014-10-01 Nr. S-160, Nr. S-161, Nr. 

S-162, Nr. S-163, nr. S- 164, Nr. S-165, Nr. S-166, Nr. S-167,  Nr. S-168, Nr. S-169 ir Nr. S-

o170 ) „Dėl Etnografinių regionų metų skirtų renginių gido 2015 m. sudarymo“. Visos 

savivaldybės pateikė savo planuojamų renginių sąrašus.  

EKGT regioninės tarybos dėl Etninės kultūros plėtros valstybinės programos 2010-2014 

m. įgyvendinimo bendradarbiavo su savivaldybėmis (ypač su Kauno r., Kėdainių, Kupiškio, 

Pakruojo, Kalvarijos, Kazlų Rūdos, Jurbarko, Klaipėdos r. savivaldybėmis). 

EKGT regioninės tarybos kreipėsi į savivaldybių Kultūros skyrius dėl etninei kultūrai 

nusipelniusių žmonių išrinkimo ir jų pagerbimo regionuose. 

EKGT regioninės tarybos kreipėsi į savivaldybių švietimo skyrius dėl etnokultūrinio 

ugdymo pedagogų sąvado pateikimo ir papildymo. 

 

5.6. BENDRADARBIAVIMAS SU NEVYRIAUSYBINĖMIS ORGANIZACIJOMIS 

 

Nevyriausybinių organizacijų atstovavimas EKGT: savo atstovus į EKGT sudėtį 2013-

2017 m. kadencijai delegavo Lietuvių etninės kultūros draugija (V. Tumėną), Lietuvos 

kraštotyros draugija (J. Šorį), Lietuvos meno kūrėjų asociacija (A. Sakalauską ir  A. E. 

Paslaitį), Lietuvos ramuvų sąjunga (N. Balčiūnienę).  

Nevyriausybinių organizacijų atstovavimas regioninėse tarybose:  

 į Aukštaitijos tarybą savo atstovus delegavo Lietuvos tautodailininkų sąjungos 

Panevėžio skyrius, Lietuvos maironiečių draugija, „Žiemgalos“ draugija, Sėlių kultūros 

bendrija „Sėla“, Rytų aukštaičių sambūris;  

 į Žemaitijos tarybą savo atstovus delegavo Žemaičių akademija, Žemaičių kultūros 

draugija, Lietuvos ūkininkių draugija, Lietuvos tautodailininkų sąjungos Šiaulių skyrius, 

Šilalės kraštiečių draugija;  

 į Mažosios Lietuvos tarybą savo atstovus delegavo Lietuvininkų bendrija „Mažoji 

Lietuva“, Šilutės kraštotyros draugija, Šilutės H. Zudermano literatūrinės kraštotyros 

klubas;  

 į Suvalkijos (Sūduvos) tarybą savo atstovus delegavo Lietuvos tautodailininkų 

sąjungos Kauno bendrija, Šakių r. tautodailininkų bendrija „Dailius“, Lietuvių etninės 

kultūros draugijos Kauno teritorinis padalinys, Lietuvai pagražinti draugijos Šakių 

skyrius, Kalvarijos literatų klubas „Rasa“, Kazlų Rūdos literatų klubas „Versmė“, 

Marijampoliečių draugija, Sūduvos krašto mokslo, istorijos ir kultūros draugija, 
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Vilkaviškio netradicinių rankdarbių klubas „Lelija“, Prienų krašto kūrėjų klubas 

„Gabija“;  

 į Dzūkijos (Dainavos) tarybą savo atstovus delegavo Dzūkų kultūros draugija, 

Lietuvos tautodailininkų sąjungos Dzūkijos skyrius, Lietuvos soroptimisčių sąjungos 

Alytaus skyrius, Lietuvos fotomenininkų sąjunga, Lietuvių etninės kultūros draugijos 

Kauno teritorinis padalinys.   

Papildomai EKGT regioninės tarybos bendradarbiavo ir su kitomis nevyriausybinėmis 

organizacijomis, veikiančiomis etnografiniame regione. 

EKGT taip pat bendradarbiavo su nevyriausybinėmis organizacijomis: EKGT 

pirmininkas V. Jocys 2014-06-28 dalyvavo Lietuvos etninės kultūros draugijos jubiliejiniame 

suvažiavime ir  Lietuvos etninės kultūros ugdytojų sąjungos Steigiamajame suvažiavime; 

EKGT pasirašė bendradarbiavimo sutartį (2014-04-11) su Pėsčiųjų žygių asociacija. 

 

 5.7. TARPTAUTINIS BENDRADARBIAVIMAS 

 

2014-06-06 Punske vyko EKGT Dzūkijos tarybos ir Punsko lietuvių bendruomenės 

bendras posėdis, kuriame buvo nutarta aktyviai bendradarbiauti etninės kultūros išsaugojimo 

ir puoselėjimo srityje. 

2014-09-12 EKGT pirmininko pavaduotojas dr. Vytautas Tumėnas dalyvavo 

Tarptautinėje etnologijos ir folkloro asociacijos SIEF (Societe Internationale d‘Ethnologie et 

de Folklore) Auksiniame jubiliejaus simpoziume ir Ypatingoje generalinėje asamblėjoje 

Amsterdame. Asamblėjos dalyviai SIEF organizacijos mokslininkai etnologai ir folkloristai 

pasirašė kreipimąsi į LR Seimą, kuriame išreiškė nepritarimą dėl EKGT ir VKPK sujungimo, 

kadangi yra skirtingas paveldosaugos ir etninės kultūros globos administravimo, mokslinių 

tyrimų ir specialistų rengimo pobūdis (plačiau žr. 8 priede). 

2014 m. lapkričio 20-21 d. Rygoje EKGT kartu su Lietuvos ambasada Rygoje, Latvijos 

kultūros akademija ir Lietuvių bendruomene Latvijoje surengė forumą „Latvijos ir Lietuvos 

etnografiniai regionai“. Pagrindinis forumo uždavinys – susipažinti su Latvijoje įvykdyta 

administracinio suskirstymo reforma etnografinių regionų pagrindu (įtvirtinti Kurzemės, 

Žiemgalos, Vidzemės, Latgalos ir Rygos regionai).  

4. 2014-04-25 EKGT kartu su Seimo švietimo ir mokslo komitetu organizavo išvyką į 

Kaliningrado sritį. Dalyvavo renginiuose skirtuose K.Donelaičiui bei susitiko su vietos 

Lietuvių benduomenėmis,  Karaliaučiaus (Kaliningradas) I. Kanto universiteto Humanitarinių 

mokslų instituto darbuotojais, Gumbinės (Gusevo) savivaldybės administracija 

Lazdynėliuose. 
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II. EKGT PADALINIŲ – REGIONINIŲ TARYBŲ – VEIKLA 2014 M. 

 

Aukštaitijos, Dzūkijos (Dainavos), Mažosios Lietuvos, Suvalkijos (Sūduvos) ir 

Žemaitijos regioninių etninės kultūros globos tarybų pagrindinė paskirtis – padėti EKGT 

spręsti strateginius etninės kultūros globos, plėtros ir politikos klausimus etnografiniuose 

regionuose, siekiant išsaugoti jų savitumą, stiprinti tautinį tapatumą ir savimonę. Regioninės 

tarybos atlieka eksperto ir patarėjo vaidmenį sprendžiant strateginius etninės kultūros plėtotės 

ir politikos klausimus regionuose, teikia EKGT informaciją, išvadas ir pasiūlymus, užtikrina 

EKGT priimtų sprendimų įgyvendinimą bei padeda prižiūrėti ir koordinuoti etninės kultūros 

valstybinę globą vykdančių institucijų veiklą regione, taip pat padeda savivaldos institucijoms 

spręsti etninės kultūros globos regionuose klausimus. Išskyrus EKGT ir jos regionines 

tarybas, Lietuvoje daugiau nebėra institucijų, besirūpinančių visumine etnografinių regionų 

globa (iki 2010 m. Etninės kultūros valstybinės globos pagrindų įstatymu buvo įtvirtinta 

apskričių viršininkų pareiga rūpintis visų į apskrities teritoriją įeinančių etnografinių regionų 

etninės kultūros problemų sprendimu, tačiau, panaikinus apskričių administracijas, ši nuostata 

iš įstatymo buvo išbraukta).  

Regioninių tarybų veiklos efektyvumą apsunkina tam tikros finansinės problemos: 1) 

šie EKGT padaliniai neturi lėšų savo veiklai (kompensacijų už patirtas išlaidas ir atlygio už 

savo darbą regioninėje taryboje negauna ne tik eiliniai šių tarybų nariai, bet ir pirmininkai); 2) 

regioninių tarybų narius sudaro atstovai iš įvairiausių regiono vietovių, todėl atvykimui į 

posėdžius reikia nemažai lėšų, kurių  2014 m. labai trūko – ypač atstovaujantiems 

visuomenines organizacijas.  

2014 m. visos regioninės tarybos, kaip ir numatyta pagal Regioninių etninės kultūros 

globos tarybų bendruosius nuostatus (patvirtinti EKGT 2010 m. birželio 16 d. nutarimu Nr. 

TN-1, 2011 m. kovo 8 d. nutarimo Nr. TN-1 redakcija) surengė po 4 posėdžius (iš jų 2 buvo 

internetiniai – po 1 Dzūkijos (Dainavos) ir Aukštaitijos), Aukštaitijos taryba papildomai dar 

surengė 1 pasitarimą. 2014 m. rugsėjo 19 d. Panevėžyje įvyko bendras regioninių tarybų ir 

specialistų posėdis, skirtas regioninių tarybų veiklos koordinavimo, perspektyvų ir problemų 

aptarimui. Iš viso buvo surengtas 21 regioninių tarybų posėdis (jų protokolų santraukas žr. 6 ir 

7 prieduose). 

Regioninės tarybos 2014 metais pasirinko šias pagrindines savo veiklos kryptis: 

 Krašto ir regiono tapatumo aktualizavimas užtikrinant gyvųjų tradicinių židinių 

globą (Aukštaitija), etninės kultūros gyvųjų tradicijų išsaugojimas bei plėtra (Mažoji Lietuva, 

Suvalkija/Sūduva); 

 Tarmės puoselėjimas bei populiarinimas regione (Žemaitija); 

 Etnografinio regiono vardo įteisinimas ir regiono heraldikos sukūrimas 

(Suvalkija/Sūduva); 

 Vaikų ir jaunimo etninio kultūrinio bei lokalinio tapatumo formavimas (Dzūkija, 

Mažoji Lietuva, Suvalkija/Sūduva), etninės kultūros ugdymo programų įgyvendinimo 

skatinimas (Aukštaitija);  

 Etninės kultūros veiklos gerosios patirties sklaida žiniasklaidos priemonėse 

(Aukštaitija); 

 Etninės kultūros vertybių svarbos suvokimo visuomenėje stiprinimas (Dzūkija, 

Mažoji Lietuva, Suvalkija/Sūduva), folkloro ir jo puoselėtojų prestižo kėlimas (Aukštaitija, 

Žemaitija); 

 Tradicinių amatų ir verslų, kulinarinio paveldo puoselėjimas ir plėtra 

(Suvalkija/Sūduva, Žemaitija); 

 Nematerialaus kultūros paveldo apsaugos stiprinimas regione (Mažoji Lietuva); 
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 Bendradarbiavimas su regione veikiančiomis valstybinėmis institucijomis ir 

organizacijomis, bendruomenėmis vykdant etninės kultūros globą (Aukštaitija); 

 Etninės kultūros būklės regione stebėsena ir vertinimas (Žemaitija); 

 Etnoturizmo tyrimas, gaivinimas ir plėtra regione (Dzūkija). 

Toliau pateikiama regioninių tarybų veiklos 2014 m. rezultatų apžvalga pagal 

bendrajame EKGT 2014 m. veiklos plane numatytas kryptis. 

 

Etninės kultūros plėtros valstybinės programos įgyvendinimo regionuose 

skatinimas 

 

Etninės kultūros plėtros valstybinė programa (toliau – Programa) skatina savivaldybes 

parengti ir įgyvendinti savo savivaldybės etninės kultūros plėtros programas (kurioms kasmet 

numatomos lėšos savivaldybių biudžetuose), steigti etninės kultūros globos tarybas. Etninės 

kultūros globos tarybos savivaldybėse, turėdamos kad ir nedidelį finansavimą, atlieka svarbią 

funkciją – telkia kiekvienos savivaldybės kultūros, švietimo darbuotojus, nevyriausybinių 

organizacijų atstovus, etninės kultūros entuziastus, savivaldybės administracijos darbuotojus, 

koordinuoja įvairių institucijų, organizacijų etninę veiklą, skatina kurtis naujus kolektyvus, 

ieškoti naujų etnokultūrinės veiklos organizatorių etatų ir pan. 2014 m. EKGT specialistai 

regioninėse tarybose rinko duomenis apie regiono savivaldybes, turinčias etninės kultūros 

plėtros (ar globos) programas bei etninės kultūros plėtros (globos) tarybas prie savivaldybių. 

Surinktų duomenų pagrindu buvo sudarytas bendras sąrašas, pateiktas 8 priede. 

Daugiausia dėmesio Etninės kultūros plėtros valstybinės programos įgyvendinimo 

klausimui skyrė Aukštaitijos taryba. Balandžio mėn. EKGT specialistė surinko duomenis iš 

Biržų, Jonavos ir Zarasų rajono savivaldybių Švietimo skyrių ir patikslino Kultūros 

ministerijos rengtą Programos įgyvendinimo savivaldybėse 2013 m. ataskaitą. Kovo 7 d. 

EKGT specialistė Aukštaitijos regionui dalyvavo Kupiškio rajono savivaldybės Etninės 

kultūros globos tarybos ataskaitiniame susirinkime (dalyvavo savivaldybės meras, Švietimo ir 

kultūros skyriaus atstovai). Aukštaitijos taryba svarstė Etninės kultūros plėtros programos 

įgyvendinimo regione klausimus 2-juose išvažiuojamuose posėdžiuose: Ukmergėje kovo 27 

d. (aptartas Etninės kultūros plėtros programos rengimas ir įgyvendinimas Ukmergės r.) ir  

Molėtų r. gruodžio 9 d. (aptarta Etninės kultūros plėtros tarybų prie Rokiškio, Radviliškio, 

Joniškio, Kėdainių ir Kauno rajonų savivaldybių veikla). Bendrame visų regioninių tarybų 

posėdyje Panevėžyje rugsėjo 19 d. buvo pristatytas etninės kultūros plėtros programų 

vykdymas kai kuriose Aukštaitijos savivaldybėse (Kupiškio r., Kauno r. ir kt.). Aukštaitijos 

taryba per posėdį Molėtų r. nutarė tęsti Programos įgyvendinimą regiono savivaldybėse 

nepaisant to, kad Programos 2009-2014 m. etapas jau baigėsi, o tolimesnis Programos etapas 

Kultūros ministerijos dar neparengtas. 

Mažosios Lietuvos taryba skatino savo regiono savivaldybes kurti Etninės kultūros 

plėtros programas numatant lėšas etninės kultūros  projektų įgyvendinimui, atliko Programos 

įgyvendinimo savivaldybėse stebėseną: prie  Pagėgių savivaldybės sukurta visuomeninė 

Etninės kultūros globos taryba, kuri aktyviai dalyvauja sprendžiant etninės kultūros 

problemas savivaldybėje; Šilutės r. savivaldybė vykdė Etninės kultūros saugos ir pritaikymo 

turizmui 2013-2014 m. priemonių planą; Jurbarko, Šilutės ir Klaipėdos savivaldybės baigė 

įgyvendinti Etninės kultūros plėtros 2012-2014 m. programą; gruodžio mėn. Klaipėdos rajono 

savivaldybė patvirtino  2015-2018 m.  Etninės kultūros plėtros programą.  

Suvalkijos (Sūduvos) taryba išvažiuojamuose posėdžiuose (kovo 21 d. Marijampolėje, 

spalio 23 d. Šakiuose, gruodžio 17 d. Marijampolėje) išsamiai susipažino su Etninės kultūros 
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plėtros programų įgyvendinimu ir kūrimu Kauno, Marijampolės, Kalvarijos, Kazlų Rūdos, 

Šakių rajonų savivaldybėse. Regioninės tarybos atstovai 2014 m. diskutavo su Marijampolės 

savivaldybės administracija ir kultūros skyriumi dėl savivaldybės Etninės kultūros plėtros 

programos sukūrimo, etnokultūros specialisto etato steigimo, dar kartą šie klausimai buvo 

aptarti regioninės tarybos posėdyje, tačiau savivaldybės valdininkų nepavyko įtikinti, kad 

būtų skirtas deramas dėmesys Sūduvos krašto  etnokultūros puoselėjimui ir plėtrai.  

 

Regiono etninio savitumo puoselėjimas 

 

Visos regioninės tarybos prisidėjo svarstant pasirengimą Etnografinių regionų metams 

2015-aisiais metais, teikė siūlymus ir kaupė duomenis iš savivaldybių apie būsimus renginius 

savo regione (tie duomenys buvo panaudoti EKGT sudarant bendrą Etnografinių regionų 

metų renginių gidą). 2014-ųjų metų pabaigoje visos regioninės tarybos dalyvavo atrenkant 

regioną reprezentuojančius atstovus (folkloro ansamblius, amatininkus ir kt.) LRT laidoms, 

skirtoms Etnografinių metų atidarymui sausio 19-24 d. Taip pat buvo siekiama pakelti 

regioninės savimonės ir savivertės prestižą, kai kurios regioninės tarybos (Suvalkijos/Sūduvos 

ir Mažosios Lietuvos) ėmėsi organizuoti trūkstamų regiono heraldikos simbolių kūrimą.  

Suvalkijos (Sūduvos) taryba kovo 21 d. Marijampolėje nusprendė pritarti iniciatyvai 

sukurti Sūduvos ženklą, nutarė parengti regiono simbolio-ženklo konkurso taisykles bendrojo 

lavinimo mokykloms ir kolegijoms, konkursą surengti rugsėjo mėn. Pasitarus su istorikais, 

antrajame regioninės tarybos posėdyje birželio 23 d. buvo patvirtinti trys galimi simboliai 

Sūduvos regiono herbui – šuo, elnias (ar briedis) ir tauras. Parengtas kreipimasis į Lietuvos 

Respublikos Prezidento kanceliarijos Lietuvos heraldikos komisiją dėl Sūduvos etnografinio 

regiono herbo ir vėliavos kūrimo, kuris išsiųstas 2014-06-25. Per pasitarimą Heraldikos 

komisija vieningai priėmė sprendimą siūlyti plėtoti tauro temą. Trečiajame Suvalkijos 

(Sūduvos) tarybos posėdyje, įvykusiame 2014 m. spalio 23 d. Šakių rajono savivaldybėje, 

pritarta parengtam Suvalkijos (Sūduvos) regiono herbo projektui su tauro simbolika ir 

nuspęsta jį pristatyti Marijampolės regiono plėtros tarybos posėdyje. Sūduvos herbo projektas 

Marijampolės regiono plėtros tarybos posėdyje buvo pristatytas lapkričio 7 d.: priimtas 

sprendimas, jog Sūduvos kraštui herbas reikalingas, tačiau kilo abejonių dėl teikiamo 

projekto, todėl buvo pasiūlyta herbo idėją ir visus su juo susijusius pasiūlymus pristatyti 

Marijampolės regiono savivaldybių gyventojams. Regioninė taryba pagerbė ir apdovanojo 

Suvalkijos (Sūduvos) etninės kultūros puoselėjimui nusipelniusius 2 asmenis – etnografę 

Nijolę Skinkienę ir liaudies meistrę Oną Birutę Surdokienę. 

2014-ieji metai Mažosios Lietuvos regionui buvo išskirtiniai, kadangi Valstybinė 

lietuvių kalbos komisija atsižvelgė į Mažosios Lietuvos regioninės tarybos siūlymus ir 

galiausiai sausio 30 d. priėmė nutarimą įtraukti Mažąją Lietuvą į Lietuvos vietovardžių sąrašą: 

jame vietovardis Mažoji Lietuva įrašytas dviem reikšmėmis – kaip istorinės srities 

pavadinimas ir kaip vieno iš penkių dabartinės Lietuvos etnografinių regionų pavadinimas. 

Mažosios Lietuvos taryba kovo 21 d. aptarė siūlymus dėl Etnografinių regionų metų ženklo 

sukūrimo, nutarė spalio mėn. organizuoti konferenciją „Mažosios Lietuvos etninė kultūra 

šiuolaikinių aktualijų fone“ (konferencija nukelta į 2015 m.). Mažosios Lietuvos regionas dar 

neturi savo herbo, todėl regioninė taryba birželio 19 d. posėdyje nutarė sukurti Mažosios 

Lietuvos herbo koncepciją, informuoti regiono savivaldybes ir Klaipėdos regiono plėtros 

tarybą apie herbo kūrimą. Rugsėjo 12 d. regioninė taryba nusprendė paruošti raštą Heraldikos 

komisijai dėl istorinės Mažosios Lietuvos vėliavos patvirtinimo (raštas nebuvo paruoštas, nes 

buvo nuspręsta vėliavos tvirtinimą komisijai pateikti kartu su regiono herbu). Buvo 
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suplanuota 2015 m. sausio mėn. surengti diskusiją dėl Mažosios Lietuvos heraldikos ir 

inicijuoti savivaldybių sutartis dėl Mažosios Lietuvos heraldikos sukūrimo (tokia diskusija 

įvyko 2015 m. sausio 20 d.). Gruodžio 1 d. Mažosios Lietuvos regioninė taryba sudarė iš 

savivaldybių atstovų darbo grupę Mažosios Lietuvos regiono heraldikos sukūrimui: grupė 

įgaliota bendradarbiauti su istorikais, menininkais, mokslininkais, kitomis etnografinio 

regiono institucijomis ir siūlymus pateikti Regionų plėtros taryboms.  

Siekdama pakelti etninės kultūros veiklos regione prestižą, Mažosios Lietuvos regioninė 

taryba kreipėsi į Klaipėdos regiono plėtros tarybą ir savivaldybių Kultūros skyrius dėl regiono 

etninei kultūrai nusipelniusių žmonių ir jų pagerbimo. Kultūros skyriai pateikė EKGT 

Mažosios Lietuvos regionui nusipelniusių žmonių anketas, jiems Valstybinių švenčių metu 

buvo įteikti EKGT padėkos raštai, apdovanoti 4 asmenys: Drėvernos kultūros namų direktorė 

Virginija Asnauskienė, Dovilų etninės kultūros centro vadovė Lilija Kerpienė, etnografas 

Helmutas Lotužis ir etnologė, dėstytoja Rūta Grumadaitė. 

Žemaitijos taryba pirmininkės Rūtos Vildžiūnienės ir regioninės tarybos nario Andriaus 

Dacio (Žemaitijos kultūros draugijos Telšių pavieto pirmininko) iniciatyva organizavo 

labiausiai nusipelniusių Žemaitijos regiono visuomenininkų, etnokultūros specialistų, folkloro 

ansamblių pagerbimo šventę. Žemaitijos tarybos posėdžio (vykusio balandžio 23 d.) nutarimu 

apdovanojimui už etninės kultūros puoselėjimą Žemaitijos regione buvo atrinkti 4 kolektyvai 

(vaikų folkloro ansambliai „Čiučiuruks“ ir „Šarkutis“, folkloro kolektyvai „Šukupis“ ir 

„Degule“) ir 20 asmenų – folkloro ansamblių vadovai, įvairių iniciatyvų pradininkai, 

visuomenininkai, etninės kultūros specialistai, mokyklų, kultūros centrų direktoriai ir kt. 

(Giedrė Balsienė, Vita Pajarskienė, Sigita Žiemelienė, Gintautas Griškėnas, Genoveita 

Gricienė, Raimonda Ramanauskienė, Alvydas Vozgirda, Darius Ramančionis, Vydmantas 

Vertelis, Zita Bezarienė, Edita Ramančionienė, Rūta Stankuvienė, Laima Arlauskienė, 

Veronika Simutienė, Linas Šedvilas, Rita Macijauskienė, Andrius Dacius, Aldona Kuprelytė, 

Jonas Grušas, Asta Nikžentaitienė). Apdovanojimo šventė įvyko gegužės 10 d. Biržuvėnų 

dvare, Telšių rajone.  

Žemaitijos taryba balandžio 23 d. posėdyje buvo nutarusi spalio mėn. surengti 

konferenciją dėl Lietuvos administracinio  suskirstymo etnografinių regionų pagrindu, bet ši 

idėja buvo nerealizuota (perkelta į 2015 m.).  

Kaip vieną iš svarbiausių Etnografinių regionų metų renginių Žemaitijoje regioninė 

taryba per posėdį rugsėjo 12 d. nurodė Durbės mūšio 755 m. sukakties paminėjimą 2015-

aisiai metais, pritarė Durbės mūšio paminklo Telšiuose pastatymo idėjai. Buvo nutarta 

Žemaitijos regiono Etnografinių metų 2015 m. renginį surengti Raseiniuose, inicijuoti knygos 

apie Žemaitijos istoriją leidybą.  

Aukštaitijos taryba posėdyje Ukmergėje kovo 27 d. nutarė Etnografinių regionų 

metams sukurti Aukštaitijos regiono simbolį, kuris atspindėtų regiono tapatumą. Tokį ženklą 

sukūrė dailininkė Rita Kosmauskienė, jam regioninė taryba pritarė savo posėdyje gruodžio 9 

d. (ženklas bus naudojamas Etnografinių regionų metams skirtų renginių pristatymui, 

Etnografinių regionų metams išleistuose plakatuose, bukletuose, kituose leidiniuose).   

Aukštaitijos taryba lapkričio mėn. sudarė Etnografinių regionų metams skirtų renginių 

Aukštaitijoje gidą (informaciją pateikė visos 22 savivaldybės, iš viso numatyta surengti per 

316 renginių, tarp kurių 53 išskirti kaip svarbiausi renginiai regione), kurį nuspręsta paskelbti 

savivaldybių tinklapiuose. Jau kovo 27 d. posėdyje kaip svarbiausi Etnografinių metų 

renginiai buvo išskirti: tarpregioninis vyrų folklorinės dainos konkursas-festivalis; renginių 

ciklas Raudondvaryje „Regionų suskalbėjimai“; antroji mokslinė konferencija „Aukštaičių 
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tapatumo paieškos“; Aukštaitijos sutartinių festivalis „Sutarjėla“; aukštaičių tradicinės 

kultūros festivalis „Aukštaičių suktinis“; regiono pristatymas LR Seime; Aukštaitijos vėliavos 

ir herbo pristatymai regiono savivaldybėse. Vėliau šis sąrašas buvo papildytas kitomis visam 

regionui reikšmingomis priemonėmis – kilnojamąja paroda „Aukštaitija: savo Tėvynę laikyk 

visu pasauliu“,  fotografijų albumo apie Aukštaitiją leidyba, jaunimo kino konkursas (rengiant 

filmus 3D formatu apie Aukštaitijos kraštą), reprezentacinės Aukštaitijos regiono vėliavos 

sukūrimu ir kt., tačiau negavus Seimo Dzūkijos bičiulių parlamentinės grupės prašyto 

finansavimo iš Vyriausybės, šios priemonės nebus įgyvendintos.  

Regioninė taryba, svarstydama regiono heraldikos sklaidos klausimus, nutarė prašyti 

verslo pagalbos, paruošti motyvacinį raštą kiekvienai savivaldybei dėl regiono heraldinių 

ženklų ir regiono vėliavų įsigijimo, siūlyti numatyti tam tikslui lėšų savivaldybių 2015 m. 

biudžetuose. 

Aukštaitijos taryba kreipėsi į Etninės kultūros globos tarybą (2014-10-17 Nr. S-A-5), 

kad ši tarpininkautų Lietuvos kultūros tarybai dėl prioriteto skirti dalinį finansavimą 

Etnografinių regionų metams skirtiems projektams, teikė rekomendacijas dėl projektų.  

Regioninė taryba, aptardama Aukštaitijos regiono etninei kultūrai nusipelniusių žmonių 

apdovanojimo ar įamžinimo klausimą, nutarė kreiptis į EKGT dėl vieningų apdovanojimo 

nuostatų parengimo (2014-10-17 Nr. S-A-6). Regioninė taryba pagerbė ir apdovanojo 

Aukštaitijos etninės kultūros puoselėjimui nusipelniusių 15 asmenų – folkloro ansamblių 

vadovų, tautodailininkų, muziejininkų etnografų, kraštotyrininkų, mokytojų (Stasė 

Anglickienė, Emilija Brajinskienė, Zofija Jablonskienė, Antanas Karmonas, Nijolė Keraitienė, 

Rita Kipšaitė-Balčiūnienė, Aniceta Krajinienė, Regina Lukminienė, Vaclovas Papšys, 

Vytautas Ulevičius, Angelė Virgailienė, Elena Juodzevičienė, Rimantas Zinkevičius, Elena 

Kiškienė ir Nijolė Aleinikonienė). Gruodžio mėn. buvo sudarytas sąrašas regiono žmonių, 

kurie galėtų vaizdžiai televizijoje arba radijuje pristatyti Aukštaitijos regioną (sąraše – 46 

„deimančiukai“ iš Aukštaitijos). 

Dzūkijos (Dainavos) taryba balandžio 25 d. LR Seime vykusiame posėdyje svarstė 

Lietuvos regionų žymėjimo ES žemėlapiuose klausimą, nutarė giliau išanalizuoti Latvijos ir 

Suomijos patirtį žymint regionus ES žemėlapiuose. Šiame posėdyje buvo nutarta atlikti 

regiono savivaldybėse planuojamų renginių, skirtų Etnografinių regionų metams, kultūrinės 

kokybės ir sąmatų atitikimo analizę (analizė atlikta – pateiktas priemones peržiūrėjo ir 

įvertino Dzūkijos tarybos nariai, dėl neaiškumų sąmatose buvo skambinama ir tikslinama pas 

jų pateikėjus, apie 20 renginių, kaip netinkami Etnografinių regionų metams pažymėti, 

nepateko į pateiktą priemonių planą), pateikti Etnografinių regionų metų renginių Dzūkijoje 

planą su sąmatomis LR Seimo Dzūkijos bičiulių parlamentinei grupei (regioninės tarybos 

raštas 2014-07-08 Nr. S–D-7 pateiktas LR Seimo Dzūkijos bičiulių parlamentinei grupei, 

pirmininkui A. Kašėtai). Rugsėjo 12 d. Dzūkijos (Dainavos) regioninė taryba svarstė 

Etnografinių regionų metų priemonių plano projektą, kurio finansavimo galimybių paiešką 

inicijavo LR Seimo Dzūkijos bičiulių parlamentinė grupė (kaip minėta, Vyriausybė, deja, 

nesutiko šio plano finansuoti). Regioninė taryba pagerbė ir apdovanojo Dzūkijos (Dainavos) 

etninės kultūros puoselėjimui nusipelniusius 2 asmenis – Alytaus lopšelio-darželio direktorę 

Aušrą Plytninkaitę ir medžio drožėją, skulptorių, pedagogą Algirdą Juškevičių. 

 

Etnokultūrinio ugdymo plėtra 

 

Visos regioninės tarybos EKGT nurodymu 2014 m. turėjo patikslinti etninės kultūros 

pedagogų sąrašus (parengtus dar 2010 m.) pagal naujausius duomenis. Vadovaujantis šiais 

sąrašais Ugdymo plėtotės centras ir Lietuvos etninės kultūros ugdytojų sąjunga kvietė 

pedagogus dalyvauti etnokultūrinio ugdymo seminaruose ir kituose renginiuose. 
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Kovo 7 d. Aukštaitijos regiono specialistė dalyvavo Kupiškio rajono savivaldybės 

Etninės kultūros globos tarybos ataskaitiniame susirinkime, kurio metu daug dėmesio skirta 

etninio ugdymo problemoms, pasidžiaugta pasiekimais (rajono jaunosios sutartinių giedotojos 

ir ragų pūtikai tapo respublikinio vaikų konkurso „Tramtatulis“ laureatais, visi Kupiškio 

rajono vaikų folkloro ansambliai atrinkti į Dainų šventę, Šepetos A. Adamkienės pagrindinės 

mokyklos komanda tapo regioninio moksleivių etninės kultūros konkurso „Mūsų lobynai“ 

nugalėtojais).  

Gegužės 3 d. posėdyje Kaišiadorių rajone surengtame regioninės tarybos narių 

pasitarime buvo aptartas ne tik pasirengimas Regionų metams, Dainų šventės Folkloro dienos 

pasirodymams, bet ir dar kartą aktualiai iškelta vaikų folkloro kolektyvų trūkumo Utenoje, 

Anykščiuose, Jonavoje, Kaišiadoryse problema. Taip pat buvo aptartas rudens ciklo seminarų 

regiono savivaldybių švietimo ir kultūros įstaigose poreikis.  

Regioninė taryba ragina etninės kultūros specialistus, kultūros ir bendruomenių centrų 

darbuotojus užtikrinti gyvųjų tradicinės kultūros židinių palaikymą. Gruodžio mėn. regiono 

specialistė su Panevėžio J. Balčikonio gimnazijos moksleiviais aptarė jų sumanyto projekto 

„Sutartinių ratas“, skirto Vasario 16-ajai pažymėti, įgyvendinimo galimybes. Skatinant 

etnokultūrinį ugdymą, vaikų ir suaugusiųjų švietimą, regioninės tarybos narė Lina Vilienė 

rengė seminarus Jonavos, Ukmergės, Pasvalio, Panevėžio, Kėdainių, Radviliškio  rajonų 

folkloro ansamblių vadovams ir pedagogams.  Regiono specialistė skaitė paskaitas „Vaiko 

asmenybės formavimas per lietuvių liaudies žaidimus“, „Liaudies žaidimai ir vaiko ugdymas“ 

Panevėžio miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigų pedagogams. 

Skatindama suaugusiųjų etnokultūrinį švietimą, regioninė taryba aktyviai 

bendradarbiauja su Aukštaitijos savišvietos akademija, veikiančia prie Panevėžio kolegijos. 

Regiono specialistė šios akademijos klausytojams skaitė 5 paskaitas įvairiais etninės kultūros 

klausimais. Balandžio 23 d. respublikinėje konferencijoje Panevėžio „Minties“ gimnazijoje 

regiono specialistė skaitė pranešimą „Moteris tradicinėje lietuvių kultūroje“.  

Mažosios Lietuvos taryba kovo 21 d. nutarė stebėti ir konsultuoti vaikų edukacinių 

stovyklų organizatorius etnokultūrinio ugdymo klausimais (regioninė taryba birželio 5–7 d. 

konsultavo Šilutės r. Bikavėnų senųjų amatų centro edukacinės stovyklos organizatorius, 

visokeriopą pagalbą teikė tradicinės kultūros mokymų organizatoriams „Kukutynė 2014“ 

Kintuose), o birželio 19 d. – kreiptis į Klaipėdos miesto ir Neringos savivaldybių švietimo 

skyrius dėl informacijos apie etnokultūrinio ugdymo pedagogus pateikimo sąvado 

papildymui, patikslinti informaciją iš Šilutės, Pagėgių, Jurbarko, Klaipėdos rajonų 

savivaldybių. Regioninė taryba pastoviai bendrauja su aktyviausiais pedagogais, kurie dirba 

etnine kryptimi ir kuria programas. Metų pradžioje Ugdymo plėtotės centras organizavo 

Pagrindinio ugdymo etninės kultūros bendrosios programos įgyvendinimo mokymus, į juos 

regioninė taryba pasiūlė aktyviausius mokytojus iš Nidos (Neringos sav.), Drevernos 

(Klaipėdos r.) Klaipėdos miesto, Stoniškių (Pagėgių sav.), Juknaičių ir Vainuto (Šilutės r.),. 

Rugpjūčio 26 d. Mažosios Lietuvos tarybos nariai ir mokytojai dalyvavo Ugdymo plėtotės 

centro surengtoje metodinėje dienoje, skirtoje etninės kultūros ugdymui. Šilutės ir Klaipėdos 

rajonų savivaldybėse 2014 m. susikūrė etnokultūriniai mokytojų metodiniai būreliai. 

Regioninės tarybos ir Klaipėdos universiteto pastangomis vėl į mokymo programas įtraukta  

rašytojos Ievos Simonaitytės kūryba, atspindinti Mažosios Lietuvos gyventojų likimus ir 

etnografiją. Mažosios Lietuvos taryba skatino regiono švietimo įstaigas įsijungti į renginių 

organizavimą, edukacinių programų ruošimą atskleidžiant vietos tarmės savitumą. Mažosios 

Lietuvos taryba kartu su Šilutės kultūros centru ir Šilutės kraštotyros draugija dešimtą kartą 

organizavo regioninę moksleivių viktoriną „Pažink savo kraštą – Mažąją Lietuvą“. Regioninė 

taryba prisidėjo prie konferencijos „Etninės kultūros ugdymas – švietimo, kultūros ir 
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bendruomenių sąveika“ surengimo rugsėjo 12 d. Gargžduose. Regioninės tarybos nariai 

aktyviai dalyvavo ruošiant edukacines programas: narė A. Mikšienė vedė edukacines 

pamokas, trečius metus organizavo moksleivių viktoriną „Laivu - Nemunu po Mažosios 

Lietuvos istoriją“ Pagėgių kultūros centre, narė L. Kerpienė organizavo stovyklą 

„Lietuvininko sodyboje“ Kisinių kaime. 

Dzūkijos (Dainavos) tarybos nariai dalyvavo įgyvendinant įvairius edukacinius 

projektus: narys Algirdas Juškevičius organizavo ir koordinavo projekto „Senųjų žaislų 

dirbtuvėlė“ įgyvendinimą (buvo organizuoti ir pravesti edukaciniai renginiai bei mokymai 

Šalčininkuose, Trakuose, Alytuje, Varėnoje, Vilniuje ir kitose vietovėse); narės Lina Būdienė 

ir Dalia Blažulionytė surengė ketvirtąjį regioninį vaikų ir jaunimo folkloro ansamblių ir 

pavienių atlikėjų festivalį ,,Ėglynaicis“; narė Aušra Plytnikaitė organizavo ir koordinavo 

projektą „Močiutės duonelė“, skirtą vaikų supažindinimui su pasakojamąja ir dainuojamąja 

tautosaka apie duoną; regioninės tarybos pirmininkė Ona Drobelienė tarptautinėje parodoje 

„Sprendimų ratas“ Kaune ir Vilniaus mokyklų moksleiviams (Antakalnio progimnazijoje, P. 

Mašioto pradinėje mokykloje ir A. Baranausko gimnazijoje) skaitė paskaitas „Rėdos ratu“, 

„Tradiciniai amatai Dzūkijoje“, vedė tradicinių amatų užsiėmimus.  

Žemaitijos tarybos narė Aušra Brijūnienė ir specialistė Sigita Dacienė balandžio 29 d. 

dalyvavo Šiaulių rajono Kuršėnų lopšelyje-darželyje „Eglutė“ surengtoje regioninėje 

praktinėje-metodinėje konferencijoje „Etninė kultūra – doros, moralės normų, tikrųjų vertybių 

diegimo priemonė“, skirtoje Žemaitijos regiono darželių vadovams, auklėtojoms: Aušra 

Brijūnienė skaitė pranešimą apie etninės kultūros sklaidą Šiaulių rajone, Sigitos Dacienės 

pranešimo tema buvo „Žemaičių tautinis kostiumas“. 

 

Etninės kultūros sklaida regiono žiniasklaidoje 

 

Į išvažiuojamuosius Aukštaitijos tarybos posėdžius visuomet kviečiami rajono 

žiniasklaidos atstovai (pvz., apie posėdį Ukmergėje paskelbta informacija „Ukmergės 

žiniose“), EKGT specialistė Aukštaitijos regionui parengė straipsnius apie Ukmergėje ir 

Panevėžyje per posėdžius svarstytus klausimus (skelbta www.alkas.lt, www.panevezys.lt). Be 

to, EKGT specialistė Aukštaitijos regionui yra davusi interviu dienraščiams „Sekundė“, 

„Panevėžio balsas“, „Panevėžio rytas“ ir radijo stočiai „Pulsas“ apie kalendorines šventes, jų 

papročius Aukštaitijoje, rašė etnokultūrine tematika straipsnius portalams www.alkas.lt, 

www.panevezys.lt, www.panskliautas.lt, dienraščiams ir žurnalams „Panevėžio rytas“, 

„Sandrava“, „Senvagė“, „Žiemgala“, parengė reportažą apie Aukštaitijos regiono etninį 

savitumą kartu su regionine „Gerų naujienų televizija“. Straipsnius apie Aukštaitijos etninę 

kultūrą taip pat nuolat skelbė regioninės tarybos narys Jonas Vaiškūnas (portalo www.alkas.lt 

redaktorius), regioninės tarybos pirmininkė Zita Mackevičienė, narė Sigutė Mudinienė.    

Mažosios Lietuvos tarybos  pirmininkė N. Sliužinskienė regioninės televizijos 

BALTICUM žiūrovams, regioninių radijo laidų klausytojams, regiono dienraščių 

skaitytojams pristatinėjo Klaipėdos miesto etnokultūros centro renginius, edukacines 

programas, Klaipėdos krašto tradicijas. Regioninės tarybos narė A. Mikšienė Tauragės radijo 

klausytojams kalbėjo apie Šv. Martyno šventės tradicijas. Klaipėdos rajono laikraštyje 

„Banga“ pateiktas interviu su regioninės tarybos pirmininkės pavaduotoja  J. Latakiene apie 

Regioninės tarybos veiklą ir Mažosios Lietuvos regiono istorinius įvykius bei reikšmę. Taip 

pat informacija apie Mažosios Lietuvos regioninės tarybos veiklą ir etnokultūrines regiono 

http://www.alkas.lt/
http://www.panevezys.lt/
http://www.alkas.lt/
http://www.panevezys.lt/
http://www.panskliautas.lt/
http://www.alkas.lt/
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aktualijas buvo teikiama internetiniuose laikraščiuose: silutes@zinios.lt, siluteszinios.lt, 

silutiskis.lt, tauragiskis.lt, jurbarkiskis.lt. 

Suvalkijos (Sūduvos) tarybos iniciatyvos ir sprendimai, regiono aktualijos, etninės 

kultūros projektai ir renginiai buvo nuolat pristatomi Marijampolės, Šakių, Vilkaviškio ir 

Prienų regioninėje žiniasklaidoje, regioninėje Marijampolės televizijoje, metiniame žurnale 

„Suvalkija“.  

 

Etninės kultūros būklės etnografiniuose regionuose stebėsena 

 

Aukštaitijos taryba sėkmingai ir nuosekliai tęsė regiono etninės kultūros renginių 

stebėseną.  

Tęsiant Tarmių metų apibendrinimo darbą, buvo sudaryta regione vykusių Tarmių 

metams skirtų renginių ir leidinių suvestinė (visų regiono savivaldybių kultūros ir švietimo 

įstaigose vyko 392 renginiai, skirti gimtosios tarmės aktualizavimui).  

Daug dėmesio skirta etnokultūrinės edukacijos regione  stebėsenai. Aukštaitijoje vyko 

įvairūs vaikų konkursai: regiono moksleiviai aktyviai dalyvavo respublikiniame liaudies šokių 

konkurse „Patrepsynė“, sėkmingai vyko vaikų konkursas „Tramtatulis“ Panevėžio, Širvintų, 

Utenos rajonuose, moksleivių etninės kultūros konkurso „Mūsų lobynai“ regioninis turas 

(pasirodė Ignalinos, Zarasų, Švenčionių, Kupiškio, Joniškio, Kėdainių rajonų ir Panevėžio 

miesto moksleiviai), jaunųjų tautodailininkų konkurso „Sidabro vainikėlis“ regioninis turas, 

vykęs dviem etapais – iš pradžių Utenoje ir Naujamiestyje, vėliau Panevėžio rajone 

(organizavo regioninės tarybos pirmininkė Z. Mackevičienė).  

Regione pradėta daugiau rengti etninio pobūdžio stovyklų. Birželio mėn. regiono 

specialistė lankėsi Baltų kultūros stovykloje Naisiuose, sutartinių stovykloje Siesikuose 

(Ukmergės r.), kanklių stovykloje Užpaliuose (Utenos r.). Taip pat birželio mėn. vyko vaikų ir 

jaunimo folkloro sambūris stovykla „Zalvynė“ Zarasuose (rengė regioninės tarybos narė Rima 

Vitaitė).  

Panevėžio vaikų muzikos mokykla ir Aukštaičių kultūros draugija kiekvieną 

penktadienį rengė etnokultūrinius mokymus miesto visuomenei – groti tradiciniais liaudies 

instrumentais, mokytis aukštaitiškų dainų, šokių ir ratelių (mokymuose susirinkdavo iki 50 

žmonių). Rugpjūčio 19–22 d. Visagine vyko tradicinio muzikavimo kursai, kuriuose folkloro 

mėgėjai rinkosi mokytis griežti smuiku, Peterburgo armonika, cimbolais, dūdmaišiu, 

būgneliu. Spalio mėn. Kirtimų kultūros centras (Vilnius) rengė tradicines kūrybines dirbtuves 

„Etno Aš“, kuriose aukštaičių muzikantai pristatė tradicinį grojimą būgneliu (Rima 

Garsonienė, Utena) ir Peterburgo armonika (Raimondas Garsonas, Utena).  

Vaikų ir suaugusiųjų  etnokultūriniam švietimui didelį dėmesį skiria regiono 

savivaldybių muziejai, parengę ir įgyvendinę 2014 m. per 200 etnokultūrinių programų: 

daugiausia – Molėtų (24 programos), Rokiškio (21 programa), Kėdainių (18 programų) krašto 

muziejai. Jonavos krašto muziejuje veikiantis etnoklubas „Amatų pynė“ pritraukė nemažą 

būrį etninės kultūros mylėtojų, kurie nuolat rinkosi dainuoti sutartinių, austi juostų, rišti sodų, 

lieti žvakių, švęsti kalendorinių ir valstybinių švenčių. Aktyviai uteniškius į etnokultūrinę 

edukaciją įtraukia ir Utenos muziejaus tradicinių amatų centras „Svirnas“, kur tradicinių 

amatų moko sertifikuoti amato meistrai.  

Etnokultūrinė edukacija vyksta regiono bendruomenių centruose, amatų centruose, 

kaimo turizmo sodybose. Regiono etninės kultūros puoselėtojai dalyvavo Lietuvių etninės 

kultūros draugijos Ukmergėje surengtame tęstiniame seminare „Institucinių gebėjimų 

stiprinimas veiklos efektyvumui ir plėtrai užtikrinti NVO įstaigose“. 

mailto:silutes@zinios.lt
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Dainų šventės „Čia – mano namai“ Folkloro dienoje dalyvavo net 98 folkloro 

kolektyvai iš Aukštaitijos, tarp jų – 30 vaikų folkloro kolektyvų. Daugiau nei po keturis 

folkloro kolektyvus dainų šventėje atstovavo Švenčionių, Panevėžio, Zarasų, Pasvalio, 

Kupiškio rajonams. Liaudies muzikantų kertėje tradicinę muziką gausiausiai atstovavo 

aukštaičių muzikantai. Aukštaičiai pristatė ir liaudies mediciną, žolininkus, „kerėtojus“. 

Regioninės tarybos narė Lina Vilienė pristatė aukštaičių tradicinį kostiumą, o Vilma 

Sabaliauskienė – aukštaičių moterų išmintį. Dainų šventė paskatino naujų folkloro kolektyvų 

atsiradimą Aukštaitijoje: Šepetoje buvo įkurtas A. Adamkienės progimnazijos folkloro 

ansamblis „Tyrulys“, Panevėžio rajone – vaikų ansamblis „Velžiukai“, Visagine – 

„Radastėlė“, Anykščiuose – „Abelėla“ ir kt. Pasirengimas dainų šventei „Čia – mano namai“ 

sustiprino folkloro sąjūdį Aukštaitijoje. 

Atliekant stebėseną, išsamiau analizuotos regione vykusios šventės, festivaliai. Kovo 

mėn. Raudondvaryje (Kauno r.) vyko tradicinis Tarmiškos kūrybos festivalis, balandžio mėn. 

– Kulionyse (Molėtų r.) Lietuvos romuviečių tradicinė Jorės šventė, gegužės mėn. tradicinius 

regiono muzikantus sukvietė liaudiško muzikavimo festivalis „Sėlos muzikantai“, birželio 8 

d. Anykščiuose vyko tradicinė šventė „Bėk bėk, žirgeli“ ir Aukštaitijos sutartinių festivalis 

„Sutarjėla“, tą pačią birželio 8 dieną į Sekmines Meironyse (Ignalinos r.) rinkosi rytų 

aukštaičiai. Birželio 20–22 d. Panevėžyje vyko tarptautinis Baltijos šalių folkloro festivalis 

„Aisūs kankleliai“, kurio metu (birželio 21 d.) buvo surengta įspūdinga Vasarvidžio šventė. 

Birželio 23 d. vyko Kernavėje tradicinė Rasų šventė (rengėjai – Širvintų kultūros centras ir 

Kernavės kultūrinis rezervatas). Kaip ir kasmet, žiūrovus iš visos Lietuvos sutraukė ir Joninės 

Jonavoje. Tęsiant Tarmių metų patirtį, spalio 18 d. Utenoje buvo surengta regioninė šventė 

„Suskałbėjimai“ (dalyvavo Utenos, Zarasų, Ignalinos, Molėtų, Rokiškio, Širvintų, Kupiškio, 

Anykščių rajonų folkloro ansambliai, tarmiškos poezijos kūrėja Regina Katinaitė-

Lumpickienė, tarmiškų autorinių dainų atlikėjas Algirdas Svidinskas), į kurią suvažiavę 

žmonės iš savo krašto piliakalnių, alkakalnių atvežė saujas žemių ir Utenoje supylė 

Aukštaičių vienybės kalvą (renginį iniciavo Aukštaitijos regioninė taryba ir Rytų aukštaičių 

sambūris, organizavo – Utenos kultūros centras). Tą pačią spalio 18 dieną Utenoje vyko 

trečioji respublikinė Peterburgo armonikų, būdingų tik Aukštaitijos regionui, šventė, kurioje 

dalyvavo 28 tradiciniai muzikantai iš Anykščių, Ignalinos, Molėtų, Zarasų, Panevėžio, 

Jonavos, Kauno ir Utenos rajonų. 

Aukštaitijos folkloro atlikėjai buvo įvertinti šalies mastu: kovo mėn. „Aukso paukštės“ 

nominaciją už geriausią miesto folkloro kolektyvą gavo Panevėžio folkloro ansamblis 

„Raskila“ (vad. L. Vilienė): Ukmergės folkloro kolektyvo „Pyniava“ (vad. V. Sabaliauskienė) 

sutartinių giedotojos pateko į LRT laidos „Duokim garo“ finalą; birželio 3 d. LTV laidoje 

„Laba diena, Lietuva“ buvo parodytas reportažas apie „Sėlos muzikantus“.  

EKGT specialistė Aukštaitijos regionui, atlikdama etninių renginių stebėseną, lankėsi 

tradiciniuose Panevėžio rajono bendruomenių renginiuose „Mojavai Nibragalio kaime“, „Oi, 

skanios bobutės vaišės“, „Užgavėnių kieminėjimai“, regioninėje Duonos šventėje Linkaučių 

k., Panevėžio r. (organizatoriai Panevėžio rajono savivaldybė ir individuali A. ir A. Kisielių 

įmonė „Trakiškių duona“) ir kituose renginiuose.  

Daug dėmesio krašto etninei kultūrai skiria regioninės televizijos: Kupiškio televizija, 

Biržų televizija „Rygveda“, Kėdainių televizija. Etninei kultūrai dėmesį skyrė ir kraštų 

kultūros žurnalai: „Šiaurietiški atsivėrimai“ (Pasvalys), „Anykšta“ (Anykščiai), „Indraja“ 

(Utena), „Deltuva“ (Ukmergė), „Žiemgala“ (Žiemgalos leidykla), „Senvagė“ (Panevėžys), 

„Ladakalnis“ (Aukštaitijos nacionalinis ir Labanoro regioninis parkas). Domėtasi tarmiška 

žiniasklaida regione, regiono žiniasklaidai buvo persiųsta Etninės kultūros globos tarybos 

parengta anketa apie tarmių populiarinimą krašto žiniasklaidos priemonėse. Daug dėmesio 
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tarmėms skyrė Kupiškio ir Kėdainių krašto televizijos (pastaroji regioninės tarybos nario 

Kęstučio Stadalnyko iniciatyva parengė 11 laidų, skirtų tarmėms populiarinti), taip pat 

aukštaičių tarmės šnektas populiarino laikraštis „Kupiškėnų mintys“ (skiltis 

„Pasikalbosykim“), Utenos laikraščio „Utenos diena“ priedas „Indraja“, Utenos spaustuvė, 

Rytų aukštaičių sambūrio internetinis portalas www.zaliazole.lt.  

2014 m. regione buvo parengti, išleisti arba pristatyti du etnokultūrinės krypties vaizdo 

filmai „Švenčionių krašto sutartinės. Trys kartos“ (filmo autoriai Gvidas Kovėra ir Violeta 

Balčiūnienė) ir filmas „Kupiškio krošto sutartinas“ (filmo autoriai Arvydas Liorančas, Emilis 

Šimkus ir Alma Pustovaitienė).  

Etnoregioninei savivertei ir tapatybei suvokti labai svarbus yra etnologinės medžiagos 

rinkimas, lokalūs etniniai tyrinėjimai. 2014 m. ekspedicijos buvo rengtos Tauragnų ir 

Saldutiškio seniūnijose (Utenos r.), Žeimelio seniūnijoje (Pakruojo r.), Velžio seniūnijoje 

Panevėžio r.). Regiono specialistė tyrinėjo Panevėžio kraštotyros muziejaus geležinių viršūnių 

rinkinį ir parengė katalogą „Geležinės viršūnės Panevėžio kraštotyros muziejuje“. 

Sausio 24 d. tarptautinėje parodoje ADVENTUR buvo pristatytos turistinės programos 

„Zarasai – žvejų rojus“ ir „Alaus istorija Aukštaitijoje“ (apie Vasaknų alaus festivalį). 2014 

m. Panevėžio rajone pradėjo veikti Upytės amatų centras, birželio 26 d. atidarytas naujas 

amatų centras Žasliuose (Kaišiadorių r.). 

Stebėseną vykdžiusi EKGT specialistė Aukštaitijos regionui nustatė, kad miestų (ypač 

Panevėžio, Visagino) žiniasklaidoje skiriamas per mažas dėmesys etninei kultūrai, kai kuriose 

savivaldybėse (ypač Biržų, Molėtų) trūksta etninės veiklos koordinatorių, regione skiriamas 

per menkas dėmesys etninės kultūros ugdymui. Stipriosios pusės – per pastaruosius metus 

padaugėjo etninės kultūros plėtros tarybų regiono savivaldybėse (Rokiškyje, Radviliškyje, 

Joniškyje, Kauno rajone, Kėdainiuose, Ukmergėje), regione gausėja bendrų švenčių ir kitų 

renginių, į kuriuos sugeba  susitelkti 10–12 regiono savivaldybių. 

 

Mažosios Lietuvos taryba daug dėmesio skyrė etnokultūrinio ugdymo regione 

stebėsenai. Šilutės kultūros ir pramogų centre ištisus metus vyko edukaciniai užsiėmimai „Iš 

kartos į kartą“, Šilutės folkloro ansamblis „Verdainė“ ištisus metus moksleiviams organizavo 

užsiėmimus „Taip linksminosi mūsų senoliai“, Šilutės muziejus paruošė programą 

„Šeštadieninė lietuvininkų tarmės mokyklėlė“, Vydūno kultūros centre Kintuose (Šilutės r.) 

rugpjūčio 11-13 d. vyko regiono vaikams skirti tradicinės kultūros mokymai „Kukutynė 

2014“, Juknaičių pagrindinė mokykla surengė etnokultūros varžytuves „Tautosakos malūnai“.  

Tik Mažosios Lietuvos etnoregionui būdingos burvalčių vėtrungės  (vėlukai) 

pretenduoja į UNESCO pasaulio paveldo statusą, todėl 2014 m. regione vyko vėtrungių 

populiarinimas. Vėtrungėmis, pagamintomis pagal originalius pavyzdžius iš Šilutės, Neringos 

muziejų (meistras V. Bliūdžius), pasipuošė regiono  savivaldybės. Klaipėdos miestas 2014-

uosius paskelbė Vėtrungių metais. Klaipėdoje, Šiauriniame rage, buvo atidaryta unikali 

tradicinių pamario vėtrungių alėja, kurioje galima išvysti po penkias skirtingas Klaipėdos, 

Neringos, Šilutės ir Klaipėdos rajono vėtrunges (pagamintas L. Juodeškos iš Kintų ir V. 

Bliūdžiaus iš Švėkšnos). Vyko konferencijos ir parodos „Vėtrungės – regiono kultūrinio 

turizmo jungtys“: gegužės 12 d. – Ventės rage, gruodžio 5 d. – Klaipėdoje ir Šilutėje. Šilutės 

kultūros ir pramogų centras nuo gegužės 31 d. iki rugsėjo 27 d. vykdė kultūrinio turizmo 

projektą „Vėtrungių kelias“, kuriame dalyvavo visos regiono savivaldybės. Šilutės F. 

Bajoraičio viešoji biblioteka surengė tarptautinį ekslibrisų konkursą „Kuršių marių vėtrungės 

– praėjusių amžių „feisbukas“.  

2014 m. sausio 15 d. visame regione vyko renginiai, skirti Didžiosios ir Mažosios 

Lietuvos susijungimo 91-mečiui. Jų metu buvo prisiminti Mažosios Lietuvos Gelbėjimo 

http://www.zaliazole.lt/
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komiteto sukilimo vadovai Martynas Jankus, Erdmonas Simonaitis, Jurgis Lėbartas, 

pristatytas dokumentinis filmas „Išvadavimas“ ir Jono Vanagaičio  almanachas „Kovos 

keliais“, organizuotas tradicinis naktinis žygis „Klaipėdos sukilimo dalyvių keliais“ Priekulė 

– Klaipėda. Surengtos fotografijų ir dokumentų parodos „Kova dėl Klaipėdos – įvykiai ir 

žmonės“, „1923 m. sausio 15 d. Klaipėdos sukilimas“ įvairiose regiono įstaigose: Pagėgių 

savivaldybės M. Jankaus muziejuje, Šilutės muziejuje, Mažosios Lietuvos istorijos muziejuje 

Klaipėdoje, Jurbarko krašto kultūros centre Smalininkuose ir Viešvilėje, L. Rėzos kultūros 

centre Juodkrantėje, Šilutės kultūros centre it F. Bajoraičio bibliotekoje, Klaipėdos 

etnokultūros centre.   

           Lapkričio 30 d. Mažosios Lietuvos regionas minėjo Tilžės akto 96-metį. Regioninė 

taryba vykdė organizuotų renginių sklaidą per informacines priemones. Lietuvininkų bendrija 

„Mažoji Lietuva“ ir Klaipėdos etnokultūros centras lapkričio 28 d. organizavo mokslo 

populiarinimo seminarą „Laiko tiltu į Mažąją Lietuvą“, o Smalininkuose ir Viešvilėje buvo 

surengtos pilietiškumo pamokos (organizavo regioninės tarybos narys A. Griškus ir Mažosios 

Lietuvos Jurbarko krašto kultūros centras).     

Didžiulis dėmesys regione 2014 m. buvo skirtas Kristijono Donelaičio 300 metų 

jubiliejui paminėti. Kiekvienoje regiono kultūros ir švietimo įstaigoje vyko renginiai, poemos 

„Metai“ skaitymai, koncertai. Šilutės r. savivaldybė išleido DVD „Ir vėl saulelė...“, vyko K. 

Donelaičio „Metų“ skaitymai lietuvininkų tarme. Ištisus metus F. Bajoraičio biblioteka vykdė 

projektą „Donelaitika: knyga, žodis, konfesija ir menas epochų kultūriniuose 

perskaitymuose“.  

Klaipėdos, Šilutės, Pagėgių, Smalininkų etnokultūros centrai Užgavėnių metu 

organizuoja regionui būdingą Šiupinio šventę. 

Regione buvo surengti du tarptautiniai folkloro festivaliai – birželio mėn. Nidoje „Tek 

saulužė ant maračių“, liepos mėn. Klaipėdoje „Parbėg laivelis“. Liepos mėn. Klaipėdos rajono 

Dovilų etnokultūros centras jau eilę metų organizuoja folkloro festivalį „Užaugau Lietuvoj“, 

Kintų Vydūno kultūros centras – „Marių šventę“, o Drevernos kultūros namai – šventę „Ant 

marių krantelio“. Rugpjūčio mėn. Juodkrantėje vyko regioninis folkloro festivalis „Pūsk, 

vėjuži“, skirtas Liudviko Rėzos atminimui. 

Regione vis aktyviau į etninės kultūros puoselėjimą įsijungia bendruomenės. Šilutės r. 

Usėnų kaimo bendruomenės aktyvistai ir moksleiviai entuziastingai dalyvavo ekspedicijoje, 

skirtoje Klaipėdos krašto konfesinio paveldo fiksavimui (organizavo Klaipėdos universiteto 

Baltijos regiono istorijos ir archeologijos institutas, ekspedicijai vadovavo regioninės tarybos 

narys prof. Rimantas Sliužinskas). Bendruomenės rodo iniciatyvą organizuojant šventes, tai 

ypač pastebima Klaipėdos rajono Dovilų etnokultūros centro organizuojamuose renginiuose: 

pvz., folkloro šventėje „Užaugau Lietuvoj“, kalendorinių švenčių metu. Jau keleri metai 

Šilutės rajono Rusnės salos bendruomenės organizuoja šiai vietovei būdingą šventę 

„Šaktarpį“. Regioninė taryba konsultuoja bendruomenes etnokultūros klausimais, ruošia 

rekomendacijas projektams. 

Didelė regiono problema – senosios evangelikų liuteronų kapinės, kurios apleistos ir 

nyksta. Šią problemą ėmėsi spręsti pavieniai asmenys, draugijos, bendruomenės: Šilutės 

Rotary klubas ėmėsi iniciatyvos sutvarkyti Mažių ir Muižės kaimų kapinaites, Rusnės salos 

Šyšos kaimo bendruomenė sutvarkė kaimo kapinaites, E. Šuldekovas tvarko senąsias 

Žagatpurvių kaimo kapines, o H. Lotužis – Klaipėdos rajono Kisinių senasias kapinaites, 

kryždirbys P. Sūdžius Gardamo seniūnijos Bartininkų kaime (Šilutės r.) pastatė penktą kryžių 

maro aukų kapinaitėse, Šilutės gražinimo draugijos iniciatyva buvo suremontuota senųjų 

Šilutės kapinių koplyčia (lėšos paaukotos Vokietijos Beveršteto miesto gyventojų). 
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Visose regiono savivaldybėse vyko tautodailininkų parodos. Pažymėtinas Pagėgiuose 

vykęs respublikinės tautodailininkų parodos „Aukso vainikas“ rajoninis turas, Užgavėnių 

kaukių paroda, krašto tautodailininkų paroda. Pagėgių savivaldybės kultūros centras kartu su 

amatininkais, tautodailininkais ir moksleiviais organizavo vaikų amatų jomarkėlį „Žiemos 

šauktuvės“, „Margas drūtas margučiukas“, rudens, kalėdines muges. Meistras iš Šilutės rajono 

Vaidotas Bliūdžius 2014 m. buvo pripažintas sėkmingiausiai dirbančiu tradiciniu amatininku 

Lietuvoje (jis rekonstruoja vėtrunges, pagal senuosius laivų statybos metodus kuria žvejų 

laivu, Drevernoje pastatė senovinį kuršių burinį laivą – reizinę).  

Jau vienuoliktą kartą Šilutės nepriklausomas laikraštis „Šilutės naujienos“ kartu su 

Šilutės savivaldybe organizuoja geriausių metų renginių nominacijas „Atverkime dvasios 

turtų skrynią“. Regioniniai renginiai buvo aprašomi rajoniniuose laikraščiuose: Klaipėdos 

rajono „Banga“, Šilutės rajono ir Pagėgių savivaldybės – „Šilokarčema“ ir „Pamarys“, Šilutės 

rajono – „Šilutės naujienos“, Jurbarko rajono – „Šviesa“, Klaipėdos miesto – „Klaipėda“, 

Vakarų regiono laikraštis „Vakarų ekspresas“. Regiono laikraščių „Pamarys“ ir „Banga“ 

priedas „Vakarų Lietuva“ laimėjo  Etninės kultūros globos tarybos ir Lietuvos žurnalistų 

sąjungos organizuotą konkursą „Kūrybiškiausiai ir profesionaliausiai tarmes pristatęs 

periodinis leidinys“.  

 

Suvalkijos (Sūduvos) taryba surinko duomenis apie įvairių regiono kultūros įstaigų 

etnokultūrinę veiklą: Vilkaviškio krašto muziejaus surengtas tradicinių dirbinių parodas, 

edukacines pamokas, ,,Sūduvių amatų šventę“; Jono Basanavičiaus gimtinėje vykdytą su 

regiono etnine kultūra susijusią edukacinę veiklą, Sūduvos folkloro festivalį „Žalias ąžuolėli“; 

Kalvarijos viešosios bibliotekos įgyvendintą projektą „Kalvarijos savivaldybės etninės 

kultūros 2011-2014 m. programos apžvalga“, Kalvarijų miestelyje surengtas šventes ir 

edukacinę veiklą; Kazlų Rūdos Kultūros centre įvykusius etninės kultūros renginius (parodas, 

tautodailės muges ir kt.) ir išleistus leidinius, Kazlų Rūdos savivaldybės kaimuose surengtas 

tradicines kalendorines šventes; Zanavykų krašto muziejaus (Šakių raj.) įvykusias lietuviškų 

tradicijų populiarinimo popietes, pamokas, parodas ir šventes;  Prienuose įgyvendintą projektą 

,Ausk sesute drobeles, o aš jauna juosteles‘‘ (kuris buvo pristatytas ir Lenkijoje, Punsko ir 

Suvalkų miesteliuose), Skriaudžiuose (Prienų raj.) organizuotą tarpregioninį folkloro 

kolektyvų festivalį ,,Tėvelio dvarely‘‘. 

 

Žemaitijos taryba pateikė duomenis apie įvairias regione vykusias parodas. Žemaitijos 

tarybos nariai dalyvavo konkurso respublikinės konkursinės tautodailės parodos „Aukso 

vainikas“ uždarymo ir rezultatų paskelbimo šventėje, kuri vyko sausio 6 d. (konkurso 

nugalėtojais tapo trys žemaičiai meistrai – medžio drožėjas P. Dužinskas iš Tryškių, kalvis V. 

Mikuckis iš Mažeikių ir kryždirbys S. Kaminas iš Telšių). Vasario 27 d. Telšių apskrities 

tautodailės parodos atidarymas įvyko Vilniaus dailės akademijos Telšių galerijoje – dalyvavo 

64 tautodailininkai, iš jų 25 menininkų darbai atrinkti į respublikinę parodą (gausiausia 

atrinkta medžio skulptūrų). Kovo 3 d. įvyko Žemaitijos regiono Užgavėnių kaukių parodos 

konkurso atidarymo šventė Platelių dvaro svirne – dalyvavo 34 meistrai iš įvairių regiono 

vietovių ir pateikė 124 kaukes; tarp jų dalyvavo 37 mokiniai, pateikę 71 kaukę (konkurso 

sumanytoja ir organizatorė – Žemaitijos tarybos narė Aldona Kuprelytė). Užgavėnių kaukių 

parodų-konkursų tradicija paskatino Žemaitijos nacionalinio parko direkciją įsigyti, saugoti ir 

pristatyti visuomenei šį unikalų tradicinį paveldą: parke sukaupta daugiau nei 250 ,,lėčynų“ 

kolekcija. Kovo 15 d. Šiaulių dailės galerijoje buvo atidaryta tradicinė 48-oji tautodailės 

darbų paroda „Gyvos Šiaulių krašto tautodailės tradicijos“, kurioje buvo pristatyta 1800 

darbų, kuriuos sukūrė 300 autorių (eksponuoti medžio drožybos, tapybos, kalvystės darbai, 
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austi rankšluosčiai, lovatiesės, rinktinės ir pintinės juostos, veltinio darbai, siuvinėtos 

staltiesės ir kt., buvo pristatytos ir autorinės parodos – keramikės G. Butkevičienės, margučių 

margintojų L. ir Z. Tomkų, tekstilininkės R. Vaišnorienės, keramiko V. Vertelio). Birželio 11 

d. Žemaitijos tarybos nariai dalyvavo Žemaitijos regiono jaunųjų menininkų parodos 

konkurso „Stanislovas Riauba – Žemaitijos Andersenas“ (konkursui 57 moksleiviai pristatė 

per 240 įvairių meno kūrinių) iškilmingoje apdovanojimų ceremonijoje, kuri vyko Plungės r. 

savivaldybės kultūros centre (konkurso sumanytoja ir organizatorė – Žemaitijos tarybos narė 

Zafira Leilionienė). 

Birželio 16 – 20 d. Plungės rajone vykusioje Telšių rajono vaikų folkloro ugdymo 

stovykla „Kūmykštėlis“ (stovyklos sumanytoja ir organizatorė – Telšių rajono vaikų folkloro 

ansamblio „Čiučiuruks“ vadovė, Žemaitijos tarybos narė Rita Macijauskienė) Žemaitijos 

taryba tarpininkavo organizuojant vaikų mokymo pamokas – groti įvairiais liaudiškais 

instrumentais, žemaitiško dainavimo, dailiųjų amatų (vėlimo iš vilnos, juostų pynimo, 

karpinių ir lankstymo iš popieriaus). Gegužės 2 d. Žemaitės dramos teatre vyko jubiliejinis 

Telšių r. savivaldybės kultūros centro vaikų ir jaunimo folkloro ansamblio „Čiučiuruks“ 

(kuris savo pasiekimais Žemaitijos sostinę garsina ne tik Lietuvoje, bet ir už jos ribų) 

koncertas „Sosoka kokotės lėzda leipelie“, skirtas kolektyvo kūrybinės veiklos 25-erių metų 

sukakčiai paminėti (Žemaitijos tarybos nariai buvo atvykę pasveikinti ansamblio vadovės – 

Žemaitijos tarybos narės Ritos Macijauskienės šios sukakties proga).  

 

Kita regioninių tarybų veikla 

 

Aukštaitijos taryba kovo 27 d. posėdyje aptarė Ukmergės kraštotyros muziejaus 

etnografinės medžiagos skaitmeninimo problemas.  

Rugsėjo 19 d. regioninės tarybos posėdyje buvo susipažinta su nacionalinio sporto 

žaidimo ritinio sklaida ir populiarinimu, aptarta  lietuviško ritinio „Aukštaičių“ klubo 

Kupiškyje veikla.  

Ruošiantis Dainų šventei „Čia – mano namai“ ypatingai aktyviai dirbo regioninės 

tarybos narė Lina Vilienė – ji konsultavo folkloro kolektyvus, dalyvavo apžiūrose atrenkant 

juos į Dainų šventę. Pasirengimo Dainų šventei problemos buvo aptartos gegužės mėn. 

pasitarime Kaišiadorių r. Išskirta folkloro kolektyvų repertuaro vienodėjimo tendencija, kuri 

atsiranda dėl to, kad folkloro kolektyvai mažai rengia ekspedicijų naujai medžiagai surinkti.  

Didžiausia problema Kupiškio rajono Etninės kultūros plėtros programoje – 

tautodailininkų bendruomenės mažėjimas, tradicinių amatų perimamumas. Todėl Kupiškio 

rajono savivaldybės vadovams buvo pasiūlyta pagalvoti apie amatų centro kūrimą rajone. 

Lapkričio mėn. parengta rekomendacija Kupiškio rajono savivaldybės tarybai dėl Etninės 

kultūros skyriaus steigimo Kupiškio kultūros centre.  

Lapkričio mėn. Aukštaitijos regioninė taryba parengė Aukštaitijos regiono 

tautodailininkų parodą EKGT sekretoriato patalpose Vilniuje: pristatytas regiono kulinarinis 

paveldas, tarmė, Kęstučio ir Marijos Simonavičių sukurti tautiniai kostiumai (Panevėžys), 

aukštaitiškų juostų pynėjai Irena, Lina ir Gvidas Viliai (Panevėžys), keramikas Vytautas 

Valiušis (Utena), grafikė ir karpytoja Odeta Bražėnienė (Utena), medžio drožėjas Albinas 

Šileika (Utena). 

Per 2014 metus regiono specialistė suteikė per 30 konsultacijų regiono kultūros, 

švietimo įstaigoms, viešosioms įstaigoms, amatininkams, tautodailininkams, folkloro 

kolektyvams, savivaldybių administracijoms įvairiais etninės kultūros klausimais, parašė 7 

rekomendacijas etninės kultūros projektams regione įgyvendinti.  
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Dzūkijos (Dainavos) taryba daug dėmesio skyrė bendradarbiavimui su Punsko krašto 

(Lenkija) lietuviais, etninės kultūros plėtros būklės šioje lietuvių bendruomenėje analizei. 

Birželio 6 d. Punske buvo surengtas Dzūkijos (Dainavos) tarybos posėdis, kuriame buvo 

svarstytos kultūrinio paveldo išsaugojimo problemos šiame krašte, Punsko lietuvių 

bendruomenės, įstaigų, įmonių ir Dzūkijos (Dainavos) tarybos bendradarbiavimo 

perspektyvos ir gairės. Regioninė taryba nutarė ištirti, kodėl Punsko amatininkams 

nesudaromos sąlygos įstoti į Lietuvos tautodailininkų sąjungą, paskatinti Punsko seniūną 

skirti daugiau dėmesio ir lėšų Punsko etnografinės sodybos priežiūrai ir puoselėjimui, kreiptis 

į Punsko vaivadiją dėl etato darbuotojui Punsko etnografinėje sodyboje įsteigimo. Regioninė 

taryba ištyrė, kad Punsko amatininkams nesudaromos sąlygos įstoti į Lietuvos tautodailininkų 

sąjungą, nes jie neatitinka Tautodailininkų sąjungos kriterijų. Regioninė taryba tarpininkavo 

rengiant Birštono etnografinio ansamblio ir Varėnos folklorinio ansamblio „Žeiria“ išvyką į 

Punską. 

Įgyvendindama siekį ištirti, gaivinti ir plėtoti etnokultūrinį turizmą regione, Dzūkijos 

(Dainavos) taryba rugsėjo 12 d. apsilankė kaimo turizmo sodyboje „Grikucis” Varėnos rajone 

ir, įvertinusi joje vykdomą etnografinę veiklą, nutarė ją teikti kaip sektiną pavyzdį kaimo 

turizmo sodybų steigėjams, skleisti jos gerąją patirtį. 

Gegužės mėnesį Dzūkijos (Dainavos) taryba bendradarbiavo su Varėnos kultūros centro 

Marcinkonių filialu rengiant rajonines pasakorių varžytuves. Dzūkijos (Dainavos) taryba 

ištisus metus tęsė bendradarbiavimą su Varėnos tradicinių šokių klubu, kuris suorganizavo 8 

tradicinių šokių vakarones jaunimui (kiekvieną kartą dalyvavo nuo 40 iki 120 žmonių). 

Regioninės tarybos narės Lina Būdienė ir Lina Balčiūnienė prisidėjo prie projekto 

„Smagiausios polkos – smagiausia pora“ įgyvendinimo.  

Be to, Dzūkijos (Dainavos) taryba teikė konsultacijas krašto amatininkams, 

tautodailininkams, folkloro kolektyvams, kultūros darbuotojams, pedagogams ir kitiems 

suinteresuotiems asmenims įvairiais klausimais: tradicinių amatų ir tautodailės, etninės 

kultūros muzikinės raiškos ir repertuaro, jaunimo etnokultūrinio ugdymo, tautinio paveldo 

produkto propagavimo, vietos tradicijų stiprinimo rengiant edukacinius projektus ir 

etnokultūrinius renginius klausimais (suteiktos 54 konsultacijos). 

 

Žemaitijos taryba tarpininkavo organizuojant Respublikinio Lietuvos moksleivių 

liaudies dailės konkurso „Sidabro vainikėlis“  regioninio turo parodą konkursą. 

Etninės kultūros tarybos pirmininko, Žemaitijos tarybos nario Virginijaus Jocio 

iniciatyva  Lietuvos Valstybės atkūrimo dienos paminėjimuose Žemaitijoje (vasario 15 d. – 

Plungėje, 16 d. – Gadūnavo seniūnijoje ir Telšių dramos teatre) buvo pristatomas rinkinys 

„Žemaičių kultūros savastys: epochų jungtys“, skirtas Tarmių metams ir 2013 metų sukaktims 

paminėti (Dariaus ir Girėno skrydžio 80 metų, 1863 m. sukilimo 150 metų,  Žemaitijos 

krikšto 600 metų jubiliejui).  

Birželio 23 - 24 d. Žemaitijos tarybos nariai dalyvavo Žemaitijos regione vykusiose 

Joninių šventėse, tarpininkavo Žemaitijos tarybos narei Aldonai Kuprelytei organizuojant 

Joninių šventę prie Platelių ežero.  

Ruošiantis Respublikinei Dainų šventei „Čia mano namai“, Žemaitijos taryba 

tarpininkavo ir teikė konsultacijas Žemaitijos regiono folkloro kolektyvams, 

tautodailininkams, dalyvavo atrankinių turų peržiūrose. Specialistė Žemaitijos regionui teikė 

konsultacijas, tarpininkavo Žemaitijos regione organizuojant tautodailės parodas, iš kurių 

buvo atrenkami darbai į respublikinę Dainų šventės tautodailės parodą. Žemaitijos taryba 

teikė pasiūlymus Lietuvos tautodailininkų sąjungai organizuojant projekto „Tautodailės 

įvykių refleksiją „Tautodailės metraščio“ Nr. 26, 27 kronikoje“ įgyvendinime.  
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Regioninės tarybos pirmininkė Rūta Vildžiūnienė ir Žemaitijos tarybos nariai Aldona 

Kulprelytė, Zafira Leilionienė, Rita Macijauskienė, Laima Kelmelienė ir Andrius Dacius 

padėjo Lietuvos tautodailininkų sąjungos Telšių skyriui organizuoti  projekto „Meno 

ekspresas: Telšiai - Saint-Egreve” įgyvendinimą (gegužės 18 – 25 d. Saint-Egreve miesto 

savivaldybėje, Prancūzijoje vyko akvarelių paroda, kurioje dalyvavo dešimt prancūzų 

akvarelistų ir dešimt žemaičių).  

 

Suvalkijos (Sūduvos) tarybos nariai 2014 m. visose savivaldybėse rengė seminarus 

folkloro kolektyvų vadovams ir nariams, besirengiantiems 2014 m Lietuvos dainų šventei, 

konsultavo tautodailininkus ir amatininkus, skatindami dalyvauti Tautinio paveldo produkto 

sertifikavimo programoje. Regioninės tarybos narys V. Jazerskas pirmininkavo Alytaus amatų 

mokyklos baigiamųjų darbų komisijai, dalyvavo respublikinės konkursinės tautodailės 

parodos „Aukso vainikas“ Kauno ir Marijampolės regionų kūrinių atrankos komisijose. Jis 

konsultavo (individualiai ir rengiant seminarus) tautodailininkus, amatininkus, kultūros 

darbuotojus tradicinių amatų, tautodailės ir kitais klausimais. Regioninės tarybos narė O. 

Surdokienė teikė Patašinės ir Netičkampio bendruomenių vadovams konsultacijos apie 

kalendorines šventes ir edukaciją, padėjo Patašinės bendruomenei organizuoti ir pravesti 

edukacinius užsiėmimus. 
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III. TARYBOS BIUDŽETINIAI ASIGNAVIMAI 2014 M. IR JŲ PANAUDOJIMAS 

 

Etninės kultūros globos tarybos veiklos tikslai ir uždaviniai įgyvendinami vykdant 

valstybės biudžeto programą „Etninės kultūros valstybinė globa“.  

Šiai programai vykdyti 2014-iems metams patvirtinta (2013.12.12 dieną priimtas 

Lietuvos Respublikos 2014 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių 

rodiklių patvirtinimo įstatymas Nr. XII- 659)  - 519 000 Lt asignavimų, iš jų darbo 

užmokesčiui – 271 000 Lt,  kitoms išlaidoms – 248 000 Lt. Materialiojo ir nematerialiojo 

turto įsigijimui lėšų neskirta. 2014 m. eigoje buvo tikslinta išlaidų sąmata:  

- iš kitų išlaidų straipsnio  - 4 291,00 Lt perkelta į kitas mašinas ir įrenginius – 3 622,00  

Lt ir į kompiuterinę programinę įrangą, kompiuterinės programinės įrangos 

licencijas – 669,00 Lt 

- iš darbo užmokesčio straipsnio – 11 763,00 Lt perkelta į kitas mašinas ir įrenginius – 

11 221,00 Lt ir į kompiuterinę programinę įrangą, kompiuterinės programinės 

įrangos licencijas – 542,00 Lt 

- iš socialinio draudimo įmokų straipsnio – 3730,00 Lt perkelta į kompiuterinės 

programinės įrangos licencijos – 3730,00 Lt 

Išlaidų pasiskirstymas 2014 m. gruodžio 31 d. pagal išlaidų straipsnius 

EN Straipsnio 

pavadinimas 

Sąmata 

Lt 

Panaudota 

Lt 

Nepanaudota  

Lt 

Įvykdyta 

proc. 

1 Darbo užmokestis 259 237 258 915 322 99,9 

2 Socialinio draudimo įmokos 80 171 80 170 1 100 

3 Ryšių paslaugos 3 875 3 874 1 99,9 

4 Spaudos prenumerata 1 081 1 080 1 99,9 

5 Prekės 17 906 17 804 102 99,4 

6 Komandiruotės 4 377 4 376 1 99,9 

7 Ilgalaikio turto (patalpų) nuoma  40 147 40 147  100 

8 Kvalifikacijos kėlimas 2 070 2 070  100 

9 Komunalinės paslaugos 6 756 6756   100 

10 Kitos paslaugos 83 596 83 589 7 99,99 

 t.t. Tarybos narių ekspertinė veikla 20158 20157   

11 Ilgalaikio materialiojo ir 

nematerialiojo turto įsigijimas  

19 784 19 605 179 99,1 

      

 Iš viso: 519 000 518 386 614 99,9 

Per visus išlaidų ekonominės klasifikacijos straipsnius liko nepanaudota 614 Lt. 2014 

m. gruodžio 31 d. biudžetinių lėšų likutis – 0,00 Lt. 

2014 m. sausio 1d. nebiudžetinės sąskaitos lėšų likutis – 342,64 Lt. 2014 m. paramos iš 

kitų šaltinių gauta – 246,19 Lt (tai VMI prie LR FM pervesti 2% nuo sumokėto GPM ). Per 

2014 m. iš kitų finansavimo šaltinių buvo nupirkta atsargų už 383,21Lt, kitos išlaidos sudarė 

– 65,34 Lt. 2014m. gruodžio 31 d. lėšų likutis iš kitų šaltinių  – 140,28 Lt.  

2014 m. vykdant valstybės biudžeto programą Etninės kultūros valstybinė globa, lėšos 

panaudotos pagal paskirtį. Tarybos 2014 m. valstybės biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 

pateiktas Lietuvos Respublikos finansų ministerijai. 
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2015-iems metams patvirtinta (2014 m. gruodžio 11 dieną priimtas Lietuvos 

Respublikos 2015 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių 

patvirtinimo įstatymas Nr. XII- 1408)  - 159 523,00 EUR asignavimų, iš jų darbo 

užmokesčiui – 94 098,00 EUR,  asignavimai turtui įsigyti – 2 317,00 EUR. 

 

Sąmata 2015 m. pagal išlaidų straipsnius 

EN Straipsnio 

pavadinimas 

Sąmata 

EUR 

1 Darbo užmokestis 94 098 

2 Socialinio draudimo įmokos 29 151 

3 Ryšių paslaugos 1 350 

4 Transporto išlaikymas (nuoma) 870 

5 Spaudos prenumerata 174 

6 Prekės 2 300 

7 Komandiruotės 1 150 

8 Ilgalaikio turto (patalpų) nuoma  8 340 

9 Kvalifikacijos kėlimas 1 450 

10 Apmokėjimas ekspertams ir konsultantams 2 028 

11 Komunalinės paslaugos 3 700 

12 Kitos paslaugos 12 595 

 t.t. Tarybos narių ekspertinė veikla 7 250 

13 Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo 

išlaidos 

2 317 

 Iš viso: 159 523 
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IŠVADOS IR SIŪLYMAI 

 

2014-ieji metai buvo pirmieji šios kadencijos EKGT veiklos metai. 

Iš viso buvo surengti 9 EKGT posėdžiai, nors pagal EKGT nuostatus planuota surengti 

10 posėdžių – sausio mėn. posėdis neįvyko, nes naujos kadencijos EKGT pirmininkas 

Virginijus Jocys buvo patvirtintas mėnesio pabaigoje (2014 m. sausio 21 d. Seimo nutarimu 

Nr.  XII-759). Tarp EKGT posėdžių darbas vyko EKGT sudarytose ekspertų darbo grupėse, 

atsakingose už tam tikrą veiklos sritį, kurios iš viso surengė 2 posėdžius. 

EKGT teritoriniai padaliniai etnografiniuose regionuose – Aukštaitijos, Žemaitijos, 

Dzūkijos (Dainavos), Suvalkijos (Sūduvos) ir Mažosios Lietuvos regioninės etninės kultūros 

globos tarybos – surengė 20 posėdžių: po 4 kiekviena regioninė taryba. Papildomai įvyko 

vienas bendras regioninių tarybų atstovų posėdis Panevėžyje. 

2014 m. EKGT pateikė siūlymus tobulinti 1 teisės aktą ir tobulinti 5 teisės aktų 

projektus, atliko 2 anketines apklausas ir jas išanalizavo, atliko 8 tyrimus (5 užbaigė, o 3 

planuojama užbaigti 2015 m. pirmame ketvirtyje), pateikė 6 rekomendacijas, surengė 4 

renginius (1-ą iš jų tarptautinį, 3 renginius organizavo arba prisidėjo organizuojant regioninės 

tarybos). 

EKGT pagal 14 temų buvo suplanavusi 30 darbų, iš kurių 2 darbai liko 

neįgyvendinti, bet papildomai buvo atlikti 8 neplaniniai darbai (iš viso 204 veiklos 

produktai2). Ypač daug dėmesio skirta etnografinių regionų globai (61 veiklos produktas), 

nematerialaus etnokultūrinio paveldo globai (21 veiklos produktas), etnokultūrinio ugdymo 

plėtrai (19 veiklos produktų) ir Etninės kultūros plėtros valstybinei programai (18 veiklos 

produktų); nemažai dėmesio skirta Tautinio paveldo produktų įstatymo įgyvendinimo 

priežiūrai, etninės kultūros sklaidai žiniasklaidoje, etninės kultūros specialistų rengimui, 

lietuvių etninės kultūros globai bei plėtrai užsienyje, tradicinių švenčių statuso klausimams.  

Pagal temą Etnografinių regionų globa atlikti 5 planiniai ir 1 neplaninis darbas (iš viso 

61 veiklos produktas) – tema svarstyta EKGT 8 posėdžiuose ir regioninių tarybų 15 posėdžių, 

1 bendrame regioninių tarybų atstovų posėdyje, pateikti 26 EKGT raštai (1 iš jų – siūlymas 

papildyti teisės aktą), surengtas 1 tarptautinis forumas, 1 spaudos konferencija ir 1 

konferencija-forumas, skaityti 5 pranešimai, dalyvauta 2-juose LRV sudarytos darbo grupės 

posėdžiuose, pasirašyta su Litexpo bendradarbiavimo sutartis, išdiskutuotas ir parengtas 

Etnografinių regionų metų priemonių planas, pateiktas Etnografinių regionų metų veiklos 

plano regionuose finansavimo patikslinimo suvestinė,  vykdyta etninės kultūros plėtros 

regionuose stebėsena, bendradarbiauta su LR Prezidente, Seimu, Vyriausybe, LTM LRT, 

SRTRF, europarlamentarais, mokslininkais, regionuose veikiančiomis etninės kultūros 

veiklos institucijomis ir nevyriausybinėmis organizacijomis, savivaldybėmis.  

Pagal temą Nematerialaus kultūros paveldo globa atlikti 5 planiniai darbai ir 1 

neplaninis darbas (iš viso 21 veiklos produktas) – tema svarstyta EKGT 6 posėdžiuose ir 1 

regioninės tarybos posėdyje, 1 ekspertų darbo grupės posėdyje, pateikti 5 EKGT raštai, 

sudaryta 1 anketa ir atlikti 2 tyrimai, tema aptarta 2-ose konferencijose ir 1 diskusijoje, 

parengti ir skaityti 2 pranešimai, bendradarbiauta su Seimu, VLKK,  KM, Baltijos 

audiovizualinių archyvų taryba, Lietuvos nacionaline UNESCO komisija, LLTI, Varnių 

regioniniu parku, mokslininkais, regionuose veikiančiomis etninės kultūros veiklos 

institucijomis ir nevyriausybinėmis organizacijomis, savivaldybėmis. 

                                                 
2   Terminas produktas pasirinktas vadovaujantis Valstybės kontrolės naudojama terminija vertinant EKGT ir 

kitų institucijų veiklą.  
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Pagal temą Etninės kultūros ugdymo plėtra atliktas 1 planinis darbas (iš viso 19 veiklos 

produktų), 2 planiniai darbai neatlikti – ši tema svarstyta EKGT 5 posėdžiuose, 1 ekspertų 

darbo grupės posėdyje ir regioninių tarybų 2 posėdžiuose, surengtos 2 konferencijos, skaityti 

2 pranešimai, dalyvauta pasisakant 4 vaizdo konferencijose ir 1 seminare, atlikta 1 apklausa ir 

a1 tyrimas, bendradarbiauta su UPC, ŠMM, mokyklomis ir kitomis švietimo įstaigomis, 

kultūros centrais, savivaldybėmis, LEKUS ir kitomis nevyriausybinėmis organizacijomis. 

Pagal temą Etninės kultūros plėtros valstybinė programa atlikti 4 planiniai darbai (iš 

viso 18 veiklos produktų) – tema svarstyta EKGT 4 posėdžiuose ir regioninių tarybų 5 

posėdžiuose, priimtas 1 EKGT nutarimas, pateikti 5 EKGT raštai, atliktas 1 tyrimas, 

bendradarbiauta su KM (dalyvauta 2-uose posėdžiuose KM), kultūros įstaigomis  ir 

savivaldybėmis. 

Pagal temą Tautinio paveldo produktų įstatymas atlikti 1 planinis darbas (iš viso 9 

veiklos produktai) – tema svarstyta EKGT 3 posėdžiuose, pateikti 3 EKGT raštai (1 iš jų dėl 

teisės akto projekto tobulinimo), EKGT atstovas dalyvavo 1 ŽŪM posėdyje, EKGT 

pirmininkas dalyvavo 1 pasitarime su Vilniaus m. savivaldybe, EKGT surengtoje 

konferencijoje-forume priimta 1 rezoliucija, bendradarbiauta su ŽŪM, Vilniaus m. 

savivaldybe ir VEKC. 

Pagal temą Etninės kultūros sklaidos žiniasklaidoje atlikti 2 planiniai darbai (iš viso 8 

veiklos produktai) – tema svarstyta 1 EKGT posėdyje, pateikti 4 EKGT raštai, surengti 2 

konkursai,  vienam konkursui parengti nuostatai, bendradarbiauta su LRT, LRTK,  regionine 

žiniasklaida. 

Pagal temą Etninės kultūros specialistų rengimas atliktas 1 planinis darbas (iš viso 7 

veiklos produktai) – tema svarstyta 1 regioninės tarybos posėdyje, 1 ekspertų darbo grupės 

posėdyje, EKGT atstovai dalyvavo 2 pasitarimuose su kitomis institucijomis, tema aptarta 1 

spaudos konferencijoje ir 1 konferencijoje-forume, skaitytas 1 pranešimas, bendradarbiauta su 

Seimu, ŠMM, aukštosiomis mokyklomis. 

Pagal temą Lietuvių etninės kultūros globa bei plėtra užsienyje iš dalies atliktas 1 

planinis darbas (7 veiklos produktai) – tema svarstyta EKGT 1 posėdyje ir 1 regioninės 

tarybos posėdyje, surengtos 3 išvykos (į Punską, Rygą ir Karaliaučių) susitinkant su vietos 

lietuvių bendruomenėmis,  surengtas forumas, EKGT pirmininkas dalyvavo 1 pasitarime, 

bendradarbiauta su Seimo ŠMKK, Lietuvos ambasada Rygoje, su užsienio kultūros ir mokslo 

įstaigomis, su vietos lietuvių bendruomenėmis.  

Pagal temą Tradicinių švenčių statusas atliktas planuotas 1 darbas (iš viso 5 veiklos 

produktai) – tema svarstyta EKGT 1 posėdyje, pateiktas 1 EKGT raštas, tema svarstyta 1 

konferencijoje-forume, skaitytas 1 pranešimas ir priimta rezoliucija, atliktas 1 tyrimas, 

bendradarbiauta su Seimu. 

Pagal temą Etninės kultūros plėtros integravimas į bendrąją kultūros politiką 

Lietuvoje atliktas 1 planinis darbas (iš viso 4 veiklos produktai) – tema svarstyta EKGT 3 

posėdžiuose ir 1 regioninės tarybos posėdyje, bendradarbiauta su Seimo ŠMKK, VDA. 

Pagal temą Tarmių gyvoji tradicija atlikti 2 planiniai darbai (iš viso 4 veiklos 

produktai) – tema aptarta LR Seime spaudos konferencijose-diskusijoje, skirtoje Tarmių metų 

rezultatų aptarimui, skaitytas 1 pranešimas konferencijoje-forume, EKGT sekretoriato 

specialistai kreipėsi į savivaldybes ir apibendrino kiekviename etnografiniame regione 

vykusių Tarmių metams skirtus renginius, VU studentė apibendrino EKGT 2010 m. atliktos 

apklausos apie tarmių gyvavimo jaunimo tarpe duomenis. Bendradarbiauta su Seimu, kultūros 

ir švietimo įstaigomis regionuose, savivaldybėmis. 

Pagal temą Etninei kultūrai skiriamas valstybinis finansavimas atlikti 1 planinis 

darbas (3 veiklos produktai) – tema svarstyta EKGT 1 posėdyje, 1 regioninės tarybos 
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posėdyje, pateiktas 1 EKGT raštas KM, LKT ir Vilniaus m. savivaldybės administracijai bei 

tarybai.  

Pagal temą Etninė kultūra ir kaimo turizmas atliktas 1 planinis darbas (iš viso 1 

veiklos produktas) – svarstyta 1 regioninės tarybos posėdyje ir atliktas kaimo turizmo sodybos 

vertinimas. 

Pagal temą EKGT rekomendacijos atliktas 1 darbas (7 veiklos produktai) – tema 

svarstyta EKGT 1 posėdyje, pateikti 6 EKGT raštai. 

Pagal temą EKGT 2014 m. strateginis veiklos planas atliktas 1 planinis darbas (iš viso 

11 veiklos produktų) – tema svarstyta EKGT 2 posėdžiuose ir regioninių tarybų 8 

posėdžiuose, priimtas 1 EKGT pirmininko įsakymas, bendradarbiauta su Seimu, FM. 

Pagal neplanuotą temą EKGT sudėties kaita ir kiti sprendimai dėl EKGT narių bei 

sekretoriato atlikti 2 neplaniniai darbai (6 veiklos produktai) – tema svarstyta EKGT 

3posėdžiuose, priimti 3 EKGT nutarimai, pateikti EKGT 3 raštai, bendradarbiauta su Seimu, 

Mažosios Lietuvos regionine taryba ir Lietuvos universitetų rektorių konferencija. 

Pagal neplanuotą temas buvo atlikti dar 4 darbai (viso 13 veiklos produktų): 1) siekiant 

lietuvių kalbos išsaugojimo – svarstyta 1 EKGT posėdyje, dalyvauta 1 tarptautinėje 

konferencijoje, pateiktas 1 EKGT raštas (3 produktai); 2 ) leidinio „Etninė kultūra 2009-2014 

m.“ rengimas – svarstyta 1 EKGT posėdyje ir sudaryta redakcinė kolegija  (1 produktas); 3) 

EKGT veiklą reglamentuojančių teisės aktų projektų svarstymas ir siūlymai dėl tobulinimo – 

svarstyta 1 EKGT posėdyje, 1 regioninių tarybų posėdyje, pateikti siūlymai dėl 2 teisės aktų 

projektų tobulinimo (4 produktai); 4) kitos EKGT iniciatyvos – dalyvavimas Baltijos kelio 

renginyje, surengtos 4 parodos EKGT patalpose pasitinkant Etnografinių regionų metus (5 

produktai).  

Siekdama įgyvendinti savo uždavinius, EKGT bendradarbiavo su LR Seimu 

(daugiausia su ŠMKK), Seimui atskaitingomis institucijomis (VLKK, LMT, VKPK, LRT 

taryba, LRT komisija), LR Prezidente, Lietuvos europarlamentarais, Ministro pirmininko 

tarnyba, ministerijomis (KM, ŠMM, ŽŪM, AM, FM,) ir joms pavaldžiomis institucijomis 

(UPC, VTD prie ŪM), Lietuvos nacionaline UNESCO komisija, valstybiniais fondais LKT 

KRF ir SRTRF, LRT ir kitomis žiniasklaidos priemonėmis, mokslo institutais, aukštosiomis 

mokyklomis, kultūros centrais, muziejais ir kitomis kultūros įstaigomis, nacionaliniais ir 

regioniniais parkais, ugdymo įstaigomis, nevyriausybinėmis organizacijomis, visomis 

savivaldybėmis, užsienio lietuviais, užsienio mokslininkais. 

 

SIŪLYMAI 

1. Parengti Etninės kultūros plėtros valstybinę 2015-2018 m. programą, 

skiriant jos įgyvendinimui valstybinį finansavimą; 

2. Parengti  Lietuvos teritorinę administracinę reformą prioritetu laikant 

etnografinių regionų kultūrinį tęstinumą (išsaugant etnografinių regionų pavadinimus 

ir teritorijas), užtikrinant tolygią regionų kultūrinę, ekonominę  ir socialinę raidą. 

3. Patvirtinti  tikslinį finansavimą etnokultūrinio ugdymo plėtrai; 

4. Padidinti Etninės kultūros globos tarybos biudžetinius asignavimus 

skiriant papildomų lėšų ekspertinei veiklai ir EKGT sekretoriato darbo užtikrinimui. 
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1 priedas 

 

ETNINĖS KULTŪROS GLOBOS TARYBOS NARIAI  

 
Patvirtinti LR Seimo 2013 m. gruodžio 19 d. nutarimu Nr. Nr. XII-713 

 

Nr. Vardas, Pavardė Pareigos Deleguojanti 

institucija 

1. Eugenijus Jovaiša Daktaras, Vilniaus pedagoginio universiteto 

profesorius 

LR Seimo ŠMKK teikimu 

2. Irena Kezienė Kultūros ministerijos Regionų kultūros skyriaus 

vyriausioji specialistė 

Ministro pirmininko 

teikimu 

3. Vidmantas Bezaras Aplinkos ministerijos saugomų teritorijų ir 

kraštovaizdžio departamento direktorius 

Ministro pirmininko 

teikimu 

4. Emilija Bugailiškienė Švietimo ir mokslo ministerijos Bendro ugdymo ir 

profesinio mokymo departamento Neformalaus 

ugdymo ir švietimo pagalbos skyriaus vyresnioji 

specialistė 

Ministro pirmininko 

teikimu 

5. Arūnas Eduardas Paslaitis Architektas, Lietuvos meno kūrėjų asociacijos narys Lietuvos meno kūrėjų 

asociacijos teikimu 

6. Algirdas Sakalauskas Lietuvos tautodailininkų sąjungos narys Lietuvos meno kūrėjų 

asociacijos teikimu 

7. Alvydas Mandeika 

Atsistatydino 2014-05-13 

Vilniaus dailės akademijos Paminklotvarkos 

katedros dėstytojas docentas 

Lietuvos universitetų 

rektorių konferencijos 

teikimu 

8. Daiva Vyčinienė Daktarė, docentė, LMTA Etnomuzikologijos 

katedros vedėja 

Lietuvos universitetų 

rektorių konferencijos 

teikimu 

9. Jūratė Šemetaitė Lietuvos liaudies kultūros centro kultūros skyriaus 

folkloro poskyrio vadovė 

Lietuvos liaudies kultūros 

centro teikimu 

10. Aušra Žičkienė Daktarė, Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto 

vyresnioji mokslo darbuotoja 

Lietuvių literatūros ir 

tautosakos instituto 

teikimu 

11. Vytautas Ališauskas Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto 

Klasikinės filologijos katedros docentas  

Lietuvių katalikų mokslo 

akademijos teikimu 

12. Rasa Paukštytė Šaknienė Daktarė, Lietuvos istorijos instituto vyresnioji 

mokslo darbuotoja 

Lietuvos istorijos instituto 

teikimu 

13. Dalia Bernotaite-

Beliauskienė 

Lietuvos dailės muziejaus Liaudies meno tyrimo 

centro darbuotoja 

Lietuvosmuziejųasociacijo

s teikimu 

14. Vytautas Tumėnas Daktaras, Lietuvos istorijos instituto darbuotojas Lietuvių etninės kultūros 

draugijos teikimu 

15. Juozas Šorys Žurnalo „Liaudies kultūra“ vyresnysis redaktorius, 

Lietuvos kraštotyros draugijos narys 

Lietuvos kraštotyros 

draugijos teikimu 

16. Nijolė Balčiūnienė Seimo nario padėjėja, Lietuvos Ramuvų sąjungos 

narė 

Lietuvos Ramuvų 

sąjungos teikimu 

17. Jonas Vaiškūnas Etnografas, Aukštaitijos regioninės tarybos narys Aukštaitijos tarybos 

teikimu 

18. Ona Drobelienė Etnografė, Dzūkijos (Dainavos) regioninės etninės 

kultūros globos tarybos pirmininkė 

Dzūkijos (Dainavos) 

regioninės etninės kultūros 

globos tarybos teikimu 

19. Zigmas Kalesinskas Suvalkijos (Sūduvos) regioninės etninės kultūros 

globos tarybos pirmininkas 

Suvalkijos (Sūduvos) 

regioninės etninės kultūros 

globos tarybos teikimu 

20. Virginijus Jocys Žemaitijos regioninės etninės kultūros globos 

tarybos narys 

Žemaitijos regioninės 

etninės kultūros globos 

tarybos teikimu 

21. Rimantas Balsys 

Atsistatydino 2014-04-08 

Etnologas, Mažosios Lietuvos regioninės etninės 

kultūros globos tarybos narys   

Mažosios Lietuvos 

regioninės etninės kultūros 

globos tarybos teikimu 
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2 priedas 

EKGT PADALINIŲ – REGIONINIŲ TARYBŲ – SUDĖTIS 2014 M.  

 

AUKŠTAITIJOS TARYBOS NARIAI 

 

Nr. Vardas, Pavardė Pareigos Deleguojanti 

institucija 

1. Lina Vireliūnienė Biržų r. savivaldybės Kultūros ir sporto 

Skyriaus vedėja 

Biržų r. savivaldybė 

2. Liucija Bertulienė Joniškior. savivaldybės administracijos Kultūros 

skyriaus vyriausioji specialistė 

Joniškio r. savivaldybė 

3. Violeta Aleknienė Kupiškio etnografijos muziejaus direktorė Kupiškio r. savivaldybė 

4. Zita Kapučinskienė Pamūšio kultūros namų menovadovė Pakruojo r. savivaldybė 

5. Lina Vilienė Panevėžio kraštotyros muziejaus Etninės kultūros 

skyriaus vadovė 

Panevėžio m. savivaldybė 

6. Remigijus Vilys Panevėžio r. savivaldybės administracijos Švietimo, 

kultūros ir sporto skyriaus vyriausias specialistas 

Panevėžio r. savivaldybė 

7. Daiva Adamkevičienė Pasvalio kultūros centro etninės kultūros specialistė Pasvaliokultūroscentras 

8. Kristina Kacevičienė Radviliškio r. savivaldybės Švietimo, kultūros ir 

sportos kyriaus vyriausioji specialistė 

Radviliškio r. savivaldybė 

9. Ramutė Kežienė Kupiškio r. Šepetos Almos Adamkienės pagrindinė 

smokyklos lietuvių kalbos mokytoja ekspertė 

Kupiškio r. 

ŠepetosAlmosAdamkienės

pagrindinė mokykla 

10. Eugenijus Urbonas Lietuvos maironiečių draugijos pirmininkas Lietuvos maironiečių 

draugija 

11. Regina Stumburienė Anykščių kultūros centro etnografė Anykščių r. savivaldybė 

12. Jonas Vaiškūnas Molėtų krašto muziejaus Etnografinės sodybos ir 

dangaus šviesulių stebyklos vedėjas 

Molėtų r. savivaldybė 

13. Petras Blaževičius 

 

Rokiškior. Savivaldybės Kultūros, turizmo ir ryšių 

su užsienio šalimi sskyriaus vedėjas 

Rokiškio r. savivaldybė 

14. Danutė Vigelienė 

 

Švenčionių rajono savivaldybės administracijos 

Kultūros skyriaus vedėja 

Švenčionių r. 

savivaldybėsKultūrosskyri

us 

15. Elena Kiškienė Vaikų lopšelio-darželio „Želmenėlis“ folklore 

ansamblio „Kupolytė“ vadovė, muzikos mokytoja 

ekspertė 

Utenos r. savivaldybė 

16. Zita Mackevičienė Utenos r. savivaldybės Kultūro sskyriaus vyriausioji 

specialistė 

Utenos r. savivaldybė 

17. Rimutė Vitaitė Zarasų r. savivaldybės Kultūros centro etninės 

veiklos skyriaus vedėja 

Zarasų r. savivaldybė; 

Sėlių kultūros bendrija 

„Sėla“ 

18. Sigutė Mudinienė Informacijos ir kultūros paveldo skyriaus vyresnioji 

specialistė (kultūrologė) 

Aukštaitijos nacionalinio 

parko ir Labanoro 

regioninio parko direkcija 

19. Algirdas Svidinskas Rytų aukštaičių sambūrio seniūnas Rytų aukštaičių sambūris 

 

20. Daiva Medvedevienė Jonavos rajono savivaldybės Kultūros centro 

etnografė Jonavos krašto muziejaus direktorė  

Jonavos r. savivaldybė 

21. Gintarė Daunoraitė Kaišiadorių muziejaus muziejininkė-etnografė Kaišiadorių r. savivaldybė 

22. Jolanta Balnytė Kauno r. Neveronių kultūros centro etninės kultūros 

specialistė, folklore ansamblio „Viešia“ vadovė 

Kauno r. savivaldybės 

administracijos Kultūros, 

švietimo ir sporto skyrius 

23. Kęstutis Stadalnykas Kėdainių r. savivaldybės Švietimo ir kultūros 

departamento Kultūros ir sporto skyriaus vedėjas 

Kėdainių r. savivaldybė 

24. Laimutė Bikulčienė Širvintų kultūros centro etninės kultūros specialistė Širvintų r. savivaldybė 

25. Vita Majerienė Širvintų r. savivaldybės Kultūros, turizmo ir ryšių su 

užsienio šalimis skyriaus vedėja 

Širvintų r. savivaldybė 

26. Vilma Mulevičiūtė- 

Sabaliauskienė 

Ukmergės kultūros centro specialist etninei kultūrai Ukmergės r. savivaldybės 

Kultūros skyrius 

27. Jonas Vitkūnas Kernavės kultūrinio rezervato Ryšių su visuomene 

skyriaus vedėjas 

Muziejų asociacija 
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DZŪKIJOS (DAINAVOS) TARYBOS NARIAI 

 

Nr. Vardas, Pavardė Pareigos Deleguojanti 

institucija 

1. Juozas Aleksandravičius Birštono savivaldybės mero pavaduotojas Birštono savivaldybė 

2. Dalia Blažulionytė 

 

Kultūros paveldo skyriaus vedėja 

 

Dzūkijos nacionalinio 

parko ir Čepkelių 

valstybinio gamtinio 

rezervato direkcija 

3. Lina Būdienė Varėnos kultūros centro vyr. specialistė etnografė  Varėnos kultūros centras 

4. Vygandas Čaplikas Regioninės politikos ekspertas Dzūkų kultūros draugija 

 

5. Ona Drobelienė ValstybinėssaugomųteritorijųtarnybosprieAplinkos

ministerijosvyr. specialistė 

Valstybinė saugomų 

teritorijų tarnyba prie 

Aplinkos ministerijos 

6. Ingrida Griniūtė Druskininkų savivaldybės administracijos 

vyriausioji specialistė turizmui ir kultūrai 

Druskininkų savivaldybė 

7. Rasa Kazlauskienė Lazdijų r. savivaldybės administracijos Švitimo, 

kultūros ir sporto sk. vedėjo pavaduotoja 

Lazdijų r. savivaldybė 

8. Dainius Labeckis Trakų istorinio nacionalinio parko direkcijos 

darbuotojas 

Trakų istorinio 

nacionalinio parko 

direkcija 

9. Alina Listopadskienė Tarybos narė Lietuvos tautodailininkų 

sąjungos Dzūkijos skyrius 

10. Eglė Liškevičienė Alytaus dailiųjų amatų mokyklos dailiųjų metalo 

dirbinių profesijos mokytoja 

Alytaus dailiųjų amatų 

mokykla 

11. Regina Markevič Šalčininkų r. savivaldybės administracijos Švietimo 

ir sporto skyriaus vedėja 

Šalčininkų r. savivaldybė 

12. Gintarė Markevičienė Lietuvos soroptimisčių sąjungos Alytaus skyriaus 

narė 

Lietuvos soroptimisčių 

sąjungos Alytaus skyrius 

13. Romualdas Povilaitis  Lietuvių etninės kultūros draugijos Kauno teritorinio 

padalinio pirmininkas 

Lietuvių etninės kultūros 

draugijos Kauno teritorinis 

padalinys 

14. Regina Svirskienė Varėnos r. savivaldybės Švietimo, kultūros ir sporto 

sk. vedėjo pavaduotoja 

Varėnos r. savivaldybė 

15. Vytuolis Valūnas Alytaus miesto savivaldybės administracijos 

Švietimo ir socialinių reikalų departamento  

Švietimo skyriaus vedėjas 

Alytaus m. savivaldybė 

 

16. Ilona Šedienė Direktorė Dieveniškių technologijų 

ir verslo mokykla 

17. Daina Pledienė Direktorė Lazdijų krašto muziejus 

18. Algirdas Juškevičius Tautodailininkas Tautodailininkų sąjunga 

19. Rasutė Marcinkevičienė Mokytoja Alytaus suaugusiųjų ir 

jaunimo mokykla 

20. Audronė Lampickienė Pirmininkė Tautodailininkų sąjungos 

Dzūkijos skyrius 

21. Rasa Stanevičiūtė Muziejininkė Alytaus kraštotyros 

muziejus 

22. Lina Balčiūnienė Etnokultūros specialistė Druskininkų miesto 

laisvalaikio centras 

23. Aušra Plytninkaitė Pavaduotoja ugdymui Alytaus „Sakalėlio“ 

pradinė mokykla 
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MAŽOSIOS LIETUVOS TARYBOS NARIAI 

 

Nr. Vardas, Pavardė Pareigos Deleguojanti 

institucija 

1. Irena Armonienė Klaipėdos m. savivaldybės Etnokultūros centro vyr. 

Specialist - koordinatorė 

Klaipėdos m. savivaldybės 

Etnokultūros centras 

2. Prof.dr. RimantasBalsys Klaipėdos universiteto profesorius Klaipėdos universitetas 

3. Edita Barauskienė Lietuvininkų bendrijos „MažojiLietuva“ narė Lietuvininkų bendrija 

„Mažoji Lietuva“ 

4. Ieva Biržienė Lietuvininkų bendrijos „MažojiLietuva“ 

seimelionarė 

Lietuvininkų bendrija 

„MažojiLietuva“ 

5. Alvydas Petras 

Dumbliauskas 

Pagėgių savivaldybės mero patarėjas Pagėgių savivaldybė 

6. Vilma Griškevičienė Šilutės r. savivaldybės Kultūros skyriaus vedėja Šilutės r. savivaldybė 

7. Arvydas Griškus Mažosios Lietuvos Jurbarko krašto kultūros centro 

direktorius 

Jurbarko r. savivaldybė 

8. Asta Grušelionienė Klaipėdos m. savivaldybės Mažosios Lietuvos 

istorijos muziejaus direktoriaus pavaduotoja 

kultūrinei veiklai 

Klaipėdos m. savivaldybės 

Mažosios Lietuvos 

istorijos muziejus 

9. Valerija Jankūnaitė Klaipėdos m. savivaldybės Etnokultūros centro vyr. 

specialistė-koordinatorė 

Klaipėdos m. savivaldybės 

Etnokultūros centras 

10. Lilija Kerpienė Klaipėdos r. Dovilų etnokultūros centro direktorė Klaipėdos r. Dovilų 

etnokultūros centras 

11. Jolita Latakienė Klaipėdos r. savivaldybės Kultūros skyriaus vyr. 

specialistė 

Klaipėdos r. savivaldybė 

12. Narūnas Lendraitis Neringos savivaldybės Kultūros skyriaus vedėjas Neringos savivaldybė 

13. Natalija Lisovskienė Neringos savivaldybės Liudviko Rėzos kultūros 

centro direktorė 

NeringossavivaldybėsLiud

vikoRėzoskultūroscentras 

14. Liudvika Burzdžiuvienė Pagėgių savivaldybės Martyno Jankaus muziejaus 

direktorė 

Šilutės kraštotyros 

draugija 

15. Elena Matulionienė Klaipėdos m. savivaldybės Etnokultūros centro vyr. 

specialistė 

Klaipėdos m. savivaldybės 

Etnokultūros centras 

16. Aksavera Mikšienė Pagėgių savivaldybės Kultūros centro etninės 

veiklos specialistė 

Pagėgių savivaldybės 

Kultūros centras 

17. Lina Motuzienė Klaipėdos universiteto doktorantė Klaipėdos universitetas 

18. Prof.dr. Rimantas 

Sliužinskas 

Klaipėdos universiteto profesorius Klaipėdos universitetas 

19. Nijolė Sliužinskienė Klaipėdos m. savivaldybės Etnokultūros centro 

direktorė 

Klaipėdos m. savivaldybė 

20. Elena Stankevičienė Pagėgių savivaldybės Viešosios bibliotekos 

direktorė 

Pagėgių savivaldybė 

21. Klemensas Stulga Šilutės r. Traksėdžių pagrindinės mokyklos 

direktoriaus pavaduotojas, lietuvių kalbos mokytojas 

Šilutės H. Zudermano 

literatūrinės kraštotyros 

klubas 

22. Rita Tarvydienė Šilutės r. savivaldybės Kintų Vydūno kultūros 

centro direktorė 

Šilytės r. savivaldybės 

Kintų Vydūno kultūros 

centras 
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SUVALKIJOS (SŪDUVOS) TARYBOS NARIAI 

 

Nr. Vardas, Pavardė Pareigos Deleguojanti 

institucija 

1. Asta Jankeliūnienė Kalvarijos viešoji biblioteka, 

Skaitytojų aptarnavimo skyriaus vedėja 

 

Kalvarijos literatų klubas 

„Rasa“ 

2. Rasa Januškienė Kalvarijos savivaldybės kultūros centro etninės 

kultūros specialistė 

Kalvarijos savivaldybė 

3. Zigmas Kalesinskas Kauno r. muziejaus direktorius  

 

 

Kauno r. savivaldybė 

 

4. Danutė Katkuvienė Marijampolės kraštotyros muziejaus vyr. Fondų 

saugotoja 

 

Marijampolės savivaldybė 

 

5. Aušra Mickevičienė Vilkaviškio krašto muziejaus muziejininkė 

 

 

Vilkaviškio r. savivaldybė 

 

6. Aurelija Papievienė Šakių r. savivaldybės administracijos kultūros ir 

turizmo skyriaus vyriausioji specialistė 

 

Šakių r. savivaldybė 

 

7. Sigitas Plečkaitis Pedagogas istorikas Vilkaviškio kultūros centras 

„Mažoji audimo artelė“  

8. Anelė Razmislavičienė Prienų krašto muziejaus muziejininkė 

 

Asociacija Prienų krašto 

kūrėjų klubas „Gabija“  

 

9. Eglė Simanauskienė Kazlų Rūdos savivaldybės Kultūros centro etninės 

kultūros specialistė 

 

Kazlų Rūdos savivaldybė 

10. Nijolė Skinkienė Vilkaviškio kultūros centro etnografė 

 

 

Vilkaviškio r. savivaldybė 

 

11. Kęstutis Subačius Sūduvos krašto mokslo, istorijos ir kultūros 

draugijos narys 

Sūduvos krašto mokslo, 

istorijos ir kultūros draugija 

12. Birutė Surdokienė Marijampolės kultūros centro darbuotoja 

 

 

Marijampolės savivaldybė 

13. Žibutė Šilingienė Kazlų Rūdos kultūros centro direktorė 

 

 

Kazlų Rūdos literatų klubas 

„Versmė“ 

14. Rima Vasaitienė Zanavykų krašto muziejaus direktorė 

 

 

Šakių r. savivaldybė 

 

15. Asta Vandytė Kauno kultūros centras-Tautos namai 

Etninės veiklos kuratorė 

 

Kauno m. savivaldybė 

16. Dalė Zagurskienė Prienų kultūros ir laisvalaikio centro meno mėgėjų 

kolektyvo vadovė 

 

Prienų r. savivaldybė 

17. Nijolė Teresė Vasylienė Marijampolės kolegijos Meninio ugdymo katedros 

vedėja 

 

Marijampoliečių draugija 

 

18. Rūta Vasiliauskienė J. Basanavičiaus sodybos muziejaus direktorė 

 

Netradicinių rankdarbių 

klubas „Lelija 

 

19. Albinas Vaškevičius AB „City Service“ darbuotojas, folklorininkas Lietuvių etninės kultūros 

draugijos Kauno teritorinis 

padalinys 

20. Vidas Cikana Šakių raj. Lukšių seniūnijos seniūnas 

 

 

Šakių r. tautodailininkų 

bendrija „Dailius 

21. Vitas Daniliauskas Šakių „Varpo“ vid. Mokyklos direktorius 

 

„Lietuvai pagražinti“ 

draugija Šakių skyrius 

 

22. Valentinas Jazerskas Lietuvos tautodailininkų sąjungos Kauno 

bendrijos pirmininkas 

Lietuvos tautodailininkų 

sąjungos Kauno bendrija 
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ŽEMAITIJOS TARYBOS NARIAI 

 

Nr. Vardas, Pavardė Pareigos Deleguojanti 

institucija 

1. Gintas Andriekus Skuodo r.savivaldybės administracijos kultūros ir 

turizmo skyriaus vedėjas 

Skuodo rajono 

savivaldybė 

2. Arnas Arlauskas Kelmės r. savivaldybės kultūros centro direktorius Kelmės rajono 

savivaldybė 

3. Zita Baniulaitytė Palandos m. Kultūros centro etnografė Palangos miesto 

savivaldybė 

4. Gintautas Bareikis Klaipėdos r. savivaldybės kultūros skyriaus vedėjas Klaipėdos rajono 

savivaldybė 

5. Jolanta Bertauskienė Rietavo savivaldybės administracijos Švietimo, 

kultūros ir sporto skyriaus vedėjo pavaduotoja 

Rietavo savivaldybė 

6. Alfredas Brauklys  Raseinių r. saviv. administracijos direktoriaus 

pavaduotojas 

Raseinių rajono 

savivaldybė 

7. Aušra Brijūnienė Šiaulių r. savivaldybės kultūros skyriaus vyriausioji 

specialistė 

Šiaulių rajono savivaldybė 

8. Soneta Būdvytienė Šilalės  Vlado Statkevičiaus muziejaus direktorė Šilalės rajono savivaldybė 

9. Andrius Dacius Žemaičių kultūros draugijos Telšių pavieto 

pirmininkas 

Žemaičių kultūros 

draugija 

10. Dalia Činkienė Kretingos r. savivaldybės administracijos kultūros 

skyriaus vyr. specialistė 

Kretingos rajono 

savivaldybė 

11. Virginijus Jocys Šilalės kraštiečių draugijos pirmininkas Šilalės kraštiečių draugija 

12. Laima Kelmelienė Lietuvos tautodailininkų sąjungos Šiaulių skyriaus 

pirmininkė 

Lietuvos tautodailininkų 

sąjungos Šiaulių skyrius 

13. Lijana Kiltinavičienė Tauragės r. savivaldybės kultūros centro 

metodininkė etnografė 

Tauragės rajono 

savivaldybė 

14. Rūta Končiutė Mažeikių r. saviv. administracijos kultūros skyriaus 

vyr. specialistė 

Mažeikių rajono 

savivaldybė 

15. Aldona Kuprelytė ŽNP Kultūros paveldo skyriaus vedėja Žemaitijos nacionalinio 

parko direkcija 

16. Zafira Leilionienė Plungės r. savivaldybės kultūros centro vyr. 

specialistė tautodailei 

Plungės rajono 

savivaldybė 

17. Rita Macijauskienė Telšių r. sav .kultūros centro vaikų folkloro 

ansamblio “Čiučiuruks” vadovė 

Telšių rajono savivaldybė 

18. Diana Martinaitienė Šiaulių kultūros centro 

Etninės kultūros skyriaus vedėja 

Šiaulių miesto savivaldybė 

19. Sigita Milvidienė Šiaulių “Aušros” muziejaus Etnografijos skyriaus 

vedėja 

Šiaulių “Aušros” muziejus 

20. Juozas Pabrėža Šiaulių universiteto vykdomasis direktorius Šiaulių universitetas 

21. Darius Ramančionis Kurtuvėnų regioninio parko vyr.specialistas 

kraštotyrininkas 

Kurtuvėnų regioninio 

parko direkcija 

22. Marijona Striaukienė Lietuvos ūkininkių draugijos narė Lietuvos ūkininkių 

draugija 

23. Rūta Vildžiūnienė Klaipėdos universiteto docentė Klaipėdos universitetas 

24. Jolanta Skurdauskienė Žemaičių dailės muziejaus direktoriaus pavaduotoja Žemaičių dailės muziejus 

25. Lionė Stupurienė Akmenės r. savivaldybės Akmenės krašto muziejaus 

direktorė 

Akmenės rajono 

savivaldybė 

26. Linas Šedvilas Varnių regioninio parko direkcijos vyriausiasis 

specialistas 

Varnių regioninio parko 

direkcija 

27. IevaŠimkūnienė Eržvilko kultūros centro direktorė  Jurbarko rajono 

savivaldybė 

28. Povilas Šverebas Žemaičių akademijos atsakingasis direktorius Žemaičių akademija 
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3 priedas 

2014 M. TARYBOS POSĖDŽIAI 

Pirmasis etninės kultūros globos tarybos posėdis įvyko 2014 m. vasario 11 d., 13 val. Jame 

dalyvavo 16 tarybos narių, svečiai Kęstutis Kaminskas (LR seimo švietimo, mokslo ir kultūros 

komiteto patarėjas), Dalia Urbanavičienė (2009–2013 m. kadencijos tarybos pirmininkė. 

Svarstyta: 1. Tarybos pirmininko V. Jocio 2014–2018 m. veiklos programa. 2. Tarybos pirmininko 

pavaduotojo rinkimai. 3. Tarybos 2013 m. veiklos ataskaitos projektas. 4. Tarybos 2014 m. veiklos 

planas. 5. Tarybos posėdžių laikas. 6. Nematerialaus paveldo rinkinių ir archyvų privačiuose 

tautodailės muziejuose būklės tyrimas. 7. Kiti klausimai. 

Nutarta: 1.1. Pritarti Tarybos pirmininko 2014–2018 m. veiklos programai bendru susitarimu. 1.2. 

Stiprinti EKGT bendradarbiavimą su Švietimo ir mokslo ministerija. 2. Tarybos pirmininko 

pavaduotoju patvirtinti V. Tumėną. 3.1. Tarybos 2013 m. veiklos ataskaitai pritarti iš esmės bendru 

sutarimu. 3.2. Atsižvelgti į E. Bugailiškienės siūlymus dėl Tarybos 2013 m. veiklos ataskaitos 

formuluočių. 3.3. Įpareigoti Tarybos narius pateikti siūlymus dėl Tarybos 2013 m. veiklos 

ataskaitos tobulinimo iki 2014 m. vasario 18 d.  4. Tarybos 2014 m. veiklos planui pritarti bendru 

susitarimu. 5. Posėdžio laiko nekeisti, išskyrus 2014 m. kovo mėnesį (perkelti iš antradienio į 

trečiadienį). 6. Klausimą atidėti kitiems posėdžiams. 7.1. Įpareigoti I. Kezienę balandžio 8 d. 

vyksiančiame posėdyje Tarybos nariams pristatyti Kultūros ministerijos surengtos apklausos apie 

Etninės kultūros plėtros programos 2013 m. įgyvendinimą išvadas. 7.2. Išsiaiškinti sąlygas dėl 

dalyvavimo Kultūros ministerijos skelbiamame vasario 17 d. konkurse kultūros tyrimams atlikti. 

 

Antrasis Etninės kultūros globos tarybos posėdis įvyko 2014 m. kovo 12 d. 13 val. Jame 

dalyvavo 13 Tarybos narių, svečias Žilvytis Šaknys (Lietuvos istorijos instituto Etnologijos skyriaus 

vedėjas). 

 

Svarstyta: 1. Siūlymai Etnografinių metų minėjimo programai ir simbolikai. 2. EKGT regioninių 

tarybų bendras posėdžio organizavimas. 3. Siūlymai dėl edukacinių etninės kultūros vasaros 

stovyklų. 4. Kiti klausimai: 4.1. Aukštaitijos regiono pateiktas kreipimasis „Dėl lietuvių kalbos 

tarmių įtraukimo į UNESCO nematerialaus paveldo sąrašą“. 4.2. Siūlymas Mažosios Lietuvos 

(pamario) vėtrungių gyvąją tradiciją įtraukti į UNESCO nematerialaus kultūros paveldo sąrašą. 

 

Nutarta: 1.1. Įpareigoti Tarybos narius iki 2014 m. kovo mėn. 19 d. atsiųsti siūlymus dėl 

Etnografinių regionų metų priemonių plano (konkurso, bendro visai Lietuvai renginio, 

konferencijos, pašto ženklų, atviručių, prioriteto seniesiems ar dabartiniams simboliams ir pan.). 

1.2. Pritarti siūlymui sukurti ženklą Etnografinių regionų metams, išskiriant du variantus: sudarytą 

iš penkių regionų simbolikos ženklą, arba apibendrintą ženklą, kurį galėtų papildyti atskirų 

etnografinių regionų sukurti ženklai. 1.3. Parengti laisvos formos klausimyną, skirtą mokykloms, 

kokie yra aktualūs, išskirtiniai etnografiniai simboliai. 1.4. Gruodžio mėnesį rengti mokslinę 

konferenciją dėl etnografinių regionų bendrų kriterijų nustatymo. 2. Bendru sutarimu regioninių 

tarybų bendro posėdžio Panevėžyje data patvirtinti 2014 m. rugsėjo mėn. 4 d. 3.1. Kreiptis nuo 

Tarybos į savivaldybes ir Jaunimo reikalų departamentą dėl edukacinių etninės kultūros stovyklų 

organizavimo. 3.2. Išsiaiškinti apie fondų paramą ir kitas finansines galimybes edukacinių etninės 

kultūros stovyklų organizavimui. 4.1. Bendru sutarimu Aukštaitijos tarybos siūlymą teikti lietuvių 

kalbos tarmes į UNESCO nematerialaus paveldo sąrašą atmesti dėl neatitikimo UNESCO 

nematerialaus kultūros paveldo kriterijams, parengti užklausimą UNESCO Nacionalinei komisijai 

Lietuvoje. 4.2. Kaupti ir rinkti informaciją dėl galimybių įtraukti vėtrungių gyvąją tradiciją į 

UNESCO nematerialaus paveldo sąrašą. 4.3. Bendradarbiauti dėl etninės kultūros sklaidos su 

Šalčininkų mokyklų atstovais. 
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Trečiasis Etninės kultūros globos tarybos posėdis įvyko 2014 m. balandžio 8 d. 13 val. Jame 

dalyvavo 15 Tarybos narių, svečiai Alma Ragauskaitė (Vilniaus universiteto Gamtos mokslų 

fakulteto doktorantė), Milda Ričkutė (Vilniaus etninės kultūros centro vadovė. 

 

Svarstyta: 1. Etnografinių regionų kultūros sričių žemėlapių komplektų sudarymas. 2. Etninės 

kultūros specialisto problema. 3. Prof. Rimanto Balsio narystė Etninės kultūros globos taryboje. 4.  

Anketos, skirtos tautosakos ir tautodailės sukauptų fondų būklei įvertinti, tvirtinimas. 5. Didžiųjų 

kasmetinių Vilniaus švenčių – folkloro festivalio „Skamba, skamba kankliai“ ir Kaziuko mugės – 

rengimo problemos. 6. Vardų ir pavardžių rašymas lietuvių ar kita kalba. 

 

Nutarta: 1.1. Etnografinių regionų žemėlapį (sudarytą Žilvičio Šaknio ir Danielio Pivoriūno), 

Tarybos patvirtintą 2003 m., imti už pagrindą sudarant žemėlapių komplektą. 1.2. Kreiptis į 

skirtingų sričių specialistus (archeologus, istorikus, kalbininkus ir kt.) dėl etnografinių regionų 

žemėlapių komplekto sudarymo. 1.3. Kurti žemėlapių sistemą atsižvelgiant į istorinę raidą. 1.4. 

Pavesti Etninės kultūros paveldo darbo grupei suformuoti žemėlapių komplekto struktūrą ir 

žemėlapių kategorijas (istoriniai, materialiojo paveldo, nematerialiojo ir kt.), grupė išvadas turi 

pateikti 2014 m. pabaigoje. 2.1. EKGT sekretoriatas įpareigotas surinkti duomenis apie 

savivaldybėse dirbančius etninės kultūros specialistus ir įkurtas Etninės kultūros globos tarybas. 

2.2. Į Tarybos planus įtraukti uždavinį apibrėžti „etninės kultūros specialisto“ pareigybę. 3. 

Remiantis Tarybos reglamentu, patvirtinti R. Balsio narystės Taryboje nutraukimą ir kreiptis į 

Mažosios Lietuvos etninės kultūros globos tarybą dėl kito nario delegavimo į Tarybą. 4. Išvadą dėl 

anketos, skirtos tautosakos ir tautodailės sukauptų fondų būklei įvertinti, tvirtinimo pavesti pateikti 

Etninės kultūros paveldo ir Tautinių produktų paveldo ekspertų darbo grupėms. 5.1.  Kreiptis į 

Vilniaus miesto savivaldybę ir LR Žemės ūkio ministeriją siūlant sertifikuoti bent dalį tradicinės 

Kaziuko mugės, atsižvelgiant į tradicinių mugių sertifikavimo kriterijus. 5.2. LR Žemės ūkio 

ministerijai ir Vilniaus miesto savivaldybei pateikti rekomendacijas dėl Kaziuko mugės 

organizavimo. 5.3. Rekomenduoti Kultūros ministerijai kasmet biudžete numatyti dalinį 

finansavimą tarptautiniam festivaliui „Skamba, skamba kankliai“. 6.1. Tarybos nariams pateikti 

elektroniniu būdu balsuoti Tarybos rašto projektą „Dėl Lietuvos piliečių asmenvardžių rašybos“. 

 

Ketvirtasis Etninės kultūros globos tarybos posėdis įvyko 2014 m. gegužės 13 d. 13 val. Jame 

dalyvavo 15 Tarybos narių, svečiai svečiai Rūta Žarskienė (Lietuvių literatūros ir tautosakos 

instituto Tautosakos archyvo skyriaus vadovė), Gražina Kadžytė (LRT kultūrinių laidų vedėja), 

Daiva Briedienė (Ugdymo plėtotės centro Ugdymo turinio skyriaus Kalbų ir meninio ugdymo 

poskyrio metodininkė). 

 

Svarstyta: 1. Anketa etninės kultūros vertybių kaupėjams, nacionalinės vertybės statuso suteikimas 

LLTI Lietuvių tautosakos rankraštynui, audiovizualinių archyvų statusas. 2. Apibendrintų duomenų 

apie etnografinius regionus suvestinės rengimas. 3. Kreipimasis į Lietuvos radiją siūlant Regionų 

metais atgaivinti tarmiškas savaitgalines laidas. 4. Bendradarbiavimas su UPC ir ŠMM siekiant 

užtikrinti Etninės kultūros pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų įgyvendinimą. 5. Alvydo 

Mandeikos atsistatydinimas iš Etninės kultūros globos tarybos narių. 

 

Nutarta: 1.1. Anketos etninės kultūros vertybių kaupėjams pradžią papildyti įžanga, nusakant 

anketos paskirtį ir svarbą. 1.2. Bendru sutarimu pritarti anketos etninės kultūros vertybių kaupėjams 

projektui. 1.3. Adresatų prašyti atsakyti į anketos klausimus iki 2014 m. rugsėjo 15 d. 1.4. Derinti 

veiksmus su LLTI vadovybe  dėl nacionalinės vertybės statuso suteikimo LLTI Lietuvių tautosakos 

rankraštynui. 1.5. Raštu kreiptis į LR Vyriausybę dėl nacionalinės vertybės statuso suteikimo LLTI 

Lietuvių tautosakos rankraštynui galimybių. 2.1. Į suvestinę įtraukti ryškiausiai regioną 

reprezentuojančias etninei kultūrai bei liaudies menui priskiriamas vertybes bei objektus, kreipiantis 

į atitinkamų sričių specialistus. 2.2. Suvienodinti suvestinės kalbinį stilių, papildyti iliustracine 
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medžiaga. 2.3. Apibrėžti suvestinės pobūdį – tai apibendrinta informacija, skirta Etnografinių 

regionų metams. 2.4. Suvestinę papildyti informacija apie tautines mažumas, gyvenančias Lietuvos 

etnografiniuose regionuose. 2.5. Dėl tautinio kostiumo skyrelio papildymo kreiptis į Teresę 

Jurkuvienę, dėl kulinarinio paveldo – į Birutę Imbrasienę, dėl folkloro – į D. Vyčinienę, dėl 

etnoarchitektūros – į A. E. Paslaitį. 3.1. Bendru sutarimu pritarta kreipimuisi į Lietuvos radiją 

siūlant Etnografinių regionų metais atgaivinti tarmiškas savaitgalines laidas, pristatančias 

etnografinius regionus. 4.1. Kreiptis į EKG regionines tarybas prašant rekomenduoti iš kiekvienos 

savivaldybės labiausiai patyrusius pedagogus (ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, 

pagrindinio ir vidurinio ugdymo), kuriuos būtų galima įtraukti į savivaldybės etninės kultūros 

metodinius būrelius. 4.2. Rajonuose ir regionuose inicijuoti daugiau metodinių būrelių, skirtų 

mokytojams, dirbantiems su etnine kultūra ir integruojantiems etninę kultūrą į pamokas. 4.3. 

Apibrėžti etninės kultūros ugdytojo kompetencijos kriterijus. 4.4. 2014 m. rugpjūčio mėnesį 

prisidėti prie UPC organizuojamo mokytojų diskusijų forumo, skirto etninės kultūros integracijos į 

pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų temai, integracijos tarpiniams ir galutiniams tikslams 

išgryninti. 4.5. Kreiptis LR Seimą dėl galimybių surengti etnokultūriniam ugdymui skirtą forumą 

LR Seime ir elektroniniu paštu informuoti UPC. 5. Vadovaujantis Tarybos nuostatais ir Tarybos 

nario A. Mandeikos  prašymu, kreiptis į jį delegavusią Lietuvos universitetų rektorių konferenciją 

dėl kito nario delegavimo į Tarybą. 

 

Penktasis Etninės kultūros globos tarybos posėdis įvyko 2014 m. birželio 10 d. 13 val. Jame 

dalyvavo 13 Tarybos narių. 

 

Svarstyta: 1. Etninės kultūros būklė lietuvių bendruomenėse užsienyje. 2. Tradicinių šokių ir 

žaidimų populiarinimas. 3. Vietovių, etnografiniuose regionuose turinčių etninės kultūros vertybių, 

nustatymas. 4. Etninės kultūros plėtros ir ugdymo forumo LR Seime rengimas rugsėjo mėnesį. 5. 

Kiti klausimai. 

 

Nutarta: 1.1. Aptarti su Žemės ūkio ministerijos Tautinio paveldo ir mokymo skyriumi klausimą dėl 

lietuvių etninių žemių tautodailės meistrų darbų sertifikavimo Lietuvos mugėse, folkloro 

renginiuose ir kt. 1.2. Etnografinių regionų metais inicijuoti laidas per LRT apie užsienio lietuvių 

etnines žemes. 1.3. Inicijuoti kūrybinių stovyklų mainus tarp Lietuvos ir lietuvių bendruomenių 

etninėse žemėse užsienyje. 1.4. Pasiūlyti LR Vyriausybei parengti programą, skirtą lietuvių etninei 

kultūrai išsaugoti lietuvių etninėse Gudijos ir Lenkijos žemėse. 2.1. Inicijuoti tyrimą apie dabartinę 

tradicinių žaidimų (sporto ir kitų judriųjų, stalo žaidimų) ir šokių gyvosios tradicijos situaciją, 

išleistus leidinius ir kitas sklaidos priemones. 2.2. Parengti rekomendacijas, kaip būtų galima 

populiarinti tradicinius šokius ir žaidimus šeimose, bendruomenėse, mokyklose.  3.1. Į rengiamą 

etnografinių regionų ypatybių suvestinę įtraukti informaciją apie nacionalinius ir kitus parkus, 

turinčius patirties populiarinant etninę kultūrą. 3.2. Nustatant etninės kultūros vertybių turinčias 

vietoves, atsižvelgti ne tik į parkus, bet ir kitas teritorijas, turinčias etninės kultūros vertybių 

visumą, diskusiją tęsti Etninės kultūros paveldo ekspertų darbo grupėje. 4.1. Įpareigoti N. 

Balčiūnienę užsakyti didžiąją salę LR Seime etninės kultūros plėtros ir ugdymo forumui surengti. 

4.2. Parengti ir nusiųsti N. Balčiūnienei forumo dalyvių sąrašus rugpjūčio mėn. pradžioje. 5.1. 

Peržiūrėti LR Vyriausybės darbo grupės pateiktą Etnografinių regionų priemonių plano projektą ir 

pateikti siūlymus dėl jo tobulinimo. 5.2. Kreiptis į Lietuvos mokslo tarybą, Lietuvos kultūros 

tarybą, Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondą, Aplinkos ministeriją ir kitas ministerijas, 

prašant konkursuose prioritetu įvardyti Etnografinių regionų metams skirtus projektus. 5.1.3. 

Kreiptis į europarlamentarus siūlant inicijuoti su etnografiniais (kultūriniais-istoriniais) regionais 

susijusius renginius Europos parlamente. 5.2.1. Susipažinus su akademiko R. Grigo raštu 

„Kreipimasis dėl Lietuvos piliakalnių įrašymo į UNESCO saugomų objektų sąvadą bei Piliakalnių 

metų paskelbimo“, pritarti siūlymui 2016-uosius metus skelbti Piliakalnių metais. 
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Šeštasis Etninės kultūros globos tarybos posėdis įvyko 2014 m. rugsėjo 9 d. 13 val. Jame 

dalyvavo 14 Tarybos narių, svečiai Rimantas Diržius (Lietuvos ritinio sporto federacijos 

prezidentas). 

 

Svarstyta: 1. Pasirengimas Etnografinių regionų metams. 2. Nacionalinio sporto žaidimo ritinio 

pripažinimas, sklaida ir populiarinimas. 3. Etninės kultūros plėtros 2015–2018 m. programos 

rengimas. 4. Valstybinės paveldo ir etninės kultūros tarybos įstatymo projektas Nr. XIIP-2096 ir LR 

Seimo nutarimo „Dėl valstybinės kultūros paveldo ir etninės kultūros tarybos nuostatų 

patvirtinimo“  projektas Nr. XIIP-2097. 5.Kiti klausimai. 

 

Nutarta: 1.1. Etnografinių regionų metų atidarymo datą, vietą ir formą derinti su kitais Etnografinių 

metų įgyvendinimo plano priemonių vykdytojais, prireikus balsuoti elektroniniu būdu. 1.2. 

Organizuoti darbo grupę parengti Etnografinių regionų metų atidarymo šventės scenarijų. 2.1. 

Siūlyti Lietuvos ritinio sporto federacijai patentuoti „lietuviško ritinio“ („ripkos“) pavadinimą ir 

kreiptis į LR Vyriausybę dėl nacionalinio žaidimo statuso suteikimo ritiniui remiantis UNESCO 

Nematerialaus kultūros paveldo konvencija. 2.2. Kreiptis į Lietuvos nacionalinius ir regioninius 

parkus, siūlant steigti parkuose lietuviško ritinio komandas arba skatinti jų steigimą, įvairiomis 

formomis prisidėti prie šios nacionalinės sporto šakos palaikymo ir sklaidos. 2.3. Kreiptis į LR 

Švietimo ir mokslo ministeriją, mokymo ir ugdymo įstaigas siūlant į kūno kultūros mokymo 

programas įtraukti ritinio žaidimą. 3.1. Siūlyti darbo grupei prie LR Kultūros ministerijos svarstyti 

klausimą dėl Etninės kultūros plėtros valstybinės programos 2015–2018 m. parengimo. 4.1. 

Atsižvelgiant į Seime užregistruotų projektų Nr. XIIP-2096 ir Nr. XIIP-2097 trūkumus, teikti LR 

Seimui išvadas ir visuomenei objektyvią informaciją šiuo klausimu. 4.2. Parengti siūlymus dėl 

tobulinimo alternatyvių projektų Nr. XIIP-583, XIIP-584 ir XIIP-585, kuriems Taryba pritaria. 5.1. 

Vienbalsiai pritarta siūlyti Meilės Lukšienės premijai gauti etninės kultūros mokytoją metodininką 

Artūrą Sinkevičių. 5.2. Palaikyti klubo „Aukuras“ iniciatyvą ir skatinti visuomenę rugsėjo 22 d. 

visuotinai švęsti Baltų vienybės dieną. 

 

Septintasis Etninės kultūros globos tarybos posėdis vyko 2014 m. spalio 14 d. Vilniuje. Posėdyje 

dalyvavo 16 Tarybos narių. 

 

Svarstyta: 1. Konferencijos „Etninė kultūra šiuolaikinių kultūros formų fone“ organizavimas. 2. 

EKGT bendradarbiavimas su „Litexpo“ dėl parodos „Adventur 2015“. 3. Etninės kultūros plėtros 

valstybinės programos 2015–2018 m. rengimas. 4. Leidinio „Etninė kultūra 2009–2014 m.“ 

rengiams. 5. Tautinio paveldo produktų įstatymo naujos redakcijos projektas Nr. X-1207. 

 

Nutarta: 1.1. Pavesti darbo grupei, sudarytai iš EKGT ir VDA specialistų, parengti konferencijos 

koncepciją. 1.2. Konferenciją organizuoti iš dviejų dalių – teorinės ir praktinės. 2.1. Klausimą dėl 

EKGT bendradarbiavimo su „Litexpo“ dėl parodos „Adventur 2015“ pavesti spręsti sudarytai 

ekspertų darbo grupei, kurios veiklą įpareigota koordinuoti Ona Drobelienė. 3.1. Siūlyti Kultūros 

ministerijos darbo grupei į Etninės kultūros plėtros valstybinę programą 2015–2018 m. įtraukti 

priemonę dėl privalomo etninės kultūros dalyko aukštosiose mokyklose būsimiems pradinių klasių 

mokytojams įvedimo, taip pat įtraukti punktą „nustatyti etninės kultūros publikavimo (knygų, garso 

ir vaizdo įrašų, elektroninių leidinių) strateginius prioritetus“, kuris buvo Etninės kultūros plėtros 

2011–2014 m. programoje neįgyvendintas. 4.1. Sudaryti redakcinę kolegiją ir darbo grupę leidiniui 

„Etninė kultūra 2009–2014 m.“ parengti. 5.1. Įpareigoti Vytautą Tumėną pastabas ir siūlymus dėl 

Tautinio paveldo produktų įstatymo naujos redakcijos projekto Nr. X-1207 pateikti Tautinio paveldo 

produktų tarybai. 

 

Aštuntasis Etninės kultūros globos tarybos posėdis vyko 2014 m. lapkričio 11 d. Vilniuje. 

Posėdyje dalyvavo 13 Tarybos narių. 
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Svarstyta: 1. Išnykusių kaimų ir gyvenamųjų vietovių vietovardžių išsaugojimas bei įamžinimas. 2. 

Siūlymai dėl Tautinio paveldo produktų įstatymo naujos redakcijos projekto Nr. X-1207 tobulinimo. 

3. Siūlymas sukurti bendrąją etninės kultūros pradinio ugdymo programą. 4. Konferencijos Seime 

2014-12-12 organizavimas. 5. Tradicinių kalendorinių švenčių statuso įtvirtinimas ir tradicijų 

puoselėjimas. 6. Tarybos dalyvavimas Latvijos lietuvių bendruomenės, Rygos lietuvių vidurinės 

mokyklos ir Lietuvos ambasados Latvijoje bendrame forume „Latvijos ir Lietuvos etnografiniai 

regionai“. 

 

Nutarta: 1.1. Pripažinti, kad išnykusių kaimų ir gyvenamųjų vietovių vietovardžiai yra Lietuvos 

nematerialus kultūros paveldas, kurį valstybė privalo saugoti (įgyvendinant UNESCO 

Nematerialaus paveldo konvenciją); 1.2. Išanalizuoti, kaip gyvenamųjų vietovių ir jų vietovardžių 

statusą apibrėžia teisės aktai, ar yra sudarytos galimybės išsaugoti senų vietovardžių pavadinimus. 

2.1. Pritarti siūlymams dėl Tautinio produkto paveldo įstatymo projekto Nr. X-1207 tobulinimo. 2.2. 

Teikti siūlymą Žemės ūkio ministerijai, kad  Tautinio paveldo produktų įstatyme būtų įtvirtintos 

bent dvi skirtingų sričių tautinio paveldo produktų sertifikavimo ekspertų komisijos: 1) tradicinių 

gaminių bei paslaugų, mugių, amatų mokymo programų sertifikavimo, tradicinių meistrų 

sertifikavimo ir atestavimo; 2) tradicinių veislių augalų, gyvūnų ir jų produktų. 3.1. Atsisakyti 

siūlymo sukurti bendrąją etninės kultūros pradinio ugdymo programą ir vietoj to siūlyti skirti 

finansavimą etnokultūrinio ugdymo plėtrai. 3.2. Pavesti Švietimo ir mokslo ekspertų darbo grupei 

išanalizuoti etninės kultūros ugdymo mokyklose finansavimo klausimą, taip pat ištirti etninės 

kultūros ugdymo bendrųjų programų ir rekomendacijų įgyvendinimą, pateikti išvadas. 4. Sudaryti 

laikinąją darbo grupę dėl konferencijos Seime 2014-12-12 organizavimo. 5.1. Rekomenduoti LR 

Seimui, atsižvelgiant  į Rasos (Joninių) šventės reikšmę Lietuvos kultūrai, atitiktį UNESCO 

Nematerialaus paveldo konvencijai bei Istorijos instituto tyrimo „Šventės šeimoje“ išvadas, palikti 

Rasos (Joninių) šventę Darbo kodekse. 5.2. Pavesti Etninės kultūros paveldo ekspertų darbo grupei 

išanalizuoti galimybes Vėlines (lapkričio 2 d.) įtraukti į švenčių dienų sąrašą Darbo kodekse, taip 

pat pusiau šventinių dienų statuso įvedimo Lietuvoje galimybes. 6. Dalyvauti forume „Latvijos ir 

Lietuvos etnografiniai regionai“ lapkričio 20–21 d. ir pristatyti Etnografinių regionų metų renginių 

programos (2015 m.) Lietuvoje metmenis. 

 

Devintasis Etninės kultūros globos tarybos posėdis vyko 2014 m. gruodžio 9 d. Vilniuje. 

Posėdyje dalyvavo 13 Tarybos narių. 

 

Svarstyta: 1. Nematerialiąsias etninės kultūros vertybes kaupiančių institucijų ir privačių asmenų 

apklausos apibendrinimas (pranešėja A. Žičkienė). 2. Tautodailės rinkinius kaupiančių institucijų ir 

privačių asmenų apklausos apibendrinimas (pranešėjas V. Tumėnas). 3.1. Parengto Etnografinių 

regionų metų renginių gido vertinimas. 4. Etnografinių regionų metų renginių pristatymas Lietuvos 

radijuje ir televizijoje. 5. Etnografinių regionų metų atidarymo renginių ir kiti klausimai. 6. EKGT 

2015 m. kalendorinis darbo planas. 7. Etninės kultūros plėtros 2015 m. prioritetai. 

 

Nutarta: 1.1. Pavesti A. Žičkienei tęsti apklausos apie nematerialiąsias etninės kultūros vertybes 

kaupiančių institucijų ir privačių asmenų duomenų analizę. 1.2. Pratęsti etninės kultūros vertybes 

kaupiančių institucijų ir privačių asmenų apklausą iki 2015 m. kovo mėn. 2. Pavesti V. Tumėnui 

tęsti tautodailės rinkinius kaupiančių institucijų ir privačių asmenų duomenų analizę. 3.1. 

Bendradarbiaujant su Lietuvos liaudies kultūros centru, papildyti Etnografinių regionų metų 

renginių gidą visuomeninių organizacijų renginiais. 3.2. Gidą pakoreguoti atsižvelgiant į EKGT 

narių pastabas, kurias jie turėtų pateikti el. paštu iki gruodžio 30 d. 4. Rekomenduoti LRT pristatyti 

savo laidose EKGT atrinktus Etnografinių regionų metų renginius bei parengti etnografinių regionų 

savitumus atskleidžiančias laidas rengiant reportažus su regionų atstovais, panaudojant LRT 

archyvinę medžiagą, bendradarbiaujant su regioninėmis televizijomis. 5. Iki 2014 m. gruodžio 30 d. 

surinkti iš regioninių tarybų informaciją apie asmenis, kurie galėtų pristatydami savo regioną 

dalyvauti Etnografinių regionų metų atidarymo renginiuose. 6.1. Vadovaujantis 2014 m. 
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kalendoriniu Tarybos veiklos planu parengti 2015 m. veiklos plano projektą ir patvirtinti 2015 m. 

sausio mėn. posėdyje. 6.2. Siūlymus dėl EKGT 2015 m. kalendorinio veiklos plano Tarybos nariai 

el. paštu teikia iki 2015 m. sausio 7 d. 7.1. Patvirtinti šiuos etninės kultūros plėtros 2015 m. 

prioritetus: 1) etnografinių regionų kultūros savitumo puoselėjimas; 2) etnokultūrinio ugdymo 

plėtra ir etninės kultūros specialistų rengimo užtikrinimas; 3) nematerialaus kultūros paveldo 

išsaugojimas ir tradicijų tęstinumas. 7.2. Papildomus siūlymus dėl Etninės kultūros plėtros 

prioritetų 2015 m. tarybos nariai el. paštu teikia iki 2015 m. sausio 7 d. 7.3. Kreiptis į Kultūros 

ministrą siekiant išsiaiškinti, kodėl dar neparengta Etninės kultūros plėtros valstybinė 2015–2018 

m. programa. 

 



 75 

4 priedas  

EKGT darbo grupių posėdžių 2014 m. protokolų santraukos 

 

EKGT Etninės kultūros paveldo grupės posėdis vyko 2014 m. balandžio 17 d. Vilniuje. Jame 

dalyvavo Etninės kultūros paveldo grupės pirmininkė dr. Aušra Žičkienė, grupės nariai – Virginijus 

Jocys, dr. Vytautas Tumėnas, Dalia Bernotaitė-Beliauskienė, Algirdas Sakalauskas, svečiai Juozas 

Markauskas ir Jonas Korys (Baltijos audiovizualinių archyvų tarybos ir LR Kultūros ministerijos 

skaitmeninimo tarybos nariai), Dalia Urbanavičienė (EKGT vyresnioji specialistė). 

Svarstyta: 1. Etninės kultūros vertybes kaupiančių institucijų apklausos organizavimas. 2. 

Nematerialaus kultūros paveldo archyvų teisinis statusas. 

Nutarta: 1.1. Parengti bendrą anketą tiek nematerialaus paveldo, tiek materialaus paveldo etninės 

kultūros vertybes kaupiančioms įstaigoms, kad būtų galima palyginti ir nustatyti skirtumus. 1.2. 

Anketoje atskirti klausimus, skirtus vien nematerialiajam ir materialiajam paveldui. 1.3. Teikiant 

anketą suformuluoti, kas yra tautodailė. 1.4. Į anketą įterpti klausimus, ar įstaiga yra parengusi 

reagavimo į stichines nelaimes planą, kokią turi techninę įrangą skaitmeninimui ir kaupimui. 1.5. 

Užklausti analogiško anketavimo 2002 m. ekspertizių autorius Rimantą Sliužinską ir Vitaliją 

Vasiliauskaitę, kokiems adresatams buvo siunčiama jų anketa. 2.1. Siūlyti Kultūros ministerijai 

praplėsti Skaitmeninimo strategiją įterpiant nematerialaus kultūros paveldo archyvus, kreiptis į 

Kultūros ministerijos Skaitmeninimo tarybos narius Juozą Markauską ir Joną Korį prašant 

tarpininkauti šiuo klausimu. 2.3. Siūlyti Seimui įteisinti audiovizualinius archyvus parengiant naują 

įstatymą, prieš tai parengiant tokių archyvų būklės studiją. 

 

EKGT Švietimo ir mokslo darbo grupės posėdis vyko 2014 m. balandžio 28 d. Vilniuje. Jame 

dalyvavo Švietimo ir mokslo darbo grupės pirmininkė Daiva Vičininė, grupės nariai – Virginijus 

Jocys, Irena Kezienė, Jūratė Šemetaitė, Tarybos nariai, svečiai Daiva Briedienė ir Alė Vilutienė 

(Ugdymo plėtotės centras), Dalia Urbanavičienė (EKGT vyresnioji specialistė). 

Svarstyta: 1. Etninės kultūros ugdymo pedagogų bendrojo lavinimo mokyklose ir etninės kultūros 

specialistus rengiančių aukštųjų mokyklų pakartotinių apklausų organizavimas. 2. Etninės kultūros 

metodinių būrelių prie savivaldybių sudarymo inicijavimas. 3. Siūlymai dėl etninės kultūros 

ugdytojo sampratos apibrėžimo. 4. Etninės kultūros olimpiados inicijavimas. 

Nutarta: 1.1. Pakartotinai atlikti etninės kultūros ugdymo pedagogų bendrojo lavinimo mokyklose 

apklausą (tikslinant 2010 m. atliktos apklausos duomenis) prašant tarpininkauti savivaldybių 

Švietimo skyrius, įtraukiant EKGT regioninių etninės kultūros globos tarybų narius. 1.2. 

Pakartotinai atlikti etninės kultūros specialistus rengiančių aukštųjų mokyklų apklausą (tikslinant 

2010 m. atliktos apklausos duomenis), anketą papildyti klausimais apie baigusius specialistus ir 

studijų programų sąsają su bendrosiomis etninės kultūros pagrindinio ir vidurinio ugdymo 

programomis. 2.1. Siūlyti savivaldybių Švietimo skyriams sudaryti etninės  kultūros metodinius 

būrelius, susidedančius iš 5-ių asmenų, turinčių didžiausią patirtį kiekvienoje pakopoje – 

ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo. 2.2. Prašyti 

atsakančiuosius į Etninės kultūros ugdymo pedagogų bendrojo lavinimo mokyklose apklausos 

anketą pasiūlyti kandidatus į savivaldybės Etninės kultūros metodinį būrelį. 3. Apibrėžiant etninės 

kultūros ugdytojo sampratą nurodyti variantus, kaip gali būti įgyjamas etninės kultūros ugdytojo 

statusas: 1) baigusieji etnokultūrinės krypties studijas + pedagoginės krypties 60 kreditų kursą + 20 

kreditų kursą pagal bendrąsias etninės kultūros programas; 2) baigusieji etnokultūrinės krypties 

studijas su pedagogine specializacija + 20 kreditų kursą pagal bendrąsias etninės kultūros 

programas; 3) baigusieji pedagogines studijas + 420 kreditų kursą pagal bendrąsias etninės 

kultūros programas. 4. Inicijuoti Etninės kultūros olimpiadą parengiant olimpiados nuostatų 

projektą ir aptariant jį vaizdo konferencijose, seminaruose. 
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5 priedas 

 

Etninės kultūros globos tarybos 2014 m. kalendorinis veiklos planas 

 

Tema Darbas Svarstymas ekspertų grupėje Svarstymas 

Taryboje  

Finansinis 

poreikis  

(tūkst. Lt) Ekspertų grupė Data Data 

1. Tarybos 2014 m. strateginis 

veiklos planas 

1.1. Tarybos 2014- 2016  m. strateginio 

veiklos plano tvirtinimas  

  Sausis-vasaris – 

2. Etninės kultūros plėtros 

valstybinė programa 2010-2014 

m. 

2.1. Etninės kultūros plėtros valstybinės 

programos įgyvendinimo 2013 m.vertinimas 

  Vasaris -kovas – 

2.2. Etninės kultūros plėtros valstybinės 

programos įgyvendinimo 2014 m. prioritetų 

nustatymas ir sklaida (kartu su KM) 

  Sausis – 

2.3. Etninės kultūros plėtros valstybinės 

programos įgyvendinimo 2014 m. 

koordinavimas, konferencijos organizavimas 

programos aktualijoms aptarti  (kartu su KM) 

 

 

 

2. 

 

 

  Vasaris-gruodis 2 

2.4. Naujo etapo Etninės kultūros plėtros 

valstybinės programos rengimo inicijavimas 

  Pagal KM 

teikimą 

 

3. Etninės kultūros integravimas 

į bendrąją kultūros politiką 

Lietuvoje 

3.1. Siūlymų rengimas ir teikimas dėl etninės 

kultūros integravimo į bendrają kultūros 

politiką  

  Pagal aktualų 

poreikį 

– 

4. Etninei kultūrai skiriamas 

valstybinis finansavimas 

4.1. Etninei kultūrai skiriamų valstybės 

biudžeto asignavimų bei finansavimo tvarkos 

analizė ir siūlymų teikimas 

  Pagal aktualų 

poreikį 

_ 

5. Etnografinių regionų globa 5.1. Siūlymų rengimas ir teikimas dėl 

pasirengimo 2015-iesiems Etnografinių 

regionų metams ir jų įgyvendinimo 

  Sausis-gruodis – 



 77 

5.2. Siūlymų dėl administracinės-teritorinės 

reformos teikimas 

  Pagal aktualų 

poreikį 

– 

5.3. Apibendrintų svarbiausių duomenų apie 

etnografinių regionų ypatybes suvestinės 

parengimas ir sklaida 

Etnografinių 

regionų 

Vasaris - kovas Balandis 1 

 5.4. Etnografinių regionų statuso įtvirtinimo 

inicijavimas, leidinio ar žemėlapių komplekto 

sudarymas ir sklaida 

Etnografinių 

regionų 

Balandis-

rugsėjas 

Spalis-gruodis 15 

 5.5. Vietovių, kuriose atsiskleidžia etninės 

kultūros vertybių visuma (kraštovaizdis, 

tradicinė architektūra, tautodailė, tradicijos ir 

papročiai, tarmė ir kt.) nustatymas (kartu su 

KM) 

Etnografinių 

regionų tarybos 

Vasaris-rugsėjis Spalis-lapkritis 1 

6. Tarmių gyvoji tradicija 6.1. Tarmių metų įgyvendinimo 2013 m. 

rezultatų analizė ir sklaida 

Tarmių Vasaris-kovas Kovas-balandis 1 

6.2. Tarmių gyvosios tradicijos problemų 

tyrimas ir siūlymų dėl jų sprendimo rengimas 

Tarmių Vasaris-kovas  balandis 4 

7. Etninės kultūros ugdymo 

plėtra 

7.1. Bendradarbiavimas su ŠMM, UPC ir  

LMNŠC plėtojant Pagrindinio ugdymo etninės 

kultūros bendrosios programos ir Vidurinio 

ugdymo etninės kultūros bendrosios 

programos sklaidą, kuriant pagalbos 

mokytojui sistemą 

Švietimo ir 

mokslo 

Pagal aktualų 

poreikį 

Pagal aktualų 

poreikį 

– 

7.2. Kultūros įstaigų edukacinių programų 

tyrimas ir rekomendacijų dėl edukacinės 

veiklos plėtros rengimas (kartu su KM) 

Švietimo ir 

mokslo 

Balandis-spalis Spalis-lapkritis 2 

7.3. Bendradarbiavimas su KAM, Karo 

akademija ir kitais partneriais dėl karių 

tautinio ir patriotinio ugdymo plėtros 

  Pagal poreikį - 
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8. Etninės kultūros specialistų 

rengimas ir kvalifikacijos 

tobulinimas 

8.1. Etninės kultūros specialistų poreikio, 

rengimo ir kvalifikacijos tobulinimo 

galimybių analizė 

Švietimo ir 

mokslo 

Pagal poreikį  Pagal grupės 

teikimą 

- 

9. Tautinio paveldo produktų 

įstatymas 

9.1. Išvadų bei siūlymų dėl tautinio paveldo 

produktų sertifikavimą ir kitų šią sritį 

reglamentuojančių teisės aktų tobulinimo 

teikimas, dalyvavimas sprendžiant Tautinio 

paveldo produktų įstatymo įgyvendinimo 

klausimus 

Tautinio paveldo 

produktų 

Pagal poreikį 

ištisus metus 

Pagal grupės 

teikimą 

- 

10. Etninė kultūra ir kaimo 

turizmas 

10.1. Siūlymų ir išvadų teikimas dėl etninės 

kultūros plėtros kaimo turizmo srityje 

Etninio turizmo Pagal poreikį 

ištisus metus 

Pagal grupės 

teikimą 

- 

11. Nematerialaus etnokultūrinio 

paveldo globa 

10.1. Išvadų ir siūlymų dėl nematerialaus 

kultūros paveldo archyvų būklės tyrimas ir  

rengimas 

Etnokultūrinio 

paveldo 

Pagal poreikį 

ištisus metus 

Pagal grupės 

teikimą 

- 

10.2. Rekomendacijų dėl Lietuvių literatūros 

ir tautosakos instituto archyvo, kaip 

nacionalinės vertybės, statuso rengimas (kartu 

su KM) 

Etnokultūrinio 

paveldo 

Vasaris-kovas kovas-balandis - 

10.3. Nematerialaus kultūros paveldo vertybių 

atranka ir siūlymai dėl jų pateikimo į 

UNESCO reprezentatyvųjį nematerialaus 

kultūros paveldo vertybių sąrašą, 

rekomendacijų dėl jų apsaugos parengimas 

(kartu su KM) (Vėtrungės, Vėlinės) 

 

 

Etnokultūrinio 

paveldo 

Sausis-gruodis Pagal aktualų 

poreikį 

1 

10.4. Etnografinių regionų nematerialaus 

kultūros paveldo vertybių būklės apžvalgų ir 

rekomendacijų dėl jų apsaugos rengimas 

(kartu su KM) 

Etnokultūrinio 

paveldo 

Sausis-gruodis Gruodis 4 
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 10.5. Rekomendacijų dėl tradicinių šokių ir 

žaidimų populiarinimo parengimas (kartu su 

KM) 

  Sausis - gegužė - 

12. Etninės kultūros sklaida 

žiniasklaidoje 

12.1. Bendradarbiavimas su LRT dėl etninės 

kultūros sklaidos (dėl tarmiškų laidų)  

Žiniasklaidos Pagal poreikį 

ištisus metus 

Pagal grupės 

teikimą 

– 

12.2. Etninės kultūros žiniasklaidoje būklės 

tyrimas  

Žiniasklaidos Vasaris-rugsėjis Spalis 1 

13. Tradicinių švenčių statusas 13.1. Siūlymų teikimas dėl atmintinos dienos 

statuso suteikimo tradicinėms kalendorinėms 

šventėms 

  Sausis-gruodis – 

14. Lietuvių etninės kultūros 

globa bei plėtra užsienyje 

14.1. Etninės kultūros būklės lietuvių 

bendruomenėse užsienyje analizė, išvadų ir 

siūlymų dėl tos būklės gerinimo, lietuvių 

etninės kultūros populiarinimo lietuvių 

bendruomenėse užsienyje rengimas (kartu su 

KM ir URM) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sausis-gruodis 1 

14.2. Bendradarbiavimas su lietuvių 

bendruomenėmis bei organizacijomis 

užsienyje 

  Pagal poreikį 

ištisus metus 

6 

Iš viso:  40 



 80 

 

6 priedas 

 

REGIONINIŲ TARYBŲ POSĖDŽIŲ 2014 M. PROTOKOLŲ SANTRAUKOS 
 

 

AUKŠTAITIJOS REGIONINĖS ETNINĖS KULTŪROS GLOBOS TARYBOS  

2014 M. POSĖDŽIŲ SANTRAUKOS 
 

Pirmasis Aukštaitijos tarybos posėdis įvyko 2014 m. kovo 27 d. Ukmergės kultūros centre. Jame 

dalyvavo 21 regioninės tarybos narys, Julius Zareckas (Ukmergės rajono savivaldybės 

administracijos Kultūros ir viešųjų ryšių skyriaus vyr. specialistas), Vaida Sakolnikovienė 

(Ukmergės kraštotyros muziejaus direktorė), Kristina Darulienė (Ukmergės kraštotyros muziejaus 

muziejininkė), Rasa Griškevičienė (Ukmergės Vlado Šlaito viešosios bibliotekos direktorė), 

Virginija Tylienė (Ukmergės Vlado Šlaito viešosios bibliotekos direktorės pavaduotoja), Eglė 

Krikštaponytė (UAB „Gimtoji žemė“ korespondentė),  Marija Vaitiekūnienė (Pakruojo rajono 

savivaldybės Kultūros ir viešųjų ryšių skyriaus vyr. specialistė), Klaudijus Driskius (VšĮ „Tautos 

paveldo tyrimai“ vadovas), Emilija Brajinskienė (Radviliškio r. f. a. „Šeduva“ vadovė), Angelė 

Virgailienė (Radviliškio r. f. a. „Aidija“ vadovė), Stasė Anglickienė (Radviliškio r. Baisogalos 

tautodailininkė, etnografė), Zofija Jablonskienė (Širvintų vaikų dienos centro savanorė, 

tautodailininkė), Rimantas Zinkevičius (Ukmergės tautodailininkas, medžio drožėjas), Nijolė 

Aleinikovienė (Molėtų krašto muziejaus etnografė) ir Lina Daubarienė (Panevėžio r. savivaldybės 

Kultūros skyriaus specialistė).  

 

Svarstyta: 1 Aukštaitijos regioninės etninės kultūros globos tarybos 2013 metų veiklos ataskaita: 

veiklos ir problemų pristatymas. 2. Etninės kultūros plėtros programa Ukmergės rajono 

savivaldybėje.  3 Pasiūlymai Vyriausybei dėl 2015 m. – Etnografinių regionų metų. 4. Regioninės 

tarybos 2014 m. veiklos planas. 5. Kiti klausimai. 

 

Nutarta: 1.1. Kreiptis į Lietuvos kultūros tarybą, kad ši, svarstydama 2015 metų dalinio 

finansavimo konkursui pateiktus projektus, teiktų prioritetą Etnografinių regionų metams skirtiems 

projektams. 1.2. Sudaryti iki spalio 10 d. reprezentacinių Etnografinių regionų metams skirtų 

renginių savivaldybėse sąrašą ir pridėti jį prie kreipimosi į EKGT tarybą. 1.3. Pateikti iki lapkričio 

15 d. regioninei tarybai, Etnografinių regionų metams skirtų renginių savivaldybėse sąrašą-gidą. 2. 

Skatinti regiono savivaldybes, kurios dar neturi Etninės kultūros plėtros programų, jas susikurti, kad 

būtų galima labiau sutelkti visų savivaldybės švietimo ir kultūros įstaigų, nevyriausybinių 

organizacijų, bendruomenių veiklą etninės kultūros globai. 3. Pasiūlymus dėl vyriausybinės 

Etnografinių regionų metų programos pateikti EKGT iki kovo mėn. 30 d.  4.  Patvirtinti regioninės 

tarybos 2014 m. veiklos planą. 5.1. Klausimą dėl etninės kultūros specialistų savivaldybėse atidėti 

kitam posėdžiui. 5.2. Pagal daugiausia balsų gavusias idėjas – juostą, sodą, nuometą – pasiūlyti 

dailininkams sukurti Aukštaitijos etnografinio regiono ženklą. 5.3. Bendra informacija. 

 

Antrasis Aukštaitijos tarybos posėdis įvyko 2014 m. rugsėjo 19 d. Panevėžio miesto 

savivaldybėje. Jame  dalyvavo 20 regioninės tarybos narių,  Loreta Krasauskienė (Panevėžio miesto 

savivaldybės administracijos Kultūros ir meno skyriaus vedėja), Audronė Pajarskienė (Anykščių 

rajono savivaldybės administracijos Kultūros, turizmo ir komunikacijos skyriaus vyr. specialistė), 

 Vidmantas Liubamirskas (Kupiškio lietuviško ritinio klubo „Aukštaičiai“ prezidentas), Lina 

Daubarienė (Panevėžio rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus 

vyr. specialistė), Irma Gritėnienė  (Panevėžio miesto savivaldybės administracijos Viešųjų ryšių 

skyriaus vedėja). 
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Svarstyta: 1. Etnografinių regionų  2015 metų įgyvendinimo priemonių planas. 2. Aukštaitijos 

Etnografinių regionų metų simbolikos projektai. 3. Etnografinių regionų metams skirtų priemonių ir 

regiono heraldikos sklaida. 4. Aukštaitijos regiono etninei kultūrai nusipelniusių žmonių teikimas 

apdovanojimams ar atminimo įamžinimui. 

 

Nutarta: 1. Pritarti Etnografinių regionų  2015 metų įgyvendinimo priemonių planui. 2.1. Pasiūlyti 

dizaineriams tobulinti Etnografinių regionų metų Aukštaitijoje simbolio projektą – aukštaitiškos 

juostos ženklą. 3.1. Teikti prioritetinių renginių, skirtų Etnografinių regionų metams, projektus 

Lietuvos kultūros tarybos skelbiamam dalinio finansavimo konkursui. 3.2. Paruošti motyvacinį 

raštą kiekvienai regiono savivaldybei dėl Aukštaitijos regiono heraldinių ženklų ir regiono vėliavų 

įsigijimo. 3.2. Pasiūlyti savivaldybėms išsiaiškinti regiono vėliavų poreikį savivaldybėje. 3.3. 

Rekomenduoti regiono savivaldybėms vieną gamintoją, kad būtų išlaikytas heraldikos vientisumas. 

3.4. Siūlyti regiono savivaldybėms prieš 2015 m. biudžeto svarstymą numatyti lėšas regiono 

vėliavoms įsigyti. 3.5. Kreiptis į regiono Turizmo informacijos centrus, kaimo turizmo sodybų 

savininkus, verslininkus, viešąsias įstaigas dėl Aukštaitijos regiono vėliavų gamybos, įsigijimo ir 

sklaidos. 4. Siūlyti EKGT parengti vieningus apdovanojimo už nuopelnus regiono etninei kultūrai 

nuostatus. 

 

Trečiasis  Aukštaitijos tarybos posėdis įvyko 2014 m. gruodžio 9 d. Molėtų rajono Mindūnų 

ežerų žvejybos muziejuje. Jame dalyvavo 16 regioninės tarybos narių,  Gintautas Matkevičius 

(Molėtų rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjos 

pavaduotojas kultūrai), Raimondas Garsonas (Utenos krašto muziejaus etnologas), Inga Stočkutė-

Tervydienė ir Zita Levaškevičienė (Rokiškio rajono Salų bendruomenės amatų centro darbuotojos), 

Alfreda Petrauskienė (Mindūnų ežerų žvejybos muziejaus vedėja), Juozas Petrauskas 

(muziejininkas). 

 

Svarstyta: 1. Regioninės tarybos 2010–2014 m. veiklos ataskaita. 2. Naujos kadencijos regioninės 

tarybos formavimo principai. 3. Etnografinių regionų metų renginių gido pristatymas, išskiriant 

svarbiausius renginius.  4. 2015 metų regioninės tarybos veiklos prioritetai. 5. Kiti klausimai. 

 

Nutarta: 1. Pritarti Aukštaitijos tarybos 2010–2014 m. veiklos ataskaitai. 2.1. Naujos kadencijos 

regioninę tarybą formuoti iš 22 regiono savivaldybių pasiūlytų kandidatų ir 10 nevyriausybinių 

organizacijų, susijusių etnine kultūra, atstovų. 2.2. Į regioninę tarybą kviesti šių nevyriausybinių 

organizacijų atstovus: Nacionalinių ir regioninių parkų asociacija, Tradicinių amatų centrų 

asociacija, Lietuvos tautodailininkų sąjungos Panevėžio arba Vilniaus bendrijos Utenos skyrius, 

Lietuvos romuvų sąjunga, Žiemagalos draugija, Sėlos draugija, Lietuvai pagražinti draugija, Rytų 

aukštaičių sambūris, Lietuvos etninės kultūros ugdytojų asociacija, Lietuvių etninės kultūros 

draugija. 2.3. Kadangi regioninės tarybos reglamente numatyta tarybos sudėtis iki 30 narių, siūlyti 

EKGT pakoreguoti regioninės tarybos reglamento nuostatą, kad Aukštaitijos regioninės etninės 

kultūros globos tarybą sudarytų iki 32 narių. 3.1. Ryškiau atskirti Etnografinių regionų metams 

skirtus renginius nuo įprastų etnokultūrinių renginių ir nedubliuoti Lietuvos liaudies kultūros centro 

sudaromo 2015 m. etninių renginių gido. 3.2. Patikslintą ir išplėstą Etnografinių regionų metų 

renginių gidą patalpinti ne tik LR Seimo tinklapyje, bet ir nusiųsti į savivaldybes, kad paskelbtų 

savo svetainėse.  4.1. Išskirti ne daugiau kaip du prioritetus ir numatyti galimas veiklas jiems 

įgyvendinti. 4.2. Numatyti šiuos 2015 m. regioninės tarybos veiklos prioritetus: a) Aukštaitijos 

regiono identiteto ir savivertės aktualizavimas; b) Jaunimo etnokultūrinė edukacija. 4.3. Iki 

gruodžio 15 d. apsvarstyti ir regiono specialistei pateikti numatytų prioritetų veiklas. 4.4. Gruodžio 

15 d. surengti internetinį posėdį ir jame patvirtinti 2015 m. regioninės tarybos veiklos prioritetus su 

numatytomis veiklomis. 5.1.  Tęsti Valstybinės etninės kultūros plėtros programos įgyvendinimą 

savivaldybėse. 5.2. Nepritarti J. Vaiškūno siūlymui kreiptis į Seimą dėl projekto sujungti EKGT ir 

Kultūros paveldo komisiją, nes rugsėjo mėn. posėdyje buvo priimtas bendras tarybos ir regioninių 

tarybų kreipimasis į LR Seimą dėl EKGT ir KPK sujungimo. 5.3. Pritarti R. Vilio pasiūlymui esant 
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nepalankioms aplinkybėms (sujungus dvi skirtingas funkcijas atliekančias tarnybas į vieną) steigti 

nevyriausybinę organizaciją – Aukštaitijos etninės kultūros globos tarybą. 

 

Ketvirtasis Aukštaitijos tarybos posėdis įvyko 2014 m. gruodžio 15 d. nuotoliniu būdu. Jame 

dalyvavo 27 regioninės tarybos narai. 

 

Svarstyta: 1. Regioninės tarybos 2015 m. veiklos prioritetai. 

 

Nutarta: 1.1 Patvirtinti šiuos Aukštaitijos regioninės etninės kultūros globos tarybos 2015 m. 

veiklos prioritetus: a) Aukštaitijos regiono identiteto ir savivertės aktualizavimas; b) Jaunimo 

etninės kultūros edukacija. 1.2. Siūlyti naujos kadencijos Regioninės etninės kultūros globos 

tarybos nariams papildyti prioritetų veiklas atsižvelgiant į naujos tarybos veiklos planą.  

 

 

DZŪKIJOS (DAINAVOS) REGIONINĖS ETNINĖS KULTŪROS GLOBOS TARYBOS  

2014 M. POSĖDŽIŲ SANTRAUKOS 

 

Pirmasis Dzūkijos (Dainavos) tarybos posėdis 2014 m. balandžio 25 d. Vilniuje, LR Seimo 

rūmuose. Jame dalyvavo 15 regioninės tarybos narių. 

 

Svarstyta: 1. Lietuvos regionų žymėjimas ES žemėlapiuose. 2. Dzūkijos (Dainavos) regioninės 

tarybos 2014 m. veiklos prioritetai, gairės ir uždaviniai. 3. Pasirengimas Etnografinių regionų 

metams. 

 

Nutarta: 1 Įpareigoti V. Čapliką ištirti ir pristatyti Latvijos ir Suomijos patirtį žymint regionus ES 

žemėlapiuose. 2.1. Vykdant 2014 m. regioninės tarybos veiklą pagrindinį dėmesį skirti šiems 

prioritetams: 1) Vaikų ir jaunimo etninio kultūrinio ir lokalinio tapatumo formavimas; 2) 

Etnoturizmo tyrimas, gaivinimas ir plėtra regione; 3) Etninės kultūros vertybių svarbos suvokimo 

visuomenėje stiprinimas. 2. Aktyvinti informacijos sklaidą apie Dzūkjos (Dainavos) regioninės 

tarybos veiklą. 3.1. Sudaryti Etnografinių regionų metų renginių gidą apklausiant regiono 

savivaldybes ir joms pavaldžias įstaigas, nevyriausybines organizacijas. 3.2. Atlikti Etnografinių 

regionų metų renginių kultūrinės kokybės, sąmatų ir atitikimo analizę. 3.3. Pateikti Etnografinių 

regionų metų renginių planą su sąmatomis ir bendra sąmata LR Seimo Dzūkijos bičiulių 

parlamentinei grupei. 

 

Antrasis Dzūkijos (Dainavos) tarybos posėdis įvyko 2014 m. birželio 6 d. Punske. Jame dalyvavo 

7 regioninės tarybos narių, Virginijus Jocys (EKGT pirmininkas) ir  Nijolė Balčiūnienė EKGT narė, 

Kazys Kąstytis Šiaulytis (Vilniaus tautodailininkų sąjungos narys), Marius Talutis (Punsko 

klebonas) ir Punsko lietuvių bendruomenės nariai: Vytautas Batvinskas, Aldona Vaicekauskienė, 

Nastutė Sidarienė, Onutė Brudreilienė, Petras Budzeika, Robertas Vektorius, Jolanta Latvienė, 

Vytautas Liškauskas. 

 

Svarstyta: 1 Punsko krašte kultūrinio paveldo išsaugojimo problemos ir perspektyvos. 2. Punsko 

lietuvių bendruomenės, įstaigų, įmonių ir Dzūkijos (Dainavos) tarybos bendradarbiavimo 

perspektyvos ir gairės.  

 

Nutarta: 1.1 Ištirti, kodėl Punsko amatininkams nesudaromos sąlygos įstoti į Lietuvos 

tautodailininkų sąjungą. 1.2. Paskatinti Punsko seniūną skirti daugiau dėmesio ir, pagal galimybes, 

lėšų Punsko etnografinės sodybos priežiūrai ir puoselėjimui. 1.3. Kreiptis į Punsko vaivadiją dėl 

etato darbuotojui Punsko etnografinėje sodyboje įsteigimo. 2.1. Pateikti Punsko bendruomenei 

Dzūkijos (Dainavos) tarybos narių kontaktus. 2.2. Skatinti dalyvauti Lietuvos tautodailininkus, 
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amatininkus, etnografinius kolektyvus Punske rengiamose lietuvių šventėse. 2.3. Tarpininkauti 

rengiant Birštono etnografinio ansamblio ir Varėnos folklorinio ansamblio „Žeiria“ išvyką į Punską. 

 

Trečiasis Dzūkijos (Dainavos) tarybos posėdis įvyko 2014 m. rugsėjo 12 d. Varėnoje. Jame 

dalyvavo 13 regioninės tarybos narių. 

 

Svarstyta: 1. Etnografinių regionų metų priemonių plano projektas, kurio finansvimą inicijuoja LR 

Seimo Dzūkų bičiulių parlamentinė grupė. 2. Bendras regioninių tarybų posėdis Panevėžyje. 3 

Etnografinė veikla kaimo turizmo sodyboje „Grikucis. 

 

Nutarta: 1. Įpareigoti  M. Galinį kreiptis į LR Seimo Dzūkų bičiulių parlamentinę grupę 

(pirmininkas A. Kašėta) dėl situacijos patikslinimo ir galimų tolimesnių veiksmų plano. 2. Už 

kelionės į bendrąjį regioninių tarybų posėdį Panevėžyje transporto organizavimą atsakingas 

Vytuolis Valūnas (išvykstama iš Alytaus, lydės EKGT specialistė Rimantė Galinienė). 3.1. Kaimo 

turizmo sodybos „Grikucis” vykdomą etnografinę veiklą įvertinti labai gerai ir laikyti siektinu 

pavyzdžiu kaimo turizmo sodybų steigėjams. 3.2 Skleisti kaimo turizmo sodybos „Grikucis” 

etnografinės veiklos gerąją patirtį.  

 

Ketvirtasis Dzūkijos (Dainavos) tarybos posėdis įvyko 2014 m. gruodžio 8 d. nuotoliniu būdu. 

Jame dalyvavo 15 regioninės tarybos narių. 

 

Svarstyta: 1. Etnografinių regionų metų atidarymo renginiai. 2. Dzūkijos (Dainavos) regioninės 

tarybos 2014 m. veiklos ataskaita. 3. Dzūkijos (Dainavos) regioninės tarybos 2015 m. veiklos 

prioritetai ir planas. 

 

Nutarta: 1.1 Įpareigoti specialistą M. Galinį parengti Etnografinių regionų metų renginių atidarymo 

(sausio 19 - 24 d.) planą. 1.2. Surengti Etnografinių regionų metų atidarymo renginį sausio 19 d. 

Varėnos raj. Marcinkonyse (atsakingi M. Galinis, L. Būdienė). 2. Regioninės tarybos nariai lokalias 

veiklos ataskaitas pateikia iki 2015 m. sausio 5 d. M. Galiniui. 3.  Patvirtinti Dzūkijos (Dainavos) 

regioninės tarybos 2015 m. veiklos prioritetus ir planą vasario mėn. Birštone vykstančiame 

regioninės tarybos posėdyje. 

 

 

MAŽOSIOS LIETUVOS REGIONINĖS ETNINĖS KULTŪROS GLOBOS TARYBOS 

2014 M. POSĖDŽIŲ SANTRAUKOS 

 

Pirmasis Mažosios Lietuvos tarybos posėdis įvyko 2014 m. kovo 21 d. Klaipėdos miesto 

etnokultūros centre. Jame dalyvavo 12 regioninės tarybos narių, Virginijus Jocys (EKGT 

pirmininkas) ir Jūratė Pancerova (Šilutės kultūros centro direktorė). 

 

Svarstyta: 1. Etninės kultūros būklė regione. 2 Pasirengimas Etnografinių regionų metams. 3. Kiti 

klausimai. 

 

Nutarta: 1.1. Kreiptis į Klaipėdos universitetą dėl etnologijos tęstinių studijų programos paruošimo. 

1.2. Stebėti ir konsultuoti edukacines stovyklas vaikams. 1.3. Pritarti EKGT siūlymui dėl vėtrungių 

įtraukimo į UNESCO paveldo sąrašą; 1.4. Pagerbti regiono etninei kultūrai nusipelniusius veikėjus, 

neišskiriant ir iniciatyvius jaunus žmones. 2.1.Teikti siūlymus Etnografinių regionų metų priemonių 

planui. 2.2. Rekomenduoti, kad etnogarfinių regionų metų ženklas nebūtų sudarytas iš 5-ių regionų 

ženklų, o sukurtas atskiras ženklas, kuris apibendrintai įprasmintu Etnografinių regionų metus. 3.1. 

Siūlyti EKGT tobulinti Etninės kultūros valstybinės globos pagrindų įstatymą. 3.2. Atlikti tyrimą 

„Etninės kultūros įtaka ekonomikai“. 3.3. Organizuoti spalio mėn. konferenciją „Mažosios Lietuvos 

etninė kultūra šiuolaikinių aktualijų fone“.  
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Antrasis Mažosios Lietuvos tarybos posėdis įvyko 2014 m. birželio  19 d. Klaipėdos miesto 

etnokultūros centre. Jame dalyvavo 11 regioninės tarybos narių.  

 

Svarstyta: 1 Mažosios Lietuvos regiono priemonių planas, skirtas Etnografinių regionų metams. 2. 

Regiono etninei kultūrai nusipelniusių žmonių pagerbimas. 3. Regiono etnokultūros pedagogų 

sąvado papildymas. 

 

Nutarta: 1.1.Bendradarbiaujant su savivaldybėmis, istorikais, muziejininkais sukurti Mažosios 

Lietuvos herbo koncepciją, aprašą ir parengti dokumentus. 1.2. Per informacines priemones vykdyti 

sklaidą apie Mažosios Lietuvos regioną. 1.3.Informuoti Regiono savivaldybes, Klaipėdos regiono 

plėtros tarybą apieMažosios Lietuvos herbo kūrimą ir pasiruošimą Etnografinių regionų metams. 2. 

Kreiptis į Klaipėdos regiono plėtros tarybą ir išsiųsti užklausą savivaldybių Kultūros skyriams dėl 

regiono etninei kultūrai nusipelniusių žmonių ir jų pagerbimo. 3.1. Kreiptis į Klaipėdos miesto ir 

Neringos savivaldybių švietimo skyrius dėl informacijos pateikimo etnokultūros pedagogų sąvado 

papildymui. 3.2. Patikslinti informaciją apie etnokultūrinio ugdymo pedagogus iš Šilutės, Pagėgių, 

Jurbarko, Klaipėdos rajonų savivaldybių.  

 

Trečiasis Mažosios Lietuvos tarybos posėdis įvyko 2014 m. rugsėjo 12 d. Gargždų kultūros 

centre. Jame dalyvavo 6 regioninės tarybos nariai, Virginijus Jocys (EKGT pirmininkas) ir Dalia 

Urbanavičienė (praėjusios kadencijos EKGT tarybos pirmininkė, EKGT vyr. specialistė). 

 

Svarstyta: 1. Mažosios Lietuvos tarybos nario delegavimas į EKGT. 2. Etnografinių regionų metų 

renginių gido sudarymas. 3. Regiono heraldikos sukūrimas. 4. Valstybinės paveldo ir etninės 

kultūros tarybos įstatymo projektas. 

 

Nutarta: 1. Mažosios Lietuvos tarybos nario delegavimą į EKGT organizuoti nuotoliniu būdu. 2.1. 

Surinkti informaciją iš kultūros, švietimo, mokslo institucijų ir bendruomenių apie renginius, skirtus 

Etnogarfinių regionų metams. 2.2. Išskirti reprezentacinius regiono renginius, kuriuos galima būtų 

viešinti  Respublikos informacinėse priemonėse ir renginių giduose. 3.1. Kreiptis į regiono 

dailininkus dėl Mažosios Lietuvos herbo sukūrimo. 3.2. Paruošti raštą Heraldikos komisijai dėl 

istorinės Mažosios Lietuvos vėliavos patvirtinimo. 4. Valstybinės paveldo ir etninės kultūros 

tarybos įstatymo projektą svarstyti bendrajame regioninių tarybų posėdyje 2014 m. rugsėjo 19 d. 

Panevėžyje. 

 

Ketvirtasis Mažosios Lietuvos tarybos posėdis įvyko 2014 m. gruodžio 29 d. Klaipėdos miesto 

etnokultūros centre. Jame dalyvavo 11 regioninės tarybos narių.  

 

Svarstyta: 1 Etnografinių regionų metų renginių atidarymas regione. 2 Mažosios Lietuvos regiono 

heraldikos sukūrimas. 3. Naujos 2015-2018 m. kadencijos  Mažosios Lietuvos regiono etninės 

kultūros globos tarybos sudarymas. 

 

Nutarta: 1.1. Surinkti iki sausio mėn. 15 d. informaciją iš regiono savivaldybių apie regiono 

išskirtinius renginius, skirtus Etnografinių regionų metams. 1.2.  Susitikti su turizmo informacijos 

centrais dėl informacijos apie Etnografinių regionų metams skirtus renginius teikimo. 2.1. 

Organizuoti sausio 15 d. Klaipėdoje diskusiją dėl Mažosios Lietuvos heraldikos ir pristatyti 

savivaldybių siūlymus. 2.2. Organizuoti sausio pabaigoje savivaldybių sutarčių dėl Mažosios 

Lietuvos heraldikos sukūrimo finansavimo pasirašymą. 3. Patvirtinti deleguojančių į 2015 -2019 m. 

kadencijos Mažosios Lietuvos tarybą įstaigų ir visuomeninių organizacijų sąrašas. 
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SUVALKIJOS (SŪDUVOS) REGIONINĖS ETNINĖS KULTŪROS GLOBOS TARYBOS 

2014 METŲ POSĖDŽIŲ SANTRAUKOS 

 

Pirmasis Suvalkijos (Sūduvos) tarybos posėdis įvyko 2014 m. kovo 21 d. Marijampolės kultūros 

centre. Jame dalyvavo 17 Suvalkijos (Sūduvos) tarybos narių ir EKGT pirmininkas Virginijus 

Jocys.  

 

Svarstyta: 1. Suvalkijos (Sūduvos) tarybos 2014 m. veiklos planas. 2. Pasirengimas Etnografinių 

regionų 2015 metams. 3. Etnografinis krašto ženklas. 4. Etninės kultūros globos tarybos pirmininko 

V. Jocio pranešimas. 5. Kiti klausimai.  

 

Nutarta: 1. Patvirtinti Suvalkijos (Sūduvos) tarybos 2014 m. veiklos planą su pateiktais 

pasiūlymais ir pataisomis. 2.1. Pratęsti konsultacijas su Marijampolės savivaldybe dėl Etninės 

kultūros plėtros programos kūrimo. 2.2. Surengti 2014 metų rudenį konferenciją etnografinio 

regiono vardo ir ženklo tema. 3.1. Pritarti iniciatyvai kurti Sūduvos ženklą. 3.2. Parengti regiono 

simbolio – ženklo konkurso taisykles bendrojo lavinimo mokykloms ir kolegijoms, konkursą 

surengti rugsėjo mėnesį. 

 

Antrasis Suvalkijos (Sūduvos) tarybos posėdis įvyko 2014 m. birželio 23 d. nuotoliniu būdu. 

Jame dalyvavo 20 Suvalkijos (Sūduvos) tarybos narių.  

 

Svarstyta: 1. Regioninės tarybos kreipimasis į Heraldikos komisiją dėl Sūduvos herbo ir vėliavos 

kūrimo ir simbolių pasirinkimas. 

 

Nutarta: 1. Įpareigoti Z. Kalesinską ir V. Jazerską parengti kreipimąsi Lietuvos Respublikos 

Prezidento kanceliarijos Lietuvos heraldikos komisiją dėl Sūduvos etnografinio regiono herbo ir 

vėliavos kūrimo, pasirenkant tris galimus simbolius – šunį, elnią-briedį ir taurą. 

 

Trečiasis Suvalkijos (Sūduvos) tarybos posėdis įvyko 2014 m. spalio 23 d. Šakių rajono 

savivaldybėje. Jame dalyvavo 14 Suvalkijos (Sūduvos) tarybos narių, Rima Rauktienė (Šakių 

rajono savivaldybės mero pavaduotoja) ir Augenija Kasparevičienė (Šakių rajono savivaldybės 

Kultūros ir turizmo skyriaus vedėja).  

 

Svarstyta: 1. Suvalkijos (Sūduvos) regiono ženklo projektas. 2. Pasirengimas Etnografinių regionų 

metams, veiklų ir projektų įgyvendinimas regiono savivaldybėse. 3 Etninės kultūros plėtros 

programų rengimas savivaldybėse. 

 

Nutarta: 1. Pritarti Suvalkijos (Sūduvos) regiono herbo projektui ir pristatyti jį Marijampolės 

regiono plėtros tarybos posėdyje. 2. Peržiūrėti Etnogarfinių regionų metams skirtų renginių 

savivaldybėse planus ir svarbiausių renginių sąrašą pateikti EKGT. 3. Toliau siekti, kad Etninės 

kultūros plėtros programas parengtų ir pasitvirtintų visos savivaldybės. 

 

Ketvirtasis Suvalkijos (Sūduvos) tarybos posėdis įvyko 2014 m. gruodžio 17 d. Marijampolės 

kultūros centre. Jame dalyvavo 16 Suvalkijos (Sūduvos) tarybos narių.  

 

Svarstyta: 1. Suvalkijos (Sūduvos) tarybos 2014 m. veiklos ataskaita. 2. Suvalkijos (Sūduvos) 

tarybos 2015 m veiklos planas. 3. Suvalkijos (Sūduvos)  regiono etninės kultūros geriausių atstovų 

dalyvavimo LRT laidose, skirtose Etnografinių regionų metams. 4. Aktyviausi regioninės tarybos 

nariai. 

 

Nutarta: 1. Regioninės tarybos nariai iki š.m. gruodžio 30 d. elektroniniu paštu siunčia siūlymus ir 

papildymus regioninės tarybos 2014 m veiklos ataskaitai. 2. Regioninės tarybos nariai iki 2015 
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sausio 15 d. pateikia siūlymus  regioninės tarybos 2015 m. veiklos planui 3. Pateikti Suvalkijos 

(Sūduvos)  regiono etninės kultūros geriausių atstovų sąrašą EKGT. 4. Aktyviausi regioninės 

tarybos nariai – A. Mickevičienė, K. Subačius, A. Jankeliūnienė ir R. Januškienė.  

 

 

ŽEMAITIJOS REGIONINĖS ETNINĖS KULTŪROS GLOBOS TARYBOS 

2014 M. POSĖDŽIŲ SANTRAUKOS 

 

Pirmasis Žemaitijos tarybos posėdis įvyko 2014 m. vasario mėn. 6 d. nuotoliniu būdu. Jame 

dalyvavo 18 Žemaitijos tarybos narių. 

 

Svarstyta: 1. Žemaitijos tarybos 2013 m. ataskaita. 2. Žemaitijos tarybos 2014 m. veiklos planas.  

 

Nutarta: 1. Patvirtinti Žemaitijos tarybos 2013 m. veiklos ataskaitą su pateiktais pasiūlymais ir 

pataisomis. 2. Patvirtinti Žemaitijos tarybos 2014 m. veiklos planą su pateiktais pasiūlymais ir 

pataisomis. 

 

 

Antrasis Žemaitijos tarybos posėdis įvyko 2014 m. balandžio mėn. 23 d. Raudėnuose, Šiaulių r. 

Jame dalyvavo 13 Žemaitijos tarybos narių, Virginijus Jocys (EKGT pirmininkas), Erika 

Drungilienė ir Žygimantas Markevičius (Klaipėdos Universiteto folkloro ansamblis „Auksodis“), 

Jovita Lubienė (Šiaulių r. Raudėnų pagrindinės mokyklos mokytoja). 

 

Svarstyta: 1.  Pasirengimas Etnografinių regionų metams. 2 Žemaitijos regiono senųjų vietovardžių 

pavadinimų atstatymas. 3. Labiausiai nusipelniusių Žemaitijos regiono visuomenininkų, 

etnokultūros specialistų, folkloro ansamblių pagerbimas. 4. Kiti klausimai. 

 

Nutarta: 1.1. Inicijuoti Etnografinių regionų varžytuvių šventę. 1.2. Pasiūlymus dėl Etnografinių 

regionų metams siųsti iki gegužės 15 d. 2. Skatinti seniūnijas viešinti senuosius vietovardžius. 3.1. 

Pasiūlytus apdovanojimams asmenis bei ansamblius įtraukti į labiausiai nusipelniusių Žemaitijos 

regiono visuomenininkų, etnokultūros specialistų, folkloro ansamblių sąrašą. 3.2. Kitus pasiūlymus 

siųsti iki gegužės 1 d. 3.3. Labiausiai nusipelniusių Žemaitijos regiono visuomenininkų, 

etnokultūros specialistų, folkloro ansamblių pagerbimą rengti š. m. gegužės 10 d. Biržuvėnų dvare. 

4.1. Skleisti informaciją apie Jurginių šventę Jovitos ir Vytauto Lubių sodyboje, Raudėnuose. 4.2. 

Tarpininkauti rengiant konferencijas, amatų pristatymus Jurginių šventės metu. 4.3. Inicijuoti spalio 

mėnesį konferencijos organizavimą dėl Lietuvos administracinio suskirstymo. 

 

Trečiasis Žemaitijos tarybos posėdis įvyko 2014 m. rugsėjo mėn. 12 d. Gargždų  kultūros centre. 

Jame dalyvavo 12 Žemaitijos tarybos narių, Irena Stonkienė (Plungės Senamiesčio mokyklos 

lietuvių kalbos mokytoja), Rolanda Bitienė (Šiaulių r. savivaldybės kultūros centro direktorės 

pavaduotoja), Jurgita Šilinskytė ir Violeta Juškevičiūtė (Mažeikių r. savivaldybės kultūros ir sporto 

skyriaus vyriausios specialistės), Egidijus Skarbalius (Klaipėdos universiteto doktorantas), Algirdas 

Žebrauskas (Vilniaus dailės akademijos Telšių fakulteto profesorius). 

 

Svarstyta: 1. Etnografinių regionų metų įgyvendinimo priemonių planas. 2. Jubiliejinio tarptautinio 

Durbės mūšio paminėjimo renginių organizavimas. 3. Kiti klausimai. 

 

Nutarta: 1.1. Durbės mūšio minėjimą priskirti prie svarbiausių Žemaitijos regiono renginių 

Etnografinių regionų metų veiksmų plane. 1.2. Inicijuoti Etnografinių regionų metų Žemaitijos 

renginio surengimą Raseiniuose. 2.1. Atsižvelgiant į lemiančią Durbės mūšio reikšmę Lietuvos ir 

Rytų Pabaltijo istorijai, 2015 m. minimą šio įvykio 755 metų sukaktį, pritarti Durbės mūšio 

paminklo (kurio kūrimas jau pradėtas visuomenės iniciatyva) Telšiuose pastatymui 2015 metais. 
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2.2. Kreiptis į EKGT dėl prisidėjimo prie Durbės mūšio 755 metų minėjimo bei tarptautinės 

istorinės - mokslinės konferencijos surengimo. 3.1. Inicijuoti knygos apie Žemaitijos istoriją 

leidybą, pavesti A. Kuprelytei ir J. Skurdauskienei rūpintis šiuo klausimu. 

 

Ketvirtasis Žemaitijos tarybos posėdis įvyko 2014 m. gruodžio mėn. 15 d. Plateliuose, Plungės r. 

Jame dalyvavo 10 Žemaitijos tarybos narių, Jūratė Miliauskytė (Mažeikių krašto muziejaus 

edukacijų koordinatorė) ir Jurgita Šilinskytė (Mažeikių r. savivaldybės kultūros ir sporto skyriaus 

vyriausia specialistė). 

 

Svarstyta: 1. Etnografinių regionų metų atidarymo renginys Žemaitijos regione. 2.  Žemaitijos 

tarybos 2014 m. veiklos ataskaita 3. Žemaitijos tarybos 2015 m. veiklos prioritetai. 4. Žemaitijos 

tarybos 2015 m. veiklos planas.  

 

Nutarta: 1.1. Organizuoti Etnografinių regionų metų  atidarymo renginį Telšiuose 2015 m. sausio 

mėn. 19 d. Žemaičių muziejuje „Alka“. 1.2. Įpareigoti S. Dacienę parengti renginio scenarijų, 

pakviesti istoriką Adomą Butrimą, aktorę Nijolę Narmontaitę, kompozitorių ir muzikantą Andrių 

Kulikauską. 2. Parengti regioninės tarybos 2014 m. veiklos ataskaitą iki 2015 m. sausio 10 d., 

siūlymus dėl ataskaitos papildymų siųsti S. Dacienei iki gruodžio 29 d. 3. Patvirtinti regioninės 

tarybos 2015 m. veiklos pagrindinius prioritetus: 1) etninės kultūros vertybių, įtrauktų į UNESCO 

Nematerialaus kultūros paveldo registrą apsauga; 2) tradicinių kalendorinių švenčių sklaida regione; 

3) žemaičių kalbos populiarinimas. 4.1. Parengti Žemaitijos tarybos 2015 m. veiklos planą iki 

sausio 15 d., pasiūlymus dėl plano siųsti S. Dacienei iki  sausio 5 d. 
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7 priedas 

 

 

Bendro regioninių tarybų posėdžio 2014-09-19 protokolo santrauka 

 

 

Bendrasis regioninių tarybų posėdis vyko 2014 m. rugsėjo 19 d. 11 val. Panevėžyje. Posėdyje 

dalyvavo 30 regioninių tarybų narių, EKGT specialistės Vitalija Vasiliauskaitė, Rimantė Galinienė, 

Sigita Dacienė, svečiai Anykščių r. savivaldybės administracijos vyriausioji specialistė Audronė 

Pajarskienė, Pakruojo r. Pamūšio kultūros namų atstovė Zita Kapučinskienė, Radviliškio r. 

savivaldybės administracijos vyriausioji specialistė Kristina Kacevičienė,  Utenos r. savivaldybės 

Kultūros skyriaus vyriausioji specialistė Zita Mackevičienė, Klaipėdos r. savivaldybės 

administracijos Kultūros skyriaus vyriausioji specialistė Jolita Latakienė, Panevėžio r. savivaldybės 

Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyresnioji specialistė Lina Daubarienė, Kėdainių r. 

savivaldybės administracijos Kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Kęstutis Stadalnykas, Dieveniškių 

technologijų ir verslo mokyklos atstovė Ilona Šedienė, Jonavos krašto muziejaus etnokultūros 

specialistė Rasa Libienė, alkas.lt renginių redaktorius Albinas Vaškevičius, Lietuvos tautodailininkų 

sąjungos Dzūkijos skyriaus pirmininkė Audronė Lampickienė; Seimo narys Povilas Urbšys; 

Panevėžio miesto savivaldybės Kultūros ir meno skyriaus vedėja Loreta Krasauskienė; Kupiškio 

ritinio sporto klubo „Aukštaičiai“ vadovas Vidmantas Liubamirskas. 

 

Svarstyta: 1. Etninės kultūros plėtros programų sudarymas savivaldybėse. 2. Etnografinių regionų 

metų kultūrinių renginių ir priemonių veiklos regioninių planų ir  kultūrinių renginių ir priemonių 

veiklos kalendorinis planas (gidas). 3. Valstybinės paveldo komisijos ir etninės kultūros tarybos 

įstatymo projektas Nr. XIIP-2096. 4. Etninės kultūros ugdymas švietimo ir kultūros įstaigose – 

šiandiena ir perspektyvos. 5. Nacionalinio sporto žaidimo ritinio sklaida ir populiarinimas. 

 

Nutarta: 1.1. Skatinti kurti etninės kultūros programas savivaldybėse bei etninės kultūros globos 

tarybas prie savivaldybių, kurios jungtų savivaldybės darbuotojus ir visuomenininkus, dirbančius 

etninės kultūros srityje. 1.2. Teikti siūlymus dėl Etninės kultūros plėtros valstybinės 2015–2018 m. 

programos ir jos krypčių (nurodant kuri institucija galėtų tai įgyvendinti). 2.1. Siūlyti renginius 

Etnografinių regionų metams, numatyti jų vietą ir kalendorinę seką. 2.2. Etnografinių regionų metų 

atidarymo datą, vietą ir formą derinti su kitais Etnogarfinių metų įgyvendinimo plano vykdytojais, 

keistis informacija elektroniniu būdu. 2.3. Teikti siūlymus dėl renginių, kuriuose galėtų dalyvauti 

LR Prezidentė. 3.1. Nuo susirinkimo kreiptis į LR Seimą, prašant išsaugoti Etninės kultūros 

kultūros globos tarybą. 3.2. Regioninių tarybų nariams kreiptis į savo apygardų deleguotus LR 

Seimo narius dėl EKGT, LR Seimui atskaitingos institucijos, esamo teisinio statuso išsaugojimo. 

4.1. Palaikyti LR švietimo ir mokslo ministerijos iniciatyvą organizuoti etninės kultūros olimpiadas. 

4.2. Dalyvauti ir  informuoti apie 2014 m. spalio 17–18 d. organizuojamą kvalifikacijos tobulinimo 

seminarą etninės kultūros ir įvairių dalykų mokytojams, dirbantiems su vidurinio ugdymo programa 

bei apie 2014 m. lapkričio mėn. rengiamą diskusiją su mokslo įstaigomis, mokytojais, kultūros 

įstaigomis dėl etninės kultūros olimpiados/konkurso. 5.1. Siūlyti Lietuvos ritinio sporto federacijai 

rašyti projektus finansavimui gauti. 5.2. Aktyviau inicijuoti parodomuosius ritinio žaidimus, skirtus 

šiai sporto šakai populiarinti. 5.3. Lietuvos ritinio čempionato grafiką derinti su Etnografinių 

regionų metų renginių datomis. 

 

 



 89 

8 priedas 

 

Etninės kultūros globos tarybos ir Etninės kultūros plėtros programos Lietuvos savivaldybėse 

2014 m. 

 

Lietuvos Respublikos etninės kultūros valstybinės globos pagrindų įstatymo (Žin., 1999) 5 

straipsnyje nustatyta, kad etninės kultūros valstybinę globą užtikrina ne tik Vyriausybė, bet ir 

savivaldybės, kurioms pavesta prievolė rūpintis vietos etninės kultūros išsaugojimu ir stiprinimu.  

Etninės kultūros plėtra savivaldybėse ženkliai suaktyvėja, jei savivaldybė patvirtina savo 

Etninės kultūros plėtros programą ir kasmet jai numato lėšas savivaldybės biudžete. Taip pat svarbu 

savivaldybėms turėti Etninės kultūros globos tarybas, kurios telktų kiekvienos savivaldybės 

kultūros, švietimo darbuotojus, nevyriausybinių organizacijų atstovus, etninės kultūros entuziastus, 

savivaldybės administracijos darbuotojus, koordinuotų įvairių institucijų, organizacijų etninę veiklą, 

skatintų kurtis naujus kolektyvus, ieškoti etnokultūrinės veiklos naujų organizatorių, etatų ir pan. 

Savivaldybės įsitraukia į valstybinę etninės kultūros globą ir deleguodamos savo atstovus į Seimui 

atskaitingos Etninės kultūros globos tarybos (toliau – EKGT) padalinius etnografiniuose Lietuvos 

regionuose (Žemaitijoje, Aukštaitijoje, Dzūkijoje, Suvalkijoje (Sūduvoje) ir Mažojoje Lietuvoje) – 

regionines etninės kultūros globos tarybas.  

Siekiant ištirti, kaip Lietuvos savivaldybės 2014 m. užtikrino valstybinę etninės kultūros 

globą, EKGT  išanalizavo duomenis pagal šiuos kriterijus:  

 ar savivaldybė yra parengusi ir įgyvendina Etninės kultūros plėtros programą,  

 ar yra įkurta Etninės kultūros globos taryba  prie savivaldybės,  

 ar savivaldybė yra delegavusi savo atstovą (atstovus) į EKGT regionines tarybas. 

Atliekant tyrimą, savivaldybės buvo suskirstytos pagal priklausomybę etnografiniams 

regionams (kai kurios savivaldybės buvo priskirtos dviem regionams – Kauno r., Prienų r., 

Klaipėdos r., Jurbarko r.), išskyrus Lietuvos sostinės – Vilniaus miesto – savivaldybę:  

 

Eil. 

Nr. 

Eil. nr. 

regione 
Savivaldybė Etninės kultūros 

globos taryba prie 

savivaldybės 

Etninės kultūros 

plėtros programa 

savivaldybėje 

Savivaldybės atstovas 

EKGT regioninėje 

taryboje 

AUKŠTAITIJA 

1. 1. Anykščių r. – – + 

2. 2. Biržų r. – – + 

3. 3. Ignalinos r. – – – 

4. 4. Jonavos r. – – + 

5. 5. Joniškio r. + + + 

6. 6. Kaišiadorių r. + + + 

7. 7. Kauno r. 1) + + + 

8. 8. Kėdainių r. + + + 

9. 9. Kupiškio r. + + + 

10. 10. Molėtų r. – – + 

11. 11. Panevėžio m. – – + 

12. 12. Panevėžio r. – – + 

13. 13. Pakruojo r. – – + 

14. 14. Pasvalio r. + + + 

15. 15. Radviliškio r. + + + 

16. 16. Rokiškio r. + + + 

17. 17. Širvintų r. – – + (2) 
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18. 18. Švenčionių r. + + + 

19. 19. Ukmergės r. + + + 

20. 20. Utenos r. + + + (2) 

21. 21. Visagino – – – 

22. 22. Zarasų r. + + + 

Viso Aukštaitijoje: 12 etninės kultūros 

globos tarybų (55 % 

savivaldybių) 

12 etninės kultūros 

plėtros programų (55 % 

savivaldybių) 

20 savivaldybių (91 %) 

delegavo atstovus į EKGT 

regioninę tarybą 

DZŪKIJA 

23. 1. Alytaus m. – – + 

24. 2. Alytaus r. + – – 

25. 3. Birštono – – + 

26. 4. Druskininkų + – + (2) 

27. 5. Elektrėnų – – – 

28. 6. Lazdijų r. + + + 

29. 7. Prienų r. 2) – – – 

30. 8. Šalčininkų r. – – + 

31. 9. Trakų r.  – – – 

32. 10. Varėnos r. + + + (2) 

33. 11. Vilniaus r.  – – – 

Viso Dzūkijoje: 4 etninės kultūros 

globos tarybos (36 % 

savivaldybių) 

2 etninės kultūros 

plėtros programos (18 % 

savivaldybių) 

6 savivaldybės (55 %) 

delegavo atstovus į EKGT 

regioninę tarybą 

MAŽOJI LIETUVA 

34. 1. Jurbarko r. 3) + – + 

35. 2. Klaipėdos m.  – – + (5) 

36. 3. Klaipėdos r. 4) – + + (2) 

37. 4. Neringos  – – + (2) 

38. 5. Pagėgių  + – + (3) 

39. 6. Šilutės r.  – + + (2) 

Viso Mažojoje  Lietuvoje: 2 etninės kultūros 

globos tarybos (33 % 

savivaldybių) 

2 etninės kultūros 

plėtros programos (33 % 

savivaldybių) 

6 savivaldybės (100 %) 

delegavo atstovus į EKGT 

regioninę tarybą 

SUVALKIJA (SŪDUVA) 

40. 1. Kalvarijos – + + 

41. 2. Kauno m. – – + 

 3. Kauno r. 5) + + + 

42. 4. Kazlų Rūdos – + + 

43. 5. Marijampolės – – + (2) 

 6. Prienų r. 6) – – + 

44. 7. Šakių r. – + + (2) 

45. 8. Vilkaviškio r. – – + (2) 

Viso Suvalkijoje 

(Sūduvoje): 

1 etninės kultūros 

globos taryba (12,5 % 

savivaldybių) 

4 etninės kultūros 

plėtros programos (50 % 

savivaldybių) 

8 savivaldybės (100 %) 

delegavo atstovus į EKGT 

regioninę tarybą 

ŽEMAITIJA 

46. 1. Akmenės r. – + + 

 2. Jurbarko r. 7) + – + 

47. 3. Kelmės r. + + + 

 4. Klaipėdos r. 8) – + + 

48. 5. Kretingos r. + + + 
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49. 6. Mažeikių r. + – + 

50. 7. Palangos m. + + + 

51. 8. Plungės r. + – + (3) 

52. 9. Raseinių r. + + + 

53. 10. Rietavo + – + 

54. 11. Skuodo r. – – + 

55. 12. Šiaulių m. – – + (2) 

56. 13. Šiaulių r. – + + (2) 

57. 14. Šilalės r. + + + 

58. 15. Tauragės r. + + + 

59. 16. Telšių r. + – + (2) 

Viso Žemaitijoje: 11 etninės kultūros 

globos tarybų (69 % 

savivaldybių) 

9 etninės kultūros 

plėtros programos (56  

% savivaldybių) 

16 savivaldybių (100  % ) 

delegavo atstovus į EKGT 

regioninę tarybą 

SOSTINĖ 

60.   Vilniaus m. – – – 

Viso sostinėje: Nėra etninės kultūros 

globos tarybos 

Nėra etninės kultūros 

programos 

Nėra atstovo EKGT 

VISO: 38 etninės kultūros 

globos tarybos 

37 etninės kultūros 

programos 

52 savivaldybės delegavo 

atstovus į EKGT 

regionines tarybas 
 

1) Aukštaitijai priskiriama šiaurinė Kauno rajono savivaldybės dalis 
2) Dzūkijai priskiriama rytinėje Nemuno pusėje esanti Prienų rajono savivaldybės dalis 
3) Mažajai Lietuvai priskiriama nedidelė Jurbarko rajono savivaldybės dalis (Smalininkų, Viešvilės seniūnijos) 
4) Mažajai Lietuvai priskiriama pietvakarinė Klaipėdos rajono savivaldybės dalis 
5) Suvalkijai (Sūduvai) priskiriama pietinė Kauno rajono savivaldybės dalis 
6) Suvalkijai (Sūduvai) priskiriama vakarinėje Nemuno pusėje esanti Prienų rajono savivaldybės dalis 
7) Žemaitijai priskiriama didžioji Jurbarko rajono savivaldybės dalis (be Smalininkų ir Viešvilės seniūnijų) 
8) Žemaitijai priskiriama rytinė Klaipėdos rajono savivaldybės dalis 

 

Bene geriausiai etninės kultūros valstybine globa rūpinasi Žemaitijos regionui priskirtos 16 

savivaldybių: 11 iš jų (69 %) sudarė savo Etninės kultūros globos tarybas, 9 savivaldybės (56  %) 

pasitvirtino Etninės kultūros programą, tačiau tik 6 savivaldybės (36,5  %)  turi ir tarybą, ir 

programą. Nei Etninės kultūros plėtros programos, nei Etninės kultūros globos tarybos neturi 2 

savivaldybės – Skuodo ir Šiaulių rajonų. Visos Žemaitijos savivaldybės turi savo atstovus EKGT 

regioninėje Žemaitijos taryboje (dauguma delegavo po 1 atstovą, Telšių rajono, Šiaulių miesto ir 

rajono savivaldybės – po 2, o Plungės rajono savivaldybė – net 3 atstovus). 

Taip pat gerai etninės kultūros valstybine globa rūpinasi didžiausio Lietuvos etnografinio 

regiono – Aukštaitijos savivaldybės, kurių regione iš viso yra 22: iš jų 12 savivaldybių (55 %) yra 

sudariusios savo rajono Etninės kultūros globos tarybą ir patvirtinusios etninės kultūros plėtros 

programą savivaldybėje, 20 savivaldybių (91 %)  yra delegavusios savo atstovus į EKGT regioninę 

Aukštaitijos tarybą (dauguma po 1 narį, Širvintų ir Utenos rajonų savivaldybės – po 2), nedelegavo 

tik Ignalinos rajono ir Visagino savivaldybės. 

Pagal teritoriją mažiausiam Lietuvos etnografiniam regionui – Mažajai Lietuvai – priskirtos 6 

savivaldybės: iš jų 2 (33 % savivaldybių) yra sukūrusios savo Etninės kultūros globos tarybą 

(Jurbarko r. ir Pagėgių), kitos 2 savivaldybės – pasitvirtinusios Etninės kultūros plėtros programą 

(Klaipėdos r. ir Šilutės r.), tačiau nėra nė vienos savivaldybės, kuri būtų pasitvirtinusi ir tarybą, ir 

programą. Visos savivaldybės yra delegavusios savo atstovus į EKGT regioninę Mažosios Lietuvos 

tarybą (dauguma po 2 atstovus, Jurbarko r. – 1, Pagėgių savivaldybė – 3, Klaipėdos miesto – net 5 

atstovus). 
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Suvalkijos (Sūduvos) regionui priskirtos 8 savivaldybės: tik vienoje iš jų (12,5 %) yra Etninės 

kultūros globos taryba (Kauno r.), tačiau 4 savivaldybės (50 %) patvirtino Etninės kultūros plėtros 

programas (Kauno r., Kalvarijos, Kazlų Rūdos ir Šakių r.). Visos savivaldybės turi savo atstovus 

EKGT regioninėje Suvalkijos (Sūduvos) taryboje – dauguma po 1, Marijampolės, Šakių ir 

Vilkaviškio r. savivaldybės – po 2 atstovus.  

Pagal tyrimo kriterijus yra gana prasta situacija Dzūkijos regione, jam priskirta 11 

savivaldybių: iš jų 4 (36 % savivaldybių) yra pasitvirtinusios savivaldybės Etninės kultūros globos 

tarybą, iš jų 2 (18 %) – ir Etninės kultūros plėtros programą (Lazdijų ir Varėnos r. savivaldybės), 

tačiau nei tarybos, nei programos neturi net 7 savivaldybės (Alytaus m., Birštono, Elektrėnų, Prienų 

r., Šalčininkų r., Trakų r., Vilniaus r.). Dzūkijoje tik 6 savivaldybės (55 %) turi savo atstovus EKGT 

regioninėje Dzūkijos (Dainavos) taryboje – dauguma po 1 atstovą, o  Varėnos r. savivaldybė – 2 

atstovus, net 5 savivaldybės atstovų neturi – Alytaus r., Elektrėnų, Šalčininkų ir Vilniaus r. 

(dauguma jų neturi ir savo Etninės kultūros globos tarybos bei etninės kultūros plėtros programos).  

Prasčiausia padėtis susiklostė Lietuvos sostinėje – Vilniuje, kurio savivaldybė nėra sudariusi 

nei Etninės kultūros globos tarybos, nei pasitvirtinusi Etninės kultūros plėtros programos,  nei turi 

atstovą EKGT. Tokia situacija būdinga ir 5 gretimoms savivaldybėms: Vilniaus r., Trakų r., 

Ignalinos r., Visagino ir Elektrėnų.  

Iš visų Lietuvos savivaldybių 25-ios (41,7 %) neturi nei savo Etninės kultūros globos tarybos, 

nei Etninės kultūros plėtros programos: 

1) Alytaus m.; 

2) Anykščių r.; 

3) Birštono; 

4) Biržų r.; 

5) Elektrėnų; 

6) Ignalinos r.; 

7) Jonavos r.; 

8) Kauno m.; 

9) Klaipėdos m.; 

10) Marijampolės r.; 

11) Molėtų r.; 

12) Neringos; 

13) Panevėžio m.; 

14) Panevėžio r.; 

15) Pakruojo r.; 

16) Prienų r.; 

17) Skuodo r.; 

18) Šalčininkų r; 

19) Šiaulių m.; 

20) Širvintų r.; 

21) Trakų r.; 

22) Vilkaviškio r.; 

23) Vilniaus m; 

24) Vilniaus r.; 

25) Visagino m. 

Beje, kai kuriose savivaldybėse etninė kultūra yra integruota į bendrąją Kultūros plėtros 

programą ir į Kultūros tarybą: pavyzdžiui, Anykščių r. (integruota į Darnios kurortinės plėtros 

programą), Biržų r., Ignalinos r., Jonavos r., Molėtų r., Panevėžio m., Panevėžio r., Pakruojo r., 

Širvintų r., Visagino m. 

Dalis didžiųjų miestų savivaldybių yra įsteigusios etninės kultūros centrus: Vilniaus m. – 

Vilniaus etninės kultūros centrą; Kauno m. – Kauno kultūros centrą „Tautos namai“, Kauno tautinės 
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kultūros centrą; Klaipėdos m. – Klaipėdos miesto savivaldybės etnokultūros centrą. Tokius centrus 

taip pat yra įsteigusios ir kitos savivaldybės, pasitvirtinusios savo Etninės kultūros programas: 

Klaipėdos r. – Dovilų etninės kultūros centrą, Šiaulių r. – Šiaulių rajono etnokultūros ir tradicinių 

amatų centrą, Šilutės r. – Salos etnokultūros ir informacijos centrą, Žemaičių krašto etnokultūros 

centrą Žemaičių Naumiestyje. Iš viso Lietuvoje 6 savivaldybės yra įsteigusios 8 etninės kultūros 

centrus. 

  

IŠVADA 

 Tyrimas pagal pasirinktus tris kriterijus parodė, kad maždaug pusė Lietuvos savivaldybių 

rūpinasi etninės kultūros valstybine globa: 28 savivaldybės yra sudariusios savo Etninės kultūros 

globos tarybas, 27 savivaldybės yra patvirtinusios ir įgyvendina savo Etninės kultūros plėtros 

programas, 53 savivaldybės yra delegavusios savo atstovus į EKGT regionines tarybas (kai kurios 

ne po 1, o po 2, 3 ar net 5 atstovus).  

 Tyrimą būtų galima papildyti tikslinant, kurios savivaldybės yra integravusios etninę kultūrą į 

bendrąją savivaldybės Kultūros programą ir Kultūros tarybą, įsteigusios etninės kultūros skyrius 

Kultūros centruose, kiek lėšų iš savo biudžetų savivaldybės 2014 m. skyrė Etninės kultūros plėtros 

programoms ir Etninės kultūros centrų veiklai finansuoti. 

 

 

Tyrimą atliko: dr. Dalia Urbanavičienė, Giedrė Trakytė 
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9 priedas 

Švenčių Europos valstybėse tyrimas remiantis 2014 m. duomenimis 

 

Kiekviena valstybė turi tam tikras šventes kaip nedarbo dienas, jas pasirinkdama atsižvelgiant 

į šalies ir tarptautines tradicijas, pilietines ir politines nuostatas – tokiu būdu sudarydama žmonėms 

galimybę skirti savo laisvą laiką tos šventės šventimui. Lietuvoje pastaruoju metu neretai (ypač kai 

pasirodo nauji siūlymai įteisinti vienokią ar kitokią naują švenčių dieną, pavyzdžiui, Vėlines) kyla 

diskusijos tarp idėjos puoselėtojų ir jos oponentų -  kiek ir kokių švenčių valstybei reikia, ar reikia 

lygiuotis į kitas Europos šalis, ar geriau vadovautis savo krašto papročiais ir poreikiais. 

Šis tyrimas buvo atliktas siekiant nustatyti, ar iš tikrųjų Lietuva pirmauja tarp kitų Europos 

valstybių švenčių gausumu, kaip dažniausiai yra tvirtinama. Pavyzdžiui, teikiant išvadą dėl projekto 

Vėlines paskelbti švenčių diena, tokia nuomonė buvo išreikšta Vyriausybės nutarime 2013 m. 

lapkričio 13 d. Nr. 1033: „Be to, šiuo metu Europos Sąjungos valstybių narių švenčių dienų 

vidurkis yra apie 12, o Lietuvoje – 15 švenčių dienų. Nustačius dar vieną švenčių dieną, iš viso 

Lietuvoje būtų 16 tokių dienų. Lietuva ir dabar viena iš daugiausia švenčių dienų Europos 

Sąjungoje turinčių valstybių narių“.  

Etninės kultūros globos tarybos 2014 m. atliktas tyrimas apėmė visas Europos Sąjungos 

valstybes nares, taip pat Norvegiją, Islandiją, Lichtenšteiną, Monaką, Šveicariją ir Serbiją – iš viso 

35 Europos valstybes. Pasinaudota įvairiais oficialiai skelbiamais 2014-ųjų metų kalendoriais ir 

kitais šaltiniais3.  

Visų pirma reikia pabrėžti, kad Lietuvoje teisės aktais yra įtvirtinta vienintelė oficiali šventės 

statuso forma – švenčių diena, kurią įmonėse, įstaigose ir organizacijose nedirbama pagal Darbo 

kodekso 162 straipsnį. Dar yra atmintinos dienos pagal Atmintinų dienų įstatymą, tačiau atmintinos 

dienos neturi šventės statuso, jos yra darbo dienos. 

Tuo tarpu kitose Europos šalyse šventės statuso formos yra įvairesnės (išsamiau žr. 1 lentelę): 

 Oficiali švenčių diena, kai nedirbama (sutampa su švenčių dienos statusu Lietuvoje) – 

visose tyrinėtose Europos šalyse; 

 Neoficiali šventė šalia oficialios (nedirba verslas, mokyklos, administracijos, bankai), 

kuri pagal Europos Konvencijos 5 straipsnį laikoma valstybine švente daugumoje tirtų 

valstybių – Airijoje, Andoroje, Didžiojoje Britanijoje, Austrijoje, Bulgarijoje, 

Čekijoje, Danijoje, Graikijoje, Ispanijoje,  Italijoje, Kipre, Latvijoje, Lichtenšteine, 

Liuksemburge, Maltoje, Monake, Nyderlanduose,  Portugalijoje, Prancūzijoje, 

Slovakijoje, Suomijoje, Švedijoje, Šveicarijoje, Vengrijoje, Vokietijoje;  

 Bankų šventė (valstybinė šventė, kartais sutampanti su kokia nors tradicine švente – 

Velykomis, Sekminėmis, Kūčiomis ir pan.; tuomet nedirba bankai, verslas ir kitos 

įstaigos, jei tai numatyta sutartyse su darbdaviu) – Didžiojoje Britanijoje, Airijoje, 

Maltoje, Andoroje, Austrijoje, Kipre, Islandijoje, Lichtenšteine (1 lentelėje bankų 

šventės priskirtos prie neoficialių švenčių stulpelio); 

 Oficiali švenčių diena savivaldos regione – Didžiojoje Britanijoje, Austrijoje, 

Ispanijoje, Italijoje, Kipre, Prancūzijoje, Šveicarijoje,  Vokietijoje; 

 Pusiau švenčių diena (kai darbas trunka tik iki vidurdienio) – Estijoje, Ispanijoje, 

Islandijoje, Švedijoje, Šveicarijoje. 

                                                 
3 Internetiniai puslapiai http://www.feiertagskalender.ch/index.php?geo=0&jahr=2014&hl=en; 

http://www.timeanddate.com/holidays; http://www.qppstudio.net/bank-holidays-europe.htm; 

http://www.airijaonline.lt/naujiena/valstybines-sventes-airijoje; http://www.mfa.gov.lv/lt/vilnius/; 

http://lt.wikipedia.org/wiki/ ir kt. 

http://www.feiertagskalender.ch/index.php?geo=0&jahr=2014&hl=en
http://www.timeanddate.com/holidays
http://www.qppstudio.net/bank-holidays-europe.htm
http://www.airijaonline.lt/naujiena/valstybines-sventes-airijoje
http://www.mfa.gov.lv/lt/vilnius/
http://lt.wikipedia.org/wiki/
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Tokia šventės statuso įvairovė apsunkina švenčių skirtingose Europos šalyse skaičiaus palyginimą, 

nes nėra bendro vardiklio, reikia atsižvelgti į daug skirtingų aspektų.  

Jeigu skaičiuotume vien oficialų švenčių statusą turinčių švenčių kiekį, tuomet Lietuva 

akivaizdžiai yra pirmaujančiųjų sąraše, nes turi 15 oficialių švenčių – kaip Lichtenšteinas ir 

Slovakija, mažiau tik už Bulgariją (kuri turi 16 oficialių švenčių). Tuo tarpu net 31 valstybė turi 

mažiau už Lietuvą oficialių švenčių – Andora, Islandija, Kipras, Malta, Slovėnija (po 14), Austrija, 

Graikija, Latvija, Lenkija, Suomija, Švedija (po 13), Belgija, Čekija, Estija, Italija, Monakas, 

Norvegija, Rumunija, Serbija (po 12), Danija, Prancūzija, Vengrija (po 11), Ispanija, 

Liuksemburgas (po 10), Airija, Nyderlandai, Portugalija, Vokietija (po 9), Didžioji Britanija (7), 

Šveicarija (5). 

Tačiau prie oficialių švenčių skaičiaus pridėjus neoficialias šventes, kurios pagal Europos 

Konvencijos 5 straipsnį laikomos valstybine švente, Lietuva „iškristų“ iš pirmaujančiųjų sąrašo: 

 Daugiau už Lietuvą švenčių turi 8 valstybės – Lichtenšteinas (23), Andora (20), Malta 

(19), Švedija (18), Bulgarija ir Suomija (po 17), Austrija ir Slovakija (po 16); 

 Tiek pat kaip Lietuva turi 4 valstybės – Latvija, Liuksemburgas, Kipras, Monakas; 

 Mažiau už Lietuvą turi 8 valstybės – Graikija, Islandija, Kroatija ir Slovėnija, (po 14), 

Čekija, Danija, Italija, Lenkija ir Prancūzija (po 13), Belgija, Estija, Norvegija, 

Rumunija, Serbija ir Vengrija (po 12), Airija ir Ispanija (po 11), Nyderlandai, 

Portugalija ir Vokietija (po 10), Didžioji Britanija (8), Šveicarija (6). 

 Pridėjus prie oficialių ir neoficialių švenčių daugumoje valstybės regionų įteisintas oficialias 

šventes bei pusiau šventes, Lietuva atsiduria sąrašo viduryje: 

 Daugiau už Lietuvą švenčių turi 14 valstybių – Lichtenšteinas ir Švedija (po 23), 

Andora (20), Austrija, Kipras, Malta ir Šveicarija (po 19), Italija ir Vokietija (po 18), 

Bulgarija, Ispanija ir Suomija (po 17), Islandija ir Slovakija (po 16); 

 Tiek pat kaip Lietuva turi 4 valstybės – Latvija, Liuksemburgas, Monakas, Prancūzija,  

 Mažiau už Lietuvą turi 16 valstybių – Graikija, Kroatija, Slovėnija (po 14), Didžioji 

Britanija, Čekija, Danija, Estija, Lenkija (po 13), Belgija, Norvegija, Rumunija, 

Serbija, Vengrija (po 12), Airija (11), Nyderlandai, Portugalija (po 10). 

Labai svarbu atsižvelgti į tai, ar oficiali šventė visuomet yra savaitgalį, kai dauguma žmonių ir 

taip nedirba. Lietuva vienintelė net 3 oficialias švenčių dienas sutapatino su sekmadieniais (Velykų 

sekmadienį, Motinos dieną, Tėvo dieną). Kitose tirtose valstybėse dažniau oficiali šventė 

netapatinama su sekmadieniais:  

 12 šalių – sutapatina su 2 sekmadieniais,  

 9 šalys – sutapatina su 1 sekmadieniu;  

 13 šalių – iš viso netapatina su sekmadieniais.  

Pastarosiose šalyse Velykų ar Sekminių sekmadienis dažniausiai turi neoficialios šventės statusą, o 

oficialios šventės statusas suteiktas kitai į tos šventės ciklą įeinančiai dienai, sutampančiai su 

penktadieniu ar pirmadieniu (pvz., Velykų pirmadieniui, Sekminių pirmadieniui). Daugumoje kitų 

Europos šalių visų pirma oficialios šventės statusas suteikiamas toms dienoms, kurios nuolat 

nesutampa su savaitgaliu. Atmetus su savaitgaliais nuolat sutapatintas šventes, Lietuva turėtų tik 12 

švenčių dienų ir pagal jų skaičių atsidurtų arčiau sąrašo pabaigos: 

 Daugiau už Lietuvą švenčių turi 18 valstybių –  Lichtenšteinas, (20), Andora (18), 

Kipras, Malta ir Šveicarija (po 17), Bulgarija ir Italija (16), Austrija, Ispanija, 

Slovakija ir Vokietija (po 15), Švedija (14), Danija, Kroatija, Liuksemburgas, 

Monakas, Prancūzija ir Suomija (po 13); 



 96 

 Tiek pat kaip Lietuva turi 5 valstybės – Čekija, Graikija, Islandija, Latvija, Slovėnija;  

 Mažiau už Lietuvą turi 11 valstybių – Didžioji Britanija ir Lenkija (po 11), Airija, 

Belgija, Estija, Norvegija, Rumunija, Serbija ir Vengrija (po 10), Portugalija (9), 

Nyderlandai (8). 

Analogiškai svarbu atsižvelgti į tai, ar oficiali šventė visuomet yra kitą savaitės dieną 

(pirmadienį, ketvirtadienį, penktadienį), nes tai reiškia, kad šventė niekada nesutaps su savaitgaliu ir 

tokiu būdu nedarbo diena per šventę „neprapuls“.  Lietuvoje tokio pobūdžio yra tik 1 oficiali šventė 

– Velykų pirmadienis. Kitos šalys tokių švenčių dažniausiai turi daugiau – Didįjį ketvirtadienį, 

Didįjį penktadienį, Šeštinių ir Devintinių ketvirtadienius, Sekminių pirmadienį ir kt.: 

 Visada nesutampančių su savaitgaliu švenčių neturi tik 2 valstybės – Čekija ir Estija; 

 Tiek pat kaip Lietuva (po 1 šventę) turi 6 valstybės – Airija, Italija, Ispanija, 

Portugalija, Slovėnija ir Šveicarija; 

 Po 2 šventes turi 12 valstybių – Didžioji Britanija, Bulgarija, Kroatija, Malta, Latvija, 

Lenkija, Rumunija, Serbija, Slovakija, Suomija, Švedija, Vengrija; 

 Po 3 šventes turi 7 valstybės – Belgija, Danija, Kipras, Liuksemburgas, Nyderlandai, 

Prancūzija, Vokietija; 

 Po 4 šventes turi  6 valstybės – Andora, Austrija, Graikija, Islandija, Lichtenšteinas, 

Monakas; 

 5 šventes turi Norvegija. 

Daug valstybių su savaitgaliu niekada nesutampančioms šventėms yra suteikusios ir kitokį 

statusą, kurio Lietuva neturi – neoficialios valstybinės šventės, regioninės šventės (įteisintos 

daugumoje šalies regionų). Susumavus visas su savaitgaliu niekada nesutampančias šventes 

(oficialias, neoficialias, regionų) paaiškėja, kad dauguma valstybių turi po 2-7 su savaitgaliu 

niekada nesutampančias šventes: 

 Tiek pat kaip Lietuva (1 šventę) turi tik 1 valstybė – Slovėnija, o tokių švenčių neturi 2 

valstybės – Čekija ir Estija; 

 Po 2 šventes turi 12 valstybių – Airija, Didžioji Britanija, Bulgarija, Italija, Kroatija, 

Lenkija, Malta, Portugalija, Rumunija, Serbija, Slovakija, Vengrija; 

 Po 3 šventes turi 3 valstybės – Belgija, Danija, Latvija; 

 Po 4 šventes turi 10 valstybių – Graikija, Islandija, Ispanija, Kipras, Liuksemburgas, 

Monakas, Nyderlandai, Prancūzija, Suomija Švedija; 

 Po 5 šventes turi 3 valstybės – Austrija, Norvegija, Vokietija; 

 6 šventes turi Lichtenšteinas; 

 Po 7 šventes turi 2 valstybių – Andora, Šveicarija. 

Nuolatinis švenčių sutapimas su pirmadieniu, ketvirtadieniu ar penktadieniu lemia, kad realus 

nedarbo dienų per šventes skaičius yra kitoks, negu bendras švenčių dienų skaičius, nes kai kurios 

šventės tam tikrais metais sutampa su savaitgaliais. Nors Lietuva turi 15 oficialių švenčių, tačiau 

2014 m. realių nedarbo dienų per šventes buvo tik 10 dienų: kaip minėta, 3 šventės visuomet yra 

sekmadieniais, o 2 šventės (vasario 16 d. ir lapkričio 1 d.) sutapo su savaitgaliu. Palyginkime, koks 

realus nedarbo dienų per šventes skaičius 2014 m. buvo kitose Europos valstybėse (įskaitant 

oficialias, neoficialias, regionines šventes ir pusiau šventes):  

 Daugiau už Lietuvą nedarbo dienų per šventes turėjo 23 valstybės –  Lichtenšteinas 

(19), Kipras (17), Andora ir Šveicarija (po 16), Ispanija (15), Austrija, Italija, 
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Islandija, Švedija ir Vokietija (po 14), Bulgarija, Malta ir Slovakija (po 13), Čekija, 

Graikija, Latvija, Liuksemburgas, Monakas ir Prancūzija (po 12), Didžioji Britanija, 

Estija, Kroatija ir Suomija (po 11);  

 Tiek pat, kaip Lietuva (10 dienų), turėjo 3 valstybės – Airija, Rumunija, Slovėnija;  

 Mažiau už Lietuvą turėjo 8 valstybės – Belgija, Danija, Lenkija, Norvegija, Portugalija 

ir Serbija (9),  Nyderlandai ir Vengrija (8). 

Be to, kai kurios šalys įstatymu nustatė, kad jei švenčių diena sutampa su savaitgaliu, tai po jo 

sekanti darbo diena yra išeiginė (pvz., tokia tvarka įtvirtinta Latvijoje dėl Latvijos valstybingumą 

pažyminčių švenčių gegužės 4 d. ir lapkričio 18 d.4). 

Atidžiau panagrinėkime, kokias konkrečiai šventes yra įteisinusios kitos valstybės, kokį joms 

suteikė statusą, ar Lietuva atitinka bendrą kontekstą (išsamiau žr. 2 lentelę). 

Beveik visos valstybės (išskyrus Didžiąją Britaniją) turi šalies valstybingumą ar tam tikrus 

susijusius su valstybės nepriklausomybe įvykius pažyminčias oficialias šventes: po 1 šventę turi 13 

valstybių, po 2 šventes – 9 valstybės,  po 3 šventes – 7 valstybės (tarp jų ir Lietuva), 4 šventes – 

Kipras, po 5 šventes – Malta ir Čekija. Kai kuriose valstybėse tai yra neoficiali šventė: po 1 tokią 

šventę turi Danija ir Monakas (pastarasis papildomai šalia kitos oficialios šventės), 3 šventes – 

Austrija. Kipre šalia oficialių 4-ių oficialių valstybingumo švenčių papildomai yra dar 1 regioninė 

valstybingumo šventė.  

Antifašistinė, paliaubų ar karo veteranų diena kaip oficiali šventė švenčiama 5-iose 

valstybėse (Lietuvoje tokios šventės nėra). 

Gegužės 1-oji kaip oficiali šventė švenčiama 28-iose valstybėse (taip pat ir Lietuvoje), o 

Serbijoje ir Slovėnijoje – net 2 dienas (gegužės 1-2 d.). Kaip regioninė šventė Gegužės 1-oji 

švenčiama Šveicarijoje. 

Didžiausią dalį švenčių visose valstybėse sudaro kalendorinės ir(ar) religinės šventės: 

 Naujuosius Metus sausio 1 d. kaip oficialią šventę švenčia visos valstybės, o 

Rumunija, Serbija, Šveicarija, Didžioji Britanija – net po dvi dienas (sausio 1-2 d.). 

 Tris karalius sausio 6 d. (Lietuvoje šios šventės nėra) kaip oficialią šventę švenčia 12 

valstybių, dar 2-jose valstybėse tai yra savivaldos regiono oficiali šventė. Šventės išvakarės sausio 5 

d. yra pusiau šventė Švedijoje.  

 Užgavėnės (Lietuvoje šios šventės nėra) kaip neoficiali šventė švenčiama Andoroje, 

Lichtenšteine ir Portugalijoje, kaip regioninė – Italijoje ir Šveicarijoje. Užgavėnių išvakarės – 

Švarusis pirmadienis – kaip oficiali šventė švenčiama Graikijoje, Andoroje ir Kipre, o kaip 

regioninė – Vokietijoje ir Šveicarijoje. 

 Juozapinės (Lietuvoje šios šventės nėra) kaip oficiali šventė kovo 19 d. švenčiama 

Maltoje, kaip neoficiali – Lichtenšteine, kaip regioninė – Austrijoje, Šveicarijoje ir Ispanijoje. 

 Didysis ketvirtadienis (Lietuvoje šios šventės nėra) kaip oficiali šventė švenčiama 

Danijoje, Islandijoje ir Norvegijoje, kaip neoficiali – Andoroje, kaip regioninė – Ispanijoje. 

 Didysis penktadienis (Lietuvoje šios šventės nėra) kaip oficiali šventė švenčiama 18-

oje šalių, kaip neoficiali – 4-iose šalyse, kaip regioninė – 3-jose. 

 Didysis šeštadienis (Lietuvoje šios šventės nėra) kaip oficiali šventė švenčiama 

Danijoje ir Serbijoje, kaip neoficiali – Andoroje, kaip pusiau šventė – Švedijoje. 

 Velykų sekmadienis kaip oficiali šventė švenčiama 20-yje šalių (taip pat Lietuvoje), 

kaip neoficiali šventė – 13-oje šalių, kaip regioninė – Vokietijoje ir Kipre. 

 Velykų pirmadienis kaip oficiali šventė švenčiama 30-yje šalių (taip pat Lietuvoje), 

kaip neoficiali – Maltoje, kaip regioninė – Ispanijoje ir Šveicarijoje. Kipre net 3-ioji Velykų diena 

(antradienis) yra kaip neoficiali valstybinė šventė. 

                                                 
4 http://www.mfa.gov.lv/lt/vilnius/ 
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 Jurginės (Lietuvoje šios šventės nėra) kaip oficiali šventė švenčiama Bulgarijoje 

gegužės 5-6 d., kaip regioninė šventė gegužės 6 d. – Ispanijoje ir Šveicarijoje. 

 Šeštinių ketvirtadienis (Lietuvoje šios šventės nėra) kaip oficiali šventė švenčiama 

12-oje šalių, kaip neoficiali – Andoroje. 

 Sekminių sekmadienis (Lietuvoje šios šventės nėra) kaip oficiali šventė švenčiama 

11-oje šalių, kaip neoficiali – taip pat 11-oje šalių, kaip regioninė – Vokietijoje ir Kipre. Švedijoje 

Sekminių išvakarių diena yra pusiau šventė (dirbama iki vidurdienio). 

 Sekminių pirmadienis (Lietuvoje šios šventės nėra) kaip oficiali šventė švenčiama 

15-oje šalių, kaip neoficiali – Kipre, kaip regioninė – Italijoje ir Šveicarijoje. 

 Vidurvasaris kaip oficiali šventė švenčiama 5-iose šalyse (tarp jų ir Lietuvoje kaip 

Rasos-Joninių šventė), kaip neoficiali – 3-jose, kaip regioninė – taip pat 3-jose šalyse. 

 Petrinės birželio 29 d. (Lietuvoje šios šventės nėra) kaip oficiali šventė švenčiama 

Maltoje, kaip regioninė – Šveicarijoje. 

 Žolinė rugpjūčio 15 d. kaip oficiali šventė švenčiama 19-oje šalių, kaip regioninė – 

Vokietijoje ir Šveicarijoje. 

 Visų Šventųjų diena lapkričio 1 d. kaip oficiali šventė švenčiama 17-oje šalių (taip 

pat ir Lietuvoje), kaip neoficiali – Maltoje ir Bulgarijoje, kaip regioninė – Vokietijoje ir 

Šveicarijoje.  

 Vėlinės lapkričio 2 d. (Lietuvoje šios šventės nėra) kaip neoficiali šventė švenčiama 

Maltoje, Austrijoje ir Liuksemburge, panašią reikšmę turi Vokietija neoficialiai švenčiama 

Atminties  diena (lapkričio 16 d. ), Nyderlanduose – Mirusiųjų minėjimo diena (gegužės 4 d.). 

 Šv. Andriejaus diena lapkričio 30 d. (Lietuvoje šios šventės nėra) yra oficiali šventė 

Rumunijoje. 

 Švč. Mergelės Marijos nekaltojo prasidėjimo šventė gruodžio 8 d. (Lietuvoje šios 

šventės nėra) kaip oficiali šventė švenčiama 8-iose šalyse, kaip regioninė – Šveicarijoje. 

 Kūčios gruodžio 24 d. kaip oficiali šventė švenčiama 6-iose valstybėse (taip pat ir 

Lietuvoje), kaip neoficiali – 5-iose, kaip regioninė – Kipre, kaip pusiau šventė – Islandijoje, 

Austrijoje. 

 Kalėdų 1-oji diena kaip oficiali šventė švenčiama visose tyrinėtose 35-iose 

valstybėse. 

 Kalėdų 2-oji diena kaip oficiali šventė švenčiama 26-iose valstybėse (taip pat ir 

Lietuvoje), kaip neoficiali – Maltoje, kaip regioninė – Prancūzijoje, Ispanijoje ir Šveicarijoje. 

 Naujųjų Metų išvakarės gruodžio 31 d. (Lietuvoje šios šventės nėra) kaip oficiali 

šventė švenčiama Latvijoje, kaip neoficiali – Andoroje, Lichtenšteine ir Švedijoje, kaip pusiau 

šventė – Islandijoje, Austrijoje ir Estijoje. 

Lietuvoje iš tradicinių kalendorinių ir(ar) religinių švenčių kaip švenčių dienos įteisinta: 

Naujieji Metai, Velykų sekmadienis ir pirmadienis, Rasos (Joninės), Žolinė, Visų Šventųjų diena, 

Kūčios, Kalėdų 1-oji ir 2-oji diena – iš  šių švenčių mažiausiai žmonių švenčiamos ir silpniausiomis 

tradicijomis pasižymi Žolinės.  

Tuo tarpu į švenčių sąrašą vis dar neįtraukiamos Vėlinės, išsaugojusi itin archajiškas ir 

stiprias tradicijas Lietuvoje. Kitos senomis mūsų krašto tradicijomis pasižyminčios kalendorinės 

šventės (turinčios nedarbo dienos statusą daugelyje kitų Europos valstybių) Lietuvoje nepatenka ne 

tik į oficialių švenčių, bet ir į atmintinų dienų sąrašus: tai Trys Karaliai, Užgavėnės, Didysis 

penktadienis, Sekminių sekmadienis ir pirmadienis. 

Lietuvoje nėra bankų dienos kaip oficialios šventės, kuri švenčiama pirmadieniais Airijoje (3 

dienos), Didžiojoje Britanijoje (2 dienos) ir Islandijoje (Prekybos diena rugpjūtį), o kitose 

valstybėse sutapatinama su kalendorinėmis šventėmis (Velykomis, Kūčiomis ir pan.) – Austrijoje, 

Maltoje ir Liuksemburge (po 2 dienas), Lichtenšteine (7 dienos, 8-oji nesutampa su  kalendorine 

švente).  
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Daug šalių turi kitas specifines šventes, kurios gali turėti ir oficialios šventės statusą, ir 

neoficialios, ir regioninės, ir pusiau šventės statusą. Pavyzdžiui, kaip oficiali šventė Čekijoje ir 

Slovakijoje švenčiama Šv. Kirilo diena (liepos 5 d.), Austrijoje – Šv. Florijono diena (gegužės 5 d.), 

Islandijoje – Vasaros diena (balandžio 24 d.) ir t.t. (išsamiau žr. 2 lentelę). 

Lietuva vienintelė iš visų tyrinėtų valstybių suteikė oficialios švenčių dienos statusą Motinos 

dienai ir Tėvo dienai. Kitose valstybėse Motinos diena (dažniau) ir Tėvo diena (rečiau) yra kaip 

atmintinos dienos, o Latvija Motinos dienai yra suteikusi neoficialios šventės statusą. Pažymėtina, 

kad tiek Motinos, tiek Tėvo diena dažniausiai yra praleidžiamos nurodant Lietuvos oficialias 

šventes daugelyje tarptautinių tinklapių apie šventes Europoje, apsiribojama vien kitomis 13 

švenčių. Tuo remiantis pagal oficialių švenčių skaičių Lietuva patenka maždaug į sąrašo vidurį: už 

ją mažiau oficialių švenčių turi tik 19 tyrinėtų valstybių, o ne 31 valstybė, kaip minėta anksčiau.  

 

IŠVADOS  

Tyrimas parodė, kad įvairių valstybių švenčių skaičių palyginti gana sudėtinga, nes reikia 

atsižvelgti į tai, jog Lietuvoje įteisinta tik vienintelė oficiali šventės statuso forma (švenčių diena), 

kai kitos Europos šalys turi ir įvairesnio statuso šventes, kurių metu nedirbama (neoficiali šventė 

šalia oficialios, bankų šventė, oficiali švenčių diena savivaldos regione, pusiau švenčių diena).  

Skaičiuojant vien oficialios šventės statusą turinčių švenčių kiekį, Lietuva akivaizdžiai yra 

pirmaujančiųjų sąraše – įteisinta net 15 oficialių švenčių (tiek pat turi dar 2 valstybės, daugiau 

švenčių – 1 valstybė). Tačiau prie oficialių švenčių skaičiaus pridėjus neoficialias šventes, už 

Lietuvą daugiau švenčių turi 8 valstybės, tiek pat – 4, mažiau už Lietuvą – 8  valstybės. Pridėjus 

prie oficialių ir neoficialių švenčių daugumoje valstybės regionų įteisintas oficialias šventes bei 

pusiau šventes, Lietuva atsiduria sąrašo viduryje: daugiau už Lietuvą švenčių turi 14 valstybių, tiek 

pat – 4, mažiau – 16 valstybių.  

Be to, Lietuva vienintelė net 3 oficialias švenčių dienas sutapatino su sekmadieniais, kai 13-

oje kitų Europos šalių oficiali šventė nėra tapatinama su sekmadieniu, 9-iose šalyse – su 1 

sekmadieniu, 12-oje šalių – su 2 sekmadieniais. Daugumoje kitų Europos šalių oficialios šventės 

statusas suteikiamas toms dienoms, kurios niekada nesutampa su savaitgaliu. Atmetus su 

savaitgaliais nuolat sutapatintas šventes, Lietuva turėtų tik 12 švenčių dienų ir pagal jų skaičių 

atsidurtų arčiau sąrašo pabaigos: daugiau už Lietuvą švenčių turi 18 valstybių, tiek pat – 5 

valstybės, mažiau – 11 valstybių. 

Kita vertus, Lietuva turi tik 1 oficialią šventę, kuri visuomet yra kitą savaitės dieną 

(pirmadienį, ketvirtadienį, penktadienį), kai kitos Europos šalys tokių švenčių dažniausiai turi 

daugiau: po 2-5, o susumavus visas su savaitgaliu niekada nesutampančias šventes (oficialias, 

neoficialias, regionų) paaiškėja, kad dauguma valstybių turi po 2-7 su savaitgaliu niekada 

nesutampančias šventes. Nuolatinis švenčių sutapimas su pirmadieniu, ketvirtadieniu ar 

penktadieniu lemia, kad realus nedarbo dienų per šventes skaičius yra labiau garantuotas.  

Realus bendras švenčių dienų skaičius priklauso nuo to, kiek konkrečiai švenčių tam tikrais 

metais nesutapo su savaitgaliais. Pagal šį požymį Lietuva 2014 m. realių nedarbo dienų turėjo tik 10 

švenčių dienų, kai daugiau už Lietuvą realių nedarbo dienų per šventes būta net 23 valstybėse, tiek 

pat – 3, mažiau – 8 šalyse. Taigi, Lietuva priskirtina prie tų Europos šalių, kurios turi santykinai 

nedaug nedarbo dienų per šventes.  

Tam tikros tendencijos pastebimos lyginant ir valstybių pasirinkimą, kokioms dienoms 

suteiktas nedarbo per šventes statusas. Beveik visos valstybės (išskyrus Didžiąją Britaniją) turi 

šalies valstybingumą ar tam tikrus su valstybės nepriklausomybe susijusius įvykius pažyminčias 

oficialias šventes: po 1 šventę turi 13 valstybių, po 2 šventes – 9 valstybės,  po 3 šventes – 7 

valstybės (tarp jų ir Lietuva), 4 šventes – 1 valstybė, po 5 šventes – 2 valstybės. Didžiausią dalį 

švenčių visose valstybėse sudaro kalendorinės ir(ar) religinės šventės, iš kurių populiariausios – 

Naujieji Metai, Didysis penktadienis, Velykų sekmadienis, Velykų pirmadienis, Sekminių 

pirmadienis, Žolinė, Visų Šventųjų diena, Kalėdų 1-oji ir 2-oji dienos. Gegužės 1-oji kaip oficiali 
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šventė švenčiama 28-iose valstybėse (taip pat ir Lietuvoje), o Serbijoje ir Slovėnijoje – net 2 dienas 

(gegužės 1-2 d.).  

Daug šalių turi savo specifines šventes (jos gali turėti ir oficialios šventės statusą, ir 

neoficialios, ir regioninės, ir pusiau šventės statusą). Tuo tarpu į Lietuvos švenčių sąrašą vis dar 

neįtraukiamos Vėlinės, išsaugojusi itin archajiškas ir stiprias tradicijas Lietuvoje. Kitos senomis 

mūsų krašto tradicijomis pasižyminčios kalendorinės šventės (turinčios nedarbo dienos statusą 

daugelyje kitų Europos valstybių) Lietuvoje nepatenka ne tik į oficialių švenčių, bet ir į atmintinų 

dienų sąrašus: tai Trys Karaliai, Užgavėnės, Didysis penktadienis, Sekminių sekmadienis ir 

pirmadienis.  

Atkreiptinas dėmesys, kad Lietuva vienintelė iš visų tyrinėtų valstybių suteikė oficialios 

švenčių dienos statusą Motinos dienai ir Tėvo dienai, tačiau šios dienos dažniausiai praleidžiamos 

nurodant Lietuvos oficialias šventes daugelyje tarptautinių tinklapių apie šventes Europoje, 

apsiribojama vien kitomis 13 švenčių (tuo remiantis pagal oficialių švenčių skaičių Lietuva patenka 

maždaug į sąrašo vidurį: mažiau oficialių švenčių turi tik 19, o ne 31 valstybė). 

 

Parengė Dalia Urbanavičienė 
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1 lentelė 

 

 

Valstybė 

Oficiali švenčių diena Neoficiali šventė (priskiriant ir 

bankų šventes) 

V
is

o
 o

fi
ci

a
li

ų
 i

r 

n
eo

fi
ci

a
li

ų
 š

v
en

či
ų

 Oficiali švenčių diena 

savivaldos regione 

Pusiau 

švenčių 

diena 

Iš viso 

Viso Visada 

sutampa 

su 

savaitgaliu 

Visada 

sutampa 

su kitomis 

savaitės 

dienomis 

Viso Visada 

sutampa 

su 

savaitgaliu 

Visada 

sutampa 

su kitomis 

savaitės 

dienomis 

Viso Visada 

sutamp

a su 

savaitga

liu 

Visada 
sutampa 

su kitomis 

savaitės 

dienomis 

Bendras 

skaičius 

Be švenčių, 

visada su-

tampančių su 

savaitgaliu 

Švenčių 

dienos, 2014 

m. 

nesutapusios 

su 

savaitgaliu 

Lietuva 15  3 1 – – – – – – – – 15 12 10 

Airija 9 – 1 2 1 1 11 – – – – 11 10 10 

Andora 14 – 4 6 2 3 20 – – – – 20 18 16 

Austrija 13 – 4 3 3 – 16 2 – 1 – 19 15 14 

Belgija 12 2 3 – – – 12 – – – – 12 10 9 

Bulgarija 16 1 2 1 – – 17 – – – – 17 16 13 

Čekija 12 – – 1 1 – 13 – – – – 13 12 12 

Danija 11 2 3 2 – – 13 – – – – 13 13 9 

Didžioji 

Britanija 

7 – 2 1 1 – 8 5 1 – – 13 11 11 

Estija 12 2 – – – – 12 – – – 1 13 10 11 

Graikija 13 1 4 1 1 – 14 – – – – 14 12 12 

Italija 12 1 1 1 1 – 13 5 – 1 – 18 16 14 

Islandija 14 2 4 – – – 14 – – – 2 16 12 14 

Ispanija 10 – 1 1  1 – 11 6 /+9 1 3 2 17 /+9 lok. 15 /+5 lok. 15 /+5 lok. 

Kipras 14 – 3 1 – 1 15 4 2 – – 19 17 17 
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Kroatija 14 1 2 – – – 14 – – – – 14  13 11 

Latvija 13  1 2 2 2 1 15 – – – – 15 12 12 

Lenkija 13 2 2 – – – 13 – – – – 13 11 9 

Lichtenšteinas 15 1 4 8 2 2 23 – – – – 23 20 19 

Liuksemburgas 10 – 3 5 2 1 15 – – – – 15 13 12 

Malta 14 – 1 5 2 1 19 – – – – 19 17 13 

Monakas 12 – 4 3  2 – 15 – – – – 15 13 12 

Nyderlandai 9 2 3 1 – 1 10 – – – – 10 8 8 

Norvegija 12 2 5 – – – 12 – – – – 12 10 9 

Portugalija 9 1 1 1 – 1 10 – – – – 10 9 9 

Prancūzija 11 – 3 2 2 – 13 2 – 1 – 15 13 12 

Rumunija 12 2 2 – – – 12 – – – – 12  10 10 

Serbija 12 2 2 – – – 12 – – – – 12 10 9 

Slovakija 15 – 2 1 1 – 16 – – – – 16 15 13 

Slovėnija 14 2 1 – – – 14 – – – – 14 12 10 

Suomija 13 2 2 4 2 2 17 – – – – 17 13 11 

Švedija 13 2 2 5 2 2 18 – – – 5 23 14 14 

Šveicarija 5 1 1 1 1 – 6 13  / + 4 – 6 1 19 / +4 lok. 17 16 / + 2 

Vengrija 11 1 2 1 1 – 12 – – – – 12 10 8 

Vokietija 9 – 3 1 1 – 10 8 /+1 2 2 – 18 /+1 15 14 
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2 lentelė 

 

Šventės pavadinimas  Oficiali švenčių diena Neoficiali šventė šalia oficialios 

(nedirba verslas, mokyklos, 

administracijos, bankai), pagal 

Europos Konvenciją skaitoma 

vieša švente (5 str.) 

Oficiali švenčių diena 

savivaldos regione 

Pusiau 

švenčių 

diena 

Atmintina diena 

Valstybingumo šventės 

Lietuvoje oficiali šventė 

– vasario 16 d., kovo 11 

d., liepos 6 d. 

5 – Malta, Čekija; 

4 – Kipras; 

Po 3 – Lietuva, Kroatija, Bulgarija, Estija, 

Slovėnija, Vengrija, Slovakija; 

Po 2 – Andora,  Prancūzija, Italija, Latvija, 

Graikija,  Lenkija, Portugalija, Serbija, Ispanija; 

Po 1 - Belgija, Suomija, Vokietija, Islandija, 

Lichtenšteinas, Liuksemburgas, Monakas, 

Nyderlandai, Norvegija, Rumunija,  Šveicarija, 

Švedija, Airija 

Po 1 – Danija, Monakas,  

3 – Austrija; 

1 – Kipras   

Naujieji Metai sausio 1 

d. 

Lietuvoje oficiali šventė 

Lietuva, Andora, Austrija, Belgija, Bulgarija, 

Kroatija, Kipras, Čekija (sutampa su 

valstybingumo švente), Danija, Estija, Suomija, 

Prancūzija, Vokietija, Graikija, Vengrija, Islandija, 

Airija, Italija, Latvija, Lichtenšteinas, 

Liuksemburgas, Malta, Monakas, Nyderlandai, 

Norvegija, Lenkija, Portugalija, Slovakija,  

Slovėnija, Ispanija, Švedija 

    

Sausio 1-2 d. Rumunija, Serbija, Šveicarija, Didžioji Britanija 

Trijų karalių išvakarės 
sausio 5 d. 

Lietuvoje nėra statuso 

   Švedija (de 

facto) 
 

Trys karaliai sausio 6 d. 

Lietuvoje nėra statuso 

Švedija, Austrija, Andora, Kipras, Kroatija, 

Suomija, Graikija, Italija, Lichtenšteinas, Lenkija, 

Slovakija, Ispanija 

 Šveicarija, Vokietija,   

Švarusis pirmadienis 

kovo 3 d. 

Lietuvoje nėra statuso 

Graikija, Andora, Kipras,  Vokietija, Šveicarija   
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Užgavėnės kovo 4 d. 

Lietuvoje nėra statuso 

 Andora, Lichtenšteinas, Portugalija Italija, Šveicarija   

Juozapinės kovo 19 d. 

Lietuvoje nėra statuso 

Malta Lichtenšteinas Austrija, Ispanija, 

Šveicarija 

  

Didysis ketvirtadienis  
balandžio 17 d. katalikų 

Lietuvoje nėra statuso 

Danija, Islandija, Norvegija Andora Ispanija  Austrija 

Didysis penktadienis  
Lietuvoje nėra statuso 

 

Serbija, Švedija, Bulgarija, Danija, Islandija, 

Norvegija, Estija, Suomija, Vokietija, Graikija,  

Latvija, Malta,  Portugalija, Slovakija, Ispanija, 

Andora, Kipras, Didžioji Britanija 

Airija, Lichtenšteinas, 

Liuksemburgas, Nyderlandai,  

Austrija,  Prancūzija, 

Šveicarija 

  

Didysis šeštadienis  
Lietuvoje nėra statuso 

Danija, Serbija Andora,  Švedija Islandija 

Velykų sekmadienis 
Lietuvoje oficiali šventė 

Lietuva, Bulgarija, Danija, Estija, Graikija,  

Suomija, Islandija, Italija, Latvija, Norvegija, 

Portugalija, Rumunija, Serbija, Belgija, Kroatija, 

Vengrija, Nyderlandai, Lenkija, Slovėnija, Švedija 

Andora, Austrija, Čekija, 

Prancūzija, Airija, Lichtenšteinas, 

Liuksemburgas, Malta, Monakas,   

Slovakija,  Ispanija,  Šveicarija, 

Didžioji Britanija 

Vokietija, Kipras  Ispanija 

Velykų pirmadienis  
Lietuvoje oficiali šventė 

Lietuva, Austrija, Andora, Belgija, Bulgarija, 

Kroatija, Čekija, Danija, Prancūzija, Vokietija, 

Graikija, Kipras, Vengrija, Islandija, Airija, Italija, 

Latvija, Lichtenšteinas, Liuksemburgas, Monakas, 

Nyderlandai, Norvegija, Lenkija, Rumunija, 

Serbija, Slovakija, Slovėnija, Švedija, Suomija, 

Didžioji Britanija 

Malta  Ispanija, Šveicarija   

Darbo diena gegužės 1 

d.  

Lietuvoje oficiali šventė 

Lietuva, Andora, Belgija, Bulgarija, Kroatija, 

Kipras, Čekija, Estija, Suomija, Prancūzija, 

Vokietija, Graikija, Vengrija, Islandija, Italija, 

Latvija, Lichtenšteinas, Liuksemburgas, Malta, 

Monakas, Norvegija, Lenkija, Malta, Portugalija, 

Rumunija, Slovakija, Ispanija, Švedija 

 Šveicarija   

gegužės 1-2 d. Serbija, Slovėnija     

Jurginės gegužės 6 d. 

Lietuvoje nėra statuso 

Bulgarija  Ispanija, Šveicarija   
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Motinos diena 

Lietuvoje oficiali šventė 

Lietuva Latvija,  Švedija (de facto), 

Suomija (de facto) 

  Austrija, Belgija, Čekija, 

Danija, Estija, Suomija, 

Islandija, Prancūzija, 

Vokietija, Graikija, Vengrija, 

Rumunija, Italija, 

Lichtenšteinas, 

Liuksemburgas, Nyderlandai, 

Norvegija, Lenkija, Slovakija, 

Ispanija, Šveicarija 

Tėvo diena 

Lietuvoje oficiali šventė 

Lietuva  Švedija lapkričio 9 d. (de facto) ), 

Suomija (de facto) 

  Austrija, Belgija, Estija, 

Suomija, Prancūzija, 

Vengrija, Rumunija, 

Liuksemburgas, Nyderlandai, 

Norvegija, Portugalija, 

Slovakija,  Šveicarija 

Šeštinių ketvirtadienis 
Lietuvoje nėra statuso 

Austrija, Belgija, Suomija, Prancūzija, Vokietija, 

Lichtenšteinas, Liuksemburgas, Monakas, 

Norvegija, Nyderlandai, Švedija, Šveicarija 

Andora    

Sekminių sekmadienis  
Lietuvoje nėra statuso 

Danija, Estija, Suomija, Islandija, Norvegija, 

Belgija, Rumunija, Nyderlandai, Slovėnija, 

Švedija, Šveicarija 

Andora, Austrija,  Prancūzija, 

Graikija, Vengrija, Italija, Latvija, 

Lenkija Lichtenšteinas, 

Liuksemburgas, Monakas 

Vokietija, Kipras   

Sekminių pirmadienis  
birželio 9 d. (katalikų) 

Lietuvoje nėra statuso 

Austrija, Belgija, Danija, Prancūzija, Vokietija, 

Graikija, Vengrija, Islandija, Lichtenšteinas, 

Liuksemburgas, Monakas, Nyderlandai, Norvegija, 

Rumunija, Andora 

Kipras Italija, Šveicarija   

Devintinių 

ketvirtadienis (katalikų)  

birželio 19 d. 

Lietuvoje nėra statuso 

Austrija, Kroatija, Lichtenšteinas, Monakas, 

Lenkija 

 Vokietija, Šveicarija   

Vidurvasario šventė  
Lietuvoje oficiali šventė 

Lietuva ir Estija (birž. 24 d.), Suomija (birž. 21 d.), 

Latvija (birž. 23 d. - Lyguo, 24 d. - Janis), Švedija 

(birž. 21 d.) 

Andora, Suomija ir Švedija (de 

facto Vidurvasario išvakarės birž. 

20 d.) 

Italija (birž. 24 d. ir 29 

d.), Šveicarija (birž. 23 

d.), Ispanija (birž. 25) 

  

Petrinės birželio 29 d. 

Lietuvoje nėra statuso 

Malta  Šveicarija   
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Žolinė rugpjūčio 15 d. 

Lietuvoje oficiali šventė 

Lietuva, Austrija, Slovėnija, Belgija, Danija, 

Prancūzija, Andora, Graikija, Islandija, Italija, 

Kipras, Kroatija, Liuksemburgas, Malta, Monakas, 

Lenkija, Portugalija, Rumunija, Ispanija 

  Vokietija, Šveicarija   

Visų Šventųjų diena 

lapkričio 1 d. 

Lietuvoje oficiali šventė 

Lietuva, Austrija, Belgija, Suomija, Prancūzija, 

Andora,  Vengrija, Italija, Lichtenšteinas, 

Liuksemburgas, Monakas, Lenkija, Slovakija, 

Slovėnija, Ispanija, Kroatija, Švedija 

Malta,  Bulgarija, Vokietija, Šveicarija   

Lapkričio 2 d. –Vėlinės 

Lietuvoje atmintina 

diena 

 Austrija, Liuksemburgas, Malta, 

Vokietija – Atminties  diena (lapkr. 

16 d. ), Nyderlandai – Mirusiųjų 

minėjimo diena (geg. 4 d.) 

  Lietuva 

Švč. Mergelės Marijos 

nekaltojo prasidėjimo 

šventė gruodžio 8 d. 

Lietuvoje nėra statuso 

Austrija, Italija, Lichtenšteinas, Malta, Monakas, 

Andora, Portugalija, Ispanija 

 Šveicarija   

Kūčios   
gruodžio 24 d. 

Lietuvoje oficiali šventė 

Lietuva, Bulgarija, Čekija, Estija, Latvija, 

Slovakija 

Danija, Suomija (de facto), Švedija 

(de facto), Lichtenšteinas, 

Liuksemburgas 

Kipras Islandija, 

Austrija 

Prancūzija, Vengrija, Airija, 

Malta, Nyderlandai, 

Norvegija, Lenkija, 

Portugalija, Rumunija, 

Ispanija, Didžioji Britanija 

Kalėdų 1-a diena 
(katalikų)  

gruodžio 25 d. 

Lietuvoje oficiali šventė 

Lietuva, Andora, Austrija, Belgija, Bulgarija, 

Čekija, Danija, Estija, Suomija, Prancūzija, 

Vokietija, Graikija, Kipras, Kroatija ,Vengrija, 

Islandija, Airija, Italija, Latvija, Lichtenšteinas, 

Liuksemburgas, Malta, Monakas, Nyderlandai, 

Norvegija, Lenkija, Portugalija, Rumunija, 

Slovakija, Slovėnija, Ispanija, Švedija, Šveicarija, 

Didžioji Britanija, Serbija (sausio 7 d.) 

    

Kalėdų 2-a diena 
(katalikų)  

gruodžio 26 d.  

Lietuvoje oficiali šventė 

Lietuva, Austrija, Bulgarija, Čekija, Danija, Estija, 

Suomija, Vokietija, Graikija, Kipras, Kroatija, 

Vengrija, Islandija, Airija, Italija, Latvija, 

Lichtenšteinas, Liuksemburgas, Andora, 

Nyderlandai, Norvegija, Lenkija, Rumunija, 

Slovakija, Švedija, Didžioji Britanija 

Malta Prancūzija, Ispanija, 

Šveicarija 
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N. Metų išvakarės 
gruodžio 31 d. 

Lietuvoje nėra statuso 

Latvija Andora, Lichtenšteinas,  Švedija 

(de facto) 

 Islandija, 

Austrija, 

Estija 

Didžioji Britanija 

Antifašistinė, paliaubų 

ar karo veteranų diena 

Lietuvoje nėra statuso 

Slovakija (kovo 8 d.) 

Kroatija (birželio 22 d.),  

Prancūzija, Belgija,  Serbija (lapkričio 11 d.),  

    

Bankų dienos 

Lietuvoje nėra statuso 

Airija (gegužės,  birželio ir rugpjūčio pirmi 

pirmadieniai, spalio paskutinis pirmadienis); 

Didžioji Britanija (gegužės pirmas ir paskutinis 

pirmadienis); 

Islandija – Prekybos diena (rugpjūčio 4 d.); 

Lichtenšteinas – vasario 4 d. (taip pat sausio 2, 

vasario 2, kovo 4, kovo 19, bal. 18, gruod. 24, 

gruod. 31 – sutampa su šventėmis);  

Liuksemburgas (bal. 18, gruod. 24 – sutampa su 

šventėmis); 

Malta (bal. 21, gruod. 26 – sutampa su šventėmis) 

    

Specifinės dienos kai 

kuriose šalyse 

Lietuvoje nėra statuso  

Austrija – Šv. Florijano diena geg.5d 

Bulgarija - nedarbo diena prieš šv. Georgijaus d. 

geg. 5 d.; Bulgarijos edukacijos ir kultūros diena 

geg.24 d.; 

Čekija, Slovakija – Šv. Kirilo diena liepos 5 d., 

Čekija – Jano Huso diena liepos 6 d.; 

Danija – Maldos diena geg.16 

Islandija – Vasaros diena bal. 24 d.;  

Lichtenšteinas – Marijos gimimas rugs. 8 d.; 

Malta – šv. Pauliaus vasario 10 d. 

Monakas – Pasišventimo diena sausio 27 d. 

Slovakija – Our Lady of Sorrows rugs. 15 d.; 

Slovėnija – Prešeren diena vasario 8 d., 

Reformacijos diena spalio 31 d.; 

Rumunija - Šv. Andriejaus diena lapkričio 30 d. 

Andora – šv. Charles Borrmay 

lapkr. 4; 

Kipras - Velykų 3-ia diena bal. 22 

Lichtenšteinas – šv. Berchtold 

sausio 2 d., Žvakių diena vasario 2 

d.,  

Vokietija –  Maldos 

diena lapkr. 19 d.; 

Taikos diena rugpj. 8 d. 

(tik kai kuriuose 

regionuose), 

Reformacijos diena 

spalio 31 d. 

Šveicarija – lokalinės 

šventės bal. 28, rugs. 11, 

13, 14 d.;  

Didžioji Britanija – šv. 

Patriko diena kovo 17 d.; 

Ispanija – spalio 13, tik 

1-3 regionuose - vas.  

28,  kovo 1, bal. 23, geg. 

2, 15, 17, 30, 31, birz. 9, 

24 

Švedija – 

Valpurgijos 

naktis bal. 30 

d., Sekminių 

išvakarės birž. 

7 d., 

Reformacijos 

diena spalio 

31 d. (de 

facto); 

Italija ir 

Šveicarija - 

karnavalas  

vasario 27 d. 
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10 priedas 

 

Etnokultūrinio ugdymo mokyklos ir pedagogai Lietuvos savivaldybėse 

(EKGT atliktos apklausos 2014 m. apibendrinimas) 

 

Etninės kultūros globos taryba (toliau – EKGT), atsiliepdama į Ugdymo plėtotės centro 

(toliau – UPC) prašymą, nutarė 2014 m. patikslinti 2010 m. EKGT sudarytą etnokultūrinio 

ugdymo mokytojų ir mokyklų sąrašą. Jis buvo perdarytas suskirstant duomenis pagal Lietuvos 

savivaldybes, kadangi suplanuota kartu su UPC ir ŠMM kiekvienoje savivaldybėje inicijuoti 

etnokultūrinio ugdymo metodinių būrelių prie savivaldybių sudarymą. Tokiu būdu savivaldybėse 

suaktyvėtų etnokultūrinis ugdymas įgyvendinant pagrindinio ir vidurinio ugdymo etninės kultūros 

bendrąsias programas (patvirtintas 2012-04-12 Švietimo ir mokslo ministro įsakymu Nr. V-651) ir 

Etninės kultūros ugdymo metodines rekomendacijas pradinio ugdymo pedagogams (mokytojo 

knygą) (žr. http://www.upc.smm.lt/ugdymas/pradinis/medziaga.php). Į etnokultūrinio ugdymo 

metodinius būrelius prie savivaldybių suplanuota įtraukti didžiausią etnokultūrinio ugdymo patirtį 

savivaldybėje turinčius ne mažiau kaip 5 pedagogus, atstovaujančius skirtingo amžiaus vaikų 

etnokultūrinį ugdymą (ikimokyklinį, priešmokyklinį, pradinį, pagrindinį ir vidurinį). 2014 m. tokie 

etnokultūrinio ugdymo metodiniai būreliai buvo sudaryti 3-jose savivaldybėse – Kauno m., 

Kretingos r. ir Šilutės r., pasirengta patvirtinti metodinį būrelį Klaipėdos r. savivaldybėje. 

Ši apklausa pasitarnavo įtraukiant naujus narius į Lietuvos etninės kultūros ugdytojų sąjungą 

(įsteigtą 2014-06-28, toliau – LEKUS) bei kuriant jos padalinius pagal savivaldybes, taip pat 

rengiant seminarus etnokultūrinio ugdymo klausimais (bendradarbiaujant EKGT su UPC, ŠMM ir 

LEKUS). 

2014 m. etnokultūrinio ugdymo pedagogų bei mokyklų sąrašai buvo patikslinti ir papildyti, 

nurodant pedagogo kvalifikacinę kategoriją, etnokultūrinio ugdymo kvalifikaciją, konkretų 

etnokultūrinio ugdymo pobūdį (privalomas ar pasirenkamas etninės kultūros dalykas, modulis, 

folkloro ansamblis ar būrelis, renginiai), etnokultūrinio ugdymo patirties stažą, kontaktus.  

Tikslinant sąrašus, savivaldybės buvo sąlyginai priskirtos5 tam tikriems etnografiniams 

regionams – Žemaitijai, Aukštaitijai, Suvalkijai (Sūduvai), Dzūkijai ir Mažajai Lietuvai, atskirai 

išskirta Lietuvos sostinė – Vilniaus miesto savivaldybė (išsamiau žr. toliau lentelę).  

Pagal 2010 m. tyrimo duomenis nustatyta, kad etnokultūrinis ugdymas vyko 213-koje 

mokyklų, kuriose dirbo 276 pedagogai:  

 Žemaitijoje – 77 mokyklos ir 112 pedagogų,  

 Aukštaitijoje – 72 mokyklos ir 110 pedagogų,  

 Suvalkijoje (Sūduvoje) – 13 mokyklų ir 27 pedagogai,  

 Dzūkijoje – 18 mokyklų ir 15 pedagogų,  

 Mažojoje Lietuvoje – 15 mokyklų ir 22 pedagogai,  

 Vilniuje – 18 mokyklų ir 25 pedagogai.  

Visiškai nebuvo duomenų apie etnokultūrinį ugdymą mokyklose iš: 

 Žemaitijos 2-jų savivaldybių: (Mažeikių r. ir Šilalės r.),  

 Aukštaitijos 7-ių savivaldybių (Jonavos r., Molėtų r., Panevėžio r., Utenos r., 

Švenčionių r., Visagino ir Zarasų r.),  

                                                 
5 Kai kurios savivaldybės pagal etnokultūrinius požymius apima du etnografinius regionus (pvz., Kauno r., Jurbarko 

r., Klaipėdos r.), tačiau nuspręsta savivaldybių neskaidyti siekiant prisitaikyti prie etnokultūrinio ugdymo metodinių 

būrelių sudarymo principų. 

http://www.upc.smm.lt/ugdymas/pradinis/medziaga.php
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 Suvalkijos (Sūduvos) 3-jų savivaldybių (Kalvarijos, Kazlų Rūdos ir Prienų r.),  

 Dzūkijos 5-ių savivaldybių (Alytaus m., Birštono, Šalčininkų r., Trakų r. ir Vilniaus 

r.),  

 Mažajai Lietuvai priskirtinos Neringos savivaldybės. 

2014 m. atlikta apklausa parodė žymiai geresnę etnokultūrinio ugdymo padėtį 

etnografiniuose regionuose. Etnokultūrinis ugdymas vyko jau 276-iose mokyklose (prisidėjo 63 

mokyklos), kuriose dirbo 451 pedagogas (padaugėjo 140 pedagogų):  

 Aukštaitijoje – 75 mokyklose 113 pedagogų (padaugėjo 3 mokyklomis ir 3 

pedagogais),  

 Žemaitijoje – 91 mokykloje 136 pedagogai (padaugėjo 14 mokyklų ir 24 

pedagogais),  

 Suvalkijoje (Sūduvoje) – 35 mokyklose 65 pedagogai (padaugėjo 22 mokyklomis ir 

38 pedagogais),  

 Dzūkijoje – 30 mokyklų 59 pedagogai (padaugėjo 12 mokyklų ir 44 pedagogais),  

 Mažojoje Lietuvoje – 21 mokykloje 47 pedagogai (padaugėjo 6 mokyklomis ir 25 

pedagogais),  

 Vilniuje – 24 mokyklose 31 pedagogas (padaugėjo 6 mokyklomis ir 6 pedagogais).  

Sumažėjo savivaldybių, nepateikusių duomenų apie etnokultūrinį ugdymą: 

 Aukštaitijoje – 6 savivaldybės (Molėtų r., Panevėžio r., Utenos r., Švenčionių r., 

Visagino ir Zarasų r.),  

 Žemaitijoje – 1 savivaldybė (Šilalės r.),  

 Suvalkijoje (Sūduvoje) – 2 savivaldybės (Kalvarijos ir Kazlų Rūdos),  

 Dzūkijoje – 2 savivaldybės (Šalčininkų r. ir Vilniaus r.).  

 

IŠVADA 

Tyrimo rezultatai rodo ryškią etnokultūrinio ugdymo plėtrą. Kita vertus, gali būti, kad 2010 

m. dalis savivaldybių buvo pateikusios neišsamius duomenis. Tikėtina, kad ir 2014 m. surinkti 

duomenys gali būti nepilni, nes nuolat atsiranda papildymų iš savivaldybių, LEKUS, UPC ir kitų 

šaltinių (ypač iš pedagogams organizuotų seminarų etnokultūrinio ugdymo tematika). 

 

2010 m. ir 2014 m. duomenų apie etnokultūrinį ugdymą savivaldybėse palyginimas (lentelė) 

 

Savivaldybė Mokyklos Pedagogai Skirtumas 

2010 m. 2014 m. 2010 m. 2014 m.  

ŽEMAITIJA 

Akmenės r.  2 5 3 8 + 3 mokyklos, + 5 pedagogai 

Jurbarko r. 11 18 15 23 + 7 mokyklos, + 8 pedagogai 

Kelmės r. 16 16 26 32 + 6 pedagogai 

Kretingos r.  10 10 13 13  

Mažeikių r. – 1 – 1 + 1 mokykla, + 1 pedagogas 

Palangos m. 1 1 1 1  

Plungės r. 2 2 2 2  

Raseinių r.  1 2 7 8 + 1 mokykla, + 1 pedagogas 
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Rietavo sav. 3 3 3 3  

Skuodo r.  4 4 3 4 + 1 pedagogas 

Šiaulių m. 17 17 29 29  

Šiaulių r. 3 3 3 3  

Šilalės r. –  –  –  –   

Tauragės r.  3 3 3 3  

Telšių r.  4 6 4 6 + 2 mokyklos, + 2 pedagogai 

Viso regione: 77 91 112 136 + 14 mokyklų, + 24 pedagogai 

AUKŠTAITIJA 

Anykščių r. 2 2 2 2  

Biržų r.  6 6 12 12  

Ignalinos r. 4 4 10 10  

Jonavos r. – 1 – 1 + 1 mokykla, + 1 pedagogas 

Joniškio r. 2 2 1 1  

Kaišiadorių r. 12 12 18 18  

Kėdainių r. 4 4 4 4  

Kupiškio r.  10 10 14 14  

Molėtų r. –  –  –  –   

Pakruojo r. 1 1 1 1  

Panevėžio m.  6 6 7 7  

Panevėžio r.  –  –  –  –   

Pasvalio r. 9 9 9 9  

Radviliškio r.  5 6 10 11 + 1 mokykla, + 1 pedagogas 

Rokiškio r. 2 2 2 2  

Ukmergės r.  7 7 19 19  

Utenos r.–  –  –  –  –   

Širvintų r. 2 3 1 2 + 1 mokykla, + 1 pedagogas 

Švenčionių r. –  –  –  –   

Visagino sav. –  –  –  –   

Zarasų r. –  –  –  –   

Viso regione: 72 75 110 113 + 3 mokyklos, + 3 pedagogai 

DZŪKIJA 

Alytaus r. 2 2 3 3  

Alytaus m. – 12 – 37 + 12 mokykla, + 37 pedagogai 

Birštono sav. – 3 – 3 + 3 mokyklos, + 3 pedagogai 

Druskininkų sav. 3 4 2 4 + 1 mokykla, + 2 pedagogai 

Elektrėnų sav. 2 2 2 2  

Lazdijų r. 2 1 1 1 – mokykla 

Šalčininkų r. –  –  –  –   
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Trakų r. –  – –  –  

Varėnos r. 9 6 7 9 – 3 mokyklos, + 2 pedagogai 

Vilniaus r. –  –  –  –   

Viso regione: 18 30 15 59 + 12 mokyklų, + 44 pedagogai 

SUVALKIJA (SŪDUVA) 

Kalvarijos sav. –  –  –  –   

Kauno m. 8 7 16 16 – mokykla 

Kauno r. 3 3 7 8 + 1 pedagogas 

Kazlų Rūdos sav. –  –  –  –   

Marijampolės r. 1 1 1 1  

Prienų r. – 10 – 15 + 10 mokyklų + 15 pedagogų 

Šakių r. 1 14 3 25 + 13 mokyklų, + 22 pedagogai 

Viso regione: 13 35 27 65 + 22 mokyklos, + 38 pedagogai 

MAŽOJI LIETUVA 

Klaipėdos r.  5 5 8 8  

Neringos sav. – 1 – 1 + 1 mokykla, + 1 pedagogas 

Pagėgių sav. 6 6 10 10  

Šilutės r.  4 9 4 28 + 5 mokyklos, + 24 pedagogai 

Viso regione: 15 21 22 47 + 6 mokyklos, + 25 pedagogai 

SOSTINĖ 

Vilniaus m. 18 24 25 31 + 6 mokyklos, + 6 pedagogai 

VISO: 213 276 311 451 + 63 mokyklos, + 140 pedagogų 
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12 priedas 

 

SUTRUMPINIMAI 

 

AM – Aplinkos ministerija 

EKGT – Etninės kultūros globos taryba 

EP – Europos parlamentas  

FM – Finansų ministerija 

KM – Kultūros ministerija 

KRF – Kultūros rėmimo fondas  

KU – Klaipėdos universitetas  

LEU – Lietuvos edukologijos 

universitetas  

LII – Lietuvos istorijos institutas 

LKI – Lietuvių kalbos institutas  

LKTA – Lietuvos kaimo turizmo 

asociacija 

LLKC – Lietuvos liaudies kultūros centras 

LLTI – Lietuvių literatūros ir tautosakos 

institutas  

LMA – Lietuvos muziejų asociacija 

LMKA – Lietuvos meno kūrėjų asociacija  

LMTA – Lietuvos muzikos ir teatro 

akademija 

LRV – Lietuvos respublikos vyriausybė 

LRT – Lietuvos radijas ir televizija 

LMT – Lietuvos mokslo taryba 

LKT – Lietuvos kultūros taryba 

LEKUS – Lietuvos etninės kultūros 

ugdytojų sąjunga  

LRTK –Lietuvos radijo ir televizijos 

komuisija 

SRTRF – Spaudos, radijo ir televizijos 

rėmimo fondas  

Seimo ŠMKK – Seimo Švietimo, mokslo 

ir kultūros komitetas 

ŠMM – Švietimo ir mokslo ministerija 

ŠU – Šiaulių universitetas  

TTK – Seimo Teisės ir teisėtvarkos 

komitetas 

UPC – Ugdymo plėtotės centras 

URM – Užsienio reikalų ministerija 

VDA – Valstybinė dailės akademija  

VDU – Vytauto Didžiojo universitetas 

VEKC – Vilniaus etninės kultūros centras  

VKPK – Valstybinė kultūros paveldo 

komisija 

VLKK – Valstybinė lietuvių kalbos 

komisija 

VRM – Vidaus reikalų ministerija 

VSTT – Valstybinė saugomų teritorijų 

tarnyba prie AM 

VU – Vilniaus universitetas 

ŽTK – Seimo Žmogaus teisių komitetas 

ŽŪM –Žemės ūkio ministerija
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ETNINĖS KULTŪROS GLOBOS TARYBOS ATASKAITA 

 

 

2014-01-01 – 2014-12-31 

 

 

 

 
EKGT PIRMININKAS 

 

 

VIRGINIJUS JOCYS 

 

 

 

 

 

 

 

 
Etninės kultūros globos tarybos 2014 metų veiklos ataskaitą 

parengė EKGT sekretoriatas 
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