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ĮVADAS 

 

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

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

valstybinės globos pagrindų įstatymas ir LR Seimo 2016 m. lapkričio 8 d. nutarimas Nr. XII-2765 

„Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2004 m. lapkričio 2 d. nutarimo Nr. IX-2532 „Dėl Etninės 

kultūros globos tarybos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“, LR Seimo 2016 m. gruodžio 15 d. 

nutarimas Nr. XIII-112 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2016 m. lapkričio 8 d. nutarimo Nr. XII-

2765 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2004 m. lapkričio 2 d. nutarimo Nr. IX-2532 „Dėl Etninės 

kultūros globos tarybos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo“. 

EKGT tikslas – etninės kultūros valstybinės globos stiprinimas, tautinės savimonės 

išsaugojimas ir etninės kultūros tęstinumas bei lygiavertis Lietuvos dalyvavimas pasaulio tautų 

kultūriniame gyvenime.  

Funkcijos ir kompetencija: teikti išvadas Seimui ir Vyriausybei strateginiais etninės kultūros 

valstybinės globos ir politikos formavimo bei nematerialaus kultūros paveldo apsaugos klausimais; 

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 sudėtis. EKGT sudaro 21 narys, kuriuos Etninės kultūros globos tarybos nuostatų 

nustatyta tvarka skiria ir atšaukia Lietuvos Respublikos Seimas (Seimo Kultūros komiteto teikimu). 

Į Tarybą narius deleguoja su etninės kultūros globa ir plėtra tiesiogiai susijusios institucijos ir 

organizacijos, teikdamos po vieną narį, turintį ne mažesnę kaip 3 metų patirtį etninės kultūros 

srityje: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Lietuvos istorijos institutas, Lietuvos 

tautodailininkų sąjunga, Lietuvių etninės kultūros draugija, Lietuvos kraštotyros draugija, Lietuvos 

ramuvų sąjunga, Lietuvių katalikų mokslo akademija, Lietuvos etninės kultūros ugdytojų sąjunga, 

Lietuvos muzikos ir teatro akademija, Klaipėdos universitetas, Šiaulių universitetas, Vytauto 

Didžiojo universitetas, Lietuvos edukologijos universitetas, Lietuvos liaudies buities muziejus, 

Lietuvos nacionalinis kultūros centras, Vilniaus etninės kultūros centras ir regioninės etninės 

kultūros globos tarybos (toliau – regioninės tarybos). Tarybos kadencija – 4 metai.  

Ataskaitinio laikotarpio EKGT personalinė sudėtis (žr. 1 priedą) LR Seimo buvo patvirtinta 

2013 m. gruodžio 19 d. nutarimu Nr. XII-713, EKGT pirmininku keturių metų kadencijai išrinktas 

Virginijus Jocys, patvirttintas 2014 m. sausio 21 d. Seimo nutarimu Nr. XII-759.  

LR Seimas 2017 m. gruodžio 12 d. nutarimu Nr. XIII-887 „Dėl Etninės kultūros sudėties“ 

patvirtino naujos kadencijos Tarybos sudėtį (naują personalinę Tarybos sudėtį žr. 2 priede).  

 

Lietuvos etnografiniuose regionuose veikia EKGT padaliniai – regioninės etninės kultūros 

globos tarybos:  

 Aukštaitijos regioninė etninės kultūros globos taryba (toliau – Aukštaitijos taryba),  



Etninės kultūros globos tarybos veiklos ataskaita_________________________         _2017            

4 

 

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

(Dainavos) taryba),  

 Mažosios Lietuvos regioninė etninės kultūros globos taryba (toliau – Mažosios Lietuvos 

taryba),  

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

(Sūduvos) taryba),  

 Žemaitijos regioninė etninės kultūros globos taryba (toliau – Žemaitijos taryba). 

Regioninių tarybų narių bendras skaičius 2017 m. – 114 narių (personalinę regioninių tarybų sudėtį 

žr. 3 priede). 

Remiantis LR Seimo valdybos 2016 m. birželio 8 d. sprendimu Nr. SV-S-1572 „Dėl Seimo 

valdybos 2014 m. birželio 19 d. sprendimo Nr. SV-S-683 „Dėl Lietuvos Respublikos etninės 

kultūros globos tarybos sekretoriato didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių 

pagal darbo sutartis, pareigybių skaičiaus“ pakeitimo“ EKGT adminitracijos didžiausias leistinas 

valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių skaičius – 12. 

 

 

 

 I. ETNINĖS KULTŪROS GLOBOS TARYBOS VEIKLA 2017 M. 

 

2017 metai buvo baigiamieji EKGT kadencijos, trukusios nuo 2013-12-19 iki 2017-12-12 m., 

veiklos metai.  

Iš viso per 2017 metus surengta 10 šios kadencijos EKGT posėdžių (jų protokolų santraukas 

žr. 5 priede), kurie vyko kas mėnesį (išskyrus liepos ir rugpjūčio mėn.), taip pat 21 regioninių tarybų 

posėdis (jų protokolų santraukas žr. 6 priede). Taip pat surengtas 1 bendras išplėstinis EKGT ir 

regioninių tarybų atstovų posėdis (protokolo santrauką žr. 7 priede). Be to, ataskaitinių metų 

pabaigoje buvo surengtas vienas naujosios kadencijos EKGT posėdis. 

2017 m. EKGT veikla buvo grindžiama 2017 m. kalendoriniu veiklos planu, patvirtintu 

EKGT 2016-12-13 nutarimu Nr. TN-11 (žr. 4 priedą). Toliau pateikiama ataskaita palyginant 

suplanuotus ir 2017 m. įgyvendintus EKGT darbus.  
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EKGT SUPLANUOTŲ UŽDAVINIŲ 2017 M. ĮGYVENDINIMAS 
 

Tema Suplanuoti darbai Neplaniniai 

darbai 

Veiklos produktai
1
 EKGT siūlymų ir sprendimų 

realizacija 

1. Tarybos 

2017 m. 

strateginis 

veiklos 

planas 

Tarybos 2017 m. 

strateginio ir 

kalendorinio veiklos 

planų tvirtinimas  

  2017-01-23 EKGT posėdyje bendru sutarimu buvo pritarta 

EKGT 2017–2019 m. strateginiam veiklos planui. 

 2017-02-02 Mažosios Lietuvos taryba patvirtino savo 2017 

metų veiklos planą. 

 2017-02-17 Žemaitijos regioninė taryba patvirtino savo 2017 

m. veiklos planą. 

 2017-02-22 Aukštaitijos regioninė taryba aptarė savo 2017 m. 

kalendorinio veiklos plano projektą ir jam iš esmės pritarė. 

 2017-02-23 Suvalkijos (Sūduvos) regioninė taryba patvirtino 

savo 2017 metų veiklos planą. 

 2017-03-31 Dzūkijos (Dainavos) taryba patvirtino 2017 m. 

veiklos planą. 

 2017-12-12 EKGT posėdyje buvo svarstytas ir preliminariai 

tvirtintas EKGT 2018 m. veiklos planas. 

 2017-12-12 Suvalkijos (Sūduvos) tarybos posėdyje svarstytas 

Suvalkijos (Sūduvos) tarybos 2018 m. veiklos planas. 

 2017-12-29 Dzūkijos (Dainavos) tarybos posėdyje svarstytas 

Dzūkijos (Dainavos) tarybos 2018 m. veiklos planas. 

 

2. Etninės 

kultūros 

plėtrą 

reglamentuoj

antys teisės 

aktai 

2.1. Etninės kultūros 

plėtros prioritetų 2017 

m. nustatymas ir sklaida  

  EKGT 2016-12-13 nutarimu Nr. TN-10 patvirtino 2017 metų 

etninės kultūros plėtros prioritetų sąrašą: 1) Ugdyti pagarbą 

tautiniam kostiumui, skatinti tradicinės dėvėsenos pažinimą ir 

sklaidą; 2) Skatinti įvairius etnokultūrinės veiklos būdus, 

padedančius pažinti piliakalnių istorinę ir kultūrinę reikšmę, 

stiprinant lietuvišką tapatybę; 3) Plėtoti etnokultūrinį ugdymą visose 

švietimo įstaigose, skatinti etninės kultūros specialistų aukštosiose 

mokyklose rengimą, užtikrinant su etnine kultūra susijusių mokslo 

 EKGT 2016-12-13 

nutarimas TN-10 „Dėl 2017 

metų etninės kultūros plėtros 

prioritetų sąrašo patvirtinimo“ 

buvo išplatintas visoms 

regioninėms taryboms. 

                                                 

1

  
 

Terminas produktas pasirinktas vadovaujantis Valstybės kontrolės naudota terminija vertinant EKGT ir kitų institucijų veiklą. 
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Tema Suplanuoti darbai Neplaniniai 

darbai 

Veiklos produktai
1
 EKGT siūlymų ir sprendimų 

realizacija 

sričių išlikimą; 4) Aktyviau remti lietuvių etninės kultūros raišką 

etninėse lietuvių žemėse ir lietuvių bendruomenėse užsienio šalyse, 

užtikrinant artimesnius ryšius su Lietuva; 5) Skatinti etnografinių 

regionų savitumo išsaugojimą ir šių regionų administracinio statuso 

įtvirtinimą. 

 2017-02-02 Mažosios Lietuvos taryba patvirtino 2017 metų 

etninės kultūros plėtros prioritetus Mažosios Lietuvos regionui. 

 2017-02-22 Aukštaitijos taryba patvirtino 2017 metų etninės 

kultūros plėtros prioritetus Aukštaitijos regionui.  

 EKGT 2017-12-13 nutarimu Nr. TN-5 patvirtino  2018 metų 

etninės kultūros plėtros prioritetų sąrašą: 1) Stiprinti etninės kultūros 

pažinimą bei puoselėjimą, siekti išsaugoti etnografinių regionų 

savitumą; 2) Stiprinti etnokultūrinę savimonę ir lietuvišką tapatybę 

įgyvendinant Lietuvos šimtmečio minėjimo programos priemones; 

3) Remti lietuvių etninės kultūros raišką etninėse lietuvių žemėse ir 

lietuvių bendruomenėse užsienio šalyse, užtikrinti glaudesnius 

ryšius su Lietuva; 4) Aktualizuoti etninės kultūros svarbą mokslo, 

švietimo ir kultūros sistemoje; 5) Nustatyti etninės kultūros 

specialistų poreikį įvairiose valstybės ir visuomenės gyvenimo 

srityse. 

 1017-12-18 Aukštaitijos tarybos posėdyje patvirtinti 2018 metų 

etninės kultūros plėtros prioritetai Aukštaitijos regionui. 

 2017-12-29 Dzūkijos (Dainavos) tarybos posėdyje aptarti 2018 

metų etninės kultūros plėtros prioritetai Dzūkijos (Dainavos) 

regionui.  

2.2. KM patvirtinto 

Etninės kultūros plėtros 

veiksmų plano 2015-

2018 m. įgyvendinimo 

stebėsena 

 Neįgyvendinta  

2.3. Etninės kultūros 

plėtros valstybinės 

programos naujo etapo 

 Iš esmės neįgyvendinta: 

 2017-06-13 EKGT posėdyje nutarta: sudaryti Etninės kultūros 
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Tema Suplanuoti darbai Neplaniniai 

darbai 

Veiklos produktai
1
 EKGT siūlymų ir sprendimų 

realizacija 

rengimo inicijavimas ir 

dalyvavimas ją rengiant 

plėtros valstybinės programos 2019 – 2026 metams koncepcijos 

parengimo grupę (V. Jocys, V. Tumėnas, V. Griškevičienė, D. 

Urbanavičienė, N. Balčiūnienė, J. Rudzinskas) ir parengus 

koncepciją kreiptis į LRV dėl programos rengimo inicijavimo.  

2.4. Etninės kultūros 

plėtros programų 

savivaldybėse rengimo 

inicijavimas ir (ar) 

programų įgyvendinimo 

vertinimas, Etninės 

kultūros globos tarybų 

veiklos savivaldybėse 

stebėsena 

  2017-02-22 Aukštaitijos tarybos posėdyje analizuota Kaišiadorių 

rajono Etninės kultūros plėtros programa.   

 2017-11-08 Aukštaitijos tarybos posėdyje aptarta Jonavos rajono 

etninės kultūros plėtros programa. 

 2017-06-30 Dzūkijos (Dainavos) tarybos posėdyje analizuotos 

šio regiono savivaldybėse vykdomos Etninės kultūros plėtros 

programos.  

 2017-06-28 Mažosios Lietuvos tarybos posėdyje analizuota 

Klaipėdos rajone sukaupta patirtis, vykdant Etninės kultūros plėtros 

programą.  

Etninės kultūros plėtros 

programos aptartos  su 

savivaldybių atstovais, 

kuriems pateiktos ekspertinės 

pastabos ir gerosios patirties 

vertinimai. 

3. Etninės 

kultūros 

integravimas 

į bendrąją 

kultūros 

politiką 

Lietuvoje 

3.1. Etninės kultūros 

plėtros bei integravimo į 

bendrąją kultūros 

politiką Lietuvoje 

situacijos analizė (pagal 

Etninės kultūros 

tęstinumo ir kaitos 

tyrimų 2016-2022 m. 

programą, toliau – EK 

tyrimų programa). 

  Pagal EK tyrimų programą atliktas A. Vaicekausko tyrimas 

„Etninio paveldo integravimas į pagrindinio ugdymo švietimo 

programas: deklaruojamos tendencijos ir reali būklė“. 

 

 A.Vaicekausko tyrimas 

paskelbtas EKGT 

svetainėje bei pateiktas 

leidiniui „Etninė 

kultūra 2017“. 

 

3.2. Siūlymų rengimas ir 

teikimas dėl etninės 

kultūros integravimo į 

bendrąją kultūros 

politiką 

  2017-01-17 EKGT posėdyje svarstė Lietuvos kultūros tarybai 

pirmajam 2017 m. finansavimo etapui pateiktų etninės kultūros 

projektų rėmimą. Nutarta:  1) Siūlyti Lietuvos kultūros tarybai 

tinkamai subalansuoti visų svarbiausių kultūros sričių finansavimą 

(tuo tikslu etninės kultūros srities programų finansavimas turėtų 

padidėti iki 15 proc.) ir nustatyti visoms programoms vienodus 

finansuojamų projektų ribinius teigiamo įvertinimo ir realiai skirto 

finansavimo balus. 2) Siūlyti įtraukti į LR Kultūros ministerijos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ekgt.lt/media/dokumentai/veikla/Tyrimai/2017tyrimai/Vaicekauskas_tyrimas.pdf
http://ekgt.lt/media/dokumentai/veikla/Tyrimai/2017tyrimai/Vaicekauskas_tyrimas.pdf
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Tema Suplanuoti darbai Neplaniniai 

darbai 

Veiklos produktai
1
 EKGT siūlymų ir sprendimų 

realizacija 

Kolegiją bei Kultūros ir meno tarybą etninės kultūros srities 

atstovus, o siekant, kad Lietuvos kultūros taryboje atsirastų didesnė 

etninės kultūros atstovavimo galimybė, siūlyti įstatymo pataisas dėl 

Tarybos rinkikų sudėties, kad į ją galėtų deleguoti savo atstovą ir 

EKGT. 

 2017-01-30 EKGT raštu Nr. S-18 „Dėl pirmajam 2017 m. 

finansavimo etapui Lietuvos kultūros tarybai pateiktų etninės 

kultūros projektų rėmimo“ kreipėsi į Lietuvos kultūros tarybą 

(toliau – LKT), pateikdama pirmajam 2017 m. finansavimo etapui 

pateiktų etnokultūrinių projektų  finansavimo rezultatų kitų sričių 

projektų kontekste analizę ir siūlydama padidinti etninei kultūrai ir 

tautodailei skiriamą finansavimą iki 15%, atskirti šią sritį nuo 

profesionalaus meno ir sukurti atskirą programą, taip pat nustatyti 

visoms sritims vienodus finansuotinų projektų ribinius vertinimo 

balus bei įtraukti etninės kultūros srities atstovą į LKT. 

 2017-03-27 Mažosios Lietuvos tarybos posėdyje aptarta 

rezoliucija, adresuota LR Seimui, Vyriausybei, Kultūros ministrei 

dėl etninės kultūros probleminės situacijos. 

 2017-03-10 EKGT raštu Nr. S-48 „Dėl Nacionalinio muziejaus 

statuso suteikimo Lietuvos liaudies buities muziejui“ kreipėsi į 

Seimo Kultūros komitetą, KM, Lietuvos valstybės atkūrimo 

šimtmečio minėjimo programos įgyvendinimo koordinavimo 

komisiją siūlydama suteikti Lietuvos liaudies buities muziejui 

nacionalinio muziejaus statusą. 

 2017-03-14 EKGT posėdyje nutarta  ypatingą dėmesį skirti LR 

Seimo 2017 m. II (pavasario) sesijos darbų programos antrajame ir 

devintajame skirsniuose numatytiems projektams iš švietimo, 

mokslo, kultūros ir sporto srities, siekiant užtikrinti deramą dėmesį 

etninei kultūrai 

 2017-03-14 EKGT posėdyje svarstytas „Vilniaus atminties 

kultūros puoselėjimo programos“ projektas. Nutarta: 1. Sudaryti 

Vilniaus miestui reikšmingų etnokultūrinių reiškinių bei asmenybių 

sąrašą ir pateikti jį Vilniaus miesto savivaldybei. 2. Įtraukti į 

 

 

 

 

 LKT 2017-02-23 raštu Nr. 

52(6.1) atsakė, kad paskelbus 

finansavimo rezultatus, vis dar 

pastebima tendencija vertinti 

finansavimo skirstymą ne 

bendrame finansuotų projektų 

kontekste, o tik per 

atstovaujamos kultūros ar 

meno srities prizmę, kartais 

iškreipiant tikrą finansavimo 

situaciją. 

 

 

 KM 2017-03-27 raštu Nr. 

S2-793 atsakė, kad KM 

neplanuoja teikti Vyriausybei 

svarstyti klausimo dėl 

nacionalinio muziejaus statuso 

suteikimo respublikiniam 

muziejui. 
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Tema Suplanuoti darbai Neplaniniai 

darbai 

Veiklos produktai
1
 EKGT siūlymų ir sprendimų 

realizacija 

siūlymus su mitologiniu, sakraliniu, legendiniu paveldu susijusius 

Vilniaus miesto objektus bei vietas.    

 EKGT 2017-04-07 raštu Nr. S-69 „Dėl Vilniaus atminties 

kultūros puoselėjimo programos“ pateikė Vilniaus miesto 

savivaldybei keletą etnologų siūlymų dėl Vilniaus atminties kultūros 

puoselėjimo programos. 

 2017-03-21 EKGT raštu Nr. S-56 „Dėl Etninės kultūros globos 

tarybos ekspertų dalyvavimo su etnine kultūra susijusių klausimų 

svarstyme“ kreipėsi į LRV, ŽŪM, KM, ŠMM ir KAM, siūlydama 

kviesti EKGT ekspertus dalyvauti su etnine kultūra susijusių 

klausimų svarstyme pastoviose ir laikinose stebėsenos ar darbo 

grupėse, strateginių planų ar programų kūrime. 

 2017-03-27 Mažosios Lietuvos tarybos posėdyje Priekulėje 

diskutuota dėl etninės kultūros projektų finansavimo. 

 2017-04-05 EKGT atstovai dalyvavo Seimo Kultūros komiteto 

posėdyje dėl LKT veiklos ir etninei kultūrai skiriamo finansavimo. 

 2017-04-11 EKGT posėdyje nutarta kreiptis į LR Ūkio 

ministeriją dėl galimybės papildyti profesijų klasifikatorių etninės 

kultūros srities profesijomis, pvz.: folkloro ansamblio vadovas ir kt. 

 2017-06-16 EKGT raštu Nr. S-116 „Dėl profesijų 

klasifikatoriaus papildymo“ kreipėsi į Ūkio ministeriją, prašydama į 

Lietuvos profesijų klasifikatorių įtraukti etninės kultūros sferos 

profesijas. 

 2017-05-09 EKGT posėdyje nutarta rekomenduoti Lietuvos 

kultūros ir meno tarybai ruošiant „Lietuvoje rengiamų tęstinių 

tarptautinių meno renginių sąrašą“ naujam etapui, jame išlaikyti 

didžiuosius folkloro festivalius „Skamba skamba kankliai“ ir 

„Baltica“ bei sąrašą papildyti etnokultūriniais festivaliais „Saulės 

žiedas“ ir „Mėnuo Juodaragis“. 

 2017-06-29. EKGT surengė  seminarą-diskusiją „Lietuvos 

savitumo reprezentavimas“, į kurį pakvietė KM, SM, VDA, VU 

Komunikacijos fakulteto, Vilniaus miesto turizmo ir verslo plėtros 

 

 

 Atsakymo iš Vilniaus m. 

savivaldybės negauta. 

 

 

 ŠMM 2017-04-07 raštu Nr. 

SR-1635 informavo, kad 

ŠMM bendradarbiaus su 

EKGT, svarstant ir sprendžiant 

etninės kultūros klausimus.  

 

 

 

 

 

 Atsakymo iš Ūkio 

ministerijos negauta. 
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Tema Suplanuoti darbai Neplaniniai 

darbai 

Veiklos produktai
1
 EKGT siūlymų ir sprendimų 

realizacija 

agentūros, Vilniaus miesto visuomeninės kultūros komisijos 

atstovus. 

 2017-09-29 EKGT raštu Nr. S-162 „Dėl kandidatų į fondo 

ekspertų sąrašą“ kreipėsi į SRTRF teikiant kandidatus į SRTRF 

ekspertų sąrašą (kandidatai atrinkti pagal EKGT ir regioninių tarybų 

rekomendacijas). 

 2017-11-09 EKGT narė N. Balčiūnienė ir vyr. specialistė D. 

Urbanavičienė susitiko su Lietuvos kultūros tarybos darbuotoja 

aptarti etninės kultūros projektų rėmimo klausimus. 

3.3. Siūlymų teikimas 

dėl tradicinių 

kalendorinių švenčių 

statuso 

 Iš esmės neįgyvendinta. 

 2017-09-12 EKGT posėdyje nutarta kviesti vietos ir mokyklų 

bendruomenes aktyviai švęsti pavasario ir rudens lygiadienius bei 

kitas kalendorines šventes, gilinantis į švenčių turinį, paraginti 

didžiųjų miestų etnokultūros centrus į lygiadienių švenčių 

organizavimą aktyviai iš anksto įtraukti bendruomenes.  

 

3.4. Siūlymų teikimas 

dėl Tautos istorinės 

atminties įstatymo 

parengimo 

 Neįgyvendinta 

 

 

4. Atmintinų 

metų 

(Tautinio 

kostiumo, 

Piliakalnių ir 

kt.) 

įgyvendinim

as ir 

stebėsena 

4.1. Tautinio kostiumo 

metų renginių gidos 

parengimas ir 

paskelbimas 

  2017-01-09 EKGT pirmininkas V. Jocys ir pavaduotojas dr. V. 

Tumėnas dalyvavo bendrame posėdyje Lietuvos nacionaliniame 

kultūros centre dėl Tautinio kostiumo metų priemonių vykdymo. 

 2017-01-17 EKGT posėdyje nutarta kreiptis į regionines 

tarybas dėl informacijos Tautinio kostiumo metų renginių gidui. 

 EKGT specialistai regionams, padedant regioninėms taryboms, 

parengė 5-is Tautinio kostiumo metų renginių gidus pagal Lietuvos 

etnografinius regionus: 1) Aukštaitijos, 2) Dzūkijos (Dainavos), 3) 

Mažosios Lietuvos, 4) Suvalkijos (Sūduvos), 5) Žemaitijos. 

 2017-02-22 Aukštaitijos tarybos posėdyje nutarta: 1) Tautinio 

kostiumo metais skleisti žinią apie Kaišiadorių krašto muziejaus 

parengtus filmukus apie šio krašto drabužio istoriją, nešioseną. 2) 

Skatinti kitus krašto muziejus pagal istorinę medžiagą rekonstruoti 

 

 

 

 

 

 

Gidai paskelbti EKGT 

svetainėje.  
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Tema Suplanuoti darbai Neplaniniai 

darbai 

Veiklos produktai
1
 EKGT siūlymų ir sprendimų 

realizacija 

būtent savo krašto tautinį kostiumą. 3) Raginti regiono folkloro 

kolektyvus siekti tautinio kostiumo individualumo. 4) Skatinti 

tradicinio audimo amato puoselėjimą regione.   

 2017-09-12 EKGT posėdyje akcentuotas Tautinio kostiumo 

metų renginių stebėsenos vykdymas. 

 2017-10-19 Žemaitijos tarybos posėdyje aptarti Tautinio 

kostiumo ir Piliakalnių atmintiniems metams skirti regiono 

kultūriniai vyksmai 

 2017-10-26 Suvalkijos (Sūduvos) tarybos posėdyje 

apibendrinti Tautinio kostiumo metais regione vykę kultūriniai 

vyksmai. 

 2017-11-08 Aukštaitijos tarybos posėdyje  aptarti Tautinio 

kostiumo ir Piliakalnių metų rezultatai regione. 

 2017-12-29 Dzūkijos (Dainavos) tarybos posėdyje  apžvelgti 

Tautinio kostiumo ir Piliakalnių metams skirti renginiai, edukacijos, 

kitos veiklos,  procesai, pasiekimai, iškilusios problemos Dzūkijos 

regione. 

 2017-11-16 bendrame EKGT ir regioninių tarybų posėdyje 

nutarta Tautinio kostiumo ir Piliakalnių atmintinų metų rezultatus 

apibendrinti metinėje Tarybos ataskaitoje. 

 Regioninių tarybų nariai bei EKGT specialistai regionams 

atliko Tautinio kostiumo bei Piliakalnių metams skirtų renginių 

stebėseną. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apibendrinantys straipsniai 

pateikti EKGT leidiniui 

„Etninė kultūra“2017. 

4.2. Surengti praktinius 

seminarus apie tautinį 

kostiumą, jo 

sudedamąsias dalis, 

teisingą dėvėjimą (kartu 

su ŽŪM ir LTS) 

  2017-01-17 EKGT posėdyje aptarti Tautinio kostiumo ir 

Piliakalnių metų atidarymo renginiai. Nutarta: 1) Paraginti ir 

pakviesti Regioninių tarybų narius bei etninę kultūrą puoselėjančius 

atstovus dalyvauti EKGT organizuojamame Piliakalnių ir Tautinio 

kostiumo metų atidarymo renginyje 2017-01-27 2) Dalyvauti 

LNKC organizuojamoje konferencijoje, skirtoje Tautinio kostiumo 

metams 2017 vasario 13-14 d. 3) Rekomenduoti EKGT 

Regioninėms taryboms sekti Piliakalnių ir Tautinio kostiumų metų 

priemonių planus regionuose ir dalyvauti jų realizavime ir 
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Tema Suplanuoti darbai Neplaniniai 

darbai 

Veiklos produktai
1
 EKGT siūlymų ir sprendimų 

realizacija 

vertinime. 

 2017-02-23 ir 2017-05-09 Suvalkios (Sūduvos) tarybos 

posėdžiuose aptarta tautinio drabužio populiarinimo veiklos 

organizavimo Sūduvos regione klausimai. 

 2017-04-06 Aukštaitijos regioninės tarybos iniciatyva surengtas 

seminaras „Tautinis kostiumas šiandien ir teisinga jo dėvėsena“ 

Zarasų kultūros centre.  

 2017 m. Mažosios Lietuvos regioninės tarybos narių iniciatyva 

vyko seminarų ciklai Klaipėdoje, Klaipėdos ir Šilutės rajonuose.   

 2017 metais Suvalkijos (Sūduvos) regioninės tarybos narių 

iniciatyva surengtas visų penkių regionų tautinių kostiumų 10-ies 

teorinių ir praktinių seminarų ciklas  Kauno kultūros centre “Tautos 

namai”. 

 2017-10-11 Žemaitijos etninės kultūros globos taryba, 

bendradarbiaudama su Lietuvos nacionaliniu kultūros centru, 

surengė seminarą „Tautinis kostiumas šiandien: dėvėsena ir 

gamyba“ Telšiuose.   

 2017-10-20 Lietuvos parodų ir kongresų centre LITEXPO 

vykusioje mados ir tekstilės parodoje “Baltic fashion and textile 

Vilnius” EKGT globojo tradicinės tekstilės ekspozicijos “Tautinio 

drabužio tradicija ir šiandiena” tautodailininkus. EKGT pirmininkas 

V. Jocys dalyvavo konkurso dalyvių vertinimo komisijoje, 

pasveikino ir apdovanojo laureatus. 

 

 

 

 Dalyvavo šiaurės rytų 

Aukštaitijos rajonų 

etnokultūros puoselėtojai, 

kultūros darbuotojai. 

 M. Lietuvos seminaruose 

dalyvavo apie 5000 žmonių.  

 Seminaruose dalyvavo 

Kauno miesto ir aplinkinių 

rajonų etninės kultūros 

puoselėtojai. 

 Seminaruose dalyvavo 

Žemaitijos etninės kultūros 

puoselėtojai. 

4.3. Surengti 

edukacinius praktinius 

mokymus apie tautinį 

kostiumą, jo 

sudedamąsias dalis, 

teisingą dėvėjimą 

šeštadieninių mokyklų 

sąskrydžio ,,Draugystės 

tiltas“ metu Vokietijoje  

  2017-06-09 – 2017-06-11 EKGT specialistė Žemaitijai S. 

Dacienė kartu su EKGT pirmininku V. Jociu dalyvavo 

tarptautiniame Europos lituanistinių mokyklų vasaros sąskrydyje 

„Draugystės tiltas“ Hamburge, kuris buvo skirtas Tautinio kostiumo 

metams. Per sąskrydį alkas.lt surengtame pokalbyje dalyvavo 

EKGT pirmininkas V. Jocys ir PLB pirmininkė D. Henkė, Tautinių 

mažumų departamento prie LRV direktorė V. Montvydaitė, NLKC 

direktorius S. Liausa.  

 

Apie sąskrydį žr. 

http://draugystestiltas.com/dra

ugystes-tilto-2017-

programa…/   

Apie alkas.lt surengtą 

sąskrydžio dalyvių pokalbį 

žr.: http://alkas.lt/…/mes-ir-jie-

draugystes-tiltas-2017-

litua…/….   
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Tema Suplanuoti darbai Neplaniniai 

darbai 

Veiklos produktai
1
 EKGT siūlymų ir sprendimų 

realizacija 

4.4. Parengti leidinį, 

kuriame pristatomi 

tautinio paveldo 

produktų kūrėjai, 

gaminantys bei 

kuriantys tautinio 

kostiumo dalis (kartu su 

ŽŪM) 

 Iš esmės neįgyvendinta, nors EKGT ėmėsi iniciatyvos: 

 2017-03-24 EKGT raštu Nr. S-60 „Dėl tautinio kostiumo 

specialisto delegavimo konsultuoti Etninės kultūros globos tarybą ir 

visuomenę“ kreipėsi į Lietuvos nacionalinį muziejų, Lietuvos dailės 

muziejų, Lietuvos nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės muziejų, 

Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmus, Lietuvos 

liaudies buities muziejų, Šiaulių „Aušros“ muziejų, Žemaičių 

muziejų „Alka“, Mažosios Lietuvos istorijos muziejų, Panevėžio 

kraštotyros muziejų, Marijampolės kraštotyros muziejų, Lietuvos 

muziejų asociaciją,  siekiant sudaryti ir paskelbti kvalifikuotų ir 

sertifikuotų tautinio kostiumo ar jo dalių gamintojų bei ekspertų-

konsultantų sąrašą. 

 Dauguma rašto adresatų 

neatsakė, išskyrus Šiaulių 

„Aušros“ muziejų, kuris raštu 

2017-04-03 Nr. V.4-197 

delegavo į leidinio sudarymo 

darbo grupę Etnografijos 

skyriaus vedėją S. 

Milvydienę. 

 

4.5. Analizuoti esamą 

teisinę bazę, 

reglamentuojančią 

tautinio kostiumo 

gamybą, parengti 

siūlymus dėl jos 

tobulinimo (kartu su 

KM, ŽŪM, LNKC) 

  2017-02-21 EKGT posėdyje aptartas tautinio drabužio tyrimų 

sistemos ir gamybos tobulinimas. Nutarta palaikyti tautodailininkų 

ir tautinio kostiumo tyrinėtojų siekį įsteigti tautinio drabužio 

informacinį-mokslinį ir konsultacinį centrą (su padaliniais 

etnografiniuose regionuose).  

 2017-10-17 EKGT posėdyje nutarta dėl teisinės bazės, 

reglamentuojančios tautinio kostiumo gamybą, susitikti su LR 

Kultūros ministerijos, LR Švietimo ir mokslo ministerijos, joms 

pavaldžių įstaigų  bei Lietuvos savivaldybių specialistais, 

kuruojančiais tautinio kostiumo gamybą bei įsigijimą. 

 

4.6. Organizuoti Baltų 

vienybės dienas 

Aukštaitijos, Dzūkijos, 

Suvalkijos, Mažosios 

Lietuvos ir Žemaitijos 

regionuose (kartu su 

saugomų teritorijų 

direkcijomis, Lietuvos 

archeologijos draugija ir 

savivaldybėmis) 

  2017-09-12 EKGT posėdyje nutarta: 1) Kviesti vietos ir 

mokyklų bendruomenes aktyviai švęsti pavasario ir rudens 

lygiadienius bei kitas kalendorines šventes, gilinantis į švenčių 

turinį. 2) Paraginti didžiųjų miestų etnokultūros centrus į lygiadienių 

švenčių organizavimą aktyviai iš anksto įtraukti bendruomenes. 3) 

Pakviesti M. K. Čiurlionio menų mokyklą, Vilniaus etninės kultūros 

centrą bei Vilniaus dailės akademiją ir kitas meninio ugdymo 

įstaigas aptarti lygiadienio švenčių patirtį, ieškoti naujų šventės 

išraiškos formų bei erdvių.   

 Taryba kartu su etnografinių regionų – Aukštaitijos, Dzūkijos 

(Dainavos), Mažosios Lietuvos, Suvalkijos (Sūduvos), Žemaitijos 
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Tema Suplanuoti darbai Neplaniniai 

darbai 

Veiklos produktai
1
 EKGT siūlymų ir sprendimų 

realizacija 

regioninių tarybų nariais ir etninės kultūros puoselėtojais (2017-09-

01 raštas Nr. S-146)  kvietė Lietuvoje, Latvijoje ir etninėse žemėse 

bei kituose pasaulio kraštuose paminėti Piliakalnių atmintinus metus 

ir atšvęsti istorinę Baltų vienybės dieną – rugsėjo 22-ąją kalendorinę 

Rudens lygiadienio šventę. EKGT  pirmininkas V. Jocys ir  nariai: 

A. Žičkienė, D. Vyčinienė su kitais etninės kultūros puoselėtojais 

dalyvavo renginyje ant Gedimino pilies kalno.  

 2017-09-18 EKGT raštu Nr. S-158 „Dėl rudens lygiadienio ir 

Baltų vienybės dienos šventės“ kreipėsi į Lietuvos savivaldybių 

Švietimo skyrius, kviesdama visas Lietuvos mokyklų bendruomenes 

paminėti Baltų vienybės dieną, prisijungiant prie Baltų vienybės 

minėjimo laužų arba patiems uždegant ugnį. 

 Regioninių tarybų nariai tapo iniciatoriais Baltų vienybės 

dienos minėjimo daugelyje Lietuvos vietovių. 

4.7. Surengti parodų 

ciklą „Piliakalniai 

tautodailininkų 

darbuose“ (kartu su 

Lietuvos tautodailininkų 

sąjunga – LTS) 

  2017-06-13 EKGT posėdyje pritarta respublikinės parodos-

seminaro „Piliakalniai tautodailininkų darbuose“ surengimui 

Klaipėdoje kartu su Lietuvos tautodailininkų sąjunga. 

 2017-12-05 – 2018-01-02 vyko paroda „Piliakalniai 

tautodailininkų darbuose“ Šilalės Vlado Statkevičiaus muziejuje ir 

jo padalinyje – D. Poškos Baublių muziejuje (organizatoriai: EKGT, 

LTS, Šilalės V. Statkevičiaus muziejus). 

 2017 m. rugsėjo mėnesį EKGT kartu su Suvalkijos (Sūduvos) 

taryba ir LTS surengė tapybos darbų parodą „Piliakalniai 

tautodailininkų darbuose“ Prienų kultūros centre. 

  

4.8. Atlikti tyrimą 

„Vietinės bendruomenės 

ir piliakalniai, 

bendrakultūrinis ryšys ir 

tradicijos“ 

  2017-12-01 EKGT raštu Nr. S-213 „Dėl bendradarbiavimo 

atliekant tyrimą „Vietinės bendruomenės ir piliakalniai, 

bendrakultūrinis ryšys ir tradicijos“ kreipėsi į KAM, Valstybinę 

saugomų teritorijų tarnybą, savivaldybių švietimo skyrius, Lietuvos 

savivaldybių seniūnų asociaciją, Lietuvos kaimo bendruomenių 

sąjungą ir Lietuvos šaulių sąjungą prašant užpildyti anketas 

elektroninėje erdvėje, taip prisidedant prie tyrimo atlikimo. 

 V. Jocys atliko tyrimą „Vietinės bendruomenės ir piliakalniai, 

 Adresatai atsakė 

užpildydami anketas 
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Tema Suplanuoti darbai Neplaniniai 

darbai 

Veiklos produktai
1
 EKGT siūlymų ir sprendimų 

realizacija 

bendrakultūrinis ryšys ir tradicijos“. (Tyrimo metu atlikta 

apklausa) 

 2017-12-15 EKGT pirmininkas V. Jocys dalyvavo  ir skaitė 

pranešimą „Vietinės bendruomenės ir piliakalniai, bendrakultūrinis 

ryšys ir tradicijos“ respublikiniame Lietuvos piliakalnių metų 

uždarymo renginyje Laukuvoje (Šilalės r.).  

4.9. Teikti siūlymus dėl 

Lietuvos valstybės 

atkūrimo šimtmečio 

minėjimo programos 

įgyvendinimo. 

  2017-03-27 Mažosios Lietuvos tarybos posėdyje aptarti 

numatomi Mažosios Lietuvos etnografinį regioną  vienijantys 

renginiai, projektai, skirti Lietuvos valstybės 100-mečiui ir Vydūno 

150-ųjų gimimo metų jubiliejui. 

 2017-04-04 EKGT narė N. Balčiūnienė su Seimo pirmininku 

aptarė istorinių datų paminėjimą Valstybės 100-mečio proga 

Dzūkijos etnografiniame regione 

 2017-10-19 Žemaitijos tarybos posėdyje aptarti Lietuvos 

valstybės atkūrimo 100-mečio minėjimui skirti renginiai Žemaitijos 

etnografiniame regione. 

 

 4.10. Surengti 

konkursą 

„Pasidalink 

istorija apie 

tautinį rūbą 

tremtyje“ 

EKGT kartu su Pasaulio lietuvių bendruomene 2016 m. organizavo 

konkursą „Pasidalink istorija apie tautinį rūbą tremtyje“, kurio 

baigiamasis renginys įvyko 2017 m. vasario 14 d. LR Seime, kur 

buvo išdalintos padėkos konkurso nugalėtojams ir dalyviams. 

Konkursui pateiktos 8 

istorijos, kurių autoriai 

apdovanoti EKGT ir PLB 

dovanomis. 

 4.11. Surengti 

konkursą 

„Tautinis drabužis 

mano šeimos ir 

bendruo-menės 

istorijoje“ 

EKGT kartu su Pasaulio lietuvių bendruomene 2017 metais 

paskelbė konkursą „Tautinis drabužis mano šeimos ir bendruomenės 

istorijoje“. Konkursui atsiųstos 29 istorijos, kurios skelbiamos 

EKGT tinklapyje www.ekgt.lt.  

Konkurso 10 nugalėtojų 

pagerbta konkurso 

baigiamajame reginyje 2018-

02-01 Lietuvos  Nacionalinėje 

Martyno Mažvydo 

bibliotekoje. 

 4.12 Sudaryti 

tautinio kostiumo 

ir jo dalių gamin-

tojų bei ekspertų-

 2017-01-17 EKGT posėdyje nutarta kreiptis į regionines tarybas 

dėl informacijos apie tautinio kostiumo ir jo dalių gamintojus 

bei  ekspertus-konsultantus. 

 EKGT, padedama regioninių tarybų, parengė sudarė tautinio 

Sąrašas parengtas ir  

patalpintas EKGT svetainėje. 

http://www.ekgt.lt/
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konsultantų 

sąrašą.  

kostiumo ir jo dalių gamintojų bei ekspertų-konsultantų sąrašą.  

 4.13. 

Piliakalnių metų 

įgyvendinimas  

 2017-01-05 EKGT pirmininkas V. Jocys susitiko su Šilalės r. 

meru J. Gudausku aptarti EKGT vykdomo Piliakalnių metų 

minėjimo 2017 m. plano. 

 2017-01-27 EKGT kartu su partneriais suorganizavo seminarą 

„Vietinės bendruomenės ir piliakalniai: bendrakultūrinis ryšys ir 

tradicijos“ ir Piliakalnių bei Tautinio kostiumo metų atidarymo 

renginį ant Medvėgalio piliakalnio ir Šiauduvos  kultūros namuose 

(Šilalės r.). EKGT pirmininkas V. Jocys seminare skaitė pranešimą 

„Bendruomenės-bendrakultūrinis ryšys ir tradicijos piliakalnio 

papėdėje”, sudarė  ir išleido pranešimų tezių ir straipsnių rinkinį 

(ISBN 978-9955-9897-3-8) 

 2017-02-23 Suvalkijos (Sūduvos) tarybos posėdyje nutarta 

surinkti informaciją apie regiono piliakalnius. 

 2017-03-23 EKGT raštu Nr. S-59 „Dėl Pietryčių Lietuvos 

piliakalnių lankymo ir tvarkymo“ pakvietė VKPK kartu su 

ministerijomis suorganizuoti pietryčių Lietuvos piliakalnių 

aplankymą, surengiant mokomąjį renginį su piliakalnių istorijos ir 

kultūros pristatymais, liaudiškais žaidimais, pabendravimu su 

vietinėmis bendruomenėmis ir tuo pačiu sutvarkant piliakalnių 

teritoriją. 

 2017-03-28 Žemaitijos tarybos posėdyje nutarta skatinti 

savivaldybes išsirinkti savo globojamą piliakalnį. 

 2017-03-31 Dzūkijos (Dainavos) tarybos posėdyje aptartas 

projektas „Piliakalnių kelias“. Nutarta sudaryti piliakalnių 

interaktyvų žemėlapį, pagal galimybes skatinti asociacijos įkūrimą. 

 2017-04-24 EKGT narė N. Balčiūnienė kartu su Seimo nariu R. 

Šarknicku  dalyvavo pasitarime Alytuje dėl Piliakalnių metų 

paminėjimo Dzūkijos etnografiniame regione, aptarė Piliakalnio 

kelio sudarymo maršrutą, su tuo susijusius Alytaus apskrities 

savivaldybių, kultūros švietimo įstaigų, bendruomenių veiklos 

 

 

 

 

 Dalyvavo 110 žmonių. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Atsakymų į EKGT raštą 

negauta. 
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planus. 

 2017-05-09 Suvalkijos (Sūduvos) tarybos posėdyje nutarta 

pasiūlyti savivaldybių Paminklosaugos skyriams prie labiausiai 

žinomų ir lankomų piliakalnių įrengti žemėlapius su visais regiono 

piliakalniais; siūlyti bendrojo lavinimo mokykloms keletą pamokų 

rengti ant piliakalnių, komplektuoti, eksponuoti ir pristatyti 

piliakalnių foto ir tapybos parodas. 

 2017-10-26 Suvalkijos (Sūduvos) tarybos posėdyje aptarti 

Piliakalnių metų proga vykę renginiai ir kiti kultūriniai vyksmai. 

 4.14. Siūlymų dėl 

atmintinų metų 

skelbimo teikimas 

 2017-04-19 EKGT pirmininkas V. Jocys dalyvavo ir pasisakė 

Seime vykusiame Seimo Laikinosios Žemaičių grupės pasitarime 

dėl Žemaitijos 800 metų sukakties (1219 m. - 2019 m.) paminėjimo 

programos rengimo. 

 2017-06-13 EKGT posėdyje nutarta: 1) siūlyti LR Seimo 

komitetams svarstyti tokias atmintinų metų temas – Tautinės 

mokyklos, Vietovardžių, Tautodailės. 2) Atmintinų metų seką 

nustatyti po konsultacijų ir diskusijų su atsakingomis institucijomis. 

 2017-11-08 EKGT raštu Nr. S-188 „Dėl atmintinų metų 

skelbimo 2018–2021 m.“ kreipėsi į LR Seimo Valstybės istorinės 

atminties komisiją, Kultūros komitetą, Švietimo ir mokslo komitetą,                                                                                                                                                                                                                                                        

Laikinąją etninės kultūros grupę siūlant 2018-uosius metus paskelbti 

Simono Daukanto, 2019-uosius – Vietovardžių, 2020-uosius – 

Tautodailės, 2021-uosius – Tautinės mokyklos metais. 

 2017-11-16 Papilėje (Akmenės r.) vyko EKGT surengta 

konferencija „Etninė kultūra ir tapatybės ugdymas“, dedikuota 

Simono Daukanto 225-ųjų gimimo metinių ir Lietuvos 

valstybingumo atkūrimo 100-mečio įprasminimui. 

 2017-11-24 EKGT raštu Nr. S-205 „Dėl Tautodailės atmintinų 

metų skelbimo“ kreipėsi į LTS prašant pateikti argumentus, kiek 

atmintinų metų paskelbimas gali prisidėti prie tautodailės ir amatų 

plėtros skatinimo, tautinės ir etnokultūrinės tapatybės bei pilietinės 

brandos stiprinimo. 

 LTS 2017-12-06 raštu Nr. 

17/22 išreiškė pritarimą 

Tautodailės metų paskelbimo 

iniciatyvai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalyvavo 90 žmonių. 

 

 

 

 

 

 VLKK 2017-12-15 raštu 
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 2017-11-24 EKGT raštu Nr. S-206 „Dėl 2019-ųjų metų 

paskelbimo Vietovardžių atmintinais metais“ kreipėsi į VLKK, LKI, 

LLTI, LII kviečiant šias institucijas pateikti savo pastebėjimus ir 

pritarimą Vietovardžių atmintinų metų paskelbimui. 

Nr. S1-465 (1.7) ir LKI 2017-

12-04 raštu Nr. (1.8)S-397 

pritarė iniciatyvai 2019-uosius 

metus skelbti Vietovardžių 

metais. 

 

5. 

Etnografinių 

regionų 

globa 

5.1. Etnografinių 

regionų heraldikos 

įteisinimo ir naudojimo 

inicijavimas 

  2017-04-11 EKGT posėdyje nutarta: 1) Siūlyti etnografinių 

regionų: Aukštaitijos, Dzūkijos (Dainavos), Suvalkijos (Sūduvos), 

Mažosios Lietuvos ir Žemaitijos visuomeninėms organizacijoms, 

kūrusioms heraldinius ženklus  (vėliavas, herbus) ir derinusioms 

juos su LR Heraldikos komisija, atnaujinti  ir sukomplektuoti 

etaloninius pavyzdžius, prieinamus LR Heraldikos komisijai ir  šių 

regionų žmonėms. 2) Paraginti Mažosios Lietuvos regiono 

savivaldybių atstovus ir visuomenines organizacijas greičiau išrinkti 

herbo simboliką, suderinus su LR Heraldikos komisija sukurti 

herbą, pagaminti jo ir  istorinės Mažosios Lietuvos vėliavos 

etalonus. 3). Pakartotinai kreiptis į LR Seimo Kultūros komitetą ir 

LR Prezidentūrą dėl etnografinių regionų heraldinių ženklų (vėliavų 

ir herbų) tvirtinimo LR Prezidentės dekretu, papildant Lietuvos 

Respublikos valstybės herbo, kitų herbų ir herbinių ženklų 

įstatymą“  4 skirsnio 10 straipsnio 1 dalį. 

 2017-06-16 EKGT raštu Nr. S-115 „Dėl Mažosios Lietuvos 

heraldinių ženklų“ kreipėsi į Mažosios Lietuvos regiono 

savivaldybes, ragindama operatyviau spręsti Mažosios Lietuvos 

etnografinio regiono heraldinių ženklų sukūrimo klausimą. 

 2017-06-28 Mažosios Lietuvos tarybos posėdyje aptartas 

Mažosios Lietuvos etnografinio regiono heraldikos projektas. 

 2017-08-28 Mažosios Lietuvos tarybos posėdyje pritarta 

etnografinio Mažosios Lietuvos etnografinio regiono herbo 

projektui ir nutarta jį teikti  Heraldikos komisijai. 

 Mažosios Lietuvos taryba pateikė Mažosios Lietuvos 

etnografinio regiono herbo projektą Heraldikos komisijai. 

 2017-10-27 EKGT raštu Nr. S-179 „Dėl Lietuvos heraldikos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pagėgių savivaldybė ir 

Klaipėdos m. savivaldybė 

raštu informavo, kad Mažosios 

Lietuvos regiono savivaldybės 

2015 m. pasirašė kultūrinio 

bendradarbiavimo sutartį dėl 

Mažosios Lietuvos heraldikos 

sukūrimo ir tikisi, kad ji bus 

sukurta metų pabaigoje. 

 

 Heraldikos komisija 

atmetė pateiktą Mažosios 
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komisijos posėdžio protokolo nutarties išrašo“ kreipėsi į Lietuvos 

heraldikos komisiją, prašydama informacijos dėl Mažosios Lietuvos 

etnografinio regiono heraldinių ženklų pateikimo ir derinimo 

tvarkos.  

 2017-11-11 Mažosios Lietuvos regioninės tarybos posėdyje 

nutarta: 1) kreiptis į Heraldikos komisiją  dėl konkrečių 

argumentuotų pastabų apie pateiktą herbo projektą. 2) Prašyti 

dailininkės J.Bizauskienės paruošti eskizus su ML vėliavos 

spalvomis. 3) Herbo skydininkai – riteris atidengtu veidu ir baltų 

moteris. 

Lietuvos etnografinio regiono 

herbo projektą. 

 

 Laukiama argumentuoto 

atsakymo iš Heraldikos 

komisijos, kodėl atmestas 

Mažosios Lietuvos heraldikos 

projektas. 

5.2. Etninės kultūros 

būklės Lietuvos 

etnografiniuose 

regionuose stebėsena ir 

vertinimas 

  2017-03-27 Mažosios Lietuvos tarybos posėdyje aptartos 

projekto „Lietuvininkų tarmės mokyklėlė“ veiklų plėtojimo 

galimybės. 

 2017-03-27 Mažosios Lietuvos tarybos posėdyje aptartas senųjų 

kapinių tvarkymo švietėjiškos veiklos pristatymas savivaldybių 

bendruomenių lyderiams, seniūnams, mokyklų vadovams. 

 2017-03-27 Mažosios Lietuvos tarybos posėdyje nutarta prisidėti 

Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos 

institutui organizuojant susitikimą su Tautinių mažumų 

departamentu prie LRV dėl Klaipėdos krašto konfesinio paveldo 

apsaugos problemų.  

 2017-03-28 Žemaitijos tarybos posėdyje nutarta bendradarbiauti 

su Rietavo Oginskių istorijos muziejumi ir skleisti apie jį 

informaciją. 

 2017-03-31 Dzūkijos (Dainavos) tarybos posėdyje aptartos 

Punios – Mažosios Lietuvos kultūros sostinės 2017 m. - kultūros 

aktualijos. 

 2017-03-31 Dzūkijos (Dainavos) tarybos posėdyje aptartas 

Dzūkijos (Dainavos) regioninės tarybos įkūrimo 15 metų 

paminėjimas. 

 2017-05-09 Suvalkijos (Sūduvos) tarybos posėdyje nutarta 

inicijuoti nuorodos į signataro P. Dovydaičio gimtinę pastatymą.   
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 2017-05-16 EKGT narė N. Balčiūnienė dalyvavo pasitarime 

Dieveniškių verslo ir technologijų mokykloje, kur buvo aptarta 

tradicinių amatų mokymo plėtra ir etninės kultūros renginių sklaida 

Dieveniškių krašte. 

 2017-05-25 Mažosios Lietuvos tarybos ir Klaipėdos universiteto 

atstovai susitiko su Tautinių mažumų departamento prie LRV 

direktore V.Montvydaite ir aptarė Klaipėdos krašto konfesinio 

paveldo apsaugos problemas. Nutarta organizuoti seminarą kartu su 

įvairių tautinių mažumų ir konfesinių bendruomenių atstovais bei 

paveldo specialistais. 

 2017-06-28 Mažosios Lietuvos tarybos posėdyje nutarta 

dalyvauti įgyvendinant regioninį projektą „Vėtrungių kelias“. 

 2017-08-28 Mažosios Lietuvos tarybos posėdyje nutarta 

bendradarbiauti vykdant LMT finansuojamą projektą „Klaipėdos 

kraštas 1945-1960 m.: naujos visuomenės kūrimasis ir jo atspindžiai 

šeimų istorijose“.  

 2017-06-30 Dzūkijos (Dainavos) tarybos posėdyje paminėtas 

Dzūkijos (Dainavos) regioninės tarybos įkūrimo 15 metų jubiliejus. 

 2017-10-18 EKGT narė N. Balčiūnienė dalyvavo kartu su ŠMM 

atstovais pasitarime Dieveniškių verslo ir technologijų kolegijoje, 

kur sprendė patalpų  pritaikymo galimybes tradicinių amatų 

mokymams. 

 2017-10-19 Žemaitijos tarybos posėdyje aptarta Žemaitijos 

tarybos įsteigimo 15 metų sukaktis.  

 2017-10-25 Dzūkijos (Dainavos) tarybos posėdyje aptarta 

„Grybų šventės“ reikšmė  Dzūkijos (Dainavos) regiono etninės 

kultūros  puoselėjime ir skleidime. 

 2017-10-25 Dzūkijos (Dainavos) tarybos posėdyje aptarta  

Dargužių amatų centro veikla kaip švietimo ir kultūros plėtojimo, 

regiono savitumo kūrimo pavyzdys, šios veiklos plėtojimo 

sunkumai.  

 2017-10-26 Suvalkijos (Sūduvos) tarybos posėdyje aptartos 
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Marijampolės – Lietuvos kultūros sostinės – kultūrinio gyvenimo 

aktualijos.   

 2017-11-08 Aukštaitijos tarybos posėdyje nutarta skatinti krašto 

muziejus rengti edukacines programas pagal autentišką savo krašte 

ekspedicijų metu užrašytą medžiagą.  

 2017-11-08 Aukštaitijos tarybos posėdyje aptarta Aukštaitijos 

tarybos įsteigimo 15 metų sukaktis. 

 2017-11-16 bendrame EKGT ir regioninių tarybų  

posėdyje Regioninių etninės kultūros globos tarybų 15 metų 

sukakties proga pagerbti šie Regioninių tarybų nariai už aktyvų 

dalyvavimą tarybų kūrimosi metu ir šiandien: Aukštaitijos taryboje 

– Z. Mackevičienė, J. Balnytė, R. Stumburienė, Mažosios Lietuvos 

taryboje – V. Griškevičienė, N. Sliužinskienė, S. Pocytė, Dzūkijos 

(Dainavos) taryboje – O. Drobelienė, V. Čaplikas, Suvalkijos 

(Sūduvos) taryboje – K. Subačius, O. B. Surdokienė, A. 

Vaškevičius, Žemaitijos taryboje – R. Vildžiūnienė, V. Vaivada, S. 

Kasparavičius. 

5.3. Siūlymų dėl 

administracinės-

teritorinės reformos 

teikimas 

  2017-03-24 EKGT raštu Nr. S-61 „Dėl Etninės kultūros globos 

tarybos ekspertų dalyvavimo su regionine valdymo reforma 

susijusių klausimų svarstyme“ kreipėsi į Seimo Valstybės valdymo 

ir savivaldybių komitetą ir VRM prašant informuoti apie 

planuojamus ir rengiamus su regionine valdymo reforma susijusius 

teisės aktus. 

 EKGT vyr. specialistė D. Urbanavičienė parengė siūlymus dėl 

administracinės-teritorinės reformos atsižvelgiant į etnografinių 

regionų ypatybes ir juos pateikė:  

- 2017-06-30 Seime vykusiam Dzūkijos (Dainavos) regioninės 

tarybos posėdžiui;  

- 2017-09-22 skaitytame pranešime „Lietuvos dabartinės 

regionalizacijos trūkumai ir siūlomas naujas modelis” 10-oje 

Jono Prano Aleksos tarptautinėje mokslinėje konferencijoje 

„Šiuolaikinio kaimo vizija: kaimiškųjų vietovių ekonominio ir 

 VRM atsakė, kad su VRM 

ruošiamais teisės aktų 

projektais galima susipažinti ir 

teikti pastabas bei pasiūlymus 

Teisės aktų registre arba 

ministerijos interneto 

puslapyje; Iš Seimo VVSK 

atsakymo negauta. 
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sociokultūrinio vaidmens stiprinimas“, vykusioje ŠU; 

- 2017-11-16 EKGT organizuotoje konferencijoje „Etninė 

kultūra ir tapatybės ugdymas“; 

- straipsnyje „Regioninė politika ir aukštojo mokslo reforma“, 

paskelbtame periodiniame leidinyje „Mokslo Lietuva“ 2017 m. 

lapkričio 10 d. Nr. 17 (594), lapkričio 22 d. Nr. 18 (595), 

gruodžio 8 d. Nr. 19 (596).2017-09-12 EKGT posėdyje nutarta 

sudaryti Lietuvos regioninės politikos reformos darbo grupę iš 

EKGT narių bei kviestinių ekspertų. 

 2017-10-31 EKGT kreipėsi raštu Nr. S-183 „Dėl Etninės 

kultūros globos tarybos siūlymų siekiant regioninės plėtros 

tobulinimo Lietuvoje“ kreipėsi į VRM, pateikiant siūlymus dėl 

Lietuvos regioninės politikos gairių (baltosios knygos) projekto 

tobulinimo. 

 2017-11-16 bendrame EKGT ir regioninių tarybų posėdyje 

nutarta deleguoti komisiją iš EKGT ir regioninių tarybų narių dėl 

Lietuvos regioninės politikos gairių aptarimo pas Vidaus reikalų 

viceministrą G.Surplį. 

5.4. Etnografinių regio-

nų savitumo išsaugoji-

mo problemų ir plėtros 

galimybių tyrimas 

(pagal EK tyrimų pro-

gramą), apibendrintų 

duomenų apie šių regio-

nų ypatybes suvestinės 

tobulinimas ir sklaida 

  Etnografinių regionų aprašymai papildyti, remiantis regioninių 

tarybų narių pastebėjimais.  

Etnografinių regionų 

aprašymai patalpinti naujoje  

EKGT svetainėje. 

 1.5. Surengti 

konkursą „2017 

metais geriausiai 

tradicijas 

puoselėjusi 

etnografinio 

 2017-09-12 EKGT posėdyje aptartas konkurso „Geriausiai 

tradicijas puoselėjusi etnografinio regiono seniūnija“ konkurso 

organizavimas. 

 EKGT kartu su Lietuvos savivaldybių seniūnų asociacija 2017 

m. organizavo konkursą „2017 metais geriausiai tradicijas 

puoselėjusi etnografinio regiono seniūnija“, kurio tikslas – skatinti 

 

Konkursui paraiškas pateikė 

28 seniūnijos. Konkurso 

baigiamajame renginyje 

dalyvavo ir buvo apdovanotos 

delegacijos iš 15 geriausiomis 
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regiono seniūnija“ seniūnijas puoselėti etnografinių regionų tradicijas. 

 2017-11-14 EKGT posėdyje aptartas „Geriausiai tradicijas 

puoselėjusios seniūnijos“ 2017 m. konkursui pateiktų paraiškų  

vertinimas. 

 2017 m. IV ketvirtyje „Geriausiai tradicijas puoselėjusios 

seniūnijos“ konkursui pateiktos paraiškos įvertintos regioninių 

tarybų narių. EKGT specialistai regionams susumavo rezultatus. 

 2017-11-16 bendrame EKGT ir regioninių tarybų posėdyje 

konkurso vertinimo komisija, remdamasi regioninių tarybų 

vertinimais, išrinko ir paskelbė „Geriausiai tradicijas puoselėjusios 

etnografinio regiono seniūnijos“ konkurso nugalėtojus.   

 2017-11-29 įvyko konkurso nugalėtojų apdovanojimo renginys 

Trakų pilyje.  

pripažintų seniūnijų.  

  1.6. Surengti 

regionų etninės 

kultūros tradicijų 

puoselėtojų 

apdovanojimus. 

 2017-03-28 Žemaitijos tarybos posėdyje išrinkti 2016 metais 

labiausiai žemaitiškas etninės kultūros tradicijas puoselėjime 

nusipelnę regiono visuomenė sveikėjai. Nutarta Žematijos etninei 

kultūrai nusipelniusiųjų pagerbimo šventę surengti 2017-05-25 

Užvenčio Dvaro malūne. 

 2017-05-09 Suvalkijos (Sūduvos) tarybos posėdyje aptartos 

iškiliausių Sūduvos regiono etninės kultūros puoselėtojų 

kandidatūros. 

 2017-05-25 Žemaitijos taryba surengė Žemaitijos regiono 

etninės kultūros puoselėtojų pagerbimo šventę, nominuoti asmenys 

buvo pagerbti EKGT ir savivaldybių padėkomis bei dovanomis. 

 EKGT kreipėsi į kitų etnografinių regionų specialistus, 

ragindama surengti etninės kultūros puoselėtojų apdovanojimus.   

Apdovanota 12 Žemaitijos 

etninei kultūrai nusipelniusių 

žmonių ir 1 ansamblis. 

6. Etninės 

kultūros 

ugdymo 

plėtra, 

etninės 

kultūros 

6.1. Bendradarbiavimas 

su Seimo Švietimo ir 

mokslo komitetu, ŠMM, 

UPC ir  kitomis 

institucijomis dėl 

etninės kultūros ugdymo 

  2017-02-02 Mažosios Lietuvos tarybos posėdyje aptartas 

Klaipėdos universiteto indėlis išsaugant regiono savitumą. Nutarta 

dalyvauti diskusijoje ir pateikti argumentus dėl KU reikšmės 

regionui ir Vakarų Lietuvai. 

 2017-02-09 EKGT raštu Nr. S-27 kreipėsi į ŠMM „Dėl etninės 

kultūros ugdymo 2017-2018 ir 2019-2020 mokslo metų pagrindinio 

 

 

 

 

 Į EKGT siūlymus iš esmės 

atsižvelgta ŠMM 
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Tema Suplanuoti darbai Neplaniniai 

darbai 

Veiklos produktai
1
 EKGT siūlymų ir sprendimų 

realizacija 

specialistų 

rengimas ir 

kvalifikacijo

s 

tobulinimas 

plėtros ir pagalbos 

mokytojui sistemos 

sukūrimo 

ir vidurinio ugdymo programų bendruosiuose ugdymo planuose“, 

pateikdama siūlymus dėl bendrųjų ugdymo planų tobulinimo, 

suderinant juos su Bendrosiomis etninės kultūros ugdymo 

programomis. 

 2017-02-21 EKGT posėdyje aptartas muzikinio folkloro studijų 

klausimas. Nutarta parengti raštą ŠMM dėl etnologijos disciplinos 

išsaugojimo. 

 2017-02-22 Aukštaitijos tarybos posėdyje nutarta kreiptis į 

EKGT dėl privalomo neformalaus etnokultūrinio ugdymo 5-8 ir 9-

12 klasėse. 

 2017-03-10 EKGT raštu Nr. S-49 „Dėl etnologijos ir 

folkloristikos studijų krypties išsaugojimo“ kreipėsi į ŠMM ir 

Studijų kokybės vertinimo centrą prašant pateikti paaiškinimą, 

kodėl etnologijos ir folkloristikos studijų kryptis išbraukta iš Studijų 

krypčių grupių, pagal kurias vyksta studijos aukštosiose mokyklose, 

sąrašo. 

 2017-03-14 EKGT posėdyje nutarta pritarti EKGT 

tarpininkavimui dėl Lietuvos akademinės bendruomenės kreipimosi 

„Dėl etnologijos studijų sugrąžinimo į studijų krypčių aukštosiose 

mokyklose sąrašą“ teikimo. 

 2017-03-15 EKGT raštu Nr. S-52 „Dėl Lietuvos akademinės 

bendruomenės viešo kreipimosi „Dėl etnologijos studijų 

sugrąžinimo į studijų krypčių aukštosiose mokyklose sąrašą“, 

atlikdama tarpininkavimo funkciją, kreipėsi į LR Prezidentę, Seimo 

pirmininką, Švietimo ir mokslo komitetą, Kultūros komitetą, 

Ministrą Pirmininką, ŠMM,  ir pateikė viešą kreipimąsi „Dėl 

etnologijos studijų sugrąžinimo į studijų krypčių aukštosiose 

mokyklose sąrašą“, kurį pasirašė 120 dėstytojų ir tyrėjų. 

 2017-03-28 Žemaitijos tarybos posėdyje aptarta etnologijos 

studijų išbraukimo iš studijų krypčių sąrašo problema. 

 2017-05-09 EKGT posėdyje nutarta parengti kreipimąsi į LR 

Seimą, LR Vyriausybę ir LR Švietimo ir mokslo ministeriją 

patvirtintuose 2017-2018 ir 

2019-2020 m.m. pagrindinio ir 

vidurinio ugdymo programų 

bendruosiuose ugdymo 

planuose. 

 

 

 

 Studijų kokybės vertinimo 

centras 2017-03-21 raštu Nr. 

S-710 pritarė, kad etnologijos 

ir folkloristikos krypties 

specialistų rengimas ir tyrimai 

išlieka aktualūs ir svarbūs, 

problemą reikėtų aptarti su 

universitetais, kurie yra studijų 

programų rengėjai ir vykdo 

studentų priėmimą. 

 

 LR Prezidento kanceliarija 

tikisi, kad bendro LR Seimo 

Švietimo ir mokslo ir Kultūros 

komitetų posėdžių metu bus 

rasti geriausi sprendimai. 

 2017-04-19 įvyko bendras 

Seimo Švietimo ir mokslo bei 

Kultūros komiteto posėdis dėl 

etnologijos ir folkloristikos 

studijų krypties sugrąžinimo. 
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Tema Suplanuoti darbai Neplaniniai 

darbai 

Veiklos produktai
1
 EKGT siūlymų ir sprendimų 

realizacija 

išreiškiant nuomonę,  kad regionuose turi išlikti aukštojo mokslo 

įstaigos. 

 2017-06-28 Mažosios Lietuvos tarybos posėdyje nutarta  esant 

poreikiui dėl Klaipėdos universiteto statuso išlikimo organizuoti 

išplėstinį posėdį su LR Seimo Švietimo ir mokslo komitetu. 

 2017-06-30 Dzūkijos (Dainavos) tarybos posėdyje  svarstytos 

senosios meistrystės amatų mokymo galimybės švietimo programų 

kontekste. 

 2017-09-05 EKGT raštu Nr. S-149 „Dėl etninės kultūros 

dalyko dėstymo panaikinimo Nacionalinėje M. K. Čiurlionio meno 

mokykloje“ kreipėsi į Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų 

mokyklos direktorių ir mokyklos tarybą rekomenduojant išsaugoti 

etninės kultūros dalyką pradinėse klasėse, kuris čia buvo sėkmingai 

dėstomas per 20 metų. 

 2017-09-09 Dzūkijos (Dainavos) tarybos iniciatyva, A. 

Stulginskio universitete surengtos etnožaidynės, kurių tikslas - 

etnožaidimų sklaida.  

 2017-10-25 Dzūkijos (Dainavos) tarybos posėdyje aptarta 

etnožaidynių organizavimo metu sukaupta patirtis. 

 2017-10-19 Žemaitijos tarybos posėdyje aptartas 

bendradarbiavimas su Smalininkų senovinės technikos muziejumi ir 

skleisti apie jį informaciją.  

 2017-10-25 Dzūkijos (Dainavos tarybos posėdyje aptartas  

Lietuvos tarpdisciplininio meno kūrėjų sąjungos projektas 

„Verpėjos“, vykęs dvi savaites Margionių klojimo teatre, jo reikšmė 

puoselėjant tradicijas ir inicijuojant dialogą tarp šiuolaikinio meno 

ir kaimo bendruomenių. 

 2017-11-16 Papilėje (Akmenės r.) vykusioje EKGT surengtoje 

konferencijoje „Etninė kultūra ir tapatybės ugdymas“ pristatyti EK 

tyrimų programos 2017 m. tyrimai etninės kultūros švietimo 

sistemoje tema, atlikti  D. Kulakauskienės, A. Bylaitės-Žakaitienės, 

L. Lichtarovičienės. Kartu vykusiame bendrame EKGT ir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nacionalinė M. K. 

Čiurlionio menų mokykla 

atsižvelgė į EKGT 

rekomendaciją ir išsaugojo 

etninės kultūros dalyką 

pradinėse klasėse priimant 

naują mokytoją. 
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Tema Suplanuoti darbai Neplaniniai 

darbai 

Veiklos produktai
1
 EKGT siūlymų ir sprendimų 

realizacija 

regioninių tarybų posėdyje nutarta remiantis A. Bylaitės-

Žakaitienės, D. Kulakauskienės ir L. Lichtarovičienės atliktais 

tyrimais, parengti rezoliuciją dėl etninės kultūros Lietuvos švietimo 

sistemoje. 

6.2. Kiekybiniai ir 

kokybiniai etninės 

kultūros ugdymo, 

pedagogų rengimo ir 

kvalifikacijos 

tobulinimo tyrimai 

(pagal EK tyrimų 

programą); 

  Pagal EK tyrimų programą atliktas dr. Dovilės Kulakauskienės 

tyrimas „Etninės kultūros specialisto poreikis Lietuvos bendrojo 

lavinimo mokyklose – Kauno mieste bei Vilniaus miesto 

gimnazijose ir pagrindinėse mokyklose“. (Tyrimo metu atlikta 

apklausa) 

 Pagal EK tyrimų programą atliktas dr. Andželikos Bylaitės-

Žakaitienės tyrimas „Etninės kultūros specialisto poreikis Lietuvos 

bendrojo lavinimo mokyklose – Klaipėdos mieste bei Vilniaus 

miesto progimnazijose“. (Tyrimo metu atlikta apklausa) 

 Pagal EK programą atliktas Loretos Lichtarovičienės tyrimas 

„Etninės kultūros ugdymas Lietuvos suaugusiųjų įstaigose“. 

(Tyrimo metu atlikta apklausa) 

 EKGT specialistė Mažajai Lietuvai R. Jokubaitytė surinko 

duomenis apie Mažosios Lietuvos etnografiniame regione  esančias 

ugdymo įstaigas, pasirinkusias etninės kultūros kryptį, bei apie 

etninės kultūros neformalaus ugdymo programų taikymo patirtį. 

Mažosios Lietuvos tarybos narys A. Griškus surinko informaciją 

apie etninės kultūros specialistų rengimą.  

 2017-02-02 Mažosios Lietuvos tarybos posėdyje analizuotas 

etninės kultūros ugdymo Mažosios Lietuvos etnografiniame regione 

klausimas. 

 D.Kulakauskienės, A. 

Žakaitienės ir L. 

Lichtarovičienės tyrimai 

pristatyti EKGT organizuotoje 

konferencijoje „Etninė kultūra 

ir tapatybės ugdymas“ 2017-

11-16 ir paskelbti EKGT 

svetainėje. 

 

 

 

 

 

6.3. Bendradarbiavimas 

su KAM, Karo 

akademija ir kitais 

partneriais dėl karių 

tautinio ir patriotinio 

ugdymo plėtros 

 Neįgyvendinta.  

6.4. Kiekybiniai ir koky-  Ne pagal EK tyrimų programą: Medžiaga analizuota  

http://ekgt.lt/media/dokumentai/veikla/Tyrimai/2017tyrimai/Kulakauskiene_tyrimas.pdf
http://ekgt.lt/media/dokumentai/veikla/Tyrimai/2017tyrimai/Kulakauskiene_tyrimas.pdf
http://ekgt.lt/media/dokumentai/veikla/Tyrimai/2017tyrimai/Kulakauskiene_tyrimas.pdf
http://ekgt.lt/media/dokumentai/veikla/Tyrimai/2017tyrimai/Zaikaitienes_tyrimas.pdf
http://ekgt.lt/media/dokumentai/veikla/Tyrimai/2017tyrimai/Zaikaitienes_tyrimas.pdf
http://ekgt.lt/media/dokumentai/veikla/Tyrimai/2017tyrimai/Zaikaitienes_tyrimas.pdf
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Tema Suplanuoti darbai Neplaniniai 

darbai 

Veiklos produktai
1
 EKGT siūlymų ir sprendimų 

realizacija 

biniai etninės kultūros 

specialistų poreikio, 

rengimo ir kvalifikacijos 

tobulinimo galimybių 

tyrimai (pagal EK 

tyrimų programą) 

 Mažosios Lietuvos taryba sudarė regione dirbančių etninės 

kultūros specialistų duomenų bazę. 

 2017-02-22 Aukštaitijos tarybos posėdyje nutarta inicijuoti, 

kad EKGT kreiptųsi į Savivaldybių asociaciją dėl etninės kultūros 

specialisto etato savivaldybių administracijose. 

 

Mažosios Lietuvos regioninės 

tarybos posėdžiuose. 

6. 5. Siūlymų teikimas 

dėl Pilietinio ir tautinio 

ugdymo 2016–2020 

metų tarpinstitucinio 

veiksmų plano 

įgyvendinimo 

 Neįgyvendinta.  

 6.6. Siūlymų 

teikimas dėl 

svarbių 

humanitarinių, 

lituanistinių ir 

istorinių studijų 

savarankiškumo 

išsaugojimo 

 2017-06-16 EKGT raštu Nr. S-118 „Dėl Lietuvai svarbių 

humanitarinių, lituanistinių ir istorinių studijų savarankiškumo 

išsaugojimo regioniniuose universitetuose“ kreipėsi į LR 

Prezidentę, Seimo Pirmininką, Švietimo ir mokslo komitetą, 

Kultūros komitetą, Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetą, 

Ministrą Pirmininką, Švietimo ir mokslo ministrę, Lietuvos 

universitetų rektorių konferenciją, siekdama atkreipti dėmesį, kad 

Seimo nutarimo „Dėl valstybinių universitetų tinklo optimizavimo 

plano patvirtinimo“ projektas Nr. XIIIP-717 numato regioninių 

universitetų savarankiškumo sumenkinimą, neatsižvelgiant į šiuose 

universitetuose plėtojamas Lietuvai svarbias humanitarines, 

lituanistines ir istorines studijas. 

 2017-06-20 raštu Mažosios Lietuvos taryba „Dėl savarankiško 

Klaipėdos universiteto likimo“ kreipėsi į LR Prezidentę, Seimo 

pirmininką, Seimo narius.  

 LR Prezidento kanceliarija 

informavo, kad Prezidentė 

palaiko aukštojo mokslo 

reformos kryptį – tobulinti 

aukštojo mokslo kokybę.  

 Seimo Švietimo ir mokslo 

komitetas atsakė, kad minėtam 

projektui buvo pritarta su 

pakeitimais, kurie atitinka 

Tarybos siūlymus. 

 LRS kanceliarija 

informavo, kad regioninės 

tarybos siūlymas buvo 

perduotas svarstyti Seimo 

Švietimo ir mokslo komitetui. 
  6.6. Lituanistikos 

tyrimų ir studijų 

prioriteto 

užtikrinimas 

 2017-12-12 EKGT posėdyje nutarta: reikalauti pastovaus 

fundamentinių lituanistikos tyrimų finansavimo; sudaryti sąrašą 

specialybių, kurioms būtų taikomi specifiniai reikalavimai, 

numatytas tikslinis valstybinis finansavimas; parengti kreipimąsi  į 

ŠMM bei Lietuvos aukštąsias mokyklas dėl lituanistikos studijų ir 

tyrimų išsaugojimo; parengti kreipimąsi į ŠMM dėl mokslo darbų 

 ŠMM informavo, kad yra 

Ministro Pirmininko sudaryta 

darbo grupė, kuri iki 2018-01-

31 pateiks pasiūlymus dėl 

valstybinių mokslinių tyrimų 

institutų veiklos kokybės 
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Tema Suplanuoti darbai Neplaniniai 

darbai 

Veiklos produktai
1
 EKGT siūlymų ir sprendimų 

realizacija 

vertinimo metodikos, rekomenduojant atsisakyti nuostatos 

prioretizuoti anglų kalba  parašytus humanitarinių mokslų 

straipsnius bei užsienio ekspertus, kadangi tai menkina valstybinį 

lietuvių kalbos statusą. 

 2017-12-29 EKGT raštu Nr. S-225 „Dėl lituanistikos prioriteto 

užtikrinimo“ kreipėsi į LR Seimo Švietimo ir mokslo komitetą, 

Kultūros komitetą ir ŠMM pateikiant konkrečius pasiūlymus dėl 

lituanistikos prioriteto įgyvendinimą Lietuvoje užtikrinimo ir šiuo 

klausimu paprašė surengti bendrą pasitarimą.    

gerinimo ir 2018 m. ŠMM 

parengs užsienio lituanistikos 

centrų situacijos analizę.  

Seimo ŠMK pažymėjo, kad 

Seimo nariai yra parengę 

įstatymų projektus, kuriais 

būtų tobulinamas lituanistikos 

prioriteto įgyvendinimas. 

7. Tautinio 

paveldo 

produktų 

įstatymo 

įgyvendinim

as 

7.1. Išvadų bei siūlymų 

dėl tautinio paveldo 

produktų sertifikavimą 

reglamentuojančių teisės 

aktų tobulinimo 

teikimas, dalyvavimas 

sprendžiant Tautinio 

paveldo produktų 

įstatymo įgyvendinimo 

klausimus 

  2017-06-14 EKGT raštu Nr. S-114 „Dėl škudžių avių įtraukimo 

į Lietuvos tautinio paveldo produktų registrą ir į Lietuvos genetinių 

išteklių sąrašą“ kreipėsi į ŽŪM, Veterinarijos akademijos 

Gyvulininkystės instituto Lietuvos ūkinių gyvūnų genetinių išteklių 

apsaugos koordinavimo centrą, Seimo kaimo reikalų komitetą, 

rekomenduojant škudžių avių veislę įtraukti į Lietuvos tautinio 

paveldo produktų registrą ir į Lietuvos ūkinių gyvūnų genetinių 

išteklių sąrašą. 

 2017-12-18 EKGT pirmininkas V. Jocys dalyvavo  Žemės ūkio 

ministerijos organizuotame  renginyje „10 metų tautinio paveldo 

atgimimui“, kuriuo paminėtas Tautinio paveldo įstatymo priėmimo 

bei tautinio paveldo produktų sertifikavimo 10 metų jubiliejus. 

Apdovanoti 2017 m. sėkmingiausiai dirbę Lietuvos tradiciniai 

amatininkai, tradicinių amatų centrai (TAC), taip pat  pagerbti 

 tautinio paveldo komisijos ekspertai. V. Jocys Etninės kultūros 

globos tarybos vardu pagerbė ir apdovanojo visų penkių Lietuvos 

etnografinių regionų ir Vilniaus miesto tautinio paveldo 

puoselėtojus. 

ŽŪM informavo, kad 

mokslininkų nuomone, 

škudžių veislės avys 

nelaikytinos kilusiomis iš 

Lietuvos, nėra gauta pagrįstų 

siūlymų ar rekomendacijų dėl 

šių avių įtraukimo į Lietuvos 

ūkinių gyvūnų genetinių 

išteklių išsaugojimo 

programos saugomų veislių 

sąrašą. 

7.2. Siūlymų teikimas 

dėl tradicinių mugių 

sertifikavimo 

 Neįgyvendinta.  

 7.3. Siūlymų 

teikimas dėl 

tradicinių žaliavų 

 2017-04-11 EKGT posėdyje nutarta: 1) Kreiptis į Lietuvos 

ūkinių gyvūnų genetinių išteklių apsaugos koordinavimo centrą – 

(LVA Gyvulininkystės instituto padalinys.) dėl platesnės 
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Tema Suplanuoti darbai Neplaniniai 

darbai 

Veiklos produktai
1
 EKGT siūlymų ir sprendimų 

realizacija 

auginimo ir 

perdirbimo 

informacijos apie padėtį saugant senąsias nacionalines gyvūnų 

(gyvulių, šunų, paukščių, balandžių, bičių) rūšis. 2) Pakartotinai 

kreiptis į atsakingas institucijas  dėl lietuviškos kilmės škudžių avių 

įtraukimo į senųjų nacionalinių veislių registrą. 3) Kreiptis į Augalų 

genų banką (Lietuvos sodininkystės ir daržininkystės institutas) dėl 

platesnės informacijos apie padėtį, saugant ir tiriant nacionalinių 

augalų genetinius išteklius. 4) Bendradarbiaujant su mokslininkais ir 

kraštovaizdžio specialistais, parengti rekomendacijas dėl senųjų 

nacionalinių vaismedžių, vaiskrūmių, dekoratyvinių želdinių 

genofondo išsaugojimo. 

 2017-06-19 EKGT raštu Nr. S-119 „Dėl tradicinių žaliavų 

(linų, vilnos ir kt.) auginimo ir perdirbimo perspektyvų“ kreipėsi į 

Seimo Kaimo reikalų komitetą ir ŽŪM, pateikiant pasiūlymus dėl 

linininkystės ir kitų vietinių žaliavų auginimo, tautodailės bei 

lengvosios pramonės verslo plėtros. 

 2017-11-24 EKGT raštu Nr. S-206 „Dėl mokslinio vertinimo 

tradicinių žaliavų auginimo ir perdirbimo tikslingumo“ kreipėsi į 

Aleksandro Stulginskio universitetą ir Kauno technologijos 

universitetą, prašant mokslininkus išnagrinėti tradicinių žaliavų 

auginimo ir perdirbimo galimybių klausimą. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ŽŪM 2017-09-15 rašte Nr. 

2D-3307(11.3E) pažymėjo, 

kad nėra poreikio rinkoje ir 

strateginės būtinybės rengti 

Nacionalinės ilgalaikės linų 

ūkių plėtros programos. 

 Atsakymų iš ASU ir KTU 

negauta. 

8. Etninė 

kultūra ir 

turizmas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.1. Siūlymų ir išvadų 

teikimas dėl etninės 

kultūros plėtros kaimo 

turizmo srityje 

 Įgyvendinta iš dalies: 

 2017-06-21 EKGT vyr. spec. D. Urbanavičienė, atstovaudama 

EKGT, skaitė pranešimą „Etninės kultūros ugdymo reikšmė 

kultūrinio turizmo plėtrai“ nacionalinėje konferencijoje  „Kultūra ir 

turizmas: pasiekimai, iššūkiai ir galimybės“, pateikdama siūlymus 

dėl kultūrinio turizmo plėtros. 

 Nuo EKGT deleguota dr. Jolanta Skurdauskienė 2017 m. rugsėjo 

23 d. dalyvavo Palangoje tarptautiniame turizmo forume „BALTŲ 

KELIAS“, Kultūrinio turizmo perspektyvos. Perdavė sveikinimus 

forumo dalyviams, pasidalino įžvalgomis dėl lietuvių-latvių 

kultūrinių mainų. 

D. Urbanavičienės straipsnis 

pranešimo pagrindu paskelbtas 

moksliniame leidinyje 

„Regional Formation and 

Development Studies. Journal 

of Social Sciences, No. 3 (23), 

2017 

8.2. Etnografiškiau-sios 

kaimo turizmo sodybos 

 Iš esmės neįgyvendinta: 

 2017-09-12 EKGT posėdyje nutarta papildyti geriausiai 
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Tema Suplanuoti darbai Neplaniniai 

darbai 

Veiklos produktai
1
 EKGT siūlymų ir sprendimų 

realizacija 

 

 

 

konkurso parengimas 

(kartu su Lietuvos 

kaimo turizmo sodybų 

asociacija) 

tradicijas pristatančios kaimo turizmo sodybos  konkurso nuostatus, 

pabrėžiant etnokultūrinių sodybų elementų svarbą. Suderinti 

papildytus konkurso nuostatus su Lietuvos kaimo turizmo 

asociacija.  

8.3. Su etnine kultūra 

susijusių objektų, 

mugių, švenčių, 

festivalių ir kitų renginių 

gido turizmo reikmėms 

sudarymas 

  2017-02-02 Mažosios Lietuvos tarybos posėdyje nutarta 

sudaryti 2017 m. renginių gidą, skirtą Reformacijos 500 m., I. 

Simonaitytės metams, Tautinio kostiumo metams, Piliakalnių 

metams ir jį viešinti. 

 2017-02-21 EKGT posėdyje aptarta Baltų kultūros kelio idėja. 

Nutarta surinkti informaciją apie jau įgyvendintas iniciatyvas, 

susijusias su Baltų kultūros kelio idėja. 

 2017-06-13 EKGT posėdyje nutarta: 1) Pritarti su etnine 

kultūra susijusių objektų, mugių, švenčių, festivalių ir kitų renginių 

gido turizmo reikmėms sudarymui. 2) Nustatyti renginio įtraukimo į 

Tarybos rengiamą etninės kultūros renginių gidą vertinimo 

kriterijus. 3) Siekti, kad EKGT sudaromi gidai būtų 

reprezentatyvūs, atitinkantys šiuolaikinius virtualių gidų 

reikalavimus. 

 Renginių gidas, kuriame 

atsispindėjo svarbiausios 

Mažosios Lietuvos 

etnografinio regiono institucijų 

vykdomos priemonės, skirtos 

Reformacijos 500 jubiliejui, 

Ievos Simonaitytės, Tautinio 

kostiumo ir Piliakalnių metams 

įprasminti, sudarytas.  

 Su etnine kultūra susijusių  

renginių gidas pradėtas kurti ir 

patalpintas EKGT svetainėje, 

kviečiant visuomenę įsitraukti 

į jo kūrimą.  

 

9. 

Nemateriala

us 

etnokultūrini

o paveldo 

globa 

9.1. Bendradarbiavimas 

su tarptautinėmis orga-

nizacijomis, veikiančio-

mis nematerialaus 

kultūros paveldo srityje 

 Neįgyvendinta.  

9.2 Nematerialaus 

etnokultūrinio paveldo 

valstybinės globos 

situacijos Lietuvoje 

analizė (pagal EK 

tyrimų programą) 

  Pagal EK tyrimų programą atliktas doc. dr. Filomenos 

Kavoliutės tyrimas  „Lietuvos gyvenamųjų vietovių vardai“. 2017-

11-16 bendrame EKGT ir regioninių tarybų posėdyje nutarta 

remiantis F. Kavoliutės tyrimu, tęsti istorinių vietovardžių tyrimus, 

inicijuoti susijusių teisės aktų keitimą. 

 Pagal EK tyrimų programą atliktas prof. Dr. Rimanto Balsio 

tyrimas „Lietuvos mitologiniai parkai“. 2017-11-16 bendrame 

EKGT ir regioninių tarybų posėdyje nutarta remiantis R. Balsio 

tyrimu, parengti rekomendaciją Valstybiniam turizmo departamentui 

 F. Kavoliutės ir R. Balsio 

tyrimai pristatyti EKGT 

organizuotoje konferencijoje 

„Etninė kultūra ir tapatybės 

ugdymas“ 2017-11-16. F. 

Kavoliutės, R. Balsio ir J. 

Tilviko tyrimai paskelbti 

EKGT tinklapyje. 

 Atsakymo iš AM negauta. 

http://ekgt.lt/media/dokumentai/veikla/Tyrimai/2017tyrimai/Balsys_tyrimas.pdf
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dėl mitologinių parkų  populiarinimo, kuriant  kultūrinio turizmo 

sistemą; 

 Pagal EK tyrimų programą atliktas Jono Tilviko tyrimas 

„Lietuvininkų liaudies medicina“. (Tyrimo metu atlikta apklausa) 

 2017-02-21 EKGT posėdyje analizuoti planuojami Aplinkos 

ministerijai pavaldžių saugomų teritorijų direkcijų veiklos pokyčiai. 

Nutarta kreiptis į AM rekomenduojant išsaugoti kultūrologų 

pareigybes valstybinių ir regioninių parkų direkcijose. 

 2017-03-03 EKGT raštu Nr. S-42 „Dėl nematerialiojo kultūros 

paveldo apsaugos valstybiniuose parkuose“ pateikti siūlymai 

Aplinkos ministerijai išsaugoti kultūrologų pareigybes valstybinių ir 

regioninių parkų direkcijose, ieškoti galimybės naudoti finansinius 

išteklius iš KRF ir KM remiamų programų, o jei AM nuspręstų 

atsisakyti kompleksinių saugomų teritorijų sampratos, apsvarstyti 

galimybę priskirti Vyriausybei Valstybinę saugomų teritorijų 

tarnybą su valstybiniais parkais. 

 2017-03-14 EKGT posėdyje aptartas Vilniaus Lukiškių aikštės 

įpaminklinimo klausimas. Nutarta nuomonę dėl Vilniaus Lukiškių 

aikštės įpaminklinimo išreikšti individualiai. 

 2017-03-27 Mažosios Lietuvos tarybos posėdyje diskutuota dėl 

etnografinio Mažosios Lietuvos regiono Tautodailės skyriaus 

įkūrimo. Nutarta atlikti Mažosios Lietuvos etnografiniame regione 

dirbančių tautodailininkų apklausą.  

 2017-06-28 Mažosios Lietuvos tarybos posėdyje aptarta EKGT 

specialistės Mažajai Lietuvai R. Jokubaitytės atlikta tautodailininkų 

apklausa. Nutarta esant poreikiui  organizuoti posėdį su Lietuvos 

tautodailininkų sąjungos pirmininku J. Rudzinsku.  

 2017-05-09 EKGT posėdyje aptartos Tarptautinių festivalių 

„Skamba skamba kankliai“ (1973 m.)  ir „Baltica 2017“ (1987 m.) 

tradicijos, problemos, sukaktys. 

 2017-09-12 EKGT posėdyje analizuota tradicinio kraštovaizdžio 

raida urbanistinėse erdvėse. Nutarta: 1) parengti atsakingoms 

 

 

 

 

http://ekgt.lt/media/dokumentai/veikla/Tyrimai/2017tyrimai/Tilvikas_tyrimas.pdf
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institucijoms adresuotą raštą dėl medžių atsakingos priežiūros 

(sodinimo, auginimo ir kirtimo) urbanizuotose erdvėse: pakelėse, 

kapinių ir bažnyčių šventorių teritorijose, miestelių aikštėse; 2) 

Aktyvinti visuomenės švietimą žmogaus ir gamtos darnaus 

sugyvenimo tema, pasiremiant lietuvių ir kitų šalių etninių kultūrų 

pavyzdžiais. 

 EKGT pirmininkas V. Jocys 2017-09-27 dalyvavo ir pasisakė  

vykusioje  konferencijoje–diskusijoje "Žemaitijos nacionalinio 

parko ateitis"  Saugomų teritorijų nacionaliniame lankytojų centre. 

 2017-11-14 EKGT posėdyje nutarta: 1) skleisti informaciją apie 

sąvado kūrimą per regionines etninės kultūros globos tarybas; 2) 

kreiptis į Seimo Kultūros komitetą ir Kultūros ministeriją dėl 

ilgalaikio ir atskiro finansavimo užtikrinimo   Nematerialaus 

kultūros paveldo vertybių sąvado kaupimui, tvarkymui ir 

viešinimui. 

9.3 Audiovizualinių 

archyvų apsaugos 

įstatymo rengimo 

inicijavimas 

 Neįgyvendinta  

9.4. Rekomendacijų 

rengimas dėl senųjų 

vietovardžių 

išsaugojimo  

  2017-04-11 EKGT posėdyje nutarta: 1) Parengti informaciją LR 

Seimo Kultūros komitetui apie Etninės kultūros globos tarybos 

veiklą, sprendžiant panaikintų kaimų ir viensėdžių vietovardžių 

išsaugojimo ir įpaminklinimo problemas. 2). Pritarti Pasvalio 

kraštiečių bendrijos (asociacijos) suvažiavimo, vykusio 2017 m. 

kovo 4 d., siūlymui – įpaminklinti išnykusių kaimų pavadinimus, 

žymint kartografiniuose dokumentuose, turistiniuose žemėlapiuose, 

elektroninėse svetainėse, taip pat šias vietas ženklinant stilizuotais ir 

originaliais įamžinimo ženklais (lentelėmis, nuorodomis, 

koplytstulpiais, rieduliais, skulptūrėlėmis), atsižvelgiant į teisės aktų 

nustatytus reikalavimus. 3) Surengti 2017 m. konferenciją LR 

Seime „Vietovardžių išsaugojimo, įpaminklinimo sprendimai, 

pasitinkant Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetį“, pakviečiant joje 

dalyvauti mokslininkus, valstybinių institucijų, savivaldybių ir 
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1
 EKGT siūlymų ir sprendimų 

realizacija 

visuomeninių organizacijų atstovus. 

 2017-06-05 EKGT ir  LR Seimo Kultūros komitetas surengė LR 

Seime konferenciją-forumą „Vietovardžių (išnykusių kaimų vardų) 

išsaugojimo, įpaminklinimo sprendimai, pasitinkant Lietuvos 

valstybės atkūrimo šimtmetį“, joje EKGT pirmininkas V. Jocys 

skaitė pranešimą “Ar vietovardžių išsaugojimas priskirtinas prie 

Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimo darbų?“. 

 2017-06-12 EKGT raštu Nr. S-108 adresatams pagal sąrašą 

pateikė 2017-06-05 LR Seime vykusios konferencijos-forumo 

„Vietovardžių (išnykusių kaimų vardų) išsaugojimo, įpaminklinimo 

sprendimai, pasitinkant Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetį“ 

rezoliucijas.  

 2017-16-30 Dzūkijos (Dainavos) tarybos posėdyje nutarta  

aktualizuoti vietovardžių išsaugojimo ir globos klausimą 

visuomenėje 

 

 

 

 

 

 

 

 Į pateiktas konferencijos-

forumo rezoliucijas pateikė 

savo nuomones šios 

institucijos: Seimo VVSK, 

Seimo KRK, Seimo ŠMK, 

Vyriausybė, ŽŪM, VRM, KM,  

Lietuvos UNESCO komisijos 

sekretoriatas, VĮ Registrų 

centras. 
 9.5. Siūlymai dėl 

Lietuvos piliečių 

asmenvardžių 

rašybos. 

 2017-03-14 EKGT posėdyje nutarta išreiškiant Tarybos 

nuomonę, pakartotinai pateikti LRS Švietimo ir mokslo komitetui 

EKGT raštą „Dėl Lietuvos piliečių asmenvardžių rašybos“ 

(anksčiau teiktas 2014 04 08, Nr. S-60). 

 2017-03-21 EKGT raštu Nr. S-57 „Dėl Lietuvos piliečių 

asmenvardžių rašybos“ kreipėsi į Seimo Švietimo ir mokslo 

komitetą siūlant suteikti galimybę nelietuviams LR piliečiams 

dokumentuose savo asmenvardžius rašyti nelietuviškais rašmenimis 

pagal tvarką, kuri numatyta LR vardų ir pavardžių rašymo 

dokumentuose įstatymo projekte Nr. XIIP-3796. 

 Atsakymo iš Seimo ŠMK 

negauta. 

 9.6. Siūly-mai dėl 

aukštųjų mokyklų 

folkloro 

ansamblių 

išsaugojimo 

 2017-05-09 EKGT posėdyje nutarta: 1) Rekomenduoti LEU 

vadovybei rasti galimybę išlaikyti du ansamblio „Poringė“ vadovus, 

siekiant išsaugoti ansamblio meninį lygį. 2) Rekomenduoti Lietuvos 

universitetų Rektorių konferencijai švietimo reformos eigoje 

išsaugoti aukštųjų mokyklų studentų folkloro ansamblius Kaune, 

Šiauliuose, Klaipėdoje, Vilniuje ir kt. 

 2017-06-14 EKGT raštu Nr. S-109 „Dėl folkloro ansamblio 
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darbai 

Veiklos produktai
1
 EKGT siūlymų ir sprendimų 

realizacija 

„Poringė“ išsaugojimo“ kreipėsi į LEU rektorių, rekomenduota 

aišsaugoti du ansamblio vadovų etatus.  

 2017-06-14 EKGT raštu Nr. S-110 „Dėl Lietuvos aukštųjų 

mokyklų folkloro ansamblių išsaugojimo“ kreipėsi į Lietuvos 

rektorių konferenciją, atkreipdama dėmesį į mažinamus folkloro 

ansamblių vadovų etatus ir rekomenduodama rasti galimybių 

išlaikyti folkloro ir tautinio meno ansamblius. 

 

 

 

 

 Atsakymo iš Lietuvos 

rektorių konferencijos negauta. 

10. Etninės 

kultūros 

sklaida 

viešosiose 

erdvėse ir 

žiniasklaidoj

e 

10.1. EKGT naujos 

svetainės sukūrimas 

  2017 m. sukurta EKGT svetainė www.ekgt.lt  

 2017-02-02 ir 2017-03-27 Mažosios Lietuvos tarybos 

posėdžiuose analizuotos Mažosios Lietuvos tarybos svetainės 

sukūrimo galimybės. 

 

10.2. Siūlymų dėl 

lietuviškos muzikos ir 

simbolikos sklai-dos per 

tradicines kalendorines 

šventes viešosiose 

erdvėse  

  2017-09-12 EKGT posėdyje nutarta pakviesti M. K. Čiurlionio 

menų mokyklą, Vilniaus etninės kultūros centrą bei Vilniaus dailės 

akademiją ir kitas meninio ugdymo įstaigas aptarti lygiadienio 

švenčių patirtį, ieškoti naujų šventės išraiškos formų bei erdvių. 

 

10.3. 

Bendradarbiavimas su 

LRT dėl etninės kultūros 

sklaidos 

  2017-03-23 EKGT raštu Nr. S-58 „Dėl etninės kultūros 

renginių transliavimo per LRT 2017 metais“ kreipėsi į LRT tarybos 

pirmininką ir LRT generalinį direktorių, pateikiant rekomenduotinų 

per LRT transliuoti laidų ar reportažų apie svarbiausius 2017 metų 

etnokultūrinius renginius sąrašą. 

 Atsakymo iš LRT negauta 

10.4. Etninės kultūros 

regioninėje 

žiniasklaidoje tyrimas 

  EKGT ir regioninių tarybų nariai aktyviai bendradarbiavo su 

įvairiomis žiniasklaidos priemonėmis, teikdami informaciją etninės 

kultūros tema. Regioninės etninės kultūros globos tarybos atliko 

regioninės žiniasklaidos stebėseną, konstatuojama daug gerosios 

patirties pavyzdžių;  

 

 10.5. Valstybės ir 

etnografinių 

regionų savitumo 

reprezentavimo 

garsinėmis ir 

 2017-06-13 EKGT posėdyje nutarta: 1) Surengti lietuviškų 

suvenyrų gamybos ir sklaidos problemos sprendimui skirtą 

seminarą, pakviečiant į jį Lietuvos tautodailininkų sąjungos, 

Valstybinio turizmo departamento, Vilniaus dailės akademijos, 

Valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimo programos koordinavimo, 

 

 

 

 

 

http://www.ekgt.lt/
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darbai 
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realizacija 

vizualinėmis 

priemonėmis 

viešosiose 

erdvėse 

Vilniaus turizmo informacijos centro ir kt. institucijų atstovus. 2) 

Parengti raštą Lietuvos savivaldybėms dėl tinkamo valstybės ir 

etnografinių regionų savitumo pristatymo garsinėmis ir vizualinėmis 

priemonėmis viešosiose erdvėse 2018 metais 

 2107-06-21 EKGT raštu Nr. S-120 „Dėl valstybės savitumo 

reprezentavimo viešosiose erdvėse“ kreipėsi į KM, Susisiekimo 

ministeriją, Valstybiniam turizmo departamentą, Valstybės atkūrimo 

šimtmečio minėjimo programos koordinavimo sekretoriatą, Vilniaus 

miesto savivaldybę, Vilniaus dailės akademiją, VU Komunikacijos 

fakultetui, LTS ir Vilniaus turizmo informacijos centrą išreiškiant 

susirūpinimą dėl valstybės kultūros, istorijos, savitumo 

reprezentavimo viešosiose erdvėse.  

 2017-06-29 EKGT kartu su kitomis institucijomis suorganizavo 

pasitarimą-diskusiją dėl Lietuvos savitumo reprezentavimo. 

Pasitarime nutarta: skatinti savivaldybes imtis iniciatyvos 

sprendžiant valstybės, etnografinių regionų savitumo 

reprezentavimo viešosiose erdvėse klausimą; surengti suvenyrų 

gamintojų  ir  turizmo sektoriaus, prekybos tinklų atstovų 

susitikimą-kontaktinę mugę; organizuoti etno-suvenyro kūrimo 

konkursą; inicijuoti profesionalių dizaino specialistų įsitraukimą į 

Lietuvos savitumą atspindinčių simbolių formų kūrimą; parengti ir 

pateikti su turizmo sektoriumi susijusioms institucijoms 

rekomenduotinų kokybiškų Lietuvos savitumą reprezentuojančių 

suvenyrų gamintojų sąrašą.  

 2017-09-12 EKGT posėdyje pritarta Lietuvos savitumą 

atspindinčių simbolių (ženklų) seminaro (forumo) organizavimui. 

Nutarta inicijuoti suvenyro vertinimo ekspertų komisijos iš EKGT 

narių ir kitų institucijų ekspertų sudarymą. 

 2017-11-11 Mažosios Lietuvos tarybos posėdyje aptaratas 

atminimo lentų Ermanui Simonaičiui ir Jonui Budriui atidengimas. 

 

 

 

 

 

 Atsakymo iš adresatų 

negauta 

 

11. Lietuvių 

etninės 

kultūros 

11.1. Etnokultūrinės 

veiklos bendruome-

nėse, tradicinių 

  Pagal EK tyrimų programą atliktas Auksės Noreikaitės tyrimas 

„Latvijos lietuviai ir jų tapatumo raiška XXI a.“. (Tyrimo metu 

 

http://ekgt.lt/media/dokumentai/veikla/Tyrimai/2017tyrimai/Noreikaite_tyrimas.pdf
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darbai 

Veiklos produktai
1
 EKGT siūlymų ir sprendimų 

realizacija 

globa bei 

plėtra 

užsienyje 

kalendorinių švenčių, 

šeimos ir 

bendruomeninių 

papročių tęstinumo 

būklės tyrimas (pagal 

EK tyrimų programą) 

atlikta apklausa) 

11.2. Lietuviškų 

tradicijų kaitos etninėse 

lietuvių žemėse ir 

lietuvių bendruomenėse 

užsienio šalyse tyrimas 

(pagal EK tyrimų 

programą) 

  Pagal EK tyrimų programą atliktas doc. dr. Rasos Račiūnaitės-

Paužuolienės tyrimas „Anglijos lietuvių kultūrinė ir religinė 

tapatybė“. (Tyrimo metu atlikta apklausa) 

 

11.2. 

Bendradarbiavimas su 

lietuvių 

bendruomenėmis bei 

organizacijomis 

užsienyje 

 

  2017-04-18 EKGT narė N. Balčiūnienė  organizavo susitikimą 

Lydos lietuvių bendruomenės pirmininkės Marinos Stakutytės-

Mitiukevič susitikimą su AM atstovu V. Bezaru dėl vasaros kelionės 

organizavimo etninių žemių lietuvių sekmadieninių mokyklų 

vaikams ir mokytojams.  

 2017-04-23 EKGT narė N. Balčiūnienė dalyvavo Lenkijos 

lietuvių etninės kultūros draugijos valdybos posėdyje ir Punsko 

lietuvių Atvelykio šventėje. 

 2017 m. balandžio 24–28 d. EKGT pirmininkas V. Jocys, kiti 

EKGT nariai Seime dalyvavo LR Seimo ir Pasaulio lietuvių 

bendruomenės komisijos posėdžių sesijoje, teikė siūlymus 

rezoliucijoms.  

 2017-04-27 EKGT raštas Nr. S-77 „Dėl Lietuvos Respublikos 

Seimo ir Pasaulio lietuvių bendruomenės komisijos rezoliucijų“. 

 2017 birželio 3-7 d. EKGT narė N. Balčiūnienė surengė Lydos, 

Pelesos ir Punsko lietuvių bendruomenių vaikams bei mokytojams 

pažintinę ekskursiją po Lietuvą maršrutu: Birštonas – Kaunas -  

Vilkija - Seredžiaus piliakalnis - Raudonės pilis, Panemunė – Šilutė 

– Rusnės sala – Ventės ragas – Kuršių Nerija – Klaipėda. 

 KM pritarė išdėstytiems 

pasiūlymams. 

 

 

 

 

 

 

 

 ŠMM pateikė informaciją 

apie biudžeto lėšomis 

remiamas užsienio lietuvių 

stovyklas Lietuvoje, siekiant 

padėti lietuvių 

bendruomenėms išsaugoti 

tautinę kultūrą, gimtąją kalbą, 

identitetą, palaikyti ir stiprinti 

ryšius su Lietuva. 

 EKGT pirmininkė D. 

Urbanavičienė buvo pakviesta 

http://ekgt.lt/media/dokumentai/veikla/Tyrimai/2017tyrimai/Pauzuoliene_tyrimas.pdf
http://ekgt.lt/media/dokumentai/veikla/Tyrimai/2017tyrimai/Pauzuoliene_tyrimas.pdf
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 2017-06-09 – 2017-06-11 EKGT pirmininkas V. Jocys ir EKGT 

specialistė Žemaitijai S. Dacienė dalyvavo tarptautiniame Europos 

lituanistinių mokyklų vasaros sąskrydyje „Draugystės tiltas“, kuris 

vyko Vokietijoje, Hamburge. 

 2017-06-14 EKGT raštu Nr. S-111 „Dėl sąlygų Lietuvoje 

vykstančiose etnokultūrinėse stovyklose etninėse lietuvių žemėse 

užsienyje gyvenantiems lietuviams sudarymo“ kreipėsi į URM, KM, 

ŠMM, siūlydama stiprinti Baltarusijos kraštų lietuvių bendruomenių 

kultūrinius-edukacinius ryšius su Lietuva ir su visame pasaulyje 

gyvenančiais tautiečiais, didžiausią dėmesį skirti vaikams ir 

mokiniams, užtikrinti įvairialypių šių kraštų muzikinio ir kultūrinio 

paveldo tyrimų tęstinumą. 

 2017-06-14 EKGT raštu Nr. S-112 „Dėl edukacinių-pažintinių 

vasaros stovyklų užsienio lietuvių vaikams“ kreipėsi į ŠMM, URM, 

Lietuvos savivaldybių asociaciją, ragindama aktyviau kviesti 

užsienio lietuvių vaikus ir jaunimą praleisti atostogas Lietuvos 

edukacinėse stovyklose su turiningomis etnokultūrinėmis, 

pilietinėmis programomis. 

 2017-07-04 EKGT narė N. Balčiūnienė susitiko su Maskvos 

lietuvių bendruomenės pirmininke K. Momziakova ir aptarė 

tolimesnes bendradarbiavimo galimybes. 

 2017-07-10 EKGT narė N. Balčiūnienė susitiko su Estijos 

lietuvių bendruomenės pirmininke Rasa Cecilija Unt, aptarė pagalbą 

bendruomenei ir bendras veiklas. 

 2017 rugpjūčio 13-15 d. EKGT narė N. Balčiūnienė dalyvavo 

Punsko Žolinių šventėje, parodose, folkloro festivalyje, pasitarime 

dėl Tradicinių amatų dirbtuvių tolimesnės veiklos ir kitų darbų. 15 

d. dalyvavau Punsko – Seinų lietuvių susitikime su LR Premjeru S. 

Skverneliu, aptarė Punsko lietuvių reikalus su Lietuvos 

ambasadoriumi Lenkijoje Š. Adomavičiumi, premjero patarėju D. 

Matulioniu, Seinų konsulu V. Stanevičium. 

 2017-10-17 EKGT posėdyje nutarta pakartotinai išsiųsti LR 

pasisakyti Seimo ir Pasaulio 

lietuvių bendruomenės 

komisijos posėdžiuose. 
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Seimo Pasaulio lietuvių komisijai EKGT 2017-04-27 Nr. S-77 raštą 

„Dėl Lietuvos Respublikos Seimo ir Pasaulio lietuvių 

bendruomenės komisijos rezoliucijų“. 

 2017 spalio 6-7 d. EKGT narė N. Balčiūnienė dalyvavo  Lydos 

lietuvių lituanistinės mokyklos mokslo metų pradžios šventėje bei 

Lietuvių kultūros dienų Lydoje renginyje, skaitė pranešimą apie 

Lietuvos gamtos bei kultūros paveldą, apie lietuvių tradicines 

šventes, pasisakė pasitarime dėl tolimesnio bendradarbiavimo, 

kultūrinių ryšių palaikymo. 

  2017-10-26 EKGT atstovė N. Balčiūnienė dalyvavo LR Seimo 

ir Pasaulio lietuvių bendruomenės komisijos pasitarime, kuriame 

pasiūlė etninių žemių lietuvių reikalus aptarti atskirai kitame 

komisijos posėdyje. 

 2017-10-26 EKGT raštu Nr. S-178 „Dėl Etninės kultūros 

globos tarybos atstovo komisijos veikloje“ kreipėsi į LR Seimo ir 

Pasaulio lietuvių bendruomenės komisiją ir Pasaulio lietuvių 

bendruomenės valdybą prašant suteikti galimybę pasisakyti EKGT 

atstovui Komisijos posėdžiuose ir ateityje formuojant Komisijos 

sudėtį į jos sudėtį įtraukti ir EKGT narį. 

 2017-11-11 Mažosios Lietuvos tarybos posėdyje nutarta 

įpareigoti tarybos narę G. Skipitienę susisiekti su Lietuvos konsulatu 

Karaliaučiaus krašte ir išsiaiškinti, ar reikalinga pagalba siekiant, 

kad nebūtų uždarytas Lietuvos konsulatas Tilžėje.  
  11.3. Siūlymai dėl 

etninių žemių 

lietuvių kultūros 

finansavimo 

 2017-05-09 EKGT posėdyje nutarta: 1) Siūlyti ŠMM ir 

savivaldybėms aktyviai kviesti užsienio lietuvių vaikus ir jaunimą 

(vienus ar su tėvais) praleisti atostogų laiką Lietuvos edukacinėse 

stovyklose su turiningomis etnokultūrinėmis, pilietinėmis 

programomis atskiruose etnografiniuose regionuose ar 

savivaldybėse, iš kurių kilę jų tėvai, seneliai, giminės. 2). Siūlyti 

ŠMM Užsienio lietuvių skyriui bendradarbiauti su Lietuvos etninės 

kultūros ugdytojų sąjunga ir kitais etninės kultūros žinovais, 

rengiant edukacines pažintines vasaros stovyklas bei nuotolinį 

etnokultūrinį ugdymą užsienio lietuvių vaikams. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ŠMM raštu nurodė visas 

programas, kuriose dalyvauja 
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 2017-06-15 EKGT raštu Nr. S-113 „Dėl etninių žemių lietuvių 

kultūros finansavimo atskiros programos sukūrimo“ kreipėsi į 

Vyriausybę siūlydama diferencijuoti etninėse lietuvių žemėse 

(Baltarusijoje, Lenkijoje) gyvenantiems lietuviams ir lietuviams 

išeiviams į užsienio šalis skirtas Vyriausybės programas ir pritarti 

savarankiškai Etninių žemių lietuvių kultūros bei švietimo rėmimo 

programai. 

 2017-10-30 EKGT narė N. Balčiūnienė dalyvavo URM Užsienio 

lietuvių departamento seminare, kuriame diskutuota apie užsienio 

lietuvių sekmadieninių mokyklų veiklą, Lietuvos organizacijų 

paramą bendruomenėms. N. Balčiūnienė pristatė nykstantį kultūros 

paveldą Gudijoje (dalinai Punsko-Seinų-Suvalkų krašte), kalbėjo 

apie būtinybę kurti atskirą Etninių žemių lietuvių kultūros rėmimo 

programą. 

ministerija, siekiančias padėti 

lietuviams užsienyje išsaugoti 

tautinę kultūrą. URM pateikė 

jos koordinuojamos „Globalios 

Lietuvos“ programos tikslus ir 

priemones, pakvietė EKGT 

teikti programai siūlymus. KM 

informavo apie programą 

„Mėgėjų menas“, kurioje 

numatyta finansuoti 

tarptautinio bendradarbiavimo 

ir mainų projektus. 

12. Kiti 

darbai 

12.1. EK tyrimų 

programos 

įgyvendinimo 

koordinavimas 

  EKGT 2016-12-13 nutarimu Nr. TN-12 patvirtino 2017 m. 

Etninės kultūros tęstinumo ir kaitos tyrimų 2016–2022 m. 

programos (toliau – EK tyrimų programa) įgyvendinimo temines 

kryptis: 1) analizuoti etninės kultūros plėtros bei integravimo į 

bendrąją kultūros politiką Lietuvoje situaciją, 2) nagrinėti 

etnografinių regionų savitumo išsaugojimo problemas ir plėtros 

galimybes, 3) atlikti etninės kultūros ugdymo specialistų poreikio ir 

rengimo analizę, 4) analizuoti nematerialaus etnokultūrinio paveldo 

valstybinės globos situaciją, 5) tirti etninės kultūros būklę 

bendruomenėse Lietuvoje ir lietuvių etninėse žemėse bei kitose 

užsienio šalyse. 

 2017-01-17 EKGT posėdyje pristatyti 2016 metų EK tyrimų 

programos tyrimai - dr. N. Brazausko ir  A. Daraškevičienės. 

Nutarta remiantis tyrimais parengti rekomendacijas institucijoms, 

susijusioms su tyrimuose analizuojamomis problemomis; su 

tyrimais supažindinti visuomenę.  

 N. Brazausko tyrimu pasinaudota rengiant 2017-02-09 EKGT 

raštą Nr. S-27 adresuotą ŠMM „Dėl etninės kultūros ugdymo 2017-

2018 ir 2019-2020 mokslo metų pagrindinio ir vidurinio ugdymo 

 Vykdant EK tyrimų 2017 

m. programą, atlikti 9 tyrimai: 

pagal pirmą teminę kryptį 

atliktas 1 tyrimas, pagal trečią 

– 3 tyrimai, pagal ketvirtą – 1 

tyrimas, pagal penktą – 4 

tyrimai. Nebuvo atlikta tyrimų 

pagal antrą ir ketvirtą temines 

kryptis. 

 2016 ir 2017 metų EK 

tyrimų programos tyrimai 

paskelbti EKGT sveitainėje.  

 2017 m. atlikti 

A.Vaicekausko, F. Kavoliutės, 

D. Kulakauskienės, A. Bylaitės-

Žakaitienės, A. Noreikaitės, L. 

Lichtarovičienės tyrimai 

pateikti leidiniui „Etninė 

kultūra“ 2017.  
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programų bendruosiuose ugdymo planuose“ bei 2017-03-10 EKGT 

raštą Nr. S-49 adresuotą ŠMM ir Studijų kokybės vertinimo centrui 

„Dėl etnologijos ir folkloristikos studijų krypties išsaugojimo“.  

 Remiantis A. Daraškevičienės tyrimu, parengtas 2017-03-30 

EKGT raštas Nr. S-63 adresuotas  LR ŠMM mokymosi visą 

gyvenimą departamentui ir LR Socialinės apsaugos ir darbo 

ministerijai „Dėl tradicinės darbo sampratos aktualizavimo“. 

 2017-02-21 EKGT posėdyje pristatyti 2016 metų EK tyrimų 

programos tyrimai - doc. dr. A. Vaicekausko ir A. Kirdos. Nutarta 

remiantis tyrimais parengti rekomendacijas institucijoms, 

susijusioms su tyrimuose analizuojamomis problemomis; su 

tyrimais supažindinti visuomenę. 

 Remiantis A. Kirdos tyrimu, parengtas 2017-06-14 EKGT raštas 

Nr. S-111 adresuotas LR URM, LR KM ir LR ŠMM „ Dėl sąlygų 

Lietuvoje vykstančiose etnokultūrinėse stovyklose etninėse lietuvių 

žemėse užsienyje gyvenantiems lietuviams sudarymo“ ir  2017-06-

15 EKGT raštas Nr. S-113 adresuotas LR Vyriausybei „Dėl etninių 

žemių lietuvių kultūros finansavimo atskiros programos sukūrimo“ 

kreipėsi į Vyriausybę. 

 2017-02-02 Mažosios Lietuvos tarybos posėdyje aptarti 

pasiūlymai dėl EK tyrimų programoje analizuotinų, Mažosios 

Lietuvos etnografiniam regionui aktualių klausimų.  

 2017-02-21 vyko LR Seimo nario R. Šarknicko ir EKGT 

pirmininko V. Jocio  inicijuota spaudos konferencija „Etninės 

kultūros tęstinumo ir kaitos tyrimų 2016–2022 metų programa. 

2016 metų įžvalgos“, kurioje pristatytas programos tikslas, savo 

tyrimus pristatė dr. Nerijus Brazauskas ir doc. dr. Arūnas 

Vaicekauskas. 

 2017-04-11 EKGT posėdyje nutarta: 1) Kiekvienais 

kalendoriniais metais, vykdant EK tyrimų programą, peržiūrėti 

tyrimų krypčių temas, atsižvelgiant į Etninės kultūros globos 

tarybos strateginius tikslus ir veiksmų planus. 2) Iškilus 
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neatidėliotinai spręstiniems etninės kultūros globos ar ugdymo 

klausimams, EK tyrimų programos koordinavimo taryba gali 

pateikti konkursui ir tyrimo temos sukonkretintą pavadinimą, 

atsižvelgiant į Tarybos patvirtintas tyrimų kryptis. 3) Pritarti 

aktualios temos tęstiniams tyrimams, galutinį sprendimą dėl tyrimų 

vykdymo priimant EK tyrimų programos koordinavimo tarybai. 

 2017 m. įvyko 4 EK tyrimų programos koordinavimo tarybos 

posėdžiai. 2017-03-16 posėdyje  aptarta konkurso skelbimo tvarka; 

2017-04-18 posėdyje nutarta, kurias paraiškas finansuoti; 2017-06-

13 posėdyje – aptarta situacija, susidariusi patvirtintos paraiškos 

teikėjui atsisakius vykdyti projektą; 2017-11-13 posėdyje – 

patvirtinti atlikti tyrimai. 

 2017 m. pagal EK tyrimų programą EKGT finansavo 9 

tyrimus, kurių metu atliktos 6 apklausos (žr. skyrių “Tyrimai ir 

rekomendacijos”)  

 2017-10-17 EKGT posėdyje pritarta konferencijos „Etninė 

kultūra ir tapatybės ugdymas“, skirtos EK tyrimų programos 2017 

m. atliktų tyrimų pristatymui, rengimui kartu su bendru EKGT ir 

regioninių tarybų posėdžiu 2017-11-16 Papilėje (N. Akmenės r.)  

 2017-11-14 EKGT posėdyje nutarta: 1) tęsiant EK tyrimų 

programos vykdymą 2018 metais, vadovautis 2017 metais 

nustatytomis teminėmis kryptimis; 2) EK tyrimų programos teminių 

krypčių sąrašą papildyti pagal poreikį, remiantis 2018 metų EKGT 

strateginės veiklos gairėmis. 

 2017-11-16 Papilėje (Akmenės r.) vykusioje EKGT surengtoje 

konferencijoje „Etninė kultūra ir tapatybės ugdymas“ pristatyti EK 

tyrimų programos 2017 m. atlikti F. Kavoliutės, D. Kulakauskienės, 

A. Bylaitės-Žakaitienės, A. Noreikaitės, L. Lichtarovičienės, R. 

Balsio tyrimai.  

 2017-11-16 bendrame EKGT ir regioninių tarybų posėdyje 

nutarta remiantis A. Bylaitės-Žakaitienės, D. Kulakauskienės ir L. 

Lichtarovičienės atliktais tyrimais, parengti rezoliuciją dėl etninės 
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kultūros Lietuvos švietimo sistemoje;  remiantis R. Balsio tyrimu, 

parengti rekomendaciją Valstybiniam turizmo departamentui dėl 

mitologinių parkų  populiarinimo, kuriant  kultūrinio turizmo 

sistemą; remiantis doc. dr. F. Kavoliutės tyrimu „Lietuvos 

gyvenamųjų vietovių vardų kaitos apžvalga (XX a. II pusė)“, tęsti 

istorinių vietovardžių tyrimus, inicijuoti susijusių teisės aktų 

keitimą. 

 12.2. Siūlymų 

teikimas dėl 

Nacionalinės Jono 

Basanavičiaus 

premijos nuostatų  

 2017-01-17 EKGT posėdyje svarstytas klausimas dėl J. 

Basanavičiaus premijos nuostatų keitimo. Nutarta pateikti LR 

Kultūros ministerijos darbo grupei  2013 m. EKGT parengtą J. 

Basanavičiaus premijos nuostatų redakcijos variantą.  

 2017-03-08 EKGT raštu Nr. S-44 „Dėl Nacionalinės Jono 

Basanavičiaus premijos nuostatų“, adresuotu Seimo kultūros 

komitetui ir LRV, pateikė Tarybos parengtą Nacionalinės Jono 

Basanavičiaus premijos nuostatų projektą. 

 2017-05-31 EKGT raštu Nr. S-103 „Dėl Vyriausybės nutarimo 

projekto Nr. 17-6413 „Dėl Nacionalinės Jono Basanavičiaus 

premijos nuostatų patvirtinimo“ kreipėsi į Seimo Kultūros komitetą, 

LRV ir KM, pateikiant išvadą dėl Kultūros ministerijos parengto 

Nacionalinės Jono Basanavičiaus premijos nuostatų projekto ir 

siūlant jį iš esmės patobulinti. 

 2017-09-12 EKGT posėdyje nutarta parengti raštą LR 

Vyriausybei dėl Nacionalinės Jono Basanavičiaus premijos nuostatų 

derinimo ir pataisų. 

 2017-10-17 EKGT posėdyje aptartas Nacionalinės Jono 

Basanavičiaus premijos nuostatų derinimas. Nuarta: 1) Posėdyje 

nedalyvavusius EKGT narius apklausti dėl diskusijas sukėlusių J. 

Basanavičiaus premijos nuostatų punktų elektroniniu paštu. 2) 

Parengti raštą LR Vyriausybei su EKGT pasiūlymais dėl J. 

Basanavičiaus premijos nuostatų tobulinimo. 

 2017-11-06 EKGT raštu Nr. S-184 „Dėl Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės nutarimo Nr. 640 „Dėl Nacionalinės Jono 

 

 

 

 2017-03-27  KM (raštas 

Nr. S-2-801) atsakydama į 

EKGT raštą, informavo, kad 

iki 2017-06-01 parengs 

Nuostatų projektą ir suderinus 

su EKGT, pateiks LRV.  

 KM (2017-07-18 raštas 

Nr. S2-1912) atsakydama 5 

EKGT raštą, informavo, kad 

Nutarimo projektą derino su 

Teisingumo ministerija, FM ir 

EKGT. Dėl TM ir EKGT 

pateioktų pastabų parengta 

derinimo pažyma.  

 2017-11-21 KM (raštas 

Nr. S1-358) atsakė į EKGT 

2017-11-06 raštą Nr. S-184, 

kad neteiks LRV nutarimo 

pakeitimo, nes neįsigaliojusio 

Vyriausybės nutarimo keitimas 

laikytinas ydinga Vyriausybės 

teisėkūros praktika ir 

neatitinka teisėkūros 
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Basanavičiaus premijos įsteigimo ir Nacionalinės Jono 

Basanavičiaus premijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“ kreipėsi į 

LRV ir KM prašant pakeisti LRV 2017-08-02 nutarimą Nr. 640 ir 

pateikiant Tarybos siūlomą nuostatų projektą bei jo palyginimą su 

LRV patvirtintu nuostatų projektu. 

tikslingumo, proporcingumo, 

efektyvumo principų, 

padidintų LRV teisėkūros 

apimtis ir su tuo susijusią 

administracinę naštą. 
 12.3. Privačių 

muziejų ir 

kolekcijų 

išsaugojimas 

 2017-03-28 Žemaitijos tarybos posėdyje analizuota etninės 

kultūros privačių muziejų išsaugojimo problema. Nutarta 2018 m. 

spalio mėnesį surengti šiai temai skirtą konferenciją Telšiuose.  

 2017-05-09 EKGT posėdyje aptarta privačių ir visuomeninių 

muziejų ir juose esančių kolekcijų apsauga ir prieinamumas 

visuomenei. Nutarta: 1) Parengti raštą Vilniaus miesto savivaldybei, 

LR Seimo Kultūros komitetui ir LR Kultūros ministerijai, Lietuvos 

muziejų asociacijai pareiškiant nuomonę, kad Lietuvos kulinarinio 

paveldo muziejus yra unikalus kultūros reiškinys Lietuvos ir 

Europos kontekste, ir rekomenduojant muziejų išsaugoti bei 

sudaryti tinkamas sąlygas jam veikti. 2) Parengti raštą Kultūros 

ministerijai ir Lietuvos savivaldybių asociacijai, rekomenduojant 

atkreipti dėmesį į kultūrinę vertę turinčių privačių muziejų ir 

kolekcijų išlikimo ir išsaugojimo problemą. 

 2017-05-17 EKGT raštu Nr. S-87 „Dėl Lietuvos kulinarinio 

paveldo muziejaus“ kreipėsi į Vilniaus miesto savivaldybės merą 

raginant rasti galimybę išsaugoti Vilniaus mieste Lietuvos 

kulinarinio paveldo muziejų kaip savitą ir išskirtinį muziejų, 

reikšmingą ne tik sostinei, bet ir visai šaliai. 

 2017-05-23 EKGT raštu Nr. S-93 „Dėl Lietuvos kulinarinio 

paveldo muziejaus Vilniuje išsaugojimo“ kreipėsi į KM ir Lietuvos 

muziejų asociaciją. 

 2017-06-16 EKGT raštu Nr. S-117 „Dėl privačių muziejų ir 

kolekcijų išsaugojimo“ kreipėsi į Lietuvos savivaldybių asociaciją, 

Lietuvos muziejų asociaciją, Lietuvos kaimo bendruomenių 

sąjungą, atkreipdama dėmesį į kultūrinę vertę turinčių privačių 

muziejų ir kolekcijų išlikimo ir išsaugojimo problemą. 

 Atsakymų iš adresatų 

negauta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Atsakymo iš Vilniaus m. 

savivaldybės negauta. 

 

 

 

  KM nuomone, šio 

muziejaus veikla prisideda prie 

Vilniaus miesto ir šalies 

patrauklaus įvaizdžio, todėl 

prašo savivaldybės pagal 

galimybes ieškoti būdų tęsti 

šio muziejaus veiklą. 



 

44 

 

Tema Suplanuoti darbai Neplaniniai 

darbai 

Veiklos produktai
1
 EKGT siūlymų ir sprendimų 

realizacija 
  12.4. EKGT 

rekomendacijos 
 EKGT 2017-03-15 raštu  Nr. S-53 „Dėl doc. dr. M. Purvino 

antrosios knygos „Mažosios Lietuvos panemuniais ir pamariais“ 

leidybos dalinio finansavimo“ pateikė rekomendaciją URM. 

 EKGT 2017-04-27 raštu „Dėl pilietinio tautinio ugdymo 

projekto „Dešimt metų besiskleidžianti baltų genčių šviesa““ 

pateikė rekomendaciją Kupiškio rajono savivaldybės Pilietinio 

tautinio projekto fondo komisijai. 

 EKGT 2017-12-14 raštu Nr. S-221 „Dėl Algirdo Svidinsko 

apdovanojimo“ pateikė rekomendaciją G. Petkevičaitės-Bitės 

medalio „Tarnaukite Lietuvai“ kandidatų vertinimo komisijai. 

 M. Purvino knyga paramos 

negavo. 

 

 

 Projektas paramą gavo. 

 

 

 

 Algirdas Svidinskas 

apdovanojimą gavo. 
  12.5. Dalyva-

vimas medijų 

laidose 

 2017-03-20 EKGT pirmininkas V. Jocys dalyvavo laidoje  

"Pokalbiai su Audriu Antanaičiu", kurioje buvo aptarti etninės 

kultūros klausimai, žr.  

https://www.youtube.com/watch?v=Wkv57GtHZc4 

 

  12.6 Žurnalo 

“Etninė kultūra” 

parengimas  

 2017-10-17 EKGT posėdyje pritarta leidinio „Etninė kultūra“ nr. 

10 išleidimui. 
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2. EKGT SIŪLYMAI DĖL TEISĖS AKTŲ, JŲ PROJEKTŲ TOBULINIMO IR 

PARENGIMO 

 

2.1. SIŪLYMAI DĖL TEISĖS AKTŲ PROJEKTŲ TOBULINIMO 

EKGT pateikė šiuos siūlymus dėl 8-ių teisės aktų projektų keitimo: 

1. Dėl etninės kultūros ugdymo 2017-2018 ir 2019-2020 mokslo metų pagrindinio ir 

vidurinio ugdymo programų bendruosiuose ugdymo planuose (EKGT 2017-02-09  raštas Nr. S-27 

Švietimo ir mokslo ministerijai). 

2. Dėl Nacionalinės Jono Basanavičiaus premijos nuostatų (EKGT 2017-03-08 raštas Nr. S-

44, 2017-11-06 raštas Nr. S-184 LR Seimo Kultūros komitetui, LR Vyriausybei, Kultūros 

ministerijai). 

3. Dėl Vilniaus atminties kultūros puoselėjimo programos (EKGT 2017-04-07 raštas Nr. S-

69 Vilniaus miesto savivaldybei). 

4. Dėl škudžių avių įtraukimo į Lietuvos tautinio paveldo produktų registrą ir į Lietuvos 

genetinių išteklių sąrašą (EKGT 2017-06-14 raštas Nr. S-114 LR Žemės ūkio ministerijai, 

Veterinarijos akademijos Gyvulininkystės institutui). 

5. Dėl profesijų klasifikatoriaus papildymo (EKGT 2017-06-16 Nr. S-116 LR Ūkio 

ministerijai). 

6. Dėl valstybinių universitetų tinklo optimizavimo plano patvirtinimo projekto Nr. XIIIP-

717 (EKGT 2017-06-16 raštas Nr. S-118). 

7. Dėl Lietuvos regioninės politikos gairių (baltosios knygos)  (EKGT 2017-10-31 raštas Nr. 

S-183 LR Vidaus reikalų ministerijai). 

8. Dėl Palyginamojo ekspertinio mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros vertinimo 

reglamento (EKGT 2017-12-29 raštas Nr. S-225 LR Seimo Švietimo ir mokslo komitetui, Seimo 

kultūros komitetui, Švietimo ir mokslo ministerijai). 

 

2.2. EKGT INICIATYVOS DĖL NAUJŲ TEISĖS AKTŲ PARENGIMO 

 

EKGT pateikė siūlymus dėl 5-jų naujų teisės aktų parengimo: 

1. Dėl nacionalinio muziejaus statuso suteikimo Lietuvos liaudies buities muziejui (EKGT 

2017-03-10 raštas Nr. S-48 LR Seimo Kultūros komitetui, LR Kultūros ministerijai). 

2. Dėl Etninių žemių lietuvių kultūros bei švietimo rėmimo programos sukūrimo (EKGT 

2017-06-15 raštas Nr. S-113 LR Vyriausybei). 

3. Dėl atmintinų metų skelbimo 2018–2021 m. (EKGT 2017-11-08 raštas Nr. S-188 LR 

Seimo Valstybės istorinės atminties komisijai). 

4. Dėl 2019-ųjų metų paskelbimo vietovardžių atmintinais metais (EKGT 2017-11-24 raštas 

S-206 Valstybinei lietuvių kalbos komisijai, Lietuvių kalbos institutui, Lietuvių literatūros ir 

tautosakos institutui, Lietuvos istorijos institutui). 

5. Dėl 2020-ųjų metų paskelbimo Tautodailės metais (EKGT 2017-11-24 raštas S-205 

Lietuvos tautodailininkų sąjungai). 

2.3. EKGT PRIIMTI TEISĖS AKTAI: 

 

EKGT priėmė šiuos teisės aktus: 

1. Dėl Etninės kultūros globos tarybos administracijos struktūros ir etatų sąrašo 

patvirtinimo (2017-02-21 nutarimas Nr. TN-1). 
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2.  Dėl 2017 m. geriausiai tradicijas puoselėjusios etnografinio regiono seniūnijos konkurso 

nuostatų patvirtinimo (2017-09-12 nutarimas Nr. TN-3).  

3. Dėl 2018 metų etninės kultūros plėtros prioritetų sąrašo patvirtinimo (2017-12-12 

nutarimas Nr. TN-5). 

 

3. TYRIMAI IR REKOMENDACIJOS 
 

3.1. TYRIMAI IR APKLAUSOS 

 

EKGT 2017 m. įvykdė 13 tyrimų ir 9 apklausos: 

1. „Etninio paveldo integravimas į pagrindinio ugdymo švietimo programas: deklaruojamos 

tendencijos ir reali būklė“ (atliko prof. dr. Arūnas Vaicekauskas pagal Etninės kultūros tęstinumo ir 

kaitos tyrimų 2016-2022 m. programą, toliau – EK tyrimų programa). Tyrimo tikslas – atskleisti 

realias mokytojų galimybes integruoti etninės kultūros dalykus į kitų pagrindinio ugdymo dalykų  

pamokas, išryškinti kylančias problemas ir pasekmes.  

2. „Etninės kultūros specialisto poreikis Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklose – Kauno 

mieste bei Vilniaus miesto gimnazijose ir pagrindinėse mokyklose“ (atliko dr. Dovilė Kulakauskienė 

pagal EK tyrimų programą). Tyrimo tikslas – remiantis Kauno ir Vilniaus miestų bendrojo lavinimo 

administracijos darbuotojų ir mokytojų patirtimi, ištirti etninės kultūros ugdymo situaciją 

mokyklose, tuo remiantis nustatyti etninės kultūros specialistų (kvalifikuotų etninės kultūros 

pedagogų) poreikį ir reikšmę Lietuvos mokyklų ugdymo procese. Tyrimo metu atlikta apklausa. 

3. „Etninės kultūros specialisto poreikis Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklose – Klaipėdos 

mieste bei Vilniaus miesto progimnazijose“ (atliko dr. Andželika Bylaitė-Žakaitienė pagal EK tyrimų 

programą). Tyrimo tikslas – nustatyti etninės kultūros specialisto poreikį bendrojo lavinimo 

mokyklose lyginant Vilniaus ir Klaipėdos miestų progimnazijų bei kitų Klaipėdos miesto mokyklų, 

vykdančių pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas, administracijos darbuotojų ir mokytojų 

nuostatas dėl etninės kultūros. Tyrimo metu atlikta apklausa. 

4. „Etninės kultūros ugdymas Lietuvos suaugusiųjų įstaigose“ (atliko Loreta Lichtarovičienė 

pagal EK tyrimų programą). Tyrimo tikslas – išanalizuoti etninės kultūros ugdymo apraiškų kokybę 

ir kiekybę Lietuvos suaugusiųjų ugdymo įstaigose (gimnazijų, mokymo centrų ir vidurinių 

mokyklų), aprėpiant etnokultūrinę veiklą formaliajame ir neformaliajame ugdyme. Tyrimo metu 

atlikta apklausa. 

5.  „Lietuvos gyvenamųjų vietovių vardai“, (atliko doc. dr. Filomena Kavoliutė pagal EK 

tyrimų programą). Tyrimo tikslas – supažindinti su iš sovietmečio paveldėta gyvenamųjų vietovių 

situacija ir sudaryti Lietuvos gyvenamųjų vietovių vardų, kaip kultūros istorijos nematerialiųjų 

objektų, kuriems reikalinga neatidėliotina apsauga, sąrašą. 

6. „Lietuvos mitologiniai parkai“ (atliko prof. Dr. Rimantas Balsys pagal EK tyrimų 

programą). Tyrimo tikslas – surinkti pirminę medžiagą apie Lietuvos teritorijoje įkurtus (sukurtus) 

mitologinius parkus ir parengti preliminarų turistinį maršrutą. 

7. „Latvijos lietuviai ir jų tapatumo raiška XXI a.“ (atliko Auksė Noreikaitė pagal EK tyrimų 

programą). Tyrimo tikslas – ištirti, kaip formuojasi ir reiškiasi Latvijos lietuvių etninis tapatumas 

XXI a. pradžioje bei pateikti rekomendacijas, kurios padėtų stiprinti ir išlaikyti lietuviškąją tapatybę 

bei tradicijas. Tyrimo metu atlikta apklausa. 

8. „Anglijos lietuvių kultūrinė ir religinė tapatybė“ (atliko doc. dr. Rasa Račiūnaitė-

Paužuolienė pagal EK tyrimų programą). Tyrimo tikslas – pasitelkus Anglijos lietuvių emigrantų 

bendruomenės (Londono lietuvių šv. Kazimiero Romos katalikų parapijos bendruomenė, trijų 

prestižinių Anglijos universitetų studentų ir absolventų bendruomenė ir ekonominių emigrantų 

http://ekgt.lt/media/dokumentai/veikla/Tyrimai/2017tyrimai/Vaicekauskas_tyrimas.pdf
http://ekgt.lt/media/dokumentai/veikla/Tyrimai/2017tyrimai/Vaicekauskas_tyrimas.pdf
http://ekgt.lt/media/dokumentai/veikla/Tyrimai/2017tyrimai/Kulakauskiene_tyrimas.pdf
http://ekgt.lt/media/dokumentai/veikla/Tyrimai/2017tyrimai/Kulakauskiene_tyrimas.pdf
http://ekgt.lt/media/dokumentai/veikla/Tyrimai/2017tyrimai/Zaikaitienes_tyrimas.pdf
http://ekgt.lt/media/dokumentai/veikla/Tyrimai/2017tyrimai/Zaikaitienes_tyrimas.pdf
http://ekgt.lt/media/dokumentai/veikla/Tyrimai/2017tyrimai/Lichtarovičienė_tyrimas.pdf
http://ekgt.lt/media/dokumentai/veikla/Tyrimai/2017tyrimai/Kavoliute_tyrimas.pdf
http://ekgt.lt/media/dokumentai/veikla/Tyrimai/2017tyrimai/Balsys_tyrimas.pdf
http://ekgt.lt/media/dokumentai/veikla/Tyrimai/2017tyrimai/Noreikaite_tyrimas.pdf
http://ekgt.lt/media/dokumentai/veikla/Tyrimai/2017tyrimai/Pauzuoliene_tyrimas.pdf
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bendruomenė) tinklus, jų puoselėjamas šiuolaikines šeimos šventes, nustatyti lietuvių kultūrinę ir 

religinę tapatybę. Tyrimo metu atlikta apklausa. 

9. „Lietuvininkų liaudies medicina“ (atliko Jonas Tilvikas pagal EK tyrimų programą). 

Tyrimo tikslas – išsiaiškinti, kokia liaudies medicinos samprata žmonių akimis ir kur yra jos ribos; 

kaip keičiasi (nesikeičia) liaudies medicina ir kas provokuoja jos pokyčius arba stabilumą; kokia 

takoskyra egzistuoja (neegzistuoja) tarp liaudies ir oficialiosios medicinos. Tyrimo metu atlikta 

apklausa. 

10. „Vietinės bendruomenės ir piliakalniai, bendrakultūrinis ryšys ir tradicijos“ (atliko 

Virginijus Jocys, vadovaudamasis Piliakalnių metų minėjimo 2017 metais planu). Tyrimo tikslas – 

ištirti piliakalnių  paveldo  reikšmę vietos bendruomenių kultūriniame gyvenime. Tyrimo metu 

atlikta apklausa. 

11. „Lietuvos kultūros tarybai pateiktų etninės kultūros projektų rėmimas kitų sričių projektų 

kontekste“ (atliko Dalia Urbanavičienė, EKGT raštas 2017-01-30 Nr. S-18 „Dėl pirmajam 2017 m. 

finansavimo etapui Lietuvos kultūros tarybai pateiktų etninės kultūros projektų rėmimo“, jo 1 

priedas „2017 m., 2016 m. ir 2015 m. pirmaisiais finansavimo etapais skirtų lėšų pagal sritis ir 

programas palyginimas“ ir 2 priedas „2017 m. ir 2016 m. pirmiesiems finansavimo etapams teiktų 

finansuotų ir nefinansuotų projektų santykis pagal sritis“). 

12. „Etninės kultūros ugdymo reikšmė kultūrinio turizmo plėtrai“ (atliko Dalia 

Urbanavičienė). Tyrimo pagrindu skaitytas pranešimas 2017-06-21 Klaipėdoje vykusioje 

nacionalinėje konferencijoje „Kultūra ir turizmas: pasiekimai, iššūkiai ir galimybės“, taip pat 

paskelbtas straipsnis moksliniame leidinyje „Regional Formation and Development Studies. Journal 

of Social Sciences, No. 3 (23), 2017). 

13. „Regioninė politika ir aukštojo mokslo pertvarka Lietuvoje“ (atliko Dalia 

Urbanavičienė). Sutrumpintas tyrimo variantas paskelbtas periodiniame leidinyje „Mokslo Lietuva“ 

(2017 m. lapkričio 10 d. Nr. 17 (594), lapkričio 22 d. Nr. 18 (595), gruodžio 8 d. Nr. 19 (596)), 

išplėstinis variantas parengtas spaudai leidiniui „Etninė kultūra“.  

14. R. Jokubaitytės apklausa “Etninė kultūra Mažosios Lietuvos etnografinio regiono 

bendrojo ugdymo įstaigose”. Apklausos duomenys analizuoti, vykdant Mažosios Lietuvos tarybos 

veiklą. 

15. R. Jokubaitytės apklausa “Mažosios Lietuvos etnografinio regiono tautodailininkai” . 

Apklausos duomenys analizuoti vykdant Mažosios Lietuvos tarybos veiklą. 

 

3.2. REKOMENDACIJOS IR GIDAI 

 

EKGT 2017 metais iš viso pateikė 3 rekomendacijas: 

1. EKGT 2017-03-15 rekomendacija Nr. S-53 „Dėl doc. dr. M. Purvino antrosios knygos 

„Mažosios Lietuvos panemuniais ir pamariais“ leidybos dalinio finansavimo“, adresuota Užsienio 

reikalų ministerijai. 

2. EKGT 2017-04-27 rekomendacija Nr. S-76 „Dėl pilietinio tautinio ugdymo projekto 

„Dešimt metų besiskleidžianti šviesa“, adresuota Kupiškio rajono savivaldybės pilietinio tautinio 

projekto fondo komisijai. 

3. EKGT 2017-12-14 rekomendacija Nr. S-221 „Dėl Algirdo Svidinsko apdovanojimo“, 

adresuota G. Petkevičaitės-Bitės medalio „Tarnaukite Lietuvai“ kandidatų vertinimo komisijai. 

EKGT specialistai regionams, padedant regioninėms taryboms, parengė 5-is Tautinio 

kostiumo metų renginių gidus pagal Lietuvos etnografinius regionus: 1) Aukštaitijos, 2) Dzūkijos 

(Dainavos), 3) Mažosios Lietuvos, 4) Suvalkijos (Sūduvos), 5) Žemaitijos. 

http://ekgt.lt/media/dokumentai/veikla/Tyrimai/2017tyrimai/Tilvikas_tyrimas.pdf
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4. RENGINIAI 

Bendradarbiaujant su partneriais, EKGT ir regioninės tarybos surengė: 2 konferencijas, 1 

seminarą-diskusiją, 12 praktinių seminarų ciklus-edukacijas, 1 atmintinų metų atidarymo renginį-

seminarą, 2 konkursus ir 2 konkursų nugalėtojų apdovanojimo renginius, 2 parodas, 1 akciją. 

1. 2017 m. sausio 27 d. įvyko Etninės kultūros globos tarybos inicijuotas Piliakalnių ir 

Tautinio kostiumo metų atidarymo renginys ir seminaras „Vietinės bendruomenės ir piliakalniai, 

bendrakultūrinis ryšys ir tradicijos“ Šilalės rajone, Šiauduvoje. Seminare universitetų, kitų mokslo 

įstaigų mokslininkai bei  istorijos ir etninės kultūros puoselėtojai, tautinio ir istorinio kostiumo 

gamintojai dalinosi sukaupta teorine ir praktine patirtimi. Pagrindiniai renginio organizavimo 

partneriai: Lietuvos edukologijos universitetas, Lietuvos archeologijos draugija, Šilalės rajono 

savivaldybė,   Laukuvos seniūnija. 

2. 2017 metų birželio 5 d. LR Seime vyko Etninės kultūros globos tarybos ir LR Seimo 

Kultūros komiteto organizuota konferencija-forumas „Vietovardžių (išnykusių kaimų vardų) 

išsaugojimo, įpaminklinimo sprendimai, pasitinkant Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetį“. 

Renginio tikslas – ieškoti sprendimų, kaip išspręsti išnykusių kaimų vardų naikinimo problemą. 

3. 2017 m. birželio 29 d. Etninės kultūros globos taryba surengė seminarą-diskusiją „Lietuvos 

savitumo reprezentavimas“, į kurį pakvietė LR Kultūros ministerijos, LR Susisiekimo ministerijos, 

Vilniaus dailės akademijos, VU Komunikacijos fakulteto, Vilniaus miesto turizmo ir verslo plėtros 

agentūros, Vilniaus miesto visuomeninės kultūros komisijos atstovus. Pasitarime nutarta: 1. Siekti, 

kad savivaldos institucijos imtųsi iniciatyvos sprendžiant valstybės, etnografinių regionų savitumo 

reprezentavimo viešosiose erdvėse klausimą; 2. Siekiant skatinti bendradarbiavimą tarp suvenyro 

gamintojų (tautodailininkų bei profesionalių kūrėjų) ir platintojų, surengti suvenyrų gamintojų  ir  

turizmo sektoriaus, prekybos tinklų atstovų susitikimą-kontaktinę mugę; 3. Organizuoti etno-

suvenyro kūrimo konkursą; 4. Inicijuoti profesionalių dizaino specialistų įsitraukimą į Lietuvos 

savitumą atspindinčių simbolių formų kūrimą. 5. Parengti ir pateikti su turizmo sektoriumi 

susijusioms institucijoms rekomenduotinų kokybiškų Lietuvos savitumą reprezentuojančių 

suvenyrų gamintojų sąrašą. 6. Pasitinkant Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečio minėjimo 

sukaktį, toliau tęsti diskusiją dėl Lietuvos kultūros bei istorijos adekvataus ir oraus pristatymo savo 

piliečiams ir užsienio svečiams. 7. Aktyviai dalyvauti iškeltų klausimų sprendime, kviečiant 

bendradarbiauti ir kitų atsakingų institucijų atstovus ir ekspertus. 

4. 2017 m. lapkričio 16 d. įvyko Etninės kultūros globos tarybos organizuota konferencija 

„Etninė kultūra ir tapatybės ugdymas“ Papilėje (Akmenės r.), kuri vyko kartu su bendru regioninių 

tarybų posėdžiu.  Renginys dedikuotas Simono Daukanto 225-ųjų gimimo metinių ir Lietuvos 

valstybingumo atkūrimo 100-mečio įprasminimui. Konferencijoje pristatyti Etninės kultūros globos 

tarybos vykdomos Etninės kultūros tęstinumo ir kaitos tyrimų 2016–2022 metų programos 2017 

metais atlikti tyrimai, aptartos etninės kultūros puoselėjimo aktualijos. Renginio organizavimo 

partneriai: Akmenės rajono savivaldybė ir Papilės seniūnija. 

5. Vykdant Tautinio kostiumo metų veiksmų plano priemonę „Praktiniai seminarai apie 

tautinį kostiumą, jo sudedamąsias dalis, teisingą dėvėjimą“, regioninių tarybų iniciatyva buvo 

surengti 12 praktiniai seminarai etnografiniuose regionuose (plačiau apie regioninių tarybų 

inicijuotus projektus Tautinio kostiumo metų proga žr. Ataskaitos II dalyje): Aukštaitijos regioninės 

tarybos iniciatyva 2017-04-06 surengtas seminaras „Tautinis kostiumas šiandien ir teisinga jo 

dėvėsena“ Zarasų kultūros centre;  Suvalkijos (Sūduvos) regioninės tarybos narių iniciatyva 

surengti visų penkių regionų tautinių kostiumų 10-ies teorinių ir praktinių seminarų ciklas  Kauno 

kultūros centre “Tautos namai”; Žemaitijos etninės kultūros globos taryba, bendradarbiaudama su 

LNKC, 2017-10-11 surengė seminarą „Tautinis kostiumas šiandien: dėvėsena ir gamyba“ Telšiuose.    
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6. 2017 m. vasario 14 d. EKGT iniciatyva LR Seime buvo surengtas EKGT kartu su Pasaulio 

lietuvių bendruomene organizuoto konkurso „Pasidalink istorija apie tautinį rūbą tremtyje“ 

nugalėtojų apdovanojimo renginys. 

7. 2017 metais Etninės kultūros globos taryba kartu su Pasaulio lietuvių bendruomene 

organizavo konkursą „Tautinis drabužis mano šeimos ir bendruomenės istorijoje“. Jame dalyvauti 

pakviesti visi, kuriems tautinis kostiumas yra svarbus  etninės, regioninės ar asmeninės  tapatybės 

simbolis arba brangi šeimos relikvija. Konkursu siekta kelti tautinio kostiumo prestižą, populiarinti 

tautinio kostiumo dėvėjimo svarbių šeimos, bendruomenės ir tautos švenčių proga. Konkursui buvo 

atsiųstos 29 vertingos istorijos, kurios skelbiamos EKGT tinklapyje www.ekgt.lt. Labiausiai 

įkvepiančių, pamokančių ir intriguojančių istorijų autoriai buvo apdovanoti EKGT organizuotame 

konkurso nugalėtojų apdovanojimo reginyje 2018 m. vasario 1 d. Lietuvos  Nacionalinėje Martyno 

Mažvydo bibliotekoje vykusiame renginyje. 

8. EKGT kartu su Lietuvos savivaldybių seniūnų asociacija 2017 m. organizavo konkursą 

„2017 metais geriausiai tradicijas puoselėjusi etnografinio regiono seniūnija“, kurio tikslas – 

skatinti seniūnijas puoselėti etnografinių regionų tradicijas. Konkursui paraiškas buvo pateikusios 

28 seniūnijos. Paraiškas vertino regioninių etninės kultūros globos tarybų nariai. 2017 m. lapkričio 

29 d. įvyko konkurso nugalėtojų apdovanojimo renginys Trakų pilyje. 

9. EKGT iniciatyva buvo surengtos 2 tautodailės darbų parodos: 2017 m. rugsėjo mėnesį 

EKGT kartu su Suvalkijos (Sūduvos) taryba ir LTS surengė tapybos darbų parodą „Piliakalniai 

tautodailininkų darbuose“ Prienų kultūros centre; 2017-12-05 – 2018-01-02 vyko paroda 

„Piliakalniai tautodailininkų darbuose“ Šilalės Vlado Statkevičiaus muziejuje ir jo padalinyje – D. 

Poškos Baublių muziejuje (organizatoriai: EKGT, LTS, Šilalės V. Statkevičiaus muziejus). 

10. EKGT ir regioninės tarybos aktyviai prisidėjo organizuojant Baltų vienybės dienos 

minėjimą ant/prie Lietuvos piliakalnių. EKGT, kviesdama visuomenę pažymėti Baltų vienybės 

dieną bei švęsti kalendorinę Rudens lygiadienio šventę, oficialiais raštais kreipėsi į LR Seimo 

kultūros komitetą, LR Seimo Valstybės istorinės atminties komisiją, LR Seimo Laikinąją Etninės 

kultūros grupę, LR Aplinkos ministeriją, LR Krašto apsaugos ministeriją, LR Kultūros ministeriją, 

Valstybinę saugomų teritorijų tarnybą, Lietuvos savivaldybių asociaciją, Lietuvos savivaldybių 

seniūnų asociaciją, Lietuvos šaulių sąjungą, Lietuvos archeologijos draugiją, Lietuvos radijo ir 

televizijos komisiją, Lietuvos kaimo bendruomenių sąjungą, Lietuvos etninės kultūros ugdytojų 

sąjungą, Lietuvos savivaldybių švietimo skyrius. (Plačiau apie regioninių tarybų narių veiklą 

organizuojant Baltų vienybės dienos renginius žr. Ataskaitos II skyrių.) 

 

 

5. BENDRADARBIAVIMAS SU VALSTYBĖS VALDYMO IR KITOMIS VALSTYBĖS 

INSTITUCIJOMIS, NEVYRIAUSYBINĖMIS ORGANIZACIJOMIS  

 

5.1. BENDRADARBIAVIMAS SU LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMU 

LR Seimo atstovavimas EKGT – Romualdas Povilaitis (LR Seimo 2016 m. gruodžio 15 d. 

nutarimu Nr. XIII-122 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2013 m. gruodžio 19 d. nutarimo Nr. XII-

713 „Dėl Etninės kultūros globos tarybos sudėties“ pakeitimo“).  

EKGT 2017 m. teikė LR Seimui įvairius siūlymus: 

 dėl pirmajam 2017 m. finansavimo etapui Lietuvos kultūros tarybai pateiktų etninės 

kultūros projektų rėmimo (2017-01-30 raštas Nr. S-18 Seimo Kultūros komitetui); 

http://www.ekgt.lt/
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 dėl nematerialiojo kultūros paveldo apsaugos valstybiniuose parkuose (2017-03-03 

raštas Nr. S-42 Seimo Kultūros komitetui, Seimo Aplinkos apsaugos komitetui); 

 dėl Nacionalinės Jono Basanavičiaus premijos nuostatų (2017-03-08 raštas Nr. S-44, 

2017-05-31 raštas Nr. S-103; 2017-11-06 raštas Nr. S-184 Seimo Kultūros komitetui); 

 dėl Nacionalinio muziejaus statuso suteikimo Lietuvos liaudies buities muziejui (2017-

03-10 raštas Nr. S-48 Seimo Kultūros komitetui); 

 dėl etnologijos studijų sugrąžinimo į studijų krypčių aukštosiose mokyklose sąrašą 

(2017-03-15 raštas Nr. S-52 Seimo Pirmininkui, Seimo Kultūros komitetui); 

 dėl piliečių asmenvardžių rašybos (2017-03-21 raštas Nr. S-57 Seimo Švietimo ir 

mokslo komitetui); 

 dėl Tarybos ekspertų dalyvavimo su regionine valdymo reforma susijusių klausimų 

svarstyme (2017-03-24 raštas S-61 Seimo Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetui); 

 dėl išnykusių kaimų atminimo įamžinimo Lietuvoje (2017-04-28 raštas Nr. S-78 Seimo 

Kultūros komitetui); 

 dėl konferencijos-forumo „Vietovardžių (išnykusių kaimų vardų) išsaugojimo, 

įpaminklinimo sprendimai, pasitinkant Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetį“ rezoliucijos (2017-

06-12 raštas Nr. S-108);  

 dėl valstybinių universitetų tinklo optimizavimo plano patvirtinimo projekto Nr. XIIIP-

717 (2017-06-16 raštas Nr. S-118 „Dėl Lietuvai svarbių humanitarinių, lituanistinių ir istorinių 

studijų savarankiškumo išsaugojimo regioniniuose universitetuose“ Seimo pirmininkui, Seimo 

Švietimo ir mokslo komitetui, Seimo Kultūros komitetui, Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos 

komitetui, Seimo laikinajai etninės kultūros grupei); 

 dėl Baltų vienybės dienos, piliakalnių atmintinais 2017 metais paminėjimo (2017-09-

01 raštas Nr. S-146); 

 dėl Palyginamojo ekspertinio mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros vertinimo 

reglamento (2017-12-29 raštas Nr. S-225 „Dėl lituanistikos prioriteto užtikrinimo“ LR Seimo 

Švietimo ir mokslo komitetui, Seimo kultūros komitetui). 

Taryba kartu su Seimo Kultūros komitetu 2017 m. birželio 5 d. suorganizavo konferenciją 

„Vietovardžių (išnykusių kaimų vardų) išsaugojimo, įpaminklinimo sprendimai, pasitinkant 

Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetį“. Konferencijos tikslas – aptarti vietovardžių nykimo ir 

naikinimo problemą, pasidalyti informacija apie atskirų savivaldybių, bendruomenių patirtį juos 

saugant, teikti siūlymus dėl vietovardžių išsaugojimo. 

 

5.2. BENDRADARBIAVIMAS SU LIETUVOS REPSUBLIKOS PREZIDENTŪRA 

 

EKGT 2017 m. kreipėsi į LR Prezidentūrą šiais klausimais: 

 dėl Lietuvos akademinės bendruomenės viešo kreipimosi „Dėl etnologijos studijų 

sugrąžinimo į studijų krypčių aukštosiose mokyklose sąrašą“ (2017-03-15 raštas Nr. S-52); 

 dėl konferencijos-forumo „Vietovardžių (išnykusių kaimų vardų) išsaugojimo, 

įpaminklinimo sprendimai, pasitinkant Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetį“ rezoliucijos (2017-

06-12 raštas Nr. S-108);  

 dėl Lietuvai svarbių humanitarinių, lituanistinių ir istorinių studijų savarankiškumo 

išsaugojimo regioniniuose universitetuose (2017-06-16 raštas Nr. S-118); 
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 dėl Lietuvos heraldikos komisijos posėdžio protokolo nutarties išrašo (2017-10-27 

raštas Nr. S-179 LR Prezidento kanceliarijos biurui Heraldikos komisijos pirmininkei A. Railaitei-

Bardei). 

 

5.3. BENDRADARBIAVIMAS SU LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBE IR 

MINISTERIJOMIS  

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.  

2017 m. EKGT kreipėsi į LR Vyriausybę šiais klausimais: 

 dėl Nacionalinės Jono Basanavičiaus premijos nuostatų (2017-03-08 raštas Nr. S-44, 

2017-05-31 raštas Nr. S-103; 2017-11-06 raštas Nr. S-184); 

 dėl etnologijos studijų sugrąžinimo į studijų krypčių aukštosiose mokyklose sąrašą 

(2017-03-15 raštas Nr. S-52); 

 dėl Etninės kultūros globos tarybos ekspertų dalyvavimo su etnine kultūra susijusių 

klausimų svarstyme (2017-03-21 raštas Nr. S-56); 

 dėl konferencijos-forumo „Vietovardžių (išnykusių kaimų vardų) išsaugojimo, 

įpaminklinimo sprendimai, pasitinkant Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetį“ rezoliucijos (2017-

06-12 raštas Nr. S-108);  

 dėl etninių žemių lietuvių kultūros finansavimo atskiros programos sukūrimo (2017-

06-15 raštas Nr. S-113); 

 dėl Lietuvai svarbių humanitarinių, lituanistinių ir istorinių studijų savarankiškumo 

išsaugojimo regioniniuose universitetuose (2017-06-16 raštas Nr. S-118). 

 

Bendradarbiavimas su Kultūros ministerija 

 

EKGT 2017 m. kreipėsi į LR Kultūros ministeriją šiais klausimais: 

 dėl dalyvavimo seminare ir Piliakalnių metų atidarymo renginyje (2017-01-06 raštas 

Nr. S-2);  

 dėl pirmajam 2017 m. finansavimo etapui Lietuvos kultūros tarybai pateiktų etninės 

kultūros projektų rėmimo (2017-01-30 raštas Nr. S-18); 

 dėl Nacionalinio muziejaus statuso suteikimo Lietuvos liaudies buities muziejui (2017-

03-10 raštas Nr. S-48); 

 dėl Etninės kultūros globos tarybos ekspertų dalyvavimo su etnine kultūra susijusių 

klausimų svarstyme (2017-03-21 raštas Nr. S-56); 

 dėl atstovo į darbo grupę dėl LR Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 

naujos redakcijos rengimo delegavimo (2017-05-22 raštas Nr. S-92); 

 dėl Lietuvos kulinarinio paveldo muziejaus Vilniuje išsaugojimo (2017-05-23 raštas 

Nr. S-93); 

 dėl Nacionalinės Jono Basanavičiaus premijos nuostatų (2017-05-31 raštas Nr. S-103; 

2017-11-06 raštas Nr. S-184); 
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 dėl konferencijos-forumo „Vietovardžių (išnykusių kaimų vardų) išsaugojimo, 

įpaminklinimo sprendimai, pasitinkant Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetį“ rezoliucijos (2017-

06-12 raštas Nr. S-108);  

 dėl sąlygų Lietuvoje vykstančiose etnokultūrinėse stovyklose etninėse lietuvių žemėse 

užsienyje gyvenantiems lietuviams sudarymo (2017-06-14 raštas Nr. S-111); 

 dėl edukacinių-pažintinių vasaros stovyklų užsienio lietuvių vaikams (2017-06-14 

raštas Nr. S-112); 

 dėl valstybės savitumo reprezentavimo viešosiose erdvėse (2017-06-21 raštas Nr. S-

120); 

 dėl Baltų vienybės dienos, piliakalnių atmintinais 2017 metais paminėjimo (2017-09-

01 raštas Nr. S-146); 

 dėl dalyvavimo konferencijoje „Etninė kultūra ir tapatybės ugdymas“ ir posėdyje 

(2017-11-07 Nr. S-185); 

 dėl piliakalnių metų uždarymo renginio programos tikslinimo (2017-12-08 raštas Nr. 

S-217). 

 

Bendradarbiavimas su Švietimo ir mokslo ministerija  
 

EKGT teikė įvairius siūlymus: 

 dėl Etninės kultūros ugdymo 2017-2018 ir 2019-2020 mokslo metų pagrindinio ir 

vidurinio ugdymo programų bendruosiuose ugdymo planuose (2017-02-09 raštas Nr. S-27); 

 dėl etnologijos ir folkloristikos studijų krypties išsaugojimo (2017-03-10 raštas Nr. S-

49); 

 dėl etnologijos studijų sugrąžinimo į studijų krypčių aukštosiose mokyklose sąrašą 

(2017-03-15 raštas Nr. S-52); 

 dėl Etninės kultūros globos tarybos ekspertų dalyvavimo su etnine kultūra susijusių 

klausimų svarstyme (2017-03-21 raštas Nr. S-56); 

 dėl tradicinės vaiko darbo sampratos aktualizavimo (2017-03-30 raštas Nr. S-63); 

 dėl konferencijos-forumo „Vietovardžių (išnykusių kaimų vardų) išsaugojimo, 

įpaminklinimo sprendimai, pasitinkant Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetį“ rezoliucijos (2017-

06-12 raštas Nr. S-108);  

 dėl sąlygų Lietuvoje vykstančiose etnokultūrinėse stovyklose etninėse lietuvių žemėse 

užsienyje gyvenantiems lietuviams sudarymo (2017-06-14 raštas Nr. S-111); 

 dėl edukacinių-pažintinių vasaros stovyklų užsienio lietuvių vaikams (2017-06-14 

raštas Nr. S-112); 

 dėl Lietuvai svarbių humanitarinių, lituanistinių ir istorinių studijų savarankiškumo 

išsaugojimo regioniniuose universitetuose (2017-06-16 raštas Nr. S-118). 

 dėl dalyvavimo konferencijoje „Etninė kultūra ir tapatybės ugdymas“ ir posėdyje 

(2017-11-07 Nr. S-185); 

 dėl lituanistikos prioriteto užtikrinimo (2017-12-29 raštas Nr. S-225). 

 

Bendradarbiavimas su Žemės ūkio ministerija  

 

EKGT 2017 m. kreipėsi į LR žemės ūkio ministeriją šiais klausimais: 
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 dėl Etninės kultūros globos tarybos ekspertų dalyvavimo su etnine kultūra susijusių 

klausimų svarstyme (2017-03-21 raštas Nr. S-56); 

 dėl konferencijos-forumo „Vietovardžių (išnykusių kaimų vardų) išsaugojimo, 

įpaminklinimo sprendimai, pasitinkant Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetį“ rezoliucijos (2017-

06-12 raštas Nr. S-108);  

 dėl škudžių avių įtraukimo į Lietuvos tautinio paveldo produktų registrą ir į Lietuvos 

genetinių išteklių sąrašą (2017-06-14 raštas Nr. S-114); 

 dėl tradicinių žaliavų (linų, vilnos ir kt.) auginimo ir perdirbimo perspektyvų (2017-

06-19 raštas Nr. S-119). 

 

Bendradarbiavimas su Aplinkos ministerija 
 

EKGT teikė įvairius siūlymus Aplinkos ministerijai: 

 dėl nematerialiojo kultūros paveldo apsaugos valstybiniuose parkuose (2017-03-03 

raštas Nr. S-42); 

 dėl konferencijos-forumo „Vietovardžių (išnykusių kaimų vardų) išsaugojimo, 

įpaminklinimo sprendimai, pasitinkant Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetį“ rezoliucijos (2017-

06-12 raštas Nr. S-108);  

 dėl Baltų vienybės dienos, piliakalnių atmintinais 2017 metais paminėjimo (2017-09-

01 raštas Nr. S-146); 

 

Bendradarbiavimas su Užsienio reikalų ministerija 
 

EKGT 2017 m. kreipėsi į LR Užsienio reikalų ministeriją šiais klausimais: 

 dėl doc. dr. M. Purvino antrosios knygos „Mažosios Lietuvos panemuniais ir 

pamariais“ leidybos dalinio finansavimo (2017-03-15 raštas Nr. S-56); 

 dėl sąlygų Lietuvoje vykstančiose etnokultūrinėse stovyklose etninėse lietuvių žemėse 

užsienyje gyvenantiems lietuviams sudarymo (2017-06-14 raštas Nr. S-111); 

 dėl edukacinių-pažintinių vasaros stovyklų užsienio lietuvių vaikams (2017-06-14 

raštas Nr. S-112). 

 

Bendradarbiavimas su Vidaus reikalų ministerija 

 

EKGT teikė įvairius siūlymus: 

 dėl Tarybos ekspertų dalyvavimo su regionine valdymo reforma susijusių klausimų 

svarstyme (2017-03-24 raštas S-61); 

 dėl konferencijos-forumo „Vietovardžių (išnykusių kaimų vardų) išsaugojimo, 

įpaminklinimo sprendimai, pasitinkant Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetį“ rezoliucijos (2017-

06-12 raštas Nr. S-108);  

 dėl Etninės kultūros globos tarybos siūlymų siekiant regioninės plėtros tobulinimo 

Lietuvoje (2017-10-31 raštas Nr. S-183); 

 dėl dalyvavimo konferencijoje „Etninė kultūra ir tapatybės ugdymas“ ir posėdyje 

(2017-11-07 Nr. S-185). 
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Bendradarbiavimas su Krašto apsaugos ministerija 

 

Taryba kreipėsi į Krašto apsaugos ministeriją: 

 dėl Etninės kultūros globos tarybos ekspertų dalyvavimo su etnine kultūra susijusių 

klausimų svarstyme (2017-03-21 raštas Nr. S-56); 

 dėl Baltų vienybės dienos, piliakalnių atmintinais 2017 metais paminėjimo (2017-09-

01 raštas Nr. S-146); 

 dėl bendradarbiavimo atliekant tyrimą „Vietinės bendruomenės ir piliakalniai, 

bendrakultūrinis ryšys ir tradicijos“ (2017-12-01 raštas Nr. S-213). 

 

5.4. BENDRADARBIAVIMAS SU KITOMIS VALSTYBĖS INSTITUCIJOMIS IR 

SAVIVALDYBĖMIS 

 

Bendradarbiavimas su mokslo ir studijų institucijomis ir kitomis ugdymo įstaigomis 

 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 (dr. T. Račiūnaitę 

ir prof. dr. D. Vyčinienę), Lietuvių katalikų mokslo akademija (doc. dr. V. Ališauską).  

EKGT 2017 m. bendradarbiavo su mokslo ir studijų institucijomis šiais klausimais: 

 dėl etnologijos ir folkloristikos studijų krypties išsaugojimo (2017-03-10 raštas Nr. S-

49 Studijų kokybės vertinimo centrui); 

 dėl etnologijos studijų sugrąžinimo į studijų krypčių aukštosiose mokyklose sąrašą 

(2017-03-15 raštas Nr. S-52 Lietuvos mokslo tarybai); 

 dėl bendradarbiavimo atliekant tyrimą „Etninės kultūros ugdymas Lietuvos 

suaugusiųjų mokyklose“ (2017-05-09 raštas Nr. S-83 Lietuvos suaugusiųjų mokyklų 

administracijoms); 

 dėl bendradarbiavimo atliekant tyrimą „Etninės kultūros specialistų poreikio Lietuvos 

bendrojo lavinimo mokyklose analizė“ (2017-05-09 raštas Nr. S-84 Lietuvos bendrojo lavinimo 

mokyklų administracijoms); 

 dėl folkloro ansamblio „Poringė“ išsaugojimo (2017-06-14 raštas Nr. S-109 Lietuvos 

edukologijos universitetui); 

 dėl Lietuvos aukštųjų mokyklų folkloro ansamblių išsaugojimo (2017-06-14 raštas Nr. 

S-110 Lietuvos universitetų rektorių konferencijai); 

 dėl Lietuvai svarbių humanitarinių, lituanistinių ir istorinių studijų savarankiškumo 

išsaugojimo regioniniuose universitetuose (2017-06-16 raštas Nr. S-118 Lietuvos universitetų 

rektorių konferencijai); 

 dėl etninės kultūros dalyko dėstymo panaikinimo nacionalinėje M. K. Čiurlionio meno 

mokykloje (2017-09-08 raštas Nr. S-153 M. K. Čiurlionio menų mokyklos tarybai); 

 dėl 2019-ųjų metų paskelbimo vietovardžių atmintinais metais (2017-11-24 raštas Nr. 

S-206 Lietuvių kalbos institutui, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutui, Lietuvos istorijos 

institutui); 
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 dėl mokslinio vertinimo tradicinių žaliavų auginimo ir perdirbimo tikslingumo (2017-

11-24 raštas Nr. S-207 Aleksandro Stulginskio universitetui, Kauno technologijos universitetui). 

 

Bendradarbiavimas su Lietuvos radiju ir televizija (LRT) bei kitomis žiniasklaidos 

institucijomis 

 

EKGT (2017-03-23 raštas Nr. S-58 „Dėl etninės kultūros renginių transliavimo per LRT 

2017 metais) pateikė LRT Tarybai ir Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos generaliniam 

direktoriui A. Siaurusevičiui etnokultūrinių renginių, apie kuriuos rekomenduoja transliuoti laidas 

arba reportažus per LRT, sąrašą. 

 

Bendradarbiavimas su savivaldybėmis 

Taryba (2017-01-16 raštas Nr. S-11 „Dėl dalyvavimo seminare ir piliakalnių metų atidarymo 

renginyje“) pakvietė Lietuvos savivaldybių asociacijos atstovus dalyvauti Piliakalnių bei Tautinio 

kostiumo metų atidarymo renginyje. 

EKGT 2017-04-07 raštu Nr. S-69 „Dėl Vilniaus atminties kultūros puoselėjimo programos“ 

pateikė Vilniaus miesto savivaldybei keletą etnologų siūlymų dėl Vilniaus atminties kultūros 

puoselėjimo programos. 

2017-05-17 EKGT raštu Nr. S-87 „Dėl Lietuvos kulinarinio paveldo muziejaus“ kreipėsi į 

Vilniaus miesto savivaldybės merą, raginant rasti galimybę išsaugoti Vilniaus mieste Lietuvos 

kulinarinio paveldo muziejų kaip savitą ir išskirtinį muziejų, reikšmingą ne tik sostinei, bet ir visai 

šaliai. 

Taryba 2017-05-24 raštu Nr. S-101 „Dėl kvietimo dalyvauti konferencijoje“ pakvietė 

Lietuvos savivaldybių asociacijos atstovus dalyvauti konferencijoje „Vietovardžių (išnykusių 

kaimų vardų) išsaugojimo, įpaminklinimo sprendimai, pasitinkant Lietuvos valstybės atkūrimo 

šimtmetį“. 

2017-06-16 EKGT raštu Nr. S-115 „Dėl Mažosios Lietuvos heraldinių ženklų“ kreipėsi į 

Mažosios Lietuvos regiono savivaldybes, ragindama operatyviau spręsti Mažosios Lietuvos 

etnografinio regiono heraldinių ženklų sukūrimo klausimą. Pagėgių savivaldybė ir Klaipėdos 

miesto savivaldybė raštu Tarybą informavo, kad Mažosios Lietuvos regiono savivaldybės 2015 

metais yra pasirašiusios kultūrinio bendradarbiavimo sutartį dėl Mažosios Lietuvos heraldikos 

sukūrimo. Tikimasi, kad šių metų pabaigoje Mažoji Lietuva turės savo heraldikos ženklus. 

2017-06-16 EKGT raštu Nr. S-117 „Dėl privačių muziejų ir kolekcijų išsaugojimo“ kreipėsi 

į Lietuvos savivaldybių asociaciją, Lietuvos muziejų asociaciją, Lietuvos kaimo bendruomenių 

sąjungą, atkreipdama dėmesį į kultūrinę vertę turinčių privačių muziejų ir kolekcijų išlikimo ir 

išsaugojimo problemą. 

2017-06-19 EKGT raštu Nr. S-119 „Dėl tradicinių žaliavų (linų, vilnos ir kt.) auginimo ir 

perdirbimo perspektyvų“ kreipėsi į Lietuvos savivaldybių seniūnų asociaciją, pateikiant pasiūlymus 

dėl linininkystės ir kitų vietinių žaliavų auginimo, tautodailės bei lengvosios pramonės verslo 

plėtros. 

2017-06-21 EKGT raštu Nr. S-120 „Dėl valstybės savitumo reprezentavimo viešosiose 

erdvėse“ kreipėsi į Vilniaus miesto savivaldybę ir Vilniaus turizmo informacijos centrą, išreiškiant 

susirūpinimą dėl valstybės kultūros, istorijos, savitumo reprezentavimo viešosiose erdvėse.  
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2017-06-27 Taryba raštu Nr. S-121 „Dėl bendradarbiavimo rengiant parodą-seminarą 

„Piliakalniai tautodailininkų darbuose“ kreipėsi į Klaipėdos miesto savivaldybę bendradarbiauti 

organizuojant parodą. 

Organizuojant pagal Etninės kultūros tęstinumo ir kaitos tyrimų 2016–2022 metų programą 

atliekamus tyrimus, Taryba bendradarbiavo su Vilniaus, Klaipėdos, Kauno ir kitų savivaldybių 

švietimo ir kultūros skyriais.  

Taryba kartu su Akmenės rajono savivaldybe 2017-11-16 suorganizavo konferenciją „Etninė 

kultūra ir tapatybės ugdymas“ ir išplėstinį Tarybos ir regioninių tarybų posėdį. 

EKGT kartu su Lietuvos savivaldybių seniūnų asociacija 2017 m. organizavo konkursą 

„2017 metais geriausiai tradicijas puoselėjusi etnografinio regiono seniūnija“, kurio tikslas – 

skatinti seniūnijas puoselėti etnografinių regionų tradicijas. 2017-11-29 įvyko konkurso nugalėtojų 

apdovanojimo renginys Trakų pilyje. 

 

Bendradarbiavimas su kultūros įstaigomis 

 

Kultūros įstaigų atstovavimas EKGT: savo atstovus į EKGT sudėtį 2013-2017 m. kadencijai 

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

Bernotaitę-Beliauskienę). 

EKGT regioninės tarybos bendradarbiavo su Lietuvos nacionaliniu kultūros centru, vietos 

kultūros centrais ir muziejais edukaciniais klausimais.  

Taryba 2017-03-24 raštu Nr. S-60 „Dėl tautinio kostiumo specialisto delegavimo konsultuoti 

Etninės kultūros globos tarybą ir visuomenę“ kreipėsi į Lietuvos muziejų asociaciją ir į pagrindinius 

Lietuvos muziejus, prašydama nurodyti specialistą, kuris galėtų kompetentingai konsultuoti Tarybą 

ir visuomenę tautinio kostiumo gamybos, komplektavimo ar įsigijimo klausimais. 

 

5.5. 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).  

Pasvalio kraštiečių bendrija (asociacija) 2017-04-11 kreipėsi į Tarybą dėl išnykusių kaimų 

įamžinimo Lietuvoje ir prašo Tarybą inicijuoti Vyriausybėje, kad kiekviena savivaldybė savo rajono 

ribose paženklintų išnykusius kaimus specialiais atminimo ženklais. Taryba šį klausimą svarstė 

2017 m. balandžio 11 d. posėdyje, kuriame buvo pritarta Pasvalio kraštiečių bendrijos (asociacijos) 

siūlymui – įpaminklinti išnykusių kaimų pavadinimus. 

2017-06-16 EKGT raštu Nr. S-117 „Dėl privačių muziejų ir kolekcijų išsaugojimo“ kreipėsi 

į Lietuvos muziejų asociaciją, Lietuvos kaimo bendruomenių sąjungą, atkreipdama dėmesį į 

kultūrinę vertę turinčių privačių muziejų ir kolekcijų išlikimo ir išsaugojimo problemą. 

2017-06-27 Taryba raštu Nr. S-122 „Dėl valstybės savitumo reprezentavimo viešosiose 

erdvėse“ kreipėsi į Vilniaus miesto kultūros visuomeninę komisiją, pakvietė jos atstovus dalyvauti 

pasitarime-diskusijoje dėl valstybės kultūros, istorijos, savitumo reprezentavimo viešosiose erdvėse. 

2017-09-19 Taryba raštu Nr. S-159 „Dėl konkurso „Tautinis drabužis mano šeimos ir 

bendruomenės istorijoje“ kreipėsi į Lietuvos kaimo bendruomenių sąjungą, Lietuvos muziejų 
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asociaciją, Lietuvos kultūros centrų asociaciją, Lietuvos bibliotekininkų draugiją kviesdama visus 

dalyvauti paskelbtame konkurse, kurį organizuoja Taryba kartu su Pasaulio lietuvių bendruomene. 

Lietuvos tautodailininkų sąjunga pritarė Tarybos iniciatyvai – paskelbti 2020-uosius metus 

Tautodailės metais (2017-11-24 raštas Nr. S-205), kurie būtų konstruktyvus indėlis kuriant Lietuvos 

ateitį. 

 

5.6. TARPTAUTINIS BENDRADARBIAVIMAS 

 

EKGT 2017 m. glaudžiai bendradarbiavo su Pasaulio lietuvių bendruomene. 2017 m. 

kartu organizavo konkursą „Tautinis drabužis mano šeimos ir bendruomenės istorijoje“.  

2017-04-27 Taryba raštu Nr. S-77 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo ir Pasaulio lietuvių 

bendruomenės komisijos rezoliucijų“ kreipėsi į Seimo ir Pasaulio lietuvių bendruomenės komisiją, 

Pasaulio lietuvių bendruomenės valdybą, pateikdama pasiūlymus pagal savo kompetenciją etninės 

kultūros globos srityje į planuojamas Lietuvai ir pasaulio lietuviams aktualias rezoliucijas įtraukti su 

etnine kultūra susijusių svarbių teiginių. 

EKGT raštai Seimo ir Pasaulio lietuvių bendruomenės komisijai ir Pasaulio lietuvių 

bendruomenei:  

 dėl sąlygų Lietuvoje vykstančiose etnokultūrinėse stovyklose etninėse lietuvių žemėse 

užsienyje gyvenantiems lietuviams sudarymo (2017-06-14 raštas Nr. S-111);  

 dėl edukacinių-pažintinių vasaros stovyklų užsienio lietuvių vaikams (2017-06-14 raštas 

Nr. S-112);  

 dėl Etninės kultūros globos tarybos atstovo komisijos veikloje (2017-10-26 raštas Nr. S-

178). 
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II. EKGT PADALINIŲ – REGIONINIŲ TARYBŲ – VEIKLA 2017 M. 
 

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

regioninių etninės kultūros globos tarybų (toliau – regioninės tarybos) pagrindinė paskirtis – padėti 

EKGT spręsti strateginius etninės kultūros globos, plėtros ir politikos klausimus etnografiniuose 

regionuose, siekiant išsaugoti jų savitumą, stiprinant regiono gyventojų tautinį tapatumą ir 

savimonę. Regioninės tarybos vadovaujasi Regioninių etninės kultūros globos tarybų bendraisiais 

nuostatais (patvirtintais EKGT 2010 m. birželio 16 d. nutarimu Nr. TN-1, 2011 m. kovo 8 d. 

nutarimo Nr. TN-1 redakcija) ir kiekvienos regioninės tarybos darbo reglamentais (patvirtintais 

EKGT 2011 m. kovo 15 d. posėdyje protokoliniu nutarimu TP-3). 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.  

Regioninių tarybų veiklą koordinuoja EKGT administracijos darbuotojai – po 1 etatą skirta 

kiekvienai tarybai (tačiau 2017 m. Aukštaitijos specialistas dirbo tik 0,5 etato, o Dzūkijos 

specialisto krūvis buvo padalintas į dvi dalis po 0,5 etato, vieną iš jų paskiriant rūpintis etninių 

žemių lietuvių globa). Regioninių tarybų veiklos efektyvumą apsunkina tai, kad šių tarybų 

pirmininkai dirba visuomeniniais pagrindais. 

2017 m. Aukštaitijos taryba surengė 3 posėdžius, 1 iš jų nuotoliniu būdu; Suvalkijos 

(Sūduvos) regioninė taryba – 4 posėdžius; Dzūkijos (Dainavos) ir Žemaitijos regioninės tarybos – 

po 4 posėdžius, po 2 iš jų nuotoliniu būdu;  Mažosios Lietuvos taryba – net 6 posėdžius, 1 iš jų 

nuotoliniu būdu.  

Aukštaitijos tarybos posėdžiai įvyko: 1) vasario 22 d. Žasliuose, 2) lapkričio 8 d. Jonavoje, 3) 

gruodžio 18 d. nuotoliniu būdu. Suvalkijos (Sūduvos) tarybos posėdžiai įvyko: 1)  vasario 23 d. 

Zanavykų muziejuje (Šakių r.), 2), gegužės 9 d. Kazlų Rūdoje, 3) spalio 26 d. Prienuose, 4) 

gruodžio 12 d. Šakiuose. Dzūkijos (Dainavos) tarybos posėdžiai įvyko: 1) balandžio 5 d. Punioje 

(Alytaus r.), 2) liepos 5 d. LR Seime Vilniuje, 3) spalio 27 d. nuotoliniu būdu, 4) gruodžio 29 d. 

virtualus posėdis. Žemaitijos tarybos posėdžiai įvyko: 1) vasario 20 d. nuotoliniu būdu; 2) kovo 30 

d. Telšiuose, 3) spalio 20 d. Telšiuose, 4) lapkričio 7 d. nuotoliniu būdu. Mažosios Lietuvos tarybos 

posėdžiai įvyko: 1) vasario 2 d. Klaipėdoje, 2) kovo 28 d. Priekulėje, 3) birželio 28 d. Klaipėdoje, 

4) rugpjūčio 28 d. Klaipėdoje, 5) lapkričio 11 d. nuotoliniu būdu, 6)lapkričio 29 d. Klaipėdoje. 

Iš viso buvo surengta 21 regioninių tarybų posėdžių, iš kurių 6 – nuotoliniu būdu (regioninių 

tarybų protokolų santraukas žr. 5 priede). 

2017 m. lapkričio 16 d. Papilėje (Akmenės r.) įvyko bendras regioninių tarybų posėdis, 

organizuotas kartu su konferencija „Etninė kultūra ir tapatybės ugdymas“.  

Toliau pateikiama regioninių tarybų veiklos 2017 m. rezultatų apžvalga pagal EKGT ir 

regioninių tarybų 2017 m. veiklos planuose numatytas kryptis. 

 

 

Pagarbos tautiniam kostiumui ugdymas bei tautinio kostiumo dėvėsenos pažinimo ir 

sklaidos skatinimas 
 

Regioninės tarybos teikė EKGT siūlymus dėl Tautinio kostiumo metų priemonių plano 

sudarymo. Surinko informaciją iš savivaldybių ir pateikė EKGT sudarant Tautinio kostiumo metų  

renginių gidą, Tautinio kostiumo gamintojų bei ekspertų sąrašus. Regionų tarybų nariai taip pat 

tarpininkavo, organizuojant EKGT ir Pasaulio lietuvių bendruomenės konkursą “Tautinis kostiumas 

mano šeimos ir bandruomenės istorijoje”. Aktyviai bendradarbiauta su Lietuvos nacionaliniu 

kultūros centru organizuojant Lietuvių tautinio kostiumo konkursą „Išausta tapatybė“.  

Regioninų tarybų nariai ir EKGT specialistai regionuose teikė konsultacijas, susijusias su 

tautinio kostiumo gamybos klausimais regiono savivaldybėms, bendruomenėms, kolektyvams ir 



Etninės kultūros globos tarybos veiklos ataskaita___________________________         _2017            

59 

 

pavieniams žmonėms, rūpinosi informacijos apie Tautinio kostiumo metams skirtus renginius 

sklaida, patys buvo daugelio Tautinio kostiumo metams skirtų renginių iniciatoriai ir organizatoriai. 

 

Aukštaitijos tarybos iniciatyva balandžio 6 d. Zarasų kultūros centre buvo surengtas 

seminaras „Tautinis kostiumas šiandien ir teisinga jo dėvėsena“  Zarasų, Utenos, Visagino, 

Ignalinos, Molėtų rajonų folklorininkams. Seminare buvo pristatyti visų regionų tautinių kostiumų 

skirtumai ir panašumai, labiausiai akcentuojamas Aukštaitijos tautinio kostiumo išskirtinumas, 

gamybos problemos, buvo  galimybė pasidaryti kai kurių detalių brėžinius, dar kartą pristatyti 

Zarasų tradicinių kostiumų artelėje išaustus  unikalius kostiumus.  Seminarą organizavo regioninės 

tarybos narė R. Vitaitė. 

Aukštaitijos taryba atkreipia dėmesį, kad 2017 m. itin daug dėmesio regione buvo skirta 

tautinio kostiumo ar jų detalių parodoms, edukacinėms programoms, konferencijoms ar 

seminarams, šiek tiek mažiau – tautinio kostiumo dirbtuvėms ir mokymams. Aukštaičių vyrų, 

moterų, vaikų išeiginis drabužis buvo pagarbiai demonstruojamas folkloro šventėse, festivaliuose, 

per tautines, valstybines ir tradicines kalendorines šventes, per miestų ir miestelių šventes. Oriai 

aukštaičių tautinis kostiumas buvo pristatomas konkurse „Išausta tapatybė“ ir užsienio šalyse 

atstovaujant savo kraštą. Didžiausiame anykštėnų tradicinės kultūros festivalyje „Bėk bėk, žirgeli“ 

vyko parodomoji visų Lietuvos etnografinių regionų tautinio kostiumo programa. Biržų „Sėlos“ 

muziejui priklausančiame Kirkilų amatų centre buvo mokoma austi vytines juostas, velti vilną ir 

milą (dirbtuvės vaikams, jaunimui, suaugusiems). Muziejuje surengta tradicinių amatų meistrės 

Zitos Kumpelienės paroda „Tradicinės pintinės juostos, šiaudiniai sodai ir veltiniai“. Ignalinos 

krašto muziejus parengė daug dėmesio sulaukusią tradicinio tautinio kostiumo ir šiuolaikinių jo 

interpretacijų parodą „Ir tautinis kostiumas gali būti madingas“. Daug dėmesio tautiniam kostiumui 

skyrė Jonavos savivaldybė. Pavasarį vaikų folkloro ansamblis „Ramtatukai“ ir jo vadovė Judita 

Margevičienė Jonavos mokykloms pristatė teatralizuotą programą apie tautinį kostiumą ir jo 

nešioseną. Archeologinis kostiumas buvo pristatytas sutartinių šventėje „Sutarjėla“, tautinis – liepos 

6-ąją ant 2 rajono piliakalnių ir Joninių slėnyje. Kaišiadorių rajono Žaslių amatų centras Tautinio 

kostiumo metus pradėjo sertifikuotų tautinio paveldo produktų tradicinės amatininkės, senojo 

audimo ir siuvinėjimo amato puoselėtojos Bronės Surdokienės tradicinių drabužių detalių paroda, 

spalio mėn. – tautinio kostiumo dizainerės Danutės Keturakienės tautinio kostiumo kolekcijos 

pristatymu. Daug prasmingų renginių, skirtų tautiniam kostiumui, surengė kaimiškos Kaišiadorių r. 

bendruomenės. Pavyzdžiui, akcija „Pasimatuok tautinį kostiumą“ Žiežmariuose, prisiminimų 

vakaras „Tautinis kostiumas tremtyje“ Pakertuose, tautinio kostiumo pristatymo šventė „Tai motulė 

gražiai rėdė“ prie Švenčiaus ežero. Tautinio kostiumo metams ir Valstybės 100-mečiui 

kaišiadoriečiai išleido 2018 m. kalendorių su Ringailių folkloro ansamblio dalyvių tautiniais 

kostiumais (sud. D. Tomkuvienė ir A. Kamantauskienė). Kauno rajono savivaldybė Tautinio 

kostiumo metus pradėjo Vasario 16-osios šventėje, kurios metu buvo paskelbta apie konkursą 

bendruomenėms „Mano tautinio kostiumo istorija“. Renginių ciklai, paskaitos, seminarai, mokymai 

kurti tautinio kostiumo detales, austi vyko daugelyje rajono kultūros centrų: Ežerėlyje, Neveronyse, 

Vilkijoje, Ramučiuose, Babtuose. Pažintis su tautiniu kostiumu vyko vaikų vasaros folkloro 

stovyklose Vilkijoje ir Ramučiuose. Neveronių folkloro kolektyvas „Viešia“ (vad. regioninės 

tarybos narė Jolanta Balnytė), dalyvaudamas respublikiniame konkurse „Išausta tapatybė“, 

autoritetingos komisijos buvo pripažintas kaip geriausius kostiumus turinti folkloro grupė. Tautinio 

kostiumo metų uždarymo šventė „Tautinis kostiumas – nacionalinės kultūros simbolis“ vyko 

Raudondvaryje. Kėdainiškiai tradicinį kasmetinį folkloro festivalį „Į Vidurio Lietuvą susiėję“ skyrė 

Tautinio kostiumo metams, į jį pakviesdami kolektyvus iš visų penkių etnografinių regionų. 

Festivalio metu talkinant tautinių rūbų specialistams, buvo išsamiai supažindinama  su  tautinio 

kostiumo dėvėsenos tradicijomis, kūrybinėse dirbtuvėse tekstilės amatininkės demonstravo ir 

norinčius mokė tautinio rūbo gamybos savitumų. Tautinį kostiumą pažinti buvo mokomi vaikai 

etninėje vasaros stovykloje „Ir atskrida paukštela“. Kėdainių krašto muziejaus tradicinių amatų 

centre Arnetų name vyko „Etno dirbtuvės“, skirtos aukštaičių tradiciniam drabužiui, bei edukaciniai 

užsiėmimai „Aukštaitiškų juostų pynimas“. Prasmingai Tautinio kostiumo metus pažymėjo 
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kupiškėnai. Visuomenei buvo pristatomas 2016 m. pabaigoje Kupiškio etnografijos muziejaus 

iniciatyva išleistas katalogas „Seserų Glemžaičių rinkinys Kupiškio etnografijos muziejuje: 

tradiciniai lietuviški drabužiai ir jų priedai. XIX a. – XX a. I pusė“ (sud. dr. M. Lebednykaitė). 

Folkloro klubas „Kupkėmis“, įgyvendindamas projektą, skirtą Piliakalnių metams, įsigijo 16 

archeologinių sėlių genties kostiumų. Įsigijęs asmeninį tautinį kostiumą, vilkėdamas jį Kupiškio 

rajono meras visuose etnokultūriniuose renginiuose taip pabrėždavo savo aukštaitišką tapatybę. 

Panevėžio rajone tautinį kostiumą labiausiai populiarino Upytės tradicinių amatų centras, rengęs 

aukštaitiškų juostų pynimo ir audimo tradicinėmis staklėmis mokymus, pristatydamas aukštaitišką 

ir kitų šalių kostiumą liepos 6 d. ant Upytės piliakalnio vykusioje šventėje bei folkloro festivalio 

„Baltica“ svečių pasirodymuose. Baltų vienybės dieną ant Upytės piliakalnio buvo pristatomas ir 

archeologinis aukštaičių kostiumas. Tradicinių amatų centras krašto amatininkus subūrė į šventę 

„Linų dienos“ Upytės linų muziejuje, kur ypatingai buvo akcentuota tradicinė tekstilė. Panevėžio 

miesto kraštotyros muziejuje buvo parengtos dvi parodos. Rugsėjo mėnesį atidaryta tradicinių 

aukštaitiškų juostų pynėjų Irenos Vilienės ir Gvido Vilio darbų paroda, gruodžio mėnesį parengta 

virtuali paroda „Kupiškėnų vestuvininkų drabužiai“ iš muziejaus rinkinių – tai dailininkės M. 

Boreikaitės-Kosuchinienės spalvoti piešiniai M. Glemžaitės knygai „Kupiškėnų vestuvininkai“ 

(1936).  

Pasvalio krašto muziejus vasario mėn. pakvietė pasvaliečius į parodą „Tautinis kostiumas – 

etninio tapatumo simbolis“ (iš Martyno Jankaus muziejaus fondų), o rugsėjo mėnesį surengė 

konferenciją „Pasvalio krašto gyvenimo būdas ir tradicijos“, kurioje dr. Teresė Jurkuvienė pristatė 

aukštaičių tautinį kostiumą. Radviliškio rajono savivaldybė Tautinio kostiumo metams puikiai 

išnaudojo Kleboniškių kaimo buities muziejų, kuriame vyko Aukštaitijos regiono šventė 

„Kleboniškių etnografinės spalvos“ ir tautinių kostiumų ir tekstilės audinių paroda „Tautiniai raštai 

ir spalvos“. Šioje parodoje visų 5 Lietuvos etnografinių regionų kostiumus pristatė Kęstutis ir 

Marija Simonavičiai. Radviliškio r. savivaldybės Pakiršinio etninės kultūros ir amatų centras rengė 

mokymus, tautodailės darbų parodas. Liepos mėnesį radviliškiečiai surengė tarptautinį kojinių 

mezgimo čempionatą „Tautinių raštų vingiai“, kuriame dalyvavo mezgėjai iš Lietuvos, Latvijos, 

JAV, Lenkijos. Rokiškio rajone Tautinio kostiumo metus pažymėjo kaimo bendruomenės 

rengdamos parodas, vakarones, tačiau labiausiai viso rajono bendruomenę suvienijo liepos 6 d. 

pristatant tautinį kostiumą vykusi pilietiškumo akcija "Lietuvos valstybės dieną sutikime pasipuošę 

tautiniais akcentais" ir  visų Lietuvos etnografinių regionų bei Latvijos tautinio kostiumo 

pristatymas Nepriklausomybės aikštėje per Baltų vienybės dieną. Širvintų „Atžalyno“ 

progimnazijos mokytojai organizavo kūrybines dirbtuves, kuriose mokiniai ir mokytojai turėjo 

galimybę susipažinti su tautinio kostiumo ir jo detalių gamyba, prisiliesti prie tradicinės tekstilės 

medžiagų: lino, vilnos. Širvintų rajono švietimo centras surengė kūrybinių darbų konkursą „Iš 

močiutės skrynios į mano drabužių spintą“, kuriame mokiniai buvo kviečiami piešti kostiumų 

eskizus, pristatyti tekstilės gaminius, kuriuose šiuolaikinio rūbo dizaine atsispindėtų tautinio 

kostiumo motyvai. Širvintų kultūros centre vyko kūrybiniai užsiėmimai, paskaitos, edukacijos 

vaikams ir suaugusiems, skirtos aukštaitiškam tradiciniam kostiumui. Tautinio kostiumo metus 

gražiai akcentavo Širvintų rajono merė Živilė Pinskuvienė – daugelyje bendruomenės renginių 

pasirodydama su aukštaitišku tautiniu kostiumu. Švenčionių rajono Reškutėnų tradicinių amatų 

centras suorganizavo prasmingą akciją „Nupinkim juostą pirmokui“, skirtą Tautinio kostiumo 

metams paminėti. Nalšios muziejuje buvo eksponuojama Nacionalinio kultūros centro tautinio 

kostiumo paroda. Rajono savivaldybės viešoji biblioteka rengė virtualias parodas bei interneto 

transliacijas „Tautinis kostiumas – tautos ir valstybės simbolis“. Ukmergės kraštotyros muziejuje 

rugsėjo mėn. vyko paskaita jaunimui „Kostiumo tradicijos šiuolaikiniame Lietuvos dizaine”. 

Ukmergės r. savivaldybės Vlado Šlaito viešoji biblioteka surengė dokumentų ir fotografijų parodą 

„Tautos simbolis – tautinis kostiumas”. Ukmergės kultūros centro folkloro ansamblis „Pyniava“ 

pristatė aukštaitišką kostiumą Vokietijoje „Oktoberfest“ šventėje, Advento susitikimuose kvietė 

miesto bendruomenę į paskaitas, amatininkų mokymus įvairiomis tautinio kostiumo kūrimo 

temomis bei rankdarbių mugę. Uteniškiai parengė ir įgyvendino projektą „Rytai – Vakarai“, kurio 

metu vyko kultūriniai mainai tarp Rytų Aukštaitijos ir Vakarų Lietuvos. Projekto įgyvendinimo 
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metu buvo keičiamasi kultūrinėmis delegacijomis, pristatomas šių etnografinių regionų folkloras, 

tautinis kostiumas, papročiai, kulinarijos paveldas ir kt.  (proj. vad. regioninės tarybos pirmininkė Z. 

Mackevičienė).  Utenos kraštotyros muziejuje buvo pristatyta audėjos Rimos Vitaitės tautinių 

kostiumų ir sodų vėrimo meistrės Irenos Eitminavičienės šiaudinių sodų paroda. Tautinio kostiumo 

metams muziejus parengė ir naują  edukacinę programą „Aprangos kodas: tautinis kostiumas“. 

Regioninės tarybos pirmininkė Z. Mackevičienė parengė leidybai knygą „Rytų Aukštaitijos tautinio 

kostiumo istorija“. Daug ir įvairių parodų, edukacijų, vakaronių, skirtų Tautinio kostiumo metams, 

vyko Utenos rajono kaimiškose bendruomenėse. Visagino kultūros centras parengė ir įgyvendino 

projektą „Tautinis kostiumas – tautos istorija“, kurio metu buvo surengtos įvairių Visagino 

savivaldybėje gyvenančių tautinių bendruomenių kostiumo ar jų detalių kūrybinės dirbtuvės. 

Visagino III amžiaus universiteto lankytojai kūrė stilizuotus drabužius su tautinio kostiumo 

elementais, baltų ženklais ir savo kūrinius viešai pristatė. Visagino „Atgimimo“ gimnazijoje vyko 

etninių renginių ciklas „Tautinis kostiumas – graži ir nesenstanti mada“.  Zarasų rajono savivaldybė 

Tautinio kostiumo metus pradėjo sausio 21 d. Rytų  Aukštaitijos krašto dainų ir kostiumų pristatymu 

Adventuro parodoje. Balandžio 6 d. Zarasų kultūros centre buvo surengtas seminaras „Tautinis 

kostiumas šiandien ir teisinga jo dėvėsena“. Gegužės 27 d. čia vyko konkurso „Išausta tapatybė“ 

regioninis turas. Tautinio kostiumo metais daug mokymų, parodų, užsakymų turėjo Zarasų kultūros 

centro tradicinių amatų artelė (vad. regioninės tarybos narė, audėja Rima Vitaitė), buvo pristatomi 

jos narių R. Vitaitės, B. Andrijauskienės sukurti kostiumai, J. Lašaitės kostiumų detalės, A. 

Markevičiūtės juostos. Amatų artelėje vyko ir edukacinė programa „Amatų raida, tradicinis 

audimas, tautinio kostiumo audimas“.  

 

Dzūkijos (Dainavos) tarybos narės D. Bagdonienės iniciatyva, kovo mėn. Alytaus rajono 

savivaldybės administracijos darbuotojai per 9 dienas apvažiavo Alytaus rajoną, surengė meno 

mėgėjų kolektyvų pasirodymų apžiūrą, siekdami apžvelgti kolektyvų turimus tautinius kostiumus ir 

lietuvių liaudies instrumentus. Po apžiūros savivaldybės administracija iš kultūros programos lėšų 

skyrė paramą Ūdrijos etnografiniam ansambliui „Rūta“ 4 tautiniams kostiumams įsigyti, Alovės 

folkloro ansambliui „Susiedai“ – dzūkiškiems marškiniams, Butrimonių šokių studijos „Gojelis“ 

jaunučių grupei – tautinėms juostoms ir karūnoms, Eičiūnų folkloro ansambliui „Vieversa“ – 

tautinėms juostoms. 

Balandžio mėn. tarybos narės G. Markevičienės iniciatyva, vyko vienas didžiausių Alytaus 

krašto Tautinio kostiumo metams skirtų renginių - Alytaus kraštotyros muziejuje surengta paroda 

„Dzūkų krašto tautinis kostiumas“.Parodoje buvo pristatytos XIXa. pab.–XX a. pr. rekonstruoto 

dzūkiško kostiumo nuotraukos iš Lietuvos nacionalinio kultūros centro archyvų,  XX a. pr. 

dzūkiško kostiumo nuotraukos iš Alytaus kraštotyros muziejaus archyvų, XIXa. pab.–XX a. pr. 4 

autentiški dzūkiški kostiumai esantys Alytaus kraštotyros muziejaus archyve, dzūkiški rekonstruoti 

kostiumai priklausantys Alytaus kraštotyros muziejui, „Žvangucio“, „Raskilos“, „Marcinkonių“ 

etnografiniams ansambliams. Vėliau naujais eksponatais papildyta paroda keliavo į kitus krašto 

muziejus.  

Tarybos nariams inicijuojant, Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo dieną ant Rudaminos 

piliakalnio buvo giedamas Lietuvos himnas apsirengus tautiniais kostiumais.  

Rugpjūčio 8-12 dienomis Druskininkuose tarybos narė L.Balčiūnienė organizavo ir 

koordinavo 24-ąją Dainavos krašto folkloro šventę. Šventės metu veikė tautodailės dirbinių, amatų 

ir kulinarinio paveldo mugė, kurioje buvo eksponuojama „Dzūkų tautinio kostiumo galvos 

apdangalų“ ekspozicija. Ši ekspozicija buvo sukomplektuota iš išsaugotų ir dar nešiojamų 

apdangalų, t.y. pasiskolinta iš vyresnio amžiaus žmonių. Šventės metu vyko edukaciniai skarelių 

siuvinėjimo, nuometėlių siuvimo ir puošybos, kepurėlių mezgimo, karūnų gamybos mokymai.  

Tarpininkaujant tarybos narei V. Pugačiauskienei, rugpjūčio 18–19 dienomis vyko verpimo 

ratelio taisymo ir vilnos verpimo dirbtuvės Margionių kaime. Jo metu su vietinių verpėjų ir audėjų 

margioniškių D. Kvaraciejienės ir A. Jeremičienės pagalba buvo galima išmokti verpti, o su meistrų 

R. Norkūno ir A. Svirnelio pagalba atgaivinti verpimo ratelius. Ši iniciatyva yra Lietuvos 

tarpdisciplininio meno kūrėjų sąjungos organizuojamo projekto „Verpėjos“ dalis. „Verpėjos“ – tai 
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socialinė ir kultūrinė iniciatyva, kurioje dalyvauja šiuolaikinio meno kūrėjai ir vietos 

bendruomenės. Projekte norima ne tik užfiksuoti tradicijų, papročių likučius, bet ir inicijuoti veiklas 

skatinančias profesionalaus šiuolaikinio meno ir nykstančių kaimo veiklų pokalbį. 

 

Mažosios Lietuvos tarybos narės N. Sliužinskienės vadovaujamame Klaipėdos etnokultūros 

centre buvo vykdomas projektas „Amatystė. Mažosios Lietuvos dimai“: paskaitų ciklas regioninio 

kostiumo tematika, atvirose audimo dirbtuvėse dirbtuvių lankytojai audė audinius ir juostas 

kostiumams. Projekto metu parengta tradicinės krašto tekstilės ekspozicija supažindino miesto 

gyventojus bei svečius su Mažosios Lietuvos regiono tekstilės bruošais bei ugdė gebėjimą atpažinti 

tradicinius gaminius. Dirbtuvių veikloje dalyvavo apie 5000 lankytojų iš Lietuvos bei užsienio 

šalių. Projekto dalyviai apsilankė delmonų siuvinėjimo, galvajuosčių siuvimo , šimtaraščių juostelių 

audimo, audimo senoviniu skieteliu užsiėmimuose. Spalio 27-30 d. Klaipėdos etnokultūros centras 

pristatė Mažosios Lietuvos tautinius kostiumus tarptautiniame konkurse „Atsinaujinantis paveldas: 

rekonstruotų tautinių kostiumų apžvalga“ Kroatijoje. Iš 22 Europos regionų pristatytų 37 kostiumų 

rekonstrukcijų Mažosios Lietuvos kostiumai įvertinti antrąją vieta.  

   Mažosios Lietuvos tautinio kostiumo ekspertė E. Matulionienė skaitė pranešimus apie 

Mažosios Lietuvos tautinio kostiumo ypatybes vasario 13-14 d. tarptautinėje konferencijoje 

„Tautinis kostiumas šiandien“, lapkričio 23 d. seminare „Regioninio kostiumo ypatumai. 

Dekoravimo elementų ir dėvėjimo simbolika“. Gargždų kultūros centre vykusioje konferencijoje 

„Etnokultūros ir tautinės savasties sąsajos“ pranešimą „Vaikas ir tautinis kostiumas“ skaitė EKGT 

specialistė regionui Regina Jokubaitytė, vyko seminarai „Tautinio kostiumo detalių panaudojimas 

nūdienoje II“ Kretingalėje (Klaipėdos r.) bei „Tautinis kostiumas-etnokultūros veidrodis“ 

Girkaliuose (Klaipėdos r.). 

Rusnėje, tarybos narės B. Servienės vadovaujamame centre, buvo organizuotas seminaras ir 

paroda  „Tautinis kostiumas-etninio tapatumo simbolis“. Jame pranešimą skaitė ir regioninės 

tarybos narė L. Burzdžiuvienė. 

Tarybos narė A. Mikšienė surengė edukacinius užsiėmimus „Atspėk Mažosios Lietuvos 

regiono tautinio kostiumo dalis tarmiškai“, „Delmono siuvimas ir siuvinėjimas“, o Rambyno 

Joninių šventėje buvo pristatyti visų penkių Lietuvos regionų tautiniai kostiumai. 

 Tarybos narės L. Burzdžiuvienės vadovaujamas Pagėgių savivaldybės Martyno Jankaus 

muziejaus kolektyvas parengė parodą „Tautinis kostiumas-etninio tapatumo simbolis“, kuri keliavo 

per įvairias Lietuvos kultūros įstaigas. 

 Tarybos narės I. Skablauskaitės iniciatyva Šilutės Hugo Šojaus muziejuje originaliai buvo 

pristatyta paroda „Lietuvininkų tradicinės aprangos atspindžiai Ievos Simonaitytės kūryboje“ .  

 Tarybos narė Z. Genienė dalyvavo sudarant Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus leidinį-

katalogą „Vakarų Lietuvos istorinis kostiumas XV-XX a. I pusė“. Tai mokslo populiarinimo, skirtas 

jaunimui ir visuomenei susipažinti su Vakarų Lietuvos tautiniu kostiumu, skatinantis domėtis kuršių 

ir Mažosios Lietuvos regiono istorija, tradicijomis, kultūra. 

Nidoje surengta paroda „Tautinio ornamento interpretacija šiuolaikinėje tekstilėje“, dokumentų 

paroda „Tautinis kostiumas Lietuvoje ir Mažojoje Lietuvoje“. 

 

Suvalkijos (Sūduvos) taryba parengė Tautinio kostiumo pristatymo ir populiarinimo 

programą: sukomplektuota tautinio kostiumo ir detalių paroda eksponuota Zanavykų muziejuje, 

Marijampolės kultūros centre, Kazlų Rūdos kultūros centre, Vištyčio regioninio parko 

informaciniame centre, Prienų krašto muziejuje, Patašinės laisvalaikio salėje, Šakių „Varpo“ 

mokykloje. 

Vasario 23 d. Zanavykų muziejuje surengtas Tautinio kostiumo metų atidarymas. Krašto 

etninės kultūros darbuotojams, pedagogams, folkloro ansamblių vadovams surengta konferencija 

„Tautinis drabužis - palikimas ir ateitis“, pranešimus skaitė tautinio kostiumo ekspertai D. 

Katkuvienė, A. Vandytė ir Z. Kalesinskas.  

Sausio – gegužės mėnesiais Kauno kultūros centre “Tautos namai” tarybos narė A. Vandytė 

surengė visų penkių regionų tautinių kostiumų dešimties teorinių ir praktinių seminarų ciklą Kauno 
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bendruomenei. Kauno rajono muziejus jau 2016 metais parengė ir šiais metais tęsė edukacinę 

programą „Tautinis kostiumas gyvai“. 

Kovo 10 d. Sangrūdos laisvalaikio salėje tarybos narės A.Jankeliūnienės surengta popietė 

,,Suvalkiečių tautinis kostiumas: raštai ir spalvos“.  

Kovo 15 d. Marijampolės kultūros centre Tautinio kostiumo metams skirtame renginyje 

“Audėjų palikimas Sūduvai” surengtas Kapsų ir, Zanavykų tautinio kostiumo demonstravimas, 

audėjų pagerbimas ir folkloro ansamblių koncertas.  

Balandžio - gegužės mėn. Kalvarijos savivaldybės viešojoje bibliotekoje tarybos narė 

A.Jankeliūnienė surengė popietę „Tautinis kostiumas iš tėvų ir senolių skrynių“. Jos metu buvo 

dalinamasi prisiminimais apie tautinio kostiumo reikšmę mūsų tėvų ir senelių šeimose. 

Kalvarijiečiai atsinešė išsaugotus savo tėvų tautinius rūbus, pasakojo jų istorijas. Buvo parengtos 

parodos, skirtos tautinio kostiumo metams: „Tautiniai rūbai ir jų istorijos“, „Tautinis kostiumas 

fotografijose“, „Tautinis kostiumas – lietuvių tautos simbolis“. 

Gegužės 18 d. Marijampolės kraštotyros muziejuje atidaryta Tautinio kostiumo paroda 

sukomplektuota iš muziejaus fondų. Pristatytas penktasis metodinis muziejaus leidinys „Tradiciniai 

drabužiai ir jų detalės“, parengtas muziejininkų D. Katkuvienės, R. Lininio ir tarybos narės A. 

Vandytės. 

Kazlų Rūdos savivaldybės kultūros centre balandžio 20 - gegužės 16 d. eksponuota tautinių 

kostiumų bei aksesuarų paroda, skirta Tautinio kostiumo metams. Savo darbus pateikė 12 

tautodailininkių. Eksponuoti tautiniai rūbai, riešinės, pirštinės, tautinės juostos. Edukacinę parodos 

programą parengė tarybos narė Ž. Šilingienė. 

     Birželio 10 dieną Jono Basanavičiaus gimtinėje vyko Sūduvos folkloro festivalis „Žalias 

ąžuolėli“, kuriame dalyvavo 9 folkloro ansambliai iš Lietuvos ir Lenkijos, Pilviškių „Santakos“ 

gimnazijos, Bartninkų J. Basanavičiaus mokyklos-daugiafunkcio centro moksleiviai. Keletui 

Sūduvos krašto mokinių-renginio dalyvių Lietuvos nacionalinis muziejus padovanojo tautinius 

kostiumus.  Renginyje buvo pristatyta paroda „Verpsčių ir juostų ornamentuose – dvasiniai praeities 

klodai“. Ši paroda sudaryta iš Lietuvos mokslo draugijos rinkinių. Ją parengė Lietuvos nacionalinis 

muziejus. Festivalį organizavo tarybos narė R. Vasiliauskienė.  

Birželio 12 d. – liepos 31 d. Kazlų Rūdos kultūros centro parodų salėje tarybos narės 

D.Zagurskienės iniciatyva surengta suvalkietiškų prijuosčių paroda, skirta Tautinio kostiumo 

metams - Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės muziejaus tekstilės rinkiniuose saugomas Lietuvos 

prezidento dr. Kazio Griniaus ( 1866–1950) ir jo žmonos Joanos Griniuvienės (1865–1918) 

lietuviškų prijuosčių ir kitų tekstilės dirbinių rinkinys, surinktas 1902–1927 metais. Tai pirmasis 

didžiausias tekstilės rinkinys (340 eksponatų), kurį muziejus įsigijo 1927 metais iš iš Kazio 

Griniaus. 

Tarybos narė R. Januškienė parengė ir rugsėjo 12 d. Kalvarijos miesto šventės programoje 

demonstravo visų etnografinių kraštų tautinius drabužius. 

Rugsėjo 21 d. bendradarbiaujant su Prienų kultūros centru ir Prienų krašto muziejumi 

pristatyta tautinių drabužių paroda „Tautinis drabužis - palikimas ir ateitis“ ir surengtas seminaras 

krašto pedagogams, folkloro ansamblių vadovams ir dalyviams „Kapsų, zanavykų ir dzūkų tautinis 

kostiumas“. Seminarą vedė tarybos narė A. Vandytė. 

Spalio mėn. tautinių drabužių paroda „Tautinis drabužis - palikimas ir ateitis“ eksponuota 

Griškabūdžio kultūros centro salėje. Parodos pristatymą parengė tarybos narė folkloro ansamblių 

„Nova“ ir „Užnovietis“ vadovė N. Černevičienė. N. Černevičienė su folkloro ansambliu ,,Nova“ 

parengė koncertinę programą ,,Zanavikiško kostiumo ypatumai“. 

Lapkričio 18 d. tarybos narė Asta Vandytė skaitė pranešimą „Tautinio kostiumo svarba mūsų 

gyvenime ir dzūkiškos aprangos ypatumai“, Baltų kultūros ir mokslo paramos fondo surengtoje 

konferencijoje „Išauskim tapatybę staklėmis ir daina“ Seinuose Lenkijoje. 

 Gruodžio 12 d. eksponuota tautinių drabužių paroda „Tautinis drabužis - palikimas ir ateitis“ 

ir surengtas seminaras Šakių „Varpo“ gimnazijos mokytojams ir moksleiviams.  
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Zanavykų muziejus, vadovaujamas tarybos pirmininkės R. Vasaitienės, „Litexpo“ parodų 

ir kongresų centre Vilniuje 2017 01 22  ketvirtojoje tarptautinėje turizmo ir aktyvaus laisvalaikio 

parodoje „Adventur“ pristatė edukacinį projektą „Zanavykų tautinis kostiumas“. 

 

Žemaitijos tarybos nariai aktyviai prisidėjo Lietuvos nacionaliniam kultūros centrui Telšių 

rajono savivaldybėje organizuojant tęstinį seminarą „Tautinis kostiumas šiandien: dėvėsena ir 

gamyba“, skirtą tautinio kostiumo metams. Seminare iš skirtingų Žemaitijos regiono miestų ir 

miestelių dalyvavo tautinių kostiumų gamintojai, kolektyvų vadovai, etnokultūros specialistai, 

technologijų mokytojai ir daugelis įvairių specialybių atstovų, puoselėjančių tautinį kostiumą. 

Seminaro metu vyko praktinis užsiėmimas.  

Žemaitijos taryba tarpininkavo Plungės kultūros centrui, Žemaitijos nacionalinio parko 

direkcijai įgyvendinant projektą, skirtą audimo amato išsaugojimui, vykdomą bendradarbiaujant su 

Švedijos Boxsholmo komuna ,,Draugas draugui”.  Ruošiantis bendradarbiavimo su švedais 

dešimtmečio jubiliejui, balandžio mėnesį įvyko audimo seminaras ,,Tradicinė skara švedų ir 

žemaičių tautiniame kostiume“. Seminare dalyvavo Žemaitijos ir Švedijos audėjos Viešnios iš 

Švedijos pristatė savo krašto tautinius kostiumus, papasakojo apie skaras, jų kaitą. Žemaičių tautinį 

kostiumą, jo detales apibudino sertifikuota audėja Z. Paulikienė. Seminaro dalyviai ne tik mokėsi 

austi, bet ir vyko į pažintinę ekskursiją, į Šiaulių ,,Aušros“ muziejų, kur etnografijos skyriaus 

vedėja, Žemaitijos tarybos narė S. Milvidienė parodė muziejuje saugomas žemaitiškas skaras, 

skareles, kitas žemaičių tautinio kostiumo dalis. Projektas baigėsi rudenį – Platelių dvaro svirne 

buvo atidaryta paroda, skirta švedų  ir žemaičių kostiumui. Projekto organizatorė - Žemaitijos 

tarybos narė, ŽNP kultūrologė A. Kuprelytė. 

EKGT specialistė Žemaitijai S. Dacienė kartu su EKGT pirmininku V. Jociu dalyvavo 

tarptautiniame Europos lituanistinių mokyklų vasaros sąskrydyje „Draugystės tiltas“, kuris 

vyko Vokietijoje, Hamburge, birželio  9 – 11 d. S. Dacienė dalinosi žiniomis su sąskrydžio dalyviais 

apie lietuvių tautinį kostiumą.   

 

 

Įvairių etnokultūrinės veiklos būdų, padedančių pažinti piliakalnių istorinę ir kultūrinę 

reikšmę, stiprinant lietuvišką tapatybę, skatinimas 

 

Aukštaitijos taryba atkreipia dėmesį, kad 2017 metais regione vyko itin daug renginių, skirtų 

Piliakalnių metams. Sutvarkyta daug piliakalnių, alkakalnių, surengta daug konferencijų, švenčių 

ant piliakalnių. Visame regione ypatingai pažymėta Baltų vienybės diena rugsėjo 22 d. Kaišiadorių 

rajone vyko renginių ciklas „Kruonio seniūnijos kultūrinis kraštovaizdis: piliakalniai miestelių 

kaimynystėje“, aplankyti ir sutvarkyti Guronių alkakalniai. Kėdainių rajone birželio mėn. ant 

Plinkaigalio piliakalnio ir Mikalojaus Katkaus sodyboje-muziejuje Ažytėnų kaime (Krakių 

seniūnija) vyko folkloro festivalis „Aušta aušrelė“. Valstybės dienos minėjimas vyko ir ant 

Plinkaigalio piliakalnio. Kėdainių rajono savivaldybės administracija 2017 m. finansavo 12 

projektų, iš kurių 2 buvo skirti Piliakalnių metams paminėti. Kėdainių krašto dailės draugija vykdė 

projektą „Tapybos pleneras „Čia mano Lietuva“, Kėdainių kultūros centras, įgyvendindamas 

projektą „Atrask ir pažink piliakalnius su šeima“, organizavo 3 edukacines išvykas dviračiais, 

aplankant rajone esančius piliakalnius, bei renginį „Aš atradau ir pažinau piliakalnius“. Ignalinos 

rajono savivaldybės viešoji biblioteka įgyvendino projektą „Piliakalniai žadina vaizduotę“.  Ant 

piliakalnių organizuotos atviros istorijos pamokos. Siekiant įtraukti į veiklas vietos gyventojus, 

buvo skatinama rasti ir pažinti legendas ir padavimus, sakmes, poeziją, organizuojant jų skaitymus 

ant piliakalnių. Prisijungus prie šios gražios iniciatyvos viešosios bibliotekos filialams, buvo kopta r 

į  Bajorų, Kazlupiškio, Tolimėnų, Garbšių piliakalnius, esančius Kazitiškio seniūnijoje, Dūkštelių ir 

Sokiškių piliakalnius (Dūkšto seniūnijoje), Pūškų piliakalnį (Rimšės seniūnijoje). Bibliotekų, 

kultūros centrų, muziejų darbuotojams organizuotas teorinis-praktinis seminaras „Aukštaitijos 

piliakalniai - baltų genčių palikimas“.  Jonavos rajone birželio 9 d. pirmą kartą surengta sutartinių 

šventė „Sutarysma“ ant Mažųjų Žinėnų piliakalnio. Molėtų rajone  balandžio mėn. ant Kulionių 
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piliakalnio vyko „XXI-oji Pavasario žalumos šventė Jorė'2017“;  ant Dubingių piliakalnio Valstybės 

dieną vyko renginys pasitinkant Lietuvos valstybės atkūrimo 100-metį „Tegul šventei Lietuvos 

himnas pradžią duos“; spalio mėn. vyko projektas vaikams „Petro Tarasenkos keliais“ (kelionė po 

Alantos apylinkių archeologinius objektus).  Ant Kernavės (Širvintų r.) piliakalnių iškilmingai 

paminėta 50-oji Rasos šventė. Ta proga   Kernavės folkloro ansamblis „Medgrinda“ išleido 

kompaktinę plokštelę „Metų ratu“. Panevėžio apskrities viešoji G. Petkevičaitės-Bitės biblioteka, 

vykdydama projektą „Etnokilimas“ sutelkė bendrai veiklai Panevėžio miesto ir rajono, Biržų, 

Pasvalio, Kupiškio, Rokiškio, Anykščių rajonų bibliotekininkus. Bibliotekininkai kūrė 

“etnokilimą”, kuriame žymėjo savo apylinkių piliakalnius, alkakalnius, mitologines vietas, ieškojo 

ar kūrė padavimus joms įprasminti. Ypač daug Piliakalnių metais nuveikė Molėtų ir Panevėžio 

romuvos bendruomenės: surado naujas alkavietes, jas tvarkė, kūrė jų pažymėjimo ženklus.  

 

Dzūkijos (Dainavos) tarybos nariai kartu su Alytaus rajono tarybos nariais tarpininkavo ir 

kvietė bendruomenes, švietimo ir kultūros įstaigas, įmones ir visus prisidėti prie akcijos „Diena 

savam kraštui: pažinkime piliakalnius“. Vasarą buvo tvarkomi, šienaujami piliakalniai ir jų prieigos, 

o rugsėjį ant piliakalnių organizuotos istorijos pamokos, dailės užsiėmimai, paskaitos, koncertai, 

vakaronės, ekskursijos ar tiesiog iškylos. 

Tarybos nariai aktyviai organizavo, skaitino vietos bendruomenes dalyvauti Baltų vienybės 

renginiuose ant įvairių Dainavos piliakalnių, kitose istorinėse vietose, spaudoje ir socialiniuose 

tinkluose dalinosi švenčių įspūdžiais. 

Rugsėjo 22 d. Piliakalnių metų minėjimui buvo skirtas renginys mažojoje Lietuvos kultūros 

sostinėje Punioje, kurį padėjo organizuoti tarybos nariai iš Alytaus rajono. Renginyje vyko 

Piliakalnių metams skirta konferencija ir buvo minima Baltų vienybės diena.  

Tarybos narių R. Svirskienės, L. Būdienės, V. Naruševičiūtės iniciatyva Varėnos miesto 

kasmetinis renginys “Grybų šventė” šiemet buvo skirtas Piliakalnių bei Tautinio kostiumo metams 

pažymėti.  

                 

Mažosios Lietuvos tarybos nariai daug diskutavo, kaip sukelti regiono gyventojų, ugdymo 

įstaigų susidomėjimą piliakalnių kultūra, kaip ugdyti pagarbą istorinei praeičiai. Pastebėta, kad 

piliakalnių legendų skaitymai, ekskursijos, archeologiniai tyrimai, literatūriniai vakarai ant 

piliakalnių, susitikimai su archeologais, edukaciniai užsiėmimai – gausiai vykę Piliakalnių metais 

visose Mažosios Lietuvos savivaldybėse – puiki priemonė sudominti visuomenę Piliakalnių 

paveldu. 

 Šilutės Hugo Šojaus muziejaus muziejininkas-archeologas M. Užgalis, kuris ypač domisi 

piliakalnių archeologija, rajono moksleiviams vedė 6 edukacines pamokas tema „Šilutės rajono 

piliakalniai“. Tikimasi, kad tarybos nariams rekomendavus, jo parengtomis pamokomis susidomės 

ir kitų savivaldybių ugdymo įstaigos. Tarybos narė G. Skipitienė organizavo dviračių žygį po 

Pagėgių savivaldybės piliakalnius, taip pat konferenciją, kurioje pranešimus skaitė Tilžės ir 

Tauragės muziejų darbuotojai. 

Ant Dovilų (Klaipėdos r.) piliakalnio folkloro ansamblis „Lažupis“, kuriam vadovauja tarybos 

narė L. Kerpienė, savitai pristatė legendą apie šį piliakalnį bendruomenės nariams. L. Kerpienės 

vadovaujamo Dovilų etninės kultūros centro ir Dovilų seniūnijos dėka sutvarkyta piliakalnio 

aplinka. 

 Tarybos narė Z. Genienė informavo, kad rugsėjo 20 d. pirmą kartą ant Žardės piliakalnio 

vyko renginys skirtas Piliakalnių metams ir Baltų vienybės dienai „Žinomas, bet nepažintas Žardės 

piliakalnis“. Dalyvaujant klubui „Pilsots“, buvo pristatyta  kuršių genties buities, amatų ir karybos 

rekonstrukcija. 

 

Suvalkijos (Sūduvos) tarybos narė E.Alenskaitė daug nuveikė populiarindama piliakalnių 

kultūrą Marijampolės rajone organizuodama renginius, skleisdama informaciją regioninėje 

televizijoje ir spaudoje. 
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   Gegužės 17 d. tarybos narės A.Jankeliūnienės surengta pažintinė popietė-išvyka ,,Ant 

piliakalnio žilo", liepos 6 d. Lietuvos Valstybės (Lietuvos Karaliaus Mindaugo karūnavimo) dienos 

paminėjimas „Ir piliakalniai kalba“, tautiškos giesmės giedojimas ant Sūsninkų piliakalnio. 

A.Jankeliūnienė įgyvendino projektą „Piliakalniai ir mažoji architektūra Kalvarijos krašto 

istoriniame kraštovaizdyje“. Piliakalnius nufotografavo, surinko medžiagą apie juos ir parengė 

nuotraukų parodą. Taip pat organizavo paskaitą „Kalvarijos krašto piliakalniai“, kurią skaitė A. 

Totoris 

Rugpjūčio 12 d. vyko jaunimo žygis į Papiliakalnių piliakalnį. Rugsėjo 22 d. vyko rudens 

lygiadienio vakaras ant Navininkų piliakalnio, skirtas piliakalnių metams ir Baltų vienybės dienai 

,,Piliakalnių ugnys". 

Tarpininkaujant Sūduvos tarybos nariams, rugsėjo mėn. surengta tapybos darbų paroda 

“Piliakalniai tautodailininkų darbuose” Prienų kultūros centre. Spalio – lapkričio mėn. Zanavykų 

muziejuje vyko Piliuonos tapybos studijos kūrybos darbų paroda „Piliakalniai“. 

Šakių rajono Piliakalnių metams skirti renginiai: “Sudargo piliakalnių atsidūsėjimai”, 

tradicinės Joninių apeigos ant Sudargo piliakalnio, Valstybės dienos himno giedojimas liepos 6 d. 

ant Sudargo ir Žemosios Panemunės piliakalnių, Baltų Vienybės laužai rugsėjo 22 d. ant Žemosios 

Panemunės, Mikytų, Kukarskės, Maštaičių, Sudargo piliakalnių, R. Mockeliūnienės piliakalnių foto 

grafijų paroda Zanavykų muziejuje, A. Švenčionio fotografijų paroda “Būtsargiai – būtovės 

slėpiniai” Gelgaudiškio dvare, tarptautinis dailininkų pleneras “Kalbanti žemė”, skirtas piliakalnių 

metams ir darbų paroda Gelgaudiškio dvare, piliakalnių metų užbaigimo renginys ir leidinio 

“Istoriniu ir meniniu žvilgsniu į šiaurės Sūduvos piliakalnius” pristatymas, gruodžio 17 d. 11 val. 

Zyplių dvare. Tarybos narės N. Černevičienės vadovaujami ansambliai “Nova” ir “Užnovietis”  

parengė programą – misteriją ,,Prašom, prašom ant dydžio dvaro“, kurią rodė prie Jurbarko ir 

Eržvilko piliakalnių, taip pat Plokščiuose, Griškabūdyje. 

 

Žemaitijos tarybos narys Linas Šedvilas kartu su Varnių regioninio parko administracija 

vasario 18 d. organizavo pėsčiųjų žygį, skirtą paminėti Piliakalnių metus ir Pilėnų didvyrių 

atminimą. Žygio metu buvo aplankyti: Aukštagirės apžvalgos bokštas, Aukštagirės slidinėjimo 

trasa, Bilionių piliakalnis, Laumėkalnis, Miltų kalnas, Gojaus miško skroblynas, Medvėgalio 

kalnas, Didžiųjų Vankių akmuo. Prie Bilionų piliakalnio vyko Pilėnų didvyrių paminėjimas. 

Renginio partneriai Bilionų seniūnija ir Žemaičių kultūros draugija. 

Žemaitijos taryba kartu su visuomene rugsėjo 22-ąją minėjo Baltų vienybės dieną. Ant 

piliakalnių, su baltų istorija susijusiose vietose buvo uždegti ugnies laužai, fakelai ir kiti ugnies 

akcentai. Buvo derinamas ugnies užkūrimo, fejerverkų paleidimo laikas, kad vieni kitus, esančius 

ant skirtingų piliakalnių, galėtų pamatyti.  Minint Piliakalnių metus bei Baltų vienybės dieną, 

plataus masto Baltų vienybės dienos paminėjimą surengė Skuodo rajono savivaldybės Romualdo 

Granausko viešoji biblioteka. Bendradarbiaudama su Latvijos Respublikos Latgalos ir Kuržemės 

regionų atstovais bei jų bibliotekomis suorganizavo kultūrinius-švietėjiškus mainus, kurių metu 

skuodiškiai buvo supažindinti su minėtų kraštų kultūra, istorija, šviesuoliais ir nūdiena. Skuodo 

meno mokykloje vyko mokslinė konferencija.  

 

 

Etnokultūrinio ugdymo plėtra 

 

Pirmajame Aukštaitijos tarybos posėdyje (vasario 22 d. ) nutarta kreiptis į Etninės kultūros 

globos tarybą dėl privalomo neformalaus etnokultūrinio ugdymo 5–8 ir 9–12 klasėse. 

Skatinant etnokultūrinį ugdymą, vaikų ir suaugusiųjų švietimą Aukštaitijos tarybos narė L. 

Vilienė rengė seminarus, teikė konsultacijas regiono vaikų folkloro kolektyvų vadovams rengiant 

regioninį vaikų ir jaunimo – liaudies kūrybos atlikėjų konkurso „Tramtatulis“ turą. Sausio mėn. 

Panevėžyje vyko regioninis seminaras vaikus „Tramtatulio“ konkursui rengiantiems vadovams. 

Kovo mėn. Panevėžyje surengtas regioninis šio konkurso turas. Kupiškio rajono  Šepetos Almos 

Adamkienės pagrindinėje mokykloje sukurtas 10 min. filmas „Mas kožnas turiam savo Lietuvų“. 
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Jis Kupiškio r. savivaldybės skelbtame  filmuotų siužetų konkurse „Lietuva tautinėje juostoje“ 

profesionalių režisierių buvo įvertintas 1-ąja vieta ir pinigine premija. Kupiškio r. Alizavos 

pagrindinė mokykla kartu su P. Matulionio progimnazijos etnokultūros būreliu „Zbitkai“ vykdė 

projektą „Dijūta kalnali, skambėk!“. Alizavos mokiniai aplankė senuosius Alizavos ir jos apylinkių 

gyventojus ir už fiksavo jų pasakojimus Apie Zasinyčių miško Dijokalnį jų vaikystėje ir jaunystėje. 

Mokiniai sukūrė 10 min. filmuką „Dijokalnis“. Rugpjūčio 16 d. organizuotas žygis į Dijokalnį, 

rudenį – smagi folkloro šventė Alizavos mokykloje, spalio 31 d. aktyviausi projekto dalyviai vyko į 

Panevėžio krašto muziejų, susipažino su edukacinėmis programomis „Siūlai siūlai, susivykit“ ir 

„Nuo piemenėlio iki muzikantėlio“.  Pasvalio rajone birželio mėn. ant Ąžuolpamūšės piliakalnio 

surengta rajono vaikų folkloro ansamblių šventė. Birželio mėn. tradicinį  vaikų ir jaunimo folkloro 

festivalį-stovyklą ,,Zalvynė 2017“ surengė Zarasų kultūros centras, o Utenos kultūros centras – 

respublikinį kanklininkų festivalį „Skambantys kankleliai“ Sudeikiuose. Vaikų folkloro festivaliai 

vyko Kėdainių, Jonavos, Kaišiadorių, Kauno rajonuose.  

Regione pradėta daugiau rengti etninio pobūdžio stovyklų.  Jonavos rajone, Skrebinų kaimo 

turizmo sodyboje, 08.10-14 vyko stovykla „Pasibūkime ulyčioj“, etnokultūrinės stovyklos vyko 

Joniškio rajono Maldenių bendruomenėje, Švenčionių rajono Reškutėnų bendruomenėje, Kauno 

rajono Ramučių kultūros centre ir Domeikavos gimnazijoje, Kėdainių rajono kultūros centro 

Kalnaberžės skyriuje (07.01-10) ir Stasinės dvare (07.27 – 08.07). Molėtų rajono Alantos 

technologijų ir verslo mokykloje 06.29 – 07.06 vyko respublikinė tradicinio siuvinėjimo stovykla 

„Žaliasis laumžirgis”, liepos mėn. Utenos rajone, Užpaliuose, vyko tradicinė Lietuvos kanklininkų 

vasaros stovykla „Skambantys kankleliai“. Kaišiadorių rajone liepos mėn. vyko tradicinių amatų 

seminaras ir vaikų folkloro šventė „Žilvitis žaliuoja“.  Panevėžio vaikų muzikos mokykla ir 

Aukštaičių kultūros draugija kiekvieną penktadienį rengė etnokultūrinius mokymus jaunimui, 

suaugusiesiems ir senjorams. Čia atėję galėjo mokytis groti tradiciniais liaudies instrumentais, 

mokytis aukštaitiškų dainų, šokių ir ratelių. Skatindama suaugusiųjų etnokultūrinį švietimą 

regioninė taryba aktyviai bendradarbiauja su Aukštaitijos savišvietos akademija, regiono 

savivaldybėse veikiančiais III-ojo amžiaus universitetais. Vaikų ir suaugusiųjų  etnokultūriniam 

švietimui didelį dėmesį skiria regiono savivaldybių muziejai. Apie tai buvo kalbama regioninės 

tarybos posėdyje Jonavoje. Etnokultūrinė edukacija vyko regiono bendruomenių centruose, amatų 

centruose ir kaimo turizmo sodybose. 

 

Dzūkijos (Dainavos) tarybos narys A. Juškevičius mokė vaikus ir suaugusius senojo 

drožybos amato, konsultavo pradedančius amatininkus iš Lietuvos, taip pat palaiko ryšius su 

užsienio amatininkais. 2017 gruodžio 18 d. A. Juškevičius apdovanotas Kultūros ministerijos 

premija „Už geriausiai parengtus ir vykdytus vaikų ir jaunimo kultūrinės edukacijos projektus". 

Pastaraisiais metais A. Juškevičiaus parengti drožėjai sėkmingai dalyvauja  respublikiniame 

moksleivių meninės kūrybos konkurse „Sidabro vainikėlis". 2017 metais A.Juškevičius parengė ir 

įvykdė Kultūros tarybos finansuojamą projektą „Senųjų medinių indų sugrįžimas", skirtą vaikų ir 

jaunimo kultūriniam ugdymui.Projekto rezultatai - pagaminti istorinius indus mokėsi 16 dalyvių iš 

Lietuvos ir dvi menininkės iš Japonijos.  Mokytojas sukaupta patirtimi dalinasi daugelyje amato 

demonstravimų bei edukacinių užsiėmimų, kuriuos jis veda istoriniuose festivaliuose ir šventėse 

įvairiose Lietuvos vietovėse (senieji indai ir žaidimai pristatyti Gyvosios archeologijos dienose 

Kernavėje 2017.07.06, festivalyje „Jotvos vartai“ Alytuje, Viduramžių dienose bei Senovės amatų 

dienose Trakuose, Grybų šventėje Varėnoje bei daugelyje kitų renginių. 

Tarybos narės I.Šedienės iniciatyva, etnokultūrinis ugdymas intensyviai vykdomas 

Dieveniškių technologijų ir verslo mokykloje. Etnokultūros tradicijų gaivinimas ir puoselėjimas 

Dieveniškių technologijų ir verslo mokykloje vyksta ne tik didelių švenčių metu, jis gyvas ir 

kasdieninėje ugdomojoje veikloje – pamokose, būreliuose, projektuose, neformaliajame ugdyme,  

2017 m. lapkričio 24 dieną tarybos narei D.Pledienei  koordinuojant,  Lazdijų mokykla–

darželis „Vyturėlis“ organizavo respublikinę pradinių klasių mokinių konferenciją „Senolių skrynią 

atvėrus-2017“, kuri vyko Lazdijų krašto muziejuje. Konferencijos metu mokiniai dalijosi savo 

žiniomis apie senuosius amatus, apie kuriuos sužinojo iš savo senelių ar kitų senųjų amatų 
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puoselėtojų. Pranešimus skaitė ne tik Lazdijų miesto ir rajono pradinių klasių mokiniai, bet ir 

svečiai iš Druskininkų, Leipalingio, Alytaus, Birštono, Kauno.  

2017 m. lapkričio 28 d. Lazdijų rajono savivaldybės ugdymo įstaigų moksleiviams vyko 

trečiosios etninės kultūros varžytuvės „Ritas Rėdos Ratas“. Dzūkijos (Dainavos) tarybos nariai  

teikė konsultacijas varžytuvių rengėjams ir dalyviams dzūkiško kostiumo komplektacijos ir 

dėvėsenos klausimais.  

Tarybos narys R. Povilaitis tarpininkavo vykdant du projektus: "Lietuvių tautosakos 

atspindžiai vaikų ir jaunimo meninėse interpretacijose", kurį parėmė Kultūros taryba. Šis projektas 

pabaigtas 2017 m. kovo mėn. dideliu renginiu A. Stulginskio universitete - teoriniu-praktiniu 

seminaru, Vaikų ir jaunimo sukurtų filmų peržiūra ir protų mūšiu "Ar žinai lietuvių mitologiją?". 

Projekte dalyvavo ir filmukus pristatė Alytaus Piliakalnio, Jotvingių, Panemunės, Daugų V. Mirono 

ir minėta Sakalėlio m-los. Dzūkų mokyklų tarp dalyvių buvo 5 iš 8, o pagal filmus net 11 iš 15-os.  

Seminare dalyvavo dar daugiau dzūkų mokyklų atstovų (pedagogų, kultūros darbuotojų), o mokinių 

konkurse (viso dalyvių buvo kelios dešimtys), beveik visų kino filmus pristačiusių mokyklų 

komandos bei kitos, kurios filmų neatvežė. Tai mokiniai su vadovais iš Alytaus miesto ir rajono, 

Lazdijų, Birštono.  

R. Povilaičio iniciatyva, vykdytas ir kitas projektas "Judrieji lietuvių liaudies žaidimai vaikų ir 

jaunimo fiziniam aktyvumui skatinti". Jo metu savivaldybėse buvo suformuotos entuziastų 

komandos. A. Stulginskio universitete vyko kūrybinė metodinė stovykla jų atstovams (mokėsi 

tradicinių žaidimų), buvo parengtas išsamus elektroninis etnožaidimų vadovas, o 2017-09-09 A. 

Stulginskio universitete vyko pirmosios Lietuvoje etnožaidynės. Dalyvavo 11 komandų, kelios 

dešimtys žaidėjų, vyko folkloro grupių pasirodymai, tradic. amatų, valgių, tautodailės ir liaudies 

žaidimų parodymai.  

2017 m. Alytaus lopšelyje–darželyje „Volungėlė“ vyko Dzūkijos (Dainavos) tarybos narės A. 

Plytninkaitės inicijuotas projektas „Nuo lino daigelio iki siūlelio“. Šio projekto metu pasiūti 

vaikams - berniukui ir mergaitei - autentiški dzūkų krašto tautiniai kostiumai, rūbai bus pristatyti 

renginiuose, skirtuose Lietuvos valstybės atkūrimo 100 –čiui, vaikai pasėjo linus, juos užaugino, 

nuėmė derlių, verpė siūlus, audė. Taip pat iš linų sėmenų gamino pagardus virtoms bulvėms, 

padarytą linų pluoštą naudojo Kalėdų eglutės žaisliukams gaminti.  

2017 m. Lietuvos tautodailininkų sąjungos Dzūkijos skyriaus vykusius gausius renginius 

koordinavo tarybos narė A.Lampickienė: skudurinių lėlių rišimo pamoka su R.Pavilioniene, 

dzūkiškų verbų rišimas su A.Lampickiene, pasiruošimas Velykoms - kiaušinių marginimas vašku su 

B. Vaicekauskiene, pažintinė programa “Kanapės: vaistas, maistas, rūbas” su Milda Petkevičiene , 

vilnos vėlimo pamoka su tarybos nare G. Markevičiene, šiaudinių sodų rišimo pamoka su tarybos 

nare G. Markevičiene. 

Minint Vietos savivaldos dieną, Lazdijų rajono savivaldybės administracijos darbuotojai buvo 

pakviesti dalyvauti akcijoje „Pasimatuok tautinį kostiumą“, skirtoje Tautinio kostiumo metams 

paminėti. Akciją koordinavo, teikė konsultacijas tarybos narės R. Kazlauskienė bei D. Pledienė. 

Ištisus metus buvo tęsiamas bendradarbiavimas su Varėnos tradicinių šokių klubu. 

Organizuotos 4 tradicinių šokių vakaronės jaunimui, kuriose kiekvieną kartą dalyvavo nuo 40 iki 

120 žmonių. 

2017 m. reikšminga buvo ilgametės Dzūkijos (Dainavos) tarybos pirmininkės O. Drobelienės 

veikla. Ji parengė ir skaitė 2 pranešimus pasitinkant Piliakalnių metus bei 4 pranešimus Tautinio 

kostiumo metams (Saugomų teritorijų direkcijų darbuotojams, III amžiaus Universiteto 

klausytojams, Antakalnio gimnazijos moksleiviams), organizavo 3 tradicijų tęstinumą 

užtikrinančius renginius, pravedė 2 amatų  mokymo užsiėmimus Saugomų teritorijų direkcijose 

(žvakių liejimas su lanku ir margučių marginimas vašku), vykdė Tautinio kostiumo pristatymą 

(įsigyti visų penkių etnografinių regionų Tautiniai kostiumai edukacijoms Nacionaliniame lankytojų 

centre) Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos darbuotojams, Lietuvos mokyklose pravedė 5 

edukacines pamokas (per pusmetį), pravedė margučių marginimo (1) ir vaško žvakių liejimo (2) bei 

Tautinio kostiumo (2)  užsiėmimus Vilniaus mokyklų moksleiviams, perskaitė 5 paskaitas apie 

tradicines kalendorines lietuvių šventes, tradicinius amatus, Tautinį kostiumą ir 2 paskaitas apie 
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galimybes keliauti po Lietuvos saugomų teritorijų piliakalnius III amžiaus Universiteto 

klausytojams, sukurė dvi naujas edukacines pamokas Nacionaliniame lankytojų centre apie kultūros 

paveldą: „Skrynių raštai“ , „Medžio simboliai tautos kultūroje“, pravedė daugiau kaip 100 

edukacinių pamokų ir ekskursijų Nacionalinio lankytojų centro ekspozicijoje, akcentuojant 

Etnokultūrinį mūsų šalies paveldą. 

 

Mažosios Lietuvos taryba, pasitelkdama savo narių pateikiamus duomenis, sudarė regione 

dirbančių etninės kultūros specialistų duomenų bazę. Vasario 2 d. regioninės tarybos posėdyje buvo 

išsamiai išanalizuota etninės kultūros specialistų situacija regione. Tarybos narys A. Griškus 

domėjosi, rinko informaciją ir tarybos nariams pristatė etninės kultūros darbuotojų rengimo, studijų 

situaciją. Akcentuotas kvalifikuotų specialistų ugdymo įstaigose stygius. Taryba kelia prielaidą, kad 

esant specialistų trūkumui, netrukus teks susidurti su diletantišku požiūriu į etninės kultūros 

reiškinius, tradicijas bei pamatines vertybes. Tarybos narių nuomone, savivaldybėse labiau reikia 

etnografų nei etnologų, etnokultūros pamokas galėtų vesti ir pradinių klasių mokytojai, įgiję etninės 

kultūros žinių. Tokie pedagogai, esant norui, galėtų vadovauti ir folkloro kolektyvams. EKGT 

specialistė Mažajai Lietuvai R. Jokubaitytė pateikė nedžiuginančią statistiką-regione tik trys 

ugdymo įstaigos yra pasirinkusios etnokultūros kryptį: tai - Šilutės r. Juknaičių pagrindinė mokykla, 

Šilutės lopšelis-darželis „Pušelė“, Klaipėdos miesto Sendvario progimnazija. Tarybos narių 

nuomone, nesant privalomos etninės kultūros ugdymo programos mokykloje, jis priklauso tik nuo 

subjektyvių veiksnių, t.y. mokyklos administracijos požiūrio į etninės kultūros svarbą, šio pažinimo 

reikalingumą.  Daugeliu atveju sėkmę lemia mokytojų entuziazmas, jei yra sulaukiama mokyklos 

administracijos palaikymo. Tarybos nuomone šis klausimas turi būti svarstomas LR Seimo 

Kultūros, Švietimo ir mokslo komitetuose, LR Kultūros bei Švietimo ir mokslo ministerijose. 

Etninės kultūros globos tarybai čia keliamas labai svarbus uždavinys. 

Tarybos nariai pastebi, kad etninės kultūros ugdymas ne itin efektyviai įsitvirtino per 

neformalųjį vaikų švietimą - NVŠ programas, finansuojamas iš valstybės lėšų. NVŠ programų 

prioritetai nėra nustatyti valstybiniu lygiu, čia dominuoja sporto, šokių programos. Tai įrodo ir 

EKGT specialistės regionui R. Jokubaitytės pristatyta neformalaus ugdymo programų statistika: 

Klaipėdos miesto savivaldybės Švietimo skyrius patvirtino 96 programas (3 etninės kultūros), 

Klaipėdos r. patvirtino 45 (5 etninės kultūros), Šilutės r. patvirtino 51 ( 6 etninės kultūros), Pagėgių 

sav. patvirtino 7 ( etninės kultūros-0), Neringos sav. patvirtino 10 ( etninės kultūros – 0). Iš pateiktų 

202 neformalaus ugdymo programų tik 14 programų-etninės krypties. Tokia situacija buvo fiksuota 

ir 2016 m. Iškyla dar keletas aštrių klausimų, jei nėra paruoštų etninės kultūros specialistų, nėra 

kam teikti ir etninės sklaidos programų. Ši situacija dar kartą patvirtina, kad ugdymo sistemoje nėra 

etninės kultūros politikos prioritetų, kurie įtakotų permainas keičiant ugdymo įstaigų vadovų, 

bendruomenių požiūrį į etnokultūros svarbą. Ugdymo įstaigose yra pedagogų, norinčių perteikti 

etnokultūros žinias, bet jie stokoja kompetencijos etninės kultūros srityje ir kyla pavojus, kad tai 

bus perteikiama mėgėjiškai. 

Mažosios Lietuvos taryba bendradarbiavo su pedagogais, kurie dirba etninės kultūros srityje, 

kuria programas. Ugdymo plėtotės centras organizavo Pagrindinio ugdymo etninės kultūros 

bendrosios programos įgyvendinimo mokymus, kuriose regioninė taryba rekomendavo dalyvauti 

pedagoges A. Buržinskienę (Nidos vidurinė mokykla), V. Asnauskienę (Klaipėdos r. Drevernos 

pagrindinė mokykla), R. Gailiuvienę (Šilutės r. Juknaičių pagrindinė mokykla), L. Mieliulytę 

(Šilutės r. Vainuto gimnazija), R. Milašienę (Klaipėdos miesto Smeltės progimnazija), V. Gečienę ( 

Pagėgių sav. Stoniškių pagrindinė mokykla). Savivaldybėse mokytojai susiburia į etninės kultūros 

ugdytojų metodinius būrelius: Šilutės rajone 23 mokytojai, Klaipėdos rajone 13 mokytojų, Pagėgių 

savivaldybėje 10 mokytojų, tačiau pedagogams reikia nuoseklių studijų, būtina kelti kvalifikaciją, 

galbūt persikvalifikuoti. Regione turi būti institucija, kuri turėtų užsiimti viso regiono pedagogų 

kvalifikacijos kėlimu. Situacija iš esmės pasikeistų, jei bendruosiuose ugdymo planuose Etninės 

kultūros programos būtų privalomos. Tarybos nuomone, tam reikia konkrečių ir ryžtingų EKGT 

veiksmų. 
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 Neringos meno mokykla trečią kartą vykdė etnokultūrinį projektą „Ritin kalne smiltatę“, 

kuriuo siekiama ugdyti naują neringiškių kartą, gebančią tausoti anksčiau čia gyvenusių prūsų, 

kuršių istorinį, kultūrinį palikimą, atskleisti Kuršių Nerijos landšafto formavimosi įtaką čionykščių 

žmonių gyvenimo būdui.  

Regioninės tarybos nariai dažnai yra švietimo įstaigų pagalbininkai. Etninės kultūros 

klausimais tarybos narys A. Griškus konsultuoja Viešvilės ir Smalininkų Lidijos Meškaitytės 

pagrindinės mokyklos bendruomenės narius, o tarybos narė G. Skipitienė Pagėgių savivaldybės 

švietimo įstaigoms vedė edukacines pamokas „Kristijono Donelaičio kalbos grožis ir išskirtinumas 

poemoje „Metai“, „ Vydūnas – sveikos gyvensenos ir sielos tobulėjimo pradininkas“. 

Pagėgių savivaldybės Martyno Jankaus muziejus, kuriam vadovauja tarybos narė L. 

Burzdžiuvienė, įgyvendina įdomius tarpinstitucinį bendradarbiavimą skatinančius Spaudos dienai 

skirtus renginius, kuriuose dalyvauja ne tik Pagėgių savivaldybės ir aplinkinių savivaldybių 

bendrojo ugdymo mokyklos, bet ir Mažosios Lietuvos Jurbarko krašto kultūros centras, VSAT 

Pagėgių rinktinė, Bardėnų pasienio užkarda, Lumpėnų seniūnija, Bitėnų kaimo bendruomenė. 

 

Suvalkijos (Sūduvos) tarybos pirmininkės R.Vasaitenės iniciatyva, jos vadovaujamame  

Zanavykų muziejuje 2017 metais surengti 58 edukaciniai užsiėmimai: Užgavėnių kaukių gamybos, 

kiaušinių marginimo, polimerinio molio dirbtuvės, kraitinės skrynių ir suvenyrinių skrynučių 

marginimo, žvakių liejybos, tradicinių žaislų gamybos, duonos kelio ir t.t.  

Kazlų Rūdoje regioninės tarybos narės Ž. Šilingienė iniciatyva, vasario 23 d. vyko edukacinis 

užsiėmimas "Molis mano rankose", lapkričio 23 d. - edukacinė programa apie šv. Kalėdų tradicijas 

bei šventinį Advento laiką. 

Šakių miesto derliaus šventėje „Rudens juosta“ vyko prijuosčių konkursas, kuriame dalyvavo 

jaunimo kolektyvai iš Šakių, Plokščių, Panovių,  Griškabūdžio... 

Tarybos narė E.Alenskaitė parengė ir skaitė paskaitas „Sūduvos išskirtinumas ir regioninė 

vėliava“ (2 mokyklose, 5 klasėms), konsultavo muzikos mokytojus „Kaip išsaugoti liaudies dainų 

unikalumą ir padidinti jų patrauklumą jaunimo tarpe“. 

 

Žemaitijos taryba tarpininkavo organizuojant Žemaitijos regiono vaikų kūrybos konkursą 

„Lietuva – tai tėvelių namai“, skirtą Lietuvos valstybės 100- čiui paminėti.  

2017 m. rugsėjo mėn. 19 d.  Žemaitijos taryba pasirašė sutartį su Kelmės rajono savivaldybės 

kultūros centru dėl bendradarbiavimo vykdant ir viešinant projektą „31-ieji žemaičių    

etnomuzikavimo ir tradicinių amatų vasaros kursai“. 2017 metų jubiliejiniuose, 30- tuose 

kursuose galima buvo išmokti žemaitiško dainavimo, apeiginio giedojimo, šokių, žaidimų,  groti: 

bandonija, smuiku, kankėmis, armonika, piemenų pučiamaisiais instrumentais; veikė amatų 

mokymo sekcijos: klumpių, kaukių, liaudiškų instrumentų gamybos, pynimo, karpinių, riešinių 

mezgimo, siuvinėjimo, tautinio kostiumo detalių gamybos, juvelyrikos. Kelmės krašto muziejuje 

buvo mokoma žemaitiškų valgių sūrio ir kastinio gaminimas. Vyko teorinės paskaitos. Žemaičių 

etnomuzikavimo ir tradicinių amatų vasaros kursai yra tapę unikaliu etnografinio Žemaitijos 

regiono ir Kelmės krašto etninės kultūros bei nematerialaus kultūros paveldo puoselėjimo reiškiniu, 

reikšmingu įvairaus amžiaus žmonėms, visiems, besidomintiems etnine kultūra. 

Žemaitijos taryba padėjo EKGT, Šilalės rajono savivaldybei organizuoti Piliakalnių ir 

Tautinio kostiumo metų atidarymo renginį ant Medvėgalio piliakalnio, Šilalės rajone. Žemaitijos 

tarybos  iniciatyva seminare dalyvavo audėjos – telšiškė S. Udovičienė ir gargždiškė Z. Paulikienė.  

Telšių rajono Eigirdžių pagrindinė mokykla organizavo konferenciją „Žemaičių 

etnokultūros ugdymo svarba asmenybei augti, savastį išsaugoti per kalbą, menus, papročius, 

gyvenimo būdą“. Žemaitijos taryba tarpininkavo organizuojant konferenciją. Žemaitijos tarybos 

pirmininkės pavaduotojas J.Pabrėža pristatė leidinį, mokslo monografiją „Žemaičių kalba ir 

rašyba“; EKGT specialistė Žemaitijai S. Dacienė skaitė pranešimą „Žemaičių tautinis kostiumas“ 

bei mokymo dirbtuvių metu talkino folkloro ansambliui „Spigėns“, kur moksleiviai buvo mokomi 

žemaitiškų dainų ir šokių.  
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Regiono etninės savasties ir savivertės aktualizavimas 
 

Regioninės tarybos atliko eksperto, konsultanto ir patarėjo vaidmenį etnografiniuose 

regionuose – teikė konsultacijas krašto amatininkams, tautodailininkams, folkloro kolektyvams, 

kultūros darbuotojams, pedagogams ir kitiems, tradicinių amatų ir tautodailės, etninės kultūros 

muzikinės raiškos ir repertuaro, tautinio paveldo produkto propagavimo, vietos tradicijų stiprinimo 

klausimais. EKGT specialistai regionuose ir tarybų nariai padėjo parengti dokumentus tradicijas 

puoselėjančių amatininkų sertifikavimui, konsultavo amatininkus tautinio produkto klausimais, 

inicijavo regiono išskirtinių švenčių ir reiškinių sertifikavimą.  

Regioninės tarybos ženkliai prisidėjo organizuojant įvairius respublikinius konkursus. Daug 

nuveikta rengiant EKGT bei Lietuvos savivaldybių seniūnų asociacijos organizuotą geriausiai  

tradicijas puoselėjančių etnografinių regionų seniūnijų konkursą: paskatintos jame dalyvauti 

regionų seniūnijos, prisidėta vertinant pateiktas paraiškas ir išrenkant konkurso nugalėtojus. 

Bendradarbiauta su Žemės ūkio ministerija, organizuojant sėkmingiausio tradicinio amatininko ir 

sėkmingiausiai dirbančio tradicinių amatų centro apdovanojimus. Aktyviai bendradarbiauta su 

Lietuvos nacionaliniu kultūros centru,  rengiant Respublikinę konkursinę liaudies meno parodą 

„Aukso vainikas“, respublikinę Lietuvos moksleivių liaudies dailės konkursinę parodą „Sidabro 

vainikėlis“: raginti jose dalyvauti tautodailininkai, moksleiviai, prisidėta rengiant regioninius turus, 

dalyvauta darbų atrankos komisijose ir rezultatų paskelbimo šventėse.  

 

Aukštaitijos taryba, siekdama puoselėti regiono savitumą, bendradarbiaudama su Utenos 

krašto muziejumi vykdė projektą „Sėkmės pamokos“ – jame bendrai kūrybinei veiklai ir patirties 

perdavimui sutelkti regiono tradicinių amatų meistrai, įvairiomis patraukliomis formomis 

pristatytos Aukštaitijos regiono liaudies meistrų sėkmės istorijos.  Bendradarbiaujant su partneriais 

buvo organizuota pirmoji Lietuvoje tradicinių amatų atstovų sueiga-kontaktų mugė „Sėkmės 

pamokos“, skirta liaudies meistrams, tautodailininkams, verslo, turizmo, švietimo atstovams ir šiuo 

sektoriumi besidomintiems asmenims. Aukštaitijos regiono bendruomenei pageidaujant, 

Aukštaitijos tarybos iniciatyva tęsti supažindinimo su pasirinktais amatais kūrybiniai-praktiniai 

užsiėmimai regiono tradicinių amatų centruose. Mokymų metu pameistriai turėjo galimybę 

susipažinti ir mokytis pasirinkto amato novatoriška forma bei darbo metodais ir technologijomis, 

analizuojant tradiciją ir ją pritaikant savo kūryboje. Projekto veiklose dalyvavo apie 4070 dalyvių. 

Aukštaitijos tarybos nario A. Svidinsko iniciatyva surengtas IX respublikinis tarmiškos 

kūrybos festivalis „Tėviškės atradimai“. 

 

Dzūkijos (Dainavos) tarybos nariai visus metus aktyviai organizavo daugybę etninę kultūra 

puoselėjančių renginių. Tarybos narės Regina Svirskeinė ir Lina Būdienė koordinavo ir režisavo 

priešvelykinę mugę „Auksalio kupkas“, subūrusią Dzūkijos krašto amatininkus. Tarybos narė Ilona 

Šedienė organizavo Jurginių šventę-mugę Dieveniškėse. Jos iniciatyva jau septintą kartą 

Dieveniškių technologijų ir verslo mokykloje vykdytas pleneras  „Dieveniškių vijos“, kuriame 

susitiko ir kūrė menininkai, tautodailininkai, besidomintys senaisiais tradiciniais amatais. Tarybos 

narės Linos Balčiūnienės iniciatyva surengtasis 4-ąjį tarptautinis  kalvystės pleneras „Plieninė 

plaštakė 2017". Jos iniciatyva surengtas Respublikinis pasakotojų konkursas „Žodzis žodzį gena 

2017“. Konkurso tikslas – gaivinti ir puoselėti etninės kultūros tradiciją – pasakomąją tautosaką, jos 

žanrų įvairovę, tarmes, išaiškinti, paskatinti ir pagerbti autentiškiausius, originaliausius tautosakos 

pateikėjus ir atlikėjus.  

 

Vienas iš svarbiausių uždavinių, kuriuos kėlė Mažosios Lietuvos taryba 2017 metais – 

užbaigti regiono heraldikos sukūrimo darbus. Rugpjūčio 28 d. Klaipėdoje vykusiame Mažosios 

Lietuvos tarybos posėdyje buvo pristatytas Mažosios Lietuvos regiono heraldikos projektas, kurio 

simboliką rinko ir jai pritarė regioninė taryba. Išplėstinio posėdžio dalyviai bendru sutarimu nutarė 
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teikti projektą tvirtinti Heraldikos komisijai. Tačiau Heraldikos komisija nesutiko su pateiktu 

projektu. Taryba pateikė paklausimą komisijai dėl heraldikos simbolikos. Laukiama atsakymo. 

Tarybos narės I. Skablauskaitės iniciatyva šešerius metus vykdomas, didelio pasisekimo 

regiono savivaldybėse sulaukęs bei Kultūros tarybos ir Šilutės savivaldybės finansuotas projektas 

„Šeštadieninė lietuvininkų tarmės mokyklėlė“. Šis projektas ne tik padėjo pažinti nykstančią tarmę 

(ja šiuo metu gali kalbėti 200 žmonių); jį įgyvendinant buvo išugdyti jauni žmonės, kurie veda 

renginius lietuvininkų tarme, parengta edukacinė medžiaga, kuria naudojamasi regiono bendrojo 

ugdymo mokyklose. Tačiau 2018 m. šis projektas nebesulaukė Kultūros tarybos finansavimo, iškilo 

pavojus sužlugdyti pradėtą Mažosios Lietuvos regionui itin reikšmingą darbą. Regioninė taryba 

siūlo EKGT inicijuoti svarstymą su Seimo nariais, valstybinėmis institucijomis dėl projektinio 

finansavimo per Kultūros tarybą ydingumą. 

Mažosios Lietuvos tarybos nariai vieningai palaikė ir išreiškė savo poziciją dėl Klaipėdos 

universiteto savarankiškumo statuso išlaikymo. Tarybos pirmininkė V. Griškevičienė išplėstiniame 

senato ir Klaipėdos regiono savivaldybių merų posėdyje pristatė argumentus, kurie 

vienareikšmiškai padėjo diskutuojant dėl etnografinio Mažosios Lietuvos regiono vienos iš 

svarbiausių švietimo, mokslo, kultūros institucijų - Klaipėdos universiteto ateities. Birželio 20 d. 

regioninės tarybos vardu pirmininkė išsiuntė raštą „Dėl savarankiško Klaipėdos universiteto likimo“ 

Lietuvos Respublikos Prezidentei, Seimo pirmininkui, Seimo nariams. Taryba netrukus gavo 

atsakymą iš Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos, kad regioninės tarybos siūlymas buvo 

perduotas svarstyti Lietuvos Respublikos Seimo Švietimo ir mokslo komitetui. Tarybos pozicija 

buvo pristatyta ir regioninėje žiniasklaidoje. 

   Gegužės 25 d. Mažosios Lietuvos tarybos, Klaipėdoje tarybos narės doc. Dr. Silvos Pocytės 

iniciatyva buvo suorganizuotas susitikimas su dr. Vida Montvydaite, Tautinių mažumų 

departamento prie LRV direktore. Susitikimo metu buvo išsamiai aptartos Klaipėdos krašto 

konfesinio paveldo apsaugos problemos, akcentuota, kad su panašiomis problemomis susiduria ir 

kitų Lietuvos tautinių ir konfesinių mažumų (žydų, sentikių, totorių ir t.t.)bendruomenės. Tautinių 

mažumų departamento direktorė siūlė organizuoti seminarą Vilniuje ir kartu su įvairių tautinių 

mažumų ir konfesinių bendruomenių atstovais, paveldo specialistais aptarti iškeltas problemas. 

Tarybos nariai diskutavo dėl etnografinio Mažosios Lietuvos regiono Tautodailės skyriaus 

įkūrimo. EKGT specialistė Mažosios Lietuvos regionui R. Jokubaitytė išsiaiškino, kad Mažosios 

Lietuvos regione savo veiklą vykdo 92 amatininkai ir tautodailininkai, 14 iš jų turi tautinio produkto 

sertifikatą. Taryba šį klausimą ruošiasi gvildenti toliau bei kviesti diskutuoti Tautodailininkų 

sąjungos pirmininką Joną Rudzinską. 

Tarybos nariai S. Pocytė, A. Griškus, G. Skipitienė aktyviai dalyvavo įvairių institucijų 

vykdomuose Mažosios Lietuvos istorijos tyrinėjimo projektuose.  

Tarybos dėka 2017 m. buvo sudarytas renginių gidas, kuriame atsispindėjo svarbiausios 

etnografinio Mažosios Lietuvos regiono institucijų vykdomos priemonės, skirtos Reformacijos 500 

jubiliejui, Ievos Simonaitytės, Tautinio kostiumo ir Piliakalnių metams įprasminti.  Nemenka šių 

renginių dalis – organizuoti Mažosios Lietuvos tarybos narių. 

Krašto etnokultūros žinovė, Tarybos narė B. Servienė rugpjūčio 18 d. teikė konsultaciją 

Lietuvių kalbos instituto ekspedicijai, kuri rinko medžiagą apie surinkimininkus ir sakytojus. Ji 

bendradarbiavo su ekspedicijos dalyviais, kurie rinko medžiagą apie sakytoją Ernstą Rogą. Tarybos 

narė konsultavo ir režisieriaus Algimanto Puipos kūrybinę grupę, kuri kuria naują filmą apie 

Pamario krašto potvynius.  

Tarybos narės A. Mikšienės iniciatyva tautinio paveldo sertifikatas suteiktas šventei 

„Rambynas. Joninės Mažojoje Lietuvoje“.      

Tarybos narė Z. Genienė konsultavo „Priekulė-Mažoji kultūros sostinė“ iniciatyvinę grupę 

sudarant veiklos programą. Z. Genienė dalyvavo renginat Klaipėdos komunikacijų centro projektą 

„Atminties sodas - Wittės vynuogynas“. Šiuo projektu siekiama atgaivinant senąją Klaipėdos 

želdynų kultūrą, sukurti patrauklią erdvę Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus aplinkoje, įrengti 

ekspozicijas, renginių ir susibūrimo vietas lankytojams. Projektas pristatytas visuomenei, pasodinta 
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iš Leipcigo botanikos sodo atvežta senovinė prūsiška vynuogė „Luizė“. Projektą planuojama baigti 

2022 m.  

Pasisekimo sulaukė Klaipėdos miesto muziejų projektas „Muzė veža“, kurį rengiant taip pat 

prisidėjo tarybos nariai. Miesto viešajame transporte įrengtos interaktyvios edukacinės ekspozicijos. 

Mažosios Lietuvos istorijos muziejus (jam skirtame autobuse) pristatė krašto istoriją nuo seniausių 

laikų iki 1945 m. Visus metus viešose erdvėse-stotelėse vyko specialios edukacinės projekto 

programos. 

 

Suvalkijos (Sūduvos) tarybos narės N. Černevičienės iniciatyva Šakių raj. Griškabūdžio 

apylinkėse kryžių lankymo tradicija (kryžiavos dienos) įtraukta į Nematerialaus kultūros paveldo 

vertybių sąvadą.  

Tarybos narys K. Subačius Sūduvos krašto istorinę atmintį siekė gaivinti puoselėdamas krašto 

vandenvardžius. Jis parengė ir išleido knygą-žinyną: „Sūduvos upės, ežerai ir jų vardų reikšmių 

kilmė“ (Punsko „Aušros“ leidykla. 2017. 329 p.) Parengė straipsnį „Sūduviai, jotviai-jotvingiai, 

dainaviai, palekiai-paleksėnai. Sūduva ir Jotva“ Punsko „Aušra“ leidyklos leidžiamame istorinio 

paveldo metraštyje „Terra Jatwezenorum“ IX t. K. Subačius taip pat surengė susitikimus su 

visuomene Marijampolėję, Punske, Kaune. 
 

Žemaitijos taryba šiemet jau katvirtą kartą surengė Žemaitijos regiono etninės kultūros 

puoselėtojų pagerbimo šventę, kuri šiemet vyko gegužės 28 d. Kelmės rajone, Užvenčio Dvaro 

malūne.  

Žemaitijos tarybos pirmininkės pavaduotojas, Šiaulių universiteto doc. dr. Juozas Pabrėža 

išleido monografiją „Žemaičių kalba ir rašyba“. Šis penkerius metus rašytas darbas yra pirmasis 

tokios apimties veikalas Lietuvoje, sistemingai ir nuosekliai nagrinėjantis išskirtinį žemaičių 

tradicinės kultūros aspektą – žemaičių kalbą. Monografijoje išryškinamos ir apibūdinamos esminės 

žemaičių kalbos garsų tarimo, kirčiavimo, priegaidžių, morfologijos, sintaksės ir leksikos ypatybės,  

dėstomi svarbiausi žemaičių rašybos dalykai. Kaip žemaičių kalbos savitumo, sodrumo, 

gyvybingumo įrodymas pateikiami autentiški žemaičių kalbos tekstai iš įvairių Žemaitijos vietų. 

Duodama iškilesnių žemaitiškai rašiusių ar rašančių autorių prozos ir poezijos pavyzdžių.   

Taryba narės R.Macijauskienės iniciatyva, Telšių švietimo centras ir Telšių rajono 

savivaldybės kultūros centras organizavo dviejų dalių seminarą „Popieriaus karpinių pritaikymas 

puošybai“. Mokymai vyko Telšių kultūros centre, dalyvavo dailės technologijų mokytojai bei 

visuomenės nariai, besidomintys karpiniais. Iškarpytomis užuolaidėlėmis Kalėdų laikotarpyje buvo 

papuošti Telšių centro pastatai. Išleistas karpytų užuolaidėlių 2018 metų kalendorius. Projekte 

aktyviai dalyvavo EKGT specialistė Žemaitijai S. Dacienė.  

Balandžio 21 – 22 d. Žemaitijos nacionalinio parko direkcija visuomenei oficialiai pristatė 

užbaigtą Platelių dvaro sodybos tradicinių amatų centro projektą, kurio idėjos autorė 

Žemaitijos tarybos narė, ŽNP kultūrologė A. Kuprelytė. 

 

 

Etninės kultūros plėtra savivaldybėse 
 

Aukštaitijos taryba tęsė tradiciją posėdžius organizuojant bendradarbiauti su kuria nors 

regiono savivaldybe, aktualizuojant šios savivaldybės etninės kultūros plėtros programą, atkreipiant 

dėmesį į šios savivaldybės patirtį, pasiekimus ir problemas. Pirmajame Aukštaitijos tarybos 

posėdyje (vasario 22 d.) analizuota Kaišiadorių rajono Etninės kultūros plėtros programa. Antrasis 

Aukštaitijos Tarybos posėdis, vykęs lapkričio 8 d. Jonavoje  buvo skirtas Jonavos etninės kultūros 

plėtros programai aptarti. EKGT specialistės V. Vasiliauskaitės pastebėjimu, etninės veiklos 

koordinatorių trūkumas kai kuriose savivaldybėse (Biržų, Ignalinos, Joniškio, Molėtų, Panevėžio, 

Radviliškio, Rokiškio, Pakruojo ir kt.) išlieka didele problema. Antrajame Aukštaitjos tarybos 

posėdyje nutarta inicijuoti, kad EKGT kreiptųsi į Savivaldybių asociaciją dėl etninės kultūros 

specialisto etato savivaldybių administracijose. 
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Mažosios Lietuvos taryba su regiono savivaldybėmis labiausiai bendradarbiavo per jose 

dirbančius savo narius. Tarybos narė J. Latakienė, dirbanti Klaipėdos savivaldybės administracijoje, 

nuolat dalijosi savo darbo patirtimi - kaip įgyvendinamos etninės kultūros plėtros programos, 

priemonių planai. Ji pabrėžė, kad tokia programa Klaipėdos rajone sėkmingai įgyvendinama nuo 

2003 metų, jau pasiekta pozityvių rezultatų. Programoje iškelti tikslai ir siekiami rezultatai yra 

tęstiniai, todėl kasmet parengiami nauji priemonių planai, Savivaldybės taryboje kasmet tvirtinamos 

lėšos jiems įgyvendinti. J. Latakienė informavo, kad Klaipėdos rajono bendruomenės aktyviai 

įsijungė į Klaipėdos rajono etninės kultūros plėtros 2015-2017 m. programos įgyvendinimą. 

Priekulės, Agluonėnų, Dovilų, Baukštininkų, Jakų, Jonušų, Karklės, Slengių bendruomenių 

organizacijos parengė ir įgyvendino kalendorinių švenčių organizavimo bendruomenėse bei 

edukacinius amatininkystės projektus. Priekulėje įgyvendinta daugiau kaip 50 priemonių, skirtų 

Priekulės-2017 m. Mažosios kultūros sostinės vardui įprasminti. Švietimo ir ugdymo, kultūros 

įstaigos rengė Etninės kultūros savaites. 

2017 metais paremta 16 tradicinių tęstinių Klaipėdos rajono Mažosios Lietuvos teritorijoje 

esančių kultūros bei švietimo įstaigų, bendruomenių renginių. Klaipėdos rajono savivaldybėje 

startavo Tradicinių amatų puoselėjimo programa, buvo įsteigta žymaus tautodailininko  Vytauto 

Majoro vardo premija, kuria 2017 m. apdovanotas medžio drožėjas, tautodailininkas Petras Balsys. 

 

 

Lietuvių etninės kultūros raiškos etninėse lietuvių žemėse ir lietuvių bendruomenėse 

užsienio šalyse, užtikrinant artimesnius ryšius su Lietuva, rėmimas  
 

Mažosios Lietuvos tarybos lapkričio 29 d. posėdyje tarybos narė G. Skipitienė pristatė 

bendradarbiavimo su Karaliaučiaus kraštu situaciją. Ji pastebėjo, kad Karaliaučiaus krašto 

bendruomenės nesitelkia, jos nesulaukia  dėmesio ir paramos - vien entuziastų ir kai kurių 

visuomeninių organizacijų epizodinis veikimas krašte yra blėstantis. G. Skipitienė Tilžės lietuvių 

bendruomenei pristatė E. Jovaišos trilogiją „Aisčiai“, Lazdynų (Krasnoznamensko) kultūros 

paveldo centre skaitė pranešimą apie skalvių genties buvimą šiose žemėse, Tilžės lietuvių 

bendruomenei ir miesto visuomenei skaitė pranešimą apie Mindaugo laikų Lietuvą, vedė 

ekskursijas po Rambyno apylinkes, lydėjo Karaliaučiaus lietuvių grupę į Anykščius, organizavo 

knygų rinkimą ir pristatymą Tilžės parapijos bibliotekai.  

Klaipėdos etnokultūros centras surengė regioninę etnokultūrinę stovyklą „Vėlungis“  

Drevernoje, kurioje dalyvavo Karaliaučiaus lietuvių bendruomenės nariai. Stovyklos dalyviai 

susipažino su tradicinės kultūros elementų įvairove - amatais, tradiciniais instrumentais, 

muzikavimu, pasakojamąja bei smulkiąja tautosaka, etnochoreografija, tradiciniais žaidimais. 

Minint vieną reikšmingiausių Lietuvai datų – Vasario 16-ąją, Tilžės lietuvių bendruomenei 

Mažosios Lietuvos etninę kultūrą pristatė tradicinės instrumentinės muzikos ansamblis „Senoliai“.  

Tačiau to akivaizdžiai maža, tam reikia ir kitų priemonių, valstybinio požiūrio. 

Šilutės folkloro ansamblis „Verdainė“ vykdė kultūrinius mainus su Lenkijos kolektyvais, 

vadovė R. Jokubaitytė globojo Punsko ir Lydos lietuvių delegaciją, supažindino su Šilutės rajonu, 

Pamario pagrindinės mokyklos etnine veikla. 

 

Suvalkijos (Sūduvos) tarybos narė E.Alenskaitė palaikė glaudžius ryšius su Punsko krašto 

lietuviais, įsikūrusiais prie Galadusio ežero, kuravo ir konsultavo šventes ir renginius etnine tema. 

     Regioninės tarybos narė O.Surdokienė tradiciškai delegavo amatininkus į Žolinių šventę 

Punske, kvietė ir eksponavo Punsko krašto tautodailininkų kūrinius „Aukso vainiko“ parodoje 

Marijampolėje.  

    Lapkričio 18 d. tarybos narė A. Vandytė skaitė pranešimą „Tautinio kostiumo svarba mūsų 

gyvenime ir dzūkiškos aprangos ypatumai“, Baltų kultūros ir mokslo paramos fondo surengtoje 

konferencijoje „Išauskim tapatybę staklėmis ir daina“ Seinuose Lenkijoje. 

 



Etninės kultūros globos tarybos veiklos ataskaita___________________________         _2017            

75 

 

Etninės kultūros sklaida žiniasklaidoje 
 

EKGT specialistė Aukštaitijai V. Vasiliauskaitė pastebi, kad Tautinio kostiumo metų renginių 

kalendoriai buvo skelbiami beveik visų regiono savivaldybių puslapiuose. Ypač daug dėmesio tam 

skyrė Aukštaitijos žiniatinklis www.kulturautenoje.lt  Gavęs finansavimą iš  SRTVRF, Panevėžio 

dienraštis „Sekundė“, bendradarbiaudamas su Aukštaitijos taryba, parengė 54 straipsnius apie 

įvairius Panevėžio krašto etninės kultūros reiškinius: tautinį kostiumą, šeimos tradicijas, 

kalendorines šventes, tradicinius amatininkus, kulinarijos paveldą ir kt.  

 

Didžiulis indėlis populiarinant etnografinio Mažosios Lietuvos regiono etnokultūrinį vyksmą 

ir palikimą yra Mažosios Lietuvos tarybos nario S. Sodonio, kuris leidžia elektroninį puslapį 

www.silaine.lt  Jo parengta informacija talpinama ir EKGT informacinėse priemonėse. 

Klaipėdos miesto etnokultūros centro renginius, edukacines programas, Klaipėdos krašto 

tradicijas regioninės TV BALTICUM žiūrovams, regioninių radijo laidų klausytojams, regiono 

dienraščių skaitytojams pristatė regioninės tarybos narė N. Sliužinskienė.  

Klaipėdos rajono laikraštyje „Banga“ Mažosios Lietuvos tarybos narė, rašytoja E.Barauskienė 

publikuoja straipsnius apie Mažosios Lietuvos kultūros tradicijas ir jų išsaugojimo problematiką. 

Tarybos narė G. Skipitienė bendradarbiavo su LRT, pristatant žymius krašto visuomenės 

veikėjus, talkino kuriant TV filmą apie Vydūną. 

Mažosios Lietuvos tarybos narių pastebėjimu, regiono etninės kultūros renginiai nuolat 

pristatomi laikraščiuose: Klaipėdos rajono „Banga“, Šilutės rajono ir Pagėgių savivaldybės 

„Pamarys“, „Šilutės naujienos“, „Šilokarčiama“, Jurbarko rajono „Šviesa“, Klaipėdos miesto 

„Klaipėda“ ir Vakarų regiono „Vakarų ekspresas“ . Informacija skelbiama ir internetiniuose 

laikraščiuose. 

 

Žemaitijos tarybos nariui J. Pabrėžai tarpininkaujant išleistas 2017 metų Žemaičių kalendo-

rius, skirtas žemaičių tautiniam kostiumui.  

http://www.kulturautenoje.lt/
http://www.silaine.lt/
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III. TARYBOS BIUDŽETINIAI ASIGNAVIMAI 2017 M. IR JŲ PANAUDOJIMAS 

 

Etninės kultūros globos tarybos veiklos tikslai ir uždaviniai įgyvendinami vykdant dvi 

valstybės biudžeto programas: „Etninės kultūros valstybinė globa“ ir „Etninės kultūros tęstinumo ir 

kaitos tyrimų 2016-2022 metais programa“. 

Lietuvos Respublikos 2017 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių 

rodiklių patvirtinimo įstatymu Nr. XIII-177 (2016-12-22) Tarybai skirti asignavimai 215,00 tūkst. 

Eur. Iš jų: išlaidoms – 208,00 tūkst. Eur (darbo užmokesčiui – 119,00 tūkst. Eur, asignavimai turtui 

įsigyti – 7,0 tūkst. Eur.).  

Palyginus su 2016 metais, 2017 metų asignavimai padidėjo 30,0 tūkst. Eur arba 14 procentų.  
2017 metų asignavimų planas, įskaitant patikslinimus, - 216,4 tūkst. Eur, iš jo darbo užmokesčiui – 

120,1 tūkst. Eur, turtui – 7,2 tūkst. Eur.  

Programai Etninės kultūros valstybinė globa asignavimų planas – 199,4,0 tūkst. Eur, Etninės 

kultūros tęstinumo ir kaitos tyrimų 2016-2022 metais, programai – 17,0 tūkst. Eur.   
 

Išlaidų pasiskirstymas 2017 m. gruodžio 31 d. pagal išlaidų straipsnius 

E

N 

Straipsnio 

pavadinimas 

Sąmata 

Eur 

Panaudota 

Eur 

Nepanaudot

a  

Eur 

Įvykdyta 

proc. 

1 Darbo užmokestis 120,1 104,1 16,0 86,7 

2 Socialinio draudimo įmokos 32,9 31,9 1,0 97,0 

3 Ryšių paslaugos 1,2 1,1 0,1 91,7 

4 Transporto paslaugos 1,5 1,3 0,2 86,7 

5 Spaudos prenumerata 0,4 0,3 0,1 75,0 

6 Prekės 15,3 14,8 0,5 96,7 

7 Komandiruotės 1,9 1,9 0 100 

8 Ilgalaikio turto (patalpų) 

nuoma  

8,3 8,3 0 100 

9 Kvalifikacijos kėlimas 0,9 0,9 0 100 

10 Komunalinės paslaugos 2,8 2,7 0,1 96,4 

11 Kitos paslaugos 

t.t. Tarybos narių ekspertinė 

veikla 

23,1 

5,1 

23,0 

5,1 

0,1 

0 

99,6 

100 

12 Darbdavių socialinė parama 0,8 0,8 0 100 

13 Ilgalaikio materialiojo ir 

nematerialiojo turto įsigijimas  

7,2 7,2 0 100 

 Iš viso: 216,4 198,3 18,1 91,6 

 

Per visus išlaidų ekonominės klasifikacijos straipsnius liko nepanaudota 18,1 tūkst. Eur. 2017 

m. gruodžio 31 d. biudžetinių lėšų likutis – 0,00 Eur. Likučiai darbo užmokesčio ir socialinio 

draudimo straipsniuose (17,0 tūkst. Eur) susidarė dėl to, kad kai kurie darbuotojai išėjo iš darbo ir 

ilgai neatsirado pretendentų į jų darbo vietą paskelbus valstybės tarnautojų atrankos konkursą, taip 

pat dėl atlyginimų neišmokėjimo esant darbuotojų nedarbingumui. 

2017 m. vykdant valstybės biudžeto programas: Etninės kultūros valstybinė globa ir Etninės 

kultūros tęstinumo ir kaitos tyrimų 2016-2022 m. programa, lėšos panaudotos pagal paskirtį. 

Tarybos 2017 m. valstybės biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys pateiktas Lietuvos Respublikos 

finansų ministerijai. 
Tarybos buhalterinė apskaita tvarkoma pagal viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės 

standartus. 
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IŠVADOS IR SIŪLYMAI 

 

2017-ieji metai buvo ketvirtieji šios kadencijos EKGT veiklos metai. 

Iš viso buvo surengta 10 EKGT posėdžių.  

EKGT teritoriniai padaliniai etnografiniuose regionuose – Aukštaitijos, Žemaitijos, Dzūkijos 

(Dainavos), Suvalkijos (Sūduvos) ir Mažosios Lietuvos regioninės etninės kultūros globos tarybos – 

surengė 21 posėdį: Aukštaitijos taryba surengė 3 posėdžius, Dzūkijos (Dainavos), Suvalkijos 

(Sūduvos) ir Žemaitijos regioninės tarybos surengė po 4 posėdžius, Mažosios Lietuvos taryba 

surengė 5. Papildomai įvyko vienas bendras regioninių tarybų atstovų posėdis Papilėje (Akmenės 

r.). 

2017 m. EKGT pateikė siūlymus dėl 5 naujų teisės aktų parengimo ir dėl 8 teisės aktų 

projektų tobulinimo, atliko 13 tyrimų ir 9 apklausas, pateikė 3 rekomendacijas, parengė 6 renginių 

gidus, surengė 22 renginius (iš jų 13 renginių organizavo regioninės tarybos).    

Per 2017 metus EKGT pagal 12 temų buvo suplanavusi 47 darbus, iš kurių 7 darbai liko 

neįgyvendinti, bet papildomai buvo atlikta 17 neplaninių darbų (iš viso 267 veiklos 

produktai
2
).  

Ypač daug dėmesio skirta atmintinų metų (Tautinio kostiumo, Piliakalnių ir kt.) 

įgyvendinimui ir stebėsenai (55 veiklos produktai), etnografinių regionų globai (42 veiklos 

produktai), etnokultūrinio ugdymo plėtrai, etninės kultūros specialistų rengimo ir kvalifikacijos 

tobulinimo plėtrai (31  veiklos produktai), Etninės kultūros tęstinumo ir kaitos tyrimų 2016-2022 m. 

programos vykdymui (33 veiklos produktai), lietuvių  etninės kultūros globai bei plėtrai užsienyje 

(22  veiklos produktai), nematerialaus etnokultūrinio paveldo globai (22  veiklos produktas) ir 

etninės kultūros integravimui į bendrąją kultūros politiką Lietuvoje (18  veiklos produktų). Nemažai 

dėmesio skirta etninės kultūros plėtrą reglamentuojančių teisės aktų priežiūrai (11 veiklos produktų) 

ir etninės kultūros sklaidai žiniasklaidoje (10 veiklos produktų).  

Pagal temą Atmintinų metų (Tautinio kostiumo, Piliakalnių ir kt.) įgyvendinimas ir 

stebėsena atlikti 9 planiniai darbai ir 5 neplaniniai darbai (iš viso  56  veiklos produktai) – tema 

svarstyta EKGT 9  posėdžiuose  ir 15 regioninių tarybų posėdžiuose, surengtas 1 bendras EKGT ir 

regioninių tarybų posėdis, pateikti EKGT 8 raštai, organizuoti 3 seminarai-konferencijos, surengtos 

3 parodos, dalyvauta 1 tarptautiniame sąskrydyje, organizuoti 2 konkursai, atliktas 1 tyrimas ir 1 

apklausa,  skaityti 2 pranešimai, dalyvauta 3 susitikimuose su Seimo nariais.  

Pagal temą Etnografinių regionų globa atlikti 4 planiniai ir 2 neplaniniai darbai (iš viso 42 

veiklos produktas) – tema svarstyta EKGT 3 posėdžiuose ir regioninių tarybų 21 posėdyje, 3 

bendruose regioninių tarybų atstovų posėdžiuose, pateikti 6 EKGT raštai, dalyvauta 3 įvairiuose 

pasitarimuose, skaityti 4 pranešimai, organizuotas 1 konkursas.  

Pagal temą Etninės kultūros ugdymo plėtra, etninės kultūros specialistų rengimas ir 

kvalifikacijos tobulinimas atlikti 5 planiniai darbai ir 2 neplaniniai darbai (iš viso 31 veiklos 

produktai) – ši tema svarstyta 4 EKGT posėdžiuose, 10 regioninių tarybų posėdžiuose, atlikti 3 

tyrimai ir 3 apklausos,  pateikti 7 raštai, surengta 1 konferencija, atliktos 2 apklausos.  

Pagal temą Lietuvių  etninės kultūros globa bei plėtra užsienyje atlikta 18 planinių darbų ir 3 

neplaniniai darbai (iš viso  23  veiklos produktai) – tema svarstyta 2 EKGT posėdžiuose  ir  1 

regioninės tarybos posėdyje, pateikti 5 EKGT raštai, atlikti 2 tyrimai ir 2 apklausos, organizuoti 3 

susitikimai su ministerijos atstovais, organizuoti 2 susitikimai su užsienio lietuvių bendruomenių 

                                                 
2   Terminas produktas pasirinktas vadovaujantis Valstybės kontrolės naudojama terminija vertinant EKGT ir kitų 

institucijų veiklą.  
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atstovais, dalyvauta 5 lietuvių bendruomenių renginiuose užsienyje, dalyvauta 2 LR Seimo ir PLB 

komisijos posėdžiuose, organizuota 1 ekskursija užsienio lietuvių vaikams. 

Pagal temą Nematerialaus kultūros paveldo globa atlikti 4 planiniai darbai ir 2 neplaniniai 

darbai (iš viso 22 veiklos produktas) – tema svarstyta EKGT 8  posėdžiuose ir 3 regioninės tarybos 

posėdžiuose, pateikti 3 EKGT raštai, atlikti 3  tyrimai ir 1 apklausa, tema aptarta konferencijoje-

diskusijoje, LR Seime surengta 1 konferencija- forumas.  

Pagal temą  Etninės kultūros integravimas į bendrąją kultūros politiką Lietuvoje atlikti 4 

planiniai darbai (iš viso 18  veiklos produktų) – tema svarstyta EKGT 6 posėdžiuose ir regioninių 

tarybų 2 posėdžiuose, atliktas 1 tyrimas, pateikti 6 EKGT raštai, dalyvauta Seimo 1 posėdyje, 

surengtas 1 seminaras-diskusija, dalyvauta 1 susitikime.  

Pagal temą Etninės kultūros plėtrą reglamentuojantys teisės aktai atlikti 4 planiniai darbai 

(11 veiklos produktų) – tema svarstyta 1 EKGT posėdyje, 8 regioninių tarybų posėdžiuose, priimti 2 

nutarimai (dėl 2017 m. ir 2018 m. etninės kultūros plėtros prioritetų sąrašo patvirtinimo).  

Pagal temą Etninės kultūros sklaida viešosiose  erdvėse ir žiniasklaidoje atlikti 5 planiniai 

darbai ir 5 neplaniniai darbai (iš viso  10  veiklos produktų) – tema svarstyta 3 EKGT   posėdžiuose  

ir 3 regioninių tarybų posėdžiuose, pateikti EKGT 2 raštai, organizuotas 1 seminaras-diskusija, 

sukurta 1 interneto svetainė, nuolatos bendradarbiauta su žiniasklaida, vykdyta žiniasklaidos 

stebėsena. 

Pagal temą EKGT 2017 m. strateginis veiklos planas atliktas 1 planinis darbas (iš viso 9 

veiklos produktai) – tema svarstyta EKGT 2 posėdžiuose ir regioninių tarybų 7 posėdžiuose.   

Pagal temą  Etninė kultūra ir turizmas atlikti 6 planiniai darbai (iš viso  6  veiklos produktai) 

– tema svarstyta 3 EKGT posėdžiuose  ir 1 regioninės tarybos posėdyje, skaitytas 1 pranešimas 

konferencijoje, dalyvauta 1 tarptautiniame forume. 

Pagal temą Tautinio paveldo produktų įstatymo įgyvendinimas atlikti 2 planiniai darbai ir 3 

neplaniniai darbai (iš viso 5 veiklos produktai) – ši tema svarstyta EKGT 1 posėdyje, pateikti 3 

EKGT raštai, dalyvauta 1 ministerijos renginyje.  

Vykdant Etninės kultūros tęstinumo ir kaitos tyrimų 2016-2022 m. programą, gauti 27 veiklos 

produktai – programos klausimai svarstyti 7 EKGT posėdžiuose  ir  1 regioninės tarybos posėdyje, 

4 EK tyrimų koordinavimo tarybos posėdžiuose, atlikti 9 tyrimai, pateikti 4 EKGT raštai, tyrimai 

aptarti 2 konferencijose. 

Kiti darbai sudarė 16 veiklos produktų – klausimai svarstyti 5 EKGT posėdžiuose, 1 

regioninės tarybos posėdyje, pateikti 9 EKGT raštai, dalyvauta 1 TV laidoje. 

 

 

SIŪLYMAI 

 

1. Užtikrinti etninės kultūros specialistų rengimą, grąžinant Etnologijos studijų kryptį į 

Studijų krypčių ir krypčių grupių, pagal kurias vyksta studijos aukštosiose mokyklose, sąrašą. 

2. Sudaryti palankias sąlygas etnologinių specialybių rengimui bei etnologijos krypties 

mokslo plėtrai vadovaujantis Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatyme įtvirtintu lituanistikos 

tyrimų ir studijų prioritetu. 

3. Įteisinti privalomą etnokultūrinį ugdymą pradinėse mokyklose. 
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1 priedas 
 

ETNINĖS KULTŪROS GLOBOS TARYBOS SUDĖTIS IKI 2017-12-12 

 

Patvirtinta LR Seimo 2013 m. gruodžio 19 d. nutarimu Nr. XII-713, pakeitimai LR Seimo 

2015 m. gruodžio 17 d. nutarimu Nr. XII-2207, pakeitimai LR Seimo 2016 m.  gruodžio 15 d. 

nutarimu Nr. XIII-122. 

Virginijus Jocys – Tarybos pirmininkas, į Tarybą išrinktas Žemaitijos regioninės Etninės 

kultūros globos tarybos teikimu. 

Vytautas Ališauskas – į Tarybą išrinktas Lietuvių katalikų mokslo akademijos teikimu, VU 

Filologijos fakulteto Klasikinės filologijos katedros docentas. 

Nijolė Balčiūnienė – į Tarybą išrinkta Lietuvos Ramuvų sąjungos teikimu, Seimo nario 

padėjėja, Ramuvų sąjungos narė. 

Dalia Bernotaitė-Beliauskienė – į Tarybą išrinkta Lietuvos muziejų asociacijos 

teikimu, Lietuvos dailės muziejaus Liaudies meno skyriaus darbuotoja. 

Vidmantas Bezaras – į Tarybą išrinktas ministro pirmininko teikimu, Aplinkos ministerijos 

saugomų teritorijų ir kraštovaizdžio departamento direktorius. 

Emilija Bugailiškienė – į Tarybą išrinkta ministro pirmininko teikimu, Švietimo ir mokslo 

ministerijos Bendro ugdymo ir profesinio mokymo departamento Neformalaus ugdymo ir švietimo 

pagalbos skyriaus vyresnioji specialistė. 

Ona Drobelienė – į Tarybą išrinkta Dzūkijos regioninės etninės kultūros globos tarybos 

teikimu, etnografė, Dzūkijos regioninės etninės kultūros globos tarybos pirmininkė. 

Vilma Griškevičienė (nuo 2015-12-23) -  į Tarybą išrinkta Mažosios Lietuvos regioninės 

etninės kultūros globos tarybos teikimu, Mažosios Lietuvos regioninės etninės kultūros globos 

tarybos pirmininkė, Šilutės rajono savivaldybės administracijos Kultūros skyriaus vedėja. 

Zigmas Kalesinskas – į Tarybą išrinktas Suvalkijos regioninės etninės kultūros globos 

tarybos teikimu, Sūduvos regioninės etninės kultūros globos tarybos pirmininkas, Tautinio kostiumo 

globos narys prie LR Kultūros ministerijos, Vilkijos bendruomenės centro pirmininkas, D. ir Z. 

Kalesinskų liaudies aukštesniosios amatų mokyklos direktorius. 

Irena Kezienė – į Tarybą išrinkta ministro pirmininko teikimu, Kultūros ministerijos 

Regionų kultūros skyriaus vyriausioji specialistė. 

Arūnas Eduardas Paslaitis – į Tarybą išrinktas Lietuvos meno kūrėjo asociacijos teikimu, 

architektas. 

Rasa Paukštytė-Šaknienė – į Tarybą išrinkta Lietuvos istorijos instituto teikimu, daktarė, 

Lietuvos istorijos instituto vyresnioji mokslo darbuotoja. 

Romualdas Povilaitis (nuo 2016-12-21) į Tarybą išrinktas Lietuvos Respublikos Seimo 

Kultūros komiteto teikimu, daktaras, Aleksandro Stulginskio universiteto (ASU) docentas, ASU 

profesinės sąjungos komiteto pirmininkas, Lietuvos žmogaus teisių gynimo asociacijos 

pirmininkas.   

Tojana Račiūnaitė (nuo 2015-12-23) - į Tarybą išrinkta Lietuvos universitetų rektorių 

konferencijos teikimu, daktarė, Dailėtyros instituto direktorė, vyriausioji mokslo darbuotoja. 

Algirdas Sakalauskas – į Tarybą išrinktas Lietuvos meno kūrėjų asociacijos teikimu, 

Lietuvos tautodailininkų sąjungos narys. 

Jūratė Šemetaitė – į Tarybą išrinkta Lietuvos liaudies kultūros centro teikimu, Lietuvos 

liaudies kultūros centro kultūros skyriaus Folkloro poskyrio vadovė. 
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Juozas Šorys – į Tarybą išrinktas Lietuvos kraštotyros draugijos teikimu, Žurnalo „Laudies 

kultūra“ vyresnysis redaktorius, Lietuvos kraštotyros draugijos tarybos narys. 

Vytautas Tumėnas – į Tarybą išrinktas Lietuvių etninės kultūros draugijos teikimu, 

daktaras, Lietuvos istorijos instituto mokslo darbuotojas. 

Jonas Vaiškūnas – į Tarybą išrinktas Aukštaitijos regioninės etninės kultūros globos tarybos 

teikimu, Molėtų krašto muziejaus etnografas. 

Daiva Vyčinienė – į Tarybą išrinkta Lietuvos universitetų rektorių konferencijos teikimu, 

daktarė, profesorė, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Etnomuzikologijos katedros vedėja. 

Aušra Žickienė – į Tarybą išrinkta Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto teikimu, 

daktarė, Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto vyresnioji mokslo darbuotoja. 
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2 priedas 

 

ETNINĖS KULTŪROS GLOBOS TARYBOS SUDĖTIS NUO 2017-12-12 

 

Patvirtinta LR Seimo 2017 m. gruodžio 12 d. nutarimu Nr. XIII-887 „Dėl Etninės kultūros 

globos tarybos sudėties patvirtinimo“: 

 

1) Rūta Žarskienė – Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto teikimu; 

2) Rasa Paukštytė-Šaknienė – Lietuvos istorijos instituto teikimu; 

3) Jonas Rudzinskas – Lietuvos tautodailininkų sąjungos teikimu; 

4) Jonas Vaiškūnas – Lietuvių etninės kultūros draugijos teikimu; 

5) Juozas Šorys – Lietuvos kraštotyros draugijos teikimu; 

6) Nijolė Balčiūnienė – Lietuvos ramuvų sąjungos teikimu; 

7) Vytautas Ališauskas – Lietuvių katalikų mokslo akademijos teikimu; 

8) Dalia Urbanavičienė – Lietuvos etninės kultūros ugdytojų sąjungos 

teikimu; 

9) Daiva Vyčinienė – Lietuvos muzikos ir teatro akademijos teikimu; 

10) Lina Petrošienė – Klaipėdos universiteto teikimu; 

11) Kristina Kuprytė – Šiaulių universiteto teikimu; 

12) Dalia Senvaitytė – Vytauto Didžiojo universiteto teikimu; 

13) Emilija Alma Sakadolskis – Lietuvos edukologijos universiteto teikimu; 

14) Violeta Reipaitė – Lietuvos liaudies buities muziejaus teikimu; 

15) Loreta Sungailienė – Lietuvos nacionalinio kultūros centro teikimu; 

16) Milda Ričkutė – Vilniaus etninės kultūros centro teikimu; 

17) Zita Mackevičienė – Aukštaitijos regioninės tarybos padalinio teikimu; 

18) Ona Drobelienė – Dzūkijos regioninės tarybos padalinio teikimu; 

19) Rima Vasaitienė – Suvalkijos regioninės tarybos padalinio teikimu; 

20) Virginijus Jocys – Žemaitijos regioninės tarybos padalinio teikimu; 

21) Vilma Griškevičienė – Mažosios Lietuvos regioninės tarybos padalinio 

teikimu. 
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3 priedas 

 

EKGT PADALINIŲ – REGIONINIŲ TARYBŲ – SUDĖTYS 2017 M. 

 

AUKŠTAITIJOS REGIONINĖS ETNINĖS KULTŪROS GLOBOS TARYBOS NARIAI 

 

Eil. 

Nr. 

Delegavusi institucija Vardas, pavardė Darbo vieta, pareigos 

1. Aukštaitijos nacionalinio ir Labanoro 

regioninio parko direkcija 

Giedrė Šukytė 
Aukštaitijos nacionalinio parko ir Labanoro regioninio parko Informacijos ir 

kultūros paveldo skyriaus vyr. specialistė 

2. Anykščių r. savivaldybė Audronė Pajarskienė 
Anykščių r. savivaldybės administracijos vyr. specialistė turizmui ir kultūrai 

3. Biržų r. savivaldybė Lina Vireliūnienė Biržų r. savivaldybės Kultūros ir sporto skyriaus vedėja 

4. Ignalinos r. savivaldybė Rasa Juodagalvienė 
Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto 

skyriaus vyr. specialistė 

5. Jonavos r. savivaldybė Rasa Libienė 
Jonavos krašto muziejaus etnokultūros specialistė 

6. Joniškio r. savivaldybė Erika Šivickaitė 
Joniškio r. savivaldybės Kultūros ir viešųjų ryšių skyriaus vyr. specialistė 

7. Kaišiadorių r. savivaldybė Nijolė Adukonienė 
Kaišiadorių krašto muziejaus vyriausioji fondų saugotoja, etnologė 

8. Kauno r. savivaldybė Jolanta Balnytė 
Kauno r. Ramučių kultūros centro etnokultūros specialistė 

9. Kėdainių r. savivaldybė Kęstutis Stadalnykas 
Kėdainių r. savivaldybės Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjo 

pavaduotojas 

10. Kupiškio r. savivaldybė Alma Pustovaitienė 
Kupiškio kultūros centro etnografė 

11. Molėtų r. savivaldybė Jonas Vaiškūnas 
Molėtų krašto muziejaus Etnografinės sodybos ir dangaus šviesulių stebyklos 

vedėjas, dienraščio www.alkas.lt vyr. redaktorius. 

12. Panevėžio miesto savivaldybė Lina Vilienė 
Panevėžio kraštotyros muziejaus Etninės kultūros skyriaus vedėja 

13. Panevėžio r. savivaldybė Remigijus Vilys 
Panevėžio rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto 

skyriaus vyr. specialistas 

14. Pasvalio r. savivaldybė Vitutė Povilionienė 
Pasvalio krašto muziejaus direktorė 

http://www.alkas.lt/
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15. Rokiškio r. savivaldybė Petras Blaževičius 
Rokiškio rajono savivaldybės administracijos Kultūros, turizmo ir ryšių su 

užsienio šalimis skyriaus vedėjas 

16. Širvintų r. savivaldybė Vita Majerienė 
Širvintų r. savivaldybės Kultūros, turizmo ir ryšių su užsienio šalimis skyriaus 

vyr. specialistė 

17. Švenčionių r. savivaldybė Regina Mikštaitė-

Čičiurkienė 

Reškutėnų tradicinių amatų centro Etninės veiklos skyriaus vedėja, etnologė  

18. Ukmergės r. savivaldybė Vilma Mulevičiūtė-

Sabaliauskienė 

Ukmergės kultūros centro etnokultūros specialistė 

19. Utenos r. savivaldybė Zita Mackevičienė 
Utenos r. savivaldybės administracijos Kultūros skyriaus vyr. specialistė 

20. Visagino miesto savivaldybė Asta Sieliūnienė 
Visagino savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus 

vedėja 

21. Etninės kultūros ugdytojų asociacija Ramutė Kežienė 
Kupiškio r. Šepetos A. Adamkienės pagrindinės mokyklos lietuvių kalbos 

mokytoja ekspertė 

22. Lietuvos savivaldybių muziejų 

asociacija 

Violeta Aleknienė 
Kupiškio etnografijos muziejaus direktorė 

23. Lietuvai pagražinti draugija Laimutis Vasilevičius 
Lietuvai pagražinti draugijos Panevėžio skyriaus valdybos narys, Panevėžio 

romuvos vaidila 

24. Bendrija „Sėla“  Rima Vitaitė 
Bendrijos „Sėla“ pirmininkė, Zarasų kultūros centro Etninės veiklos skyriaus 

vedėja 

25. Utenos tradicinių amatų centras 

„Svirnas“ 

Elena Kiškienė 
Tautodailininkė,  Utenos vaikų folkloro ansamblio „Kupolytė“ vadovė 

 

DZŪKIJOS REGIONINĖS ETNINĖS KULTŪROS GLOBOS TARYBOS NARIAI 
 

 

 

 

Delegavusi institucija Vardas, pavardė Darbo vieta, pareigos 

1. 
Birštono savivaldybė Greta Jonkutė Birštono savivaldybės architektūros ir urbanistikos skyriaus vyr. 

specialistė 
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2. 
Dzūkijos nacionalinio parko ir Čepkelių 

valstybinio gamtinio rezervato direkcija 

Virginija 

Pugačiauskienė 

Dzūkijos nacionalinio parko ir Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato 

direkcijos kultūros paveldo skyriaus vyr. specialistė 

3. 
Varėnos kultūros centras Vaida Naruševičiūtė Varėnos kultūros centro specialistė kinui ir parodoms, folkloro „Žeiria“ 

ir „Šalcinuosna“ vadovė 

4. 
Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie 

Aplinkos ministerijos 

Onutė Drobelienė VSTT Projektų administravimo ir bendrųjų reikalų departamento 

Viešųjų reikalų ir ūkio skyriaus vyr. specialistė 

5. 
Druskininkų savivaldybė Lina Balčiūnienė Druskininkų kultūros centro etnografė 

6. 
Lazdijų r. savivaldybė Rasa Kazlauskienė Lazdijų rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto 

skyriaus vedėjo pavaduotoja 

7. 
Lietuvos tautodailininkų sąjungos Dzūkijos 

skyrius 

Audronė Lampickienė Sertifikuotų tautinio paveldo produktų tradicinė amatininkė 

8. 
Šalčininkų r. savivaldybė Irena Kolosovska Šalčininkų rajono Informacijos, kultūros ir turizmo skyriaus vedėja 

9. 
Varėnos r. savivaldybė Regina Svirskienė Varėnos rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir 

sporto skyriaus vedėjo pavaduotoja 

10. 
Alytaus m. savivaldybė 

 

Vytuolis Valūnas Alytaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėjas 

11. 
Lietuvos tautodailininkų sąjungos Dzūkijos 

skyrius 

Eglė Liškevičienė Alytaus dailiųjų amatų mokyklos dailiųjų metalo dirbinių profesijos 

mokytoja 

12. 
Alytaus rajono savivaldybė Jurgita Osinskienė Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyresnioji specialistė 

13. 
Trakų istorinis nacionalinis parkas Lina Leparskienė Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto doktorantė 

14. 
Trakų rajono savivaldybė Dalia Mockevičienė VšĮ Trakų kultūros rūmų etnografė 

15. 
Varėnos kultūros centras Lina Būdienė Varėnos kultūros centro vyr. specialistė etnografė 

16. 
Elektrėnų savivaldybė Ramutė Strebeikienė Elektrėnų savivaldybės administracijos Bendrojo skyriaus vyr. 

specialistė 

17. 
Klubas „Karjala“ Vygandas Čaplikas Regioninės politikos ekspertas 

18. 
Dzūkų kultūros draugė Gintarė Markevičienė  

19. 
Alytaus dailiųjų amatų mokykla Regina Rinkevičienė Pynėja iš vytelių 

20. 
Alytaus dailiųjų amatų mokykla Eglė Ruplėnaitė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui 
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21. 
Lietuvos fotomenininkų sąjunga Algimantas 

Černiauskas 

Lietuvos fotomenininkų sąjungos valdybos narys 

22. 
Lietuvių etninės kultūros draugijos Kauno 

teritorinis padalinys 

Romualdas Povilaitis Lietuvių etninės kultūros draugijos Kauno teritorinio padalinio 

pirmininkas 

23. 
Dieveniškių technologijų ir verslo mokykla Ilona Šedienė Direktorė 

24. 
Lazdijų krašto muziejus Daina Pledienė Direktorė 

25. 
Varėnos kultūros centras Algirdas Juškevičius Tautodailininkas 

 

26. 
Alytaus suaugusiųjų ir jaunimo mokykla Rasutė 

Marcinkevičienė 

Mokytoja 

27. 
Alytaus lopšelis-darželis „Volungėlė“ Aušra Plytninkaitė Direktorė 

28. 
Alytaus lopšelis-darželis „Volungėlė“ Virginija Žitkauskienė  Meninio ugdymo pedagogė 

 

 

MAŽOSIOS LIETUVOS REGIONINĖS ETNINĖS KULTŪROS GLOBOS TARYBOS NARIAI 

 

Eil. 

Nr. 

Delegavusi institucija Vardas, pavardė Darbo vieta, pareigos 

1. Klaipėdos miesto savivaldybė Narūnas Lendraitis Klaipėdos miesto savivaldybė, Ugdymo ir kultūros departamento Kultūros 

skyriaus vedėjas  

2. Klaipėdos miesto savivaldybės 

Etnokultūros centras 

Virginija Mataitienė Klaipėdos m. savivaldybės Etnokultūros centras, kultūrinės veiklos 

vadybininkė 

3. Klaipėdos miesto savivaldybės 

Etnokultūros centras 

Nijolė Sliužinskienė Klaipėdos m. savivaldybės Etnokultūros centras, direktorė 

4. Klaipėdos universitetas Silva Pocytė Klaipėdos universitetas, Baltijos regiono istorijos ir archeologijos instituto 

direktorė 
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5. Klaipėdos universitetas Raimonda Nabažaitė Klaipėdos universitetas, Baltijos regiono istorijos ir archeologijos instituto 

jaunesnioji mokslo darbuotoja 

6. Klaipėdos miesto savivaldybės 

Mažosios Lietuvos istorijos muziejus 

Zita Genienė Klaipėdos m. savivaldybės Mažosios Lietuvos istorijos muziejus, Istorijos 

skyriaus vedėja 

7. Šilutės rajono savivaldybė Vilma Griškevičienė Šilutės r. savivaldybės administracija, Kultūros skyriaus vedėja 

8. Šilutės rajono savivaldybė Indrė Skablauskaitė Šilutės Hugo Šojaus kraštotyros muziejus, direktorė 

9. Šilutės rajono savivaldybė Birutė Servienė Rusnės salos etnokultūros ir informacijos centras, direktorė 

10. Šilutės kraštotyros draugija Saulius Sodonis Internetinio laikraščio „Šilainės kraštas“ redaktorius ir sudarytojas  

11. Pagėgių savivaldybė Liudvika Burzdžiuviebė Pagėgių savivaldybės Martyno Jankaus muziejus, direktorė 

12. Pagėgių savivaldybės Kultūros centras Aksavera Mikšienė Pagėgių savivaldybės kultūros centras, etninės veiklos specialistė 

13. Rambyno regioninis parkas Giedrė Skipitienė Rambyno regioninio parko direkcija, vyr. specialistė-kultūrologė  

14. Lietuvininkų bendrija „Mažoji 

Lietuva“ 

Edita Barauskienė Lietuvininkų bendrijos „Mažoji Lietuva“ pirmininkė 

15. Lietuvininkų bendrija „Mažoji 

Lietuva“ 

Vytautas Gocentas Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, bibliotekos fondo 

plėtros skyriaus vadovas 

16. Jurbarko rajono savivaldybė Arvydas Griškus Mažosios Lietuvos Jurbarko krašto kultūros centras, direktorius 

17. Klaipėdos rajono savivaldybė Jolita Latakienė Klaipėdos r. savivaldybės administracija, Kultūros skyriaus vyr. specialistė 

18. Klaipėdos rajono savivaldybė Lilija Kerpienė Dovilų etnokultūros centras, direktorė 

19. Neringos savivaldybė Elena Tarvainienė Neringos savivaldybės administracija, Kultūros skyriaus vyr. specialistė 

20. Neringos savivaldybė Virginija Burbienė Neringos savivaldybės Liudviko Rėzos kultūros centras, direktoriaus 

pavaduotoja 

21. Tauragės rajono savivaldybė Edmundas Mažrimas Tauragės r. kultūros centras,Paveldo skyriaus vadovas 
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SUVALKIJOS (SŪDUVOS) REGIONINĖS ETNINĖS KULTŪROS GLOBOS TARYBOS NARIAI 

 

Eil. 

Nr. 

Delegavusi institucija Vardas, pavardė Darbo vieta, pareigos  

1. Kalvarijos literatų klubas „Rasa“ Asta Jankeliūnienė Kalvarijos viešoji biblioteka, Skaitytojų aptarnavimo skyriaus vedėja 

2. Kalvarijos savivaldybė Rasa Januškienė Kalvarijos savivaldybės kultūros centro etninės kultūros specialistė 

3. Kauno rajono savivaldybė Zigmas Kalesinskas Kauno rajono muziejaus direktorius 

4. Šakių rajono savivaldybė Aurelija Papievienė Šakių r. savivaldybės administracijos kultūros ir turizmo skyriaus vyr. 

specialistė 

5. Vilkaviškio Tautinio kostiumo amatų 

centras „Audimo artelė“ 

Rūta Vasiliauskienė Lietuvos nacionalinio muziejaus padalinio J. Basanavičiaus gimtinės 

vedėja 

6. Asociacija Prienų krašto kūrėjų klubas 

„Gabija“ 

Ernesta Juodsnukytė Prienų krašto muziejaus vyr. fondų saugotoja 

7. Kazlų Rūdos savivaldybė Žibutė Šilingienė Kazlų Rūdos Kultūros centro direktorė 

8. Vilkaviškio rajono savivaldybė Aušra Mickevičienė Vilkaviškio krašto muziejaus muziejininkė 

9. Sūduvos krašto mokslo, istorijos ir 

kultūros draugija 

Kęstutis Subačius 
Sūduvos krašto mokslo, istorijos ir kultūros draugijos narys 

10. Marijampolės savivaldybė Jūratė Zakaravičienė Marijampolės savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto 

departamento Kultūros skyriaus vedėja 

11. Marijampolės savivaldybė Eglė Alenskaitė Marijampolės laisvalaikio ir užimtumo centro Šunskų folklorinio 

ansamblio „Žvirgždė“ vadovė 

12. 
Šakių rajono savivaldybė 

Rima Vasaitienė Zanavykų muziejaus direktorė 

13. Kauno miesto savivaldybė Asta Vandytė Kauno miesto savivaldybės Kultūros ir meno tarybos pirmininkė 

14. Prienų rajono savivaldybė Dalė Zagurskienė Prienų kultūros ir laisvalaikio centro mėgėjų meno kolektyvo vadovė 
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15. Lietuvių etninės kultūros darugijos 

Kauno teritorinis padalinys 

Albinas Vaškevičius Lietuvių etninės kultūros darugijos Kauno teritorinio padalinio narys 

16. Šakių rajono tautodailininkų bendrija 

„Dailius“ 

Vidas Cikana Šakių rajono savivaldybės Lukšių seniūnas 

17. Lietuvos tautodailininkų sąjungos 

Kauno bendrija 

Valentinas Jazerskas Lietuvos tautodailininkų sąjungos Kauno bendrijos pirmininkas 

18. Marijampolės liaudies menininkų 

klubas „Mūza“ 

Ona Birutė Surdokienė Marijampolės kultūros centro specialistė etninei kultūrai 

19. Griškabūdžio bendruomenės centras Nijolė Černevičienė  Šakių rajono savivaldybės Patašinės laisvalaikio salės kultūrinių renginių 

organizatorė 

 

ŽEMAITIJOS REGIONINĖS ETNINĖS KULTŪROS GLOBOS TARYBOS NARIAI 
 

 

Eil. 

Nr. 

Delegavusi institucija Vardas, pavardė Darbo vieta, pareigos 

1. 
Skuodo rajono savivaldybė Sigutė Viluckytė Skuodo r. savivaldybės administracijos kultūros ir turizmo skyriaus 

vyriausioji specialistė  

2. 
Kelmės rajono savivaldybė Arnas Arlauskas Kelmės r. savivaldybės kultūros centro direktorius 

3. 
Klaipėdos rajono savivaldybė Gintautas Bareikis Klaipėdos r. savivaldybės administracijos Kultūros skyriaus vedėjas 

4. 
Rietavo savivaldybė Aida Liutikienė  Rietavo savivaldybės kultūros centro meno vadovė 

5. 
Raseinių rajono savivaldybė Asta Pagarauskaitė  Raseinių r. savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros  ir sporto 

skyriaus vyriausioji specialistė 

6. 
Šiaulių rajono savivaldybė Birutė Poškienė Šiaulių r. savivaldybės Etninės kultūros ir tradicinių amatų centro 

direktorė 

7. 
Šilalės rajono savivaldybė Jurgita Viršilienė Šilalės rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto 

skyriaus Kultūros paveldo apsaugos vyr. specialistė 

8. 
Šilalės kraštiečių draugija Virginijus Jocys Šilalės kraštiečių draugijos pirmininkas 
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9. 
Kretingos rajono savivaldybė Dalia Činkienė Kretingos r. savivaldybės administracijos Kultūros skyriaus vyr. 

specialistė 

10. 
Lietuvos tautodailininkų sąjungos 

Šiaulių skyrius 

Laima Kelmelienė Lietuvos tautodailininkų sąjungos Šiaulių skyriaus pirmininkė 

11. 
Tauragės rajono savivaldybė Violeta Girdžiuvienė Tauragės r. savivaldybės kultūros centro metodininkė-etnografė 

12. 
Mažeikių rajono savivaldybė Jurgita Šilinskytė Mažeikių r. savivaldybės Kultūros ir sporto skyriaus vyr. specialistė 

13. 
Plungės rajono savivaldybė Aldona Kuprelytė Žemaitijos nacionalinio parko direkcijos Gamtos ir kultūros paveldo 

skyriaus vedėjo pavaduotoja 

14. 
Telšių rajono savivaldybė Rita Macijauskienė Telšių r. savivaldybės kultūros folkoristė, vaikų ansamblio „Čiučiuruks“ 

vadovė 

15. 
Šiaulių miesto savivaldybė Diana Martinatienė Šiaulių miesto savivaldybės kultūros centro direktorė 

16. 
Šiaulių „Aušros“ muziejus Sigita Milvidienė Šiaulių „Aušros“ muziejaus Etnografijos skyriaus vedėja 

17. 
Šiaulių universitetas Juozas Pabrėža Šiaulių universiteto vykdomasis direktorius 

18. 
Klaipėdos universitetas Rūta Vildžiūnienė Klaipėdos universiteto Menų  akademijos Muzikos katedros docentė 

19. 
Žemaičių dailės muziejus Jolanta Skurdauskienė Žemaičių dailės muziejaus direktoriaus pavaduotoja 

20. 
Varnių regioninio parko direkcija Linas Šedvilas Varnių regioninio parko vyr. specialistas 

21. 
Jurbarko rajono savivaldybė Lina Lukošienė Eržvilko kultūros centro Vadžgirio skyriaus meno vadovė 

 

 

 

________________________________________
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4 priedas 

ETNINĖS KULTŪROS GLOBOS TARYBOS 2017 M. KALENDORINIS VEIKLOS PLANAS 

 

Tema Darbas Svarstymas 

Taryboje  

1. Tarybos 2017 m. strateginis 

veiklos planas 

1.1. Tarybos 2017-2019  m. strateginio veiklos 

plano tvirtinimas  

 

2017-01 -10 

 

2. Etninės kultūros plėtrą 

reglamentuojantys teisės aktai 

2.1. Etninės kultūros plėtros prioritetų 2017 m. 

nustatymas ir sklaida  

 

2016-12-13 

2.2. KM patvirtinto Etninės kultūros plėtros 

veiksmų plano 2015-2018 m. įgyvendinimo 2015-

2016 m. stebėsena 

 

2017 m. I ketvirtis 

2.3. Etninės kultūros plėtros valstybinė programos 

naujo etapo rengimo inicijavimas ir dalyvavimas 

ją rengiant  

 

 

2017 m. I-II ketvirčiai 

2.4. Etninės kultūros plėtros programų 

savivaldybėse rengimo inicijavimas ir (ar) 

programų įgyvendinimo vertinimas, Etninės 

kultūros globos tarybų veiklos savivaldybėse 

stebėsena 

 

2017 m.  

I-IV ketvirčiai 

 

3. Etninės kultūros integravimas į 

bendrąją kultūros politiką Lietuvoje 

3.1. Etninės kultūros plėtros bei integravimo į 

bendrąją kultūros politiką Lietuvoje situacijos 

analizė (pagal Etninės kultūros kaitos tyrimų 

programą). 

 

2017 m. I-II ketvirčiai  

3.2. Siūlymų rengimas ir teikimas dėl etninės 

kultūros integravimo į bendrąją kultūros politiką 

 

Pagal aktualų poreikį  

3.3. Siūlymų teikimas dėl tradicinių kalendorinių 

švenčių statuso 

 

Pagal aktualų poreikį 

3.4. Siūlymų teikimas dėl Tautos istorinės 

atminties įstatymo parengimo 

Pagal aktualų poreikį 

 

4. Atmintinų metų (Tautinio 

kostiumo, Piliakalnių ir kt.) 

įgyvendinimas ir stebėsena 

4.1.Parengti ir paskelbti Tautinio kostiumo metų 

renginių gidą 

 

2017 m. I ketvirtis 

4.2. Surengti praktinius seminarus apie tautinį 

kostiumą, jo sudedamąsias dalis, teisingą dėvėjimą 

(kartu su ŽŪM ir LTS) 

2017 metai 

4.3. Surengti edukacinius praktinius mokymus 

apie tautinį kostiumą, jo sudedamąsias dalis, 

teisingą dėvėjimą šeštadieninių mokyklų 

sąskrydžio ,,Draugystės tiltas“ metu Vokietijoje 

(Hamburgo mieste (kartu su Pasaulio Lietuvių 

bendruomenės atstovybe Lietuvoje, ŠMM, LTS ir 

LNKC) 

2017 metų 

II ketvirtis 

4.4. Parengti leidinį, kuriame pristatomi tautinio 

paveldo produktų kūrėjai, gaminantys bei 

kuriantys tautinio kostiumo dalis (kartu su ŽŪM) 

2017 metų IV 

ketvirtis 

4.5. Analizuoti esamą teisinę bazę, 

reglamentuojančią tautinio kostiumo gamybą, 

parengti siūlymus dėl jos tobulinimo (kartu su 

KM, ŽŪM, LNKC) 

2017 metų 

IV ketvirtis 
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4.6. Organizuoti Baltų vienybės dienas 

Aukštaitijos, Dzūkijos, Suvalkijos, Mažosios 

Lietuvos ir Žemaitijos regionuose (kartu su 

saugomų teritorijų direkcijomis, Lietuvos 

archeologijos draugija ir savivaldybėmis) 

2017 m. III ketvirtis 

4.7. Surengti parodų ciklą „Piliakalniai 

tautodailininkų darbuose“ (kartu su LTS) 

2017 metų  

I–IV ketvirčiai 

 4.8. Atlikti tyrimą „Vietinės bendruomenės ir 

piliakalniai, bendrakultūrinis ryšys ir tradicijos“ 

2017 m.  

III–IV ketvirčiai 

 4.9. Teikti siūlymus dėl Lietuvos valstybės 

atkūrimo šimtmečio minėjimo programos 

įgyvendinimo 

2017 m. 

 

5. Etnografinių regionų globa 
5.1. Etnografinių regionų heraldikos įteisinimo ir 

naudojimo inicijavimas 

2017 metai 

5.2. Etninės kultūros būklės Lietuvos 

etnografiniuose regionuose stebėsena ir vertinimas 

2017 metai 

5.3. Siūlymų dėl administracinės-teritorinės 

reformos teikimas 

 

Pagal aktualų poreikį 

5.4. Etnografinių regionų savitumo išsaugojimo 

problemų ir plėtros galimybių tyrimas (pagal 

Etninės kultūros tyrimų programą), apibendrintų 

duomenų apie šių regionų ypatybes suvestinės 

tobulinimas ir sklaida 

 

2017 metai 

 

6. Etninės kultūros ugdymo plėtra, 

etninės kultūros specialistų 

rengimas ir kvalifikacijos 

tobulinimas 

6.1. Bendradarbiavimas su Seimo Švietimo ir 

mokslo komitetu, ŠMM, UPC ir  kitomis 

institucijomis dėl etninės kultūros ugdymo plėtros 

ir pagalbos mokytojui sistemos sukūrimo 

 

Pagal aktualų poreikį 

6.2. Kiekybiniai ir kokybiniai etninės kultūros 

ugdymo, pedagogų rengimo ir kvalifikacijos 

tobulinimo tyrimai (pagal Etninės kultūros tyrimų 

programą); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017 metai 

6.3. Bendradarbiavimas su KAM, Karo akademija 

ir kitais partneriais dėl karių tautinio ir patriotinio 

ugdymo plėtros 

 

Pagal poreikį 

6.4. Kiekybiniai ir kokybiniai etninės kultūros 

specialistų poreikio, rengimo ir kvalifikacijos 

tobulinimo galimybių tyrimai (pagal Etninės 

kultūros tyrimų programą) 

 

2017 metai 

6. Siūlymų teikimas dėl Pilietinio ir tautinio 

ugdymo 2016–2020 metų tarpinstitucinio veiksmų 

plano įgyvendinimo 

2017 metai 

 

7. Tautinio paveldo produktų 

įstatymo įgyvendinimas 

7.1. Išvadų bei siūlymų dėl tautinio paveldo 

produktų sertifikavimą reglamentuojančių teisės 

aktų tobulinimo teikimas, dalyvavimas sprendžiant 

Tautinio paveldo produktų įstatymo įgyvendinimo 

klausimus 

 

 

Pagal grupės teikimą 

7.2. Siūlymų teikimas dėl tradicinių mugių 

sertifikavimo 

 

2017 metai 

 

8. Etninė kultūra ir turizmas 

8.1. Siūlymų ir išvadų teikimas dėl etninės 

kultūros plėtros kaimo turizmo srityje 

2017 m. II-IV 

ketvirčiai 

8.2. Etnografiškiausios kaimo turizmo sodybos 

konkurso parengimas (kartu su Lietuvos kaimo 

turizmo sodybų asociacija) 

2017 metai 
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8.3. Su etnine kultūra susijusių objektų, mugių, 

švenčių, festivalių ir kitų renginių gido turizmo 

reikmėms sudarymas 

2017 m. 

 

9. Nematerialaus etnokultūrinio 

paveldo globa 

9.1. Bendradarbiavimas su tarptautinėmis 

organizacijomis, veikiančiomis nematerialaus 

kultūros paveldo srityje 

 

Pagal poreikį 

9.2 Nematerialaus etnokultūrinio paveldo 

valstybinės globos situacijos Lietuvoje analizė 

(pagal Etninės kultūros tyrimų programą) 

 

2017 m. II ketvirtis 

9.3 Audiovizualinių archyvų apsaugos įstatymo 

rengimo inicijavimas 

2017 m. III-IV 

ketvirčiai 

9.4. Rekomendacijų rengimas dėl senųjų 

vietovardžių išsaugojimo  

 

Pagal poreikį 

 

10. Etninės kultūros sklaida 

viešosiose erdvėse ir žiniasklaidoje 

10.1. EKGT naujos svetainės sukūrimas 2017 m. I ketvirtis 

10.2. Siūlymų dėl lietuviškos muzikos ir 

simbolikos sklaidos per tradicines kalendorines 

šventes viešosiose erdvėse  

2017 m.  

I-II ketvirčiai 

10.3. Bendradarbiavimas su LRT dėl etninės 

kultūros sklaidos 

Pagal poreikį 

10.4. Etninės kultūros regioninėje žiniasklaidoje 

tyrimas 

2017 m. III-IV 

ketvirčiai 

 

11. Lietuvių etninės kultūros globa 

bei plėtra užsienyje 

11.1. Etnokultūrinės veiklos bendruomenėse, 

tradicinių kalendorinių švenčių, šeimos ir 

bendruomeninių papročių tęstinumo būklės 

tyrimas (pagal Etninės kultūros tyrimų programą) 

2017 m. 

11.2. Lietuviškų tradicijų kaitos etninėse lietuvių 

žemėse ir lietuvių bendruomenėse užsienio šalyse 

tyrimas (pagal Etninės kultūros tyrimų programą) 

2017 m. II-IV 

ketvirčiai 

11.2. Bendradarbiavimas su lietuvių 

bendruomenėmis bei organizacijomis užsienyje 

 

 

 

 

Pagal poreikį ištisus 

metus 
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3 priedas 

EKGT 2017 METŲ POSĖDŽIŲ PROTOKOLŲ SANTRAUKOS 

Pirmasis Tarybos posėdis vyko 2017 m. sausio 17 d. Vilniuje. Posėdyje dalyvavo 17 

Tarybos narių ir svečias – Nerijus Brazauskas (nepriklausomas ekspertas). 

Svarstyta: 1. EKGT 2016 m. sąmatos įvykdymas. 2. EKGT strateginio 2017–2019 m. 

veiklos plano tvirtinimas. 3. 2016 metų „Etninės kultūros tęstinumo ir kaitos tyrimų 2016–2022 m. 

programos“  tyrimų pristatymas:  „Etninės kultūros disciplina(-os) Lietuvos universitetuose“ 

(pristatė dr. Nerijus Brazauskas), „Darbinis vaiko auklėjimas XXI a. Lietuvoje“ (pristatė Audronė 

Daraškevičienė). 4. Etninės kultūros valstybinės globos pagrindų įstatymo 5 ir 8 straipsnių 

pakeitimo ir įstatymo papildymo 6
1
 straipsniu vykdymas. 5. Tautinio kostiumo ir Piliakalnių 

atmintinų metų atidarymo renginiai sausio ir vasario mėnesiais ir EKGT dalyvavimo juose. 6. 

Lietuvos kultūros tarybai pirmajam 2017 m. finansavimo etapui pateiktų etninės kultūros projektų 

rėmimas. 7. Kreipimasis į EKGT Regionines tarybas dėl informacijos apie tautinį kostiumą 

koordinavimo. 8. Kultūrinių funkcijų vykdymas nacionalinių ir regioninių parkų direkcijose. 

Nutarta: 1. Pritarti EKGT 2016 m. sąmatai. 2. Pritarti EKGT strateginiam 2017–2019 m. 

veiklos planui. 3.1. Remiantis atliktų tyrimų medžiaga, parengti straipsnius spaudai. 3.2. 

Remiantis dr. Nerijaus Brazausko tyrimo „Etninės kultūros disciplina(-os) Lietuvos 

universitetuose“ išvadomis, suformuluoti rekomendacijas, suderinant jas su D. Vyčieniene bei V. 

Tumėnu, ir EKGT vardu pateikti Lietuvos universitetų rektorių konferencijai. 3.3. Remiantis 

Audronės Daraškevičienės tyrimo „Darbinis vaiko auklėjimas XXI a. Lietuvoje“ išvadomis, 

suformuluoti rekomendacijas ir pateikti Lietuvos švietimo ir mokslo ministerijos Neformalaus 

švietimo skyriui. 3.4. Atliktų tyrimų medžiagą patalpinti EKGT svetainėje bei parengti 

publikacijas EKGT leidinyje. 4.1. Taryboje neturint laisvos pareigybės bei jai finansavimo, 

kreiptis į LR Seimo valdybą dėl Tarybos administracijos didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir 

darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių skaičių padidinimo (3 pareigybėmis) ir 

papildomo joms finansavimo. 4.2. Vykdant minėto įstatymo nuostatas pateikti LR Kultūros 

ministerijos darbo grupei  2013 m. EKGT parengtą J. Basanavičiaus premijos nuostatų redakcijos 

variantą. 5.1. Paraginti ir pakviesti Regioninių tarybų narius bei etninę kultūrą puoselėjančius 

atstovus dalyvauti Piliakalnių ir Tautinio kostiumo metų iškilmingame atidarymo renginyje, kuris 

vyks 2017 m. sausio 27 d. ant Medvėgalio piliakalnio bei seminare „Vietinės bendruomenės ir 

piliakalniai: bendrakultūrinis ryšys ir tradicijos“ Šiauduvoje, Šilalės r. 5.2. Dalyvauti LNKC 

organizuojamoje konferencijoje, skirtoje Tautinio kostiumo metams, 2017 m. vasario 13 ir 14 d. 

Lietuvos nacionaliniame muziejuje ir LR Seime. 5.3. Rekomenduoti EKGT Regioninėms 

taryboms sekti Piliakalnių ir Tautinio kostiumų metų priemonių planus regionuose ir dalyvauti jų 

realizavime ir vertinime. 6.1. Siūlyti Lietuvos kultūros tarybai tinkamai subalansuoti visų 

svarbiausių kultūros sričių finansavimą (tuo tikslu etninės kultūros srities programų finansavimas 

turėtų padidėti iki 15 proc.) ir nustatyti visoms programoms vienodus finansuojamų projektų 

ribinius teigiamo įvertinimo ir realiai skirto finansavimo balus. 6.2. Siūlyti įtraukti į LR Kultūros 

ministerijos Kolegiją bei Kultūros ir meno tarybą etninės kultūros srities atstovus, o siekant, kad 

Lietuvos kultūros taryboje atsirastų didesnė etninės kultūros atstovavimo galimybė, siūlyti 

įstatymo pataisas dėl Tarybos rinkikų sudėties, kad į ją galėtų deleguoti savo atstovą ir EKGT. 7. 

Kreiptis į EKGT Regionines tarybas dėl informacijos apie Tautinio kostiumo metams skirtus 

renginius ir tautinio kostiumo specialistus koordinavimo. 8. Klausimą aptarti kitame EKGT 

posėdyje. 

Antrasis Tarybos posėdis vyko 2017 m. vasario 21 d. Vilniuje. Posėdyje dalyvavo 15 

Tarybos narių ir svečiai - Arvydas Kirda (Trakų Vokės dvaro sodybos folklorinio ansamblio „Vija“ 
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vadovas), Arūnas Vaicekauskas (VDU Kultūros studijų ir etnologijos katedros lektorius), Jonas 

Rudzinskas (LTS pirmininkas), Regina Voverytė-Šimkienė (ŽŪM KPBTPMS vedėja). 

Svarstyta: 1. Planuojami LR Aplinkos ministerijai pavaldžių saugomų teritorijų direkcijų 

veiklos pokyčiai. 2. 2016 metų „Etninės kultūros tęstinumo ir kaitos tyrimų 2016–2022 m. 

programos“ tyrimų pristatymas: 2.1. „Institucinė įtaka Užgavėnių tradicijų tęstinumui XX 

šimtmečio pabaigoje - XXI šimtmetyje: lyginamasis atvejų tyrimas“ (pristato Doc. Dr. Arūnas 

Vaicekausakas); 2.2. "Baltarusijos kraštų (Gervėčių ir Pelesos, Rodūnės, Lydos) lietuvių 

bendruomeniųmuzikavimo tradicijos kaita XX a. antroje pusėje - XXI a. pradžioje" (pristato 

Arvydas Kirda). 3. Tautinio drabužio tyrimų sistemos ir gamybos tobulinimas. 4. Muzikinio 

folkloro studijos. 5. Baltų kultūros kelio idėjos aptarimas. 6. Kiti klausimai. 

Nutarta: 1. Įpareigoti V. Bezarą, O. Drobelienę ir V. Jocį iki kovo 6 d. parengti raštą LR 

Aplinkos ministerijai. 2.1. Remiantis A. Vaicekausko atlikto tyrimo medžiaga bei išvadomis, 

parengti rekomendacijas Savivaldybių kultūros centrams, vietos bendruomenėms. 2.2. Remiantis 

A. Kirdos tyrimo išvadomis ir rekomendacijomis, parengti raštą LR Vyriausybei dėl lietuvių 

etnininėse žemėse, esančiose už Lietuvos Respublikos ribų, gyvenančių lietuvių kultūros 

finansavimo atskiros programos. 2.3. Remiantis A. Kirdos tyrimo išvadomis ir rekomendacijomis, 

parengti raštą LR Užsienio reikalų ministerijai ir LR Kultūros ministerijai dėl sąlygų dalyvauti 

Lietuvoje vykstančiose etnokultūrinėse stovyklose už Lietuvos Respubliko ribų, etninėse lietuvių 

žemėse gyvenantiems lietuvių vaikams sudarymo. 2.4. Atliktų tyrimų medžiagą patalpinti EKGT 

svetainėje, parengti publikacijas EKGT leidiniui bei kitai įvairialypei sklaidai. 3.1. Remiantis 

ŽŪM, LNKC, Muziejų asociacijos, Lietuvos tautodailininkų sąjungos ir EKGT regioninių tarybų 

narių informacija, sudaryti tautinio kostiumo ir jo dalių gamintojų bei ekspertų-konsultantų sąrašą. 

Sąrašą patalpinti EKGT svetainėje. 3.2. Palaikyti tautodailininkų ir tautinio kostiumo tyrinėtojų 

siekį įsteigti tautinio drabužio informacinį-mokslinį ir konsultacinį centrą (su padaliniais 

etnografiniuose regionuose), kuris vienytų tautinio drabužio kūrybos ir gamybos grandyje 

dalyvaujančias visas suinteresuotas šalis nuo žaliavų augintojų iki drabužio vartotojų. 4. Parengti 

raštą LR Švietimo ir mokslo ministerijai dėl Etnologijos disciplinos išsaugojimo. 5. Surinkti 

informaciją apie jau įgyvendintas iniciatyvas, susijusias su Baltų kultūros kelio idėja. 6. Patvirtinti 

Etninės kultūros globos tarybos administracijos struktūrą ir etatų sąrašą. 

Trečiasis Tarybos posėdis vyko 2017 m. kovo 14 d. Vilniuje. Posėdyje dalyvavo 14 Tarybos 

narių ir svečiai - Algis Narutis (Vilniaus rokiškėnų klubo prezidentas), Kęstutis Akelaitis 

(architektas), Kristina Zazerskienė (keramikė), Palmira Damijonaitienė (tautodailininkė), Petras 

Damijonaitis, Jonas Rudzinskas (LTS pirmininkas). 

Svarstyta: 1. Įstatymų, susijusių su etnine kultūra, projektų Lietuvos Respublikos Seimo 

pavasario sesijoje aptarimas. 2. Vilniaus Lukiškių aikštės įpaminklinimas. 3. „Vilniaus atminties 

kultūros puoselėjimo programos“ projektas. 4. EKGT tarpininkavimas dėl Lietuvos akademinės 

bendruomenės kreipimosi į LR Prezidentę, LR Seimo pirmininką, LR Seimo Švietimo ir mokslo 

komitetą, LR Seimo Kultūros komitetą, LR Ministrą Pirmininką, LR Švietimo ir mokslo 

ministeriją, Lietuvos mokslo tarybą bei LR Seimo Laikinąją etninės kultūros grupę dėl etnologijos 

studijų sugrąžinimo į studijų krypčių aukštosiose mokyklose sąrašą. 5. Lietuvos piliečių 

asmenvardžių rašyba. 

Nutarta: 1.1. Ypatingą dėmesį skirti LR Seimo 2017 m. II (pavasario) sesijos darbų 

programos antrajame ir devintajame skirsniuose numatytiems projektams iš švietimo, mokslo, 

kultūros ir sporto srities, siekiant užtikrinti deramą dėmesį etninei kultūrai. 1.2. Parengti raštus LR 

Vyriausybei, ŽŪM, KM, ir ŠMM, siūlant savo ekspertų dalyvavimą su etnine kultūra susijusių 

klausimų svarstyme, pastoviose ir laikinose stebėsenos ar darbo grupėse, strateginių planų, 

programų kūrime. 2. Nuomonę dėl Vilniaus Lukiškių aikštės įpaminklinimo išreikšti individualiai. 
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3.1. Sudaryti Vilniaus miestui reikšmingų etnokultūrinių reiškinių bei asmenybių sąrašą ir pateikti 

jį Vilniaus miesto savivaldybei. 3.2. Įtraukti į siūlymus su mitologiniu, sakraliniu, legendiniu 

paveldu susijusius Vilniaus miesto objektus bei vietas. 4. Pritarti EKGT tarpininkavimui dėl 

Lietuvos akademinės bendruomenės kreipimosi „Dėl etnologijos studijų sugrąžinimo į studijų 

krypčių aukštosiose mokyklose sąrašą“ teikimo. 5. Išreiškiant Tarybos nuomonę, pakartotinai 

pateikti LRS Švietimo ir mokslo komitetui EKGT raštą „Dėl Lietuvos piliečių asmenvardžių 

rašybos“ (anksčiau teiktas 2014 04 08, Nr. S-60). 

Ketvirtasis Tarybos posėdis vyko 2017 m. balandžio 11 d. Vilniuje. Posėdyje dalyvavo 11 

Tarybos narių ir svečiai - Rimantas Kanapėnas (Pasvalio kraštiečių bendrijos (asociacijos) 

pirmininkas), Palmira Ačienė (Pasvalio kraštiečių bendrijos (asociacijos) narė). 

Svarstyta: 1. Etninės kultūros tęstinumo ir kaitos tyrimų 2016–2022 m. programos (toliau – 

Programa) vykdymas. 2. Etnokultūrinės krypties specialybių įtraukimas į Lietuvos profesijų 

klasifikatorių. 3. Etnografinių regionų heraldika. 4. Tradicinių augalų bei gyvūnų veislių 

įtraukimas į tautinio paveldo produktų sąrašą. 5. Išnykusių kaimų atminimo įamžinimas Lietuvoje. 

Nutarta: 1.1. Kiekvienais kalendoriniais metais, vykdant Programą, peržiūrėti tyrimų 

krypčių temas, atsižvelgiant į Etninės kultūros globos tarybos strateginius tikslus ir veiksmų 

planus.1.2. Iškilus neatidėliotinai spręstiniems etninės kultūros globos ar ugdymo klausimams, 

Programos koordinavimo taryba gali pateikti konkursui ir tyrimo temos sukonkretintą pavadinimą, 

atsižvelgiant į Tarybos patvirtintas tyrimų kryptis. 1.3. Pritarti aktualios temos tęstiniams 

tyrimams, galutinį sprendimą dėl tyrimų vykdymo priimant Koordinacinei tarybai. 2. Kreiptis į  

LR Ūkio ministeriją dėl galimybės papildyti profesijų klasifikatorių etninės kultūros srities 

profesijomis, pvz.: folkloro ansamblio vadovas ir kt. 3.1. Siūlyti etnografinių regionų: 

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

visuomeninėms organizacijoms, kūrusioms heraldinius ženklus (vėliavas, herbus) ir derinusioms 

juos su LR Heraldikos komisija, atnaujinti ir sukomplektuoti etaloninius pavyzdžius, prieinamus 

LR Heraldikos komisijai ir šių regionų žmonėms. 3.2. Paraginti Mažosios Lietuvos regiono 

savivaldybių atstovus ir visuomenines organizacijas greičiau išrinkti herbo simboliką, suderinus su 

LR Heraldikos komisija sukurti herbą, pagaminti jo ir istorinės Mažosios Lietuvos vėliavos 

etalonus. 3.3. Pakartotinai kreiptis į LR Seimo Kultūros komitetą ir LR Prezidentūrą dėl 

etnografinių regionų heraldinių ženklų (vėliavų ir herbų) tvirtinimo LR Prezidentės dekretu, 

papildant Lietuvos Respublikos valstybės herbo, kitų herbų ir herbinių ženklų įstatymą“ 4 skirsnio 

10 straipsnio 1 dalį. 4. 1. Kreiptis į Lietuvos ūkinių gyvūnų genetinių išteklių apsaugos 

koordinavimo centrą – (LVA Gyvulininkystės instituto padalinys.) dėl platesnės informacijos apie 

padėtį saugant senąsias nacionalines gyvūnų (gyvulių, šunų, paukščių, balandžių, bičių) rūšis. 4.2. 

Pakartotinai kreiptis į atsakingas institucijas dėl lietuviškos kilmės škudžių avių įtraukimo į senųjų 

nacionalinių veislių registrą. 4.3. Kreiptis į Augalų genų banką (Lietuvos sodininkystės ir 

daržininkystės institutas) dėl platesnės informacijos apie padėtį, saugant ir tiriant nacionalinių 

augalų genetinius išteklius. 4.4. Bendradarbiaujant su mokslininkais ir kraštovaizdžio specialistais, 

parengti rekomendacijas dėl senųjų nacionalinių vaismedžių, vaiskrūmių, dekoratyvinių želdinių 

genofondo išsaugojimo. 5.1. Parengti informaciją LR Seimo Kultūros komitetui apie Etninės 

kultūros globos tarybos veiklą, sprendžiant panaikintų kaimų ir viensėdžių vietovardžių 

išsaugojimo ir įpaminklinimo problemas. 5.2. Pritarti Pasvalio kraštiečių bendrijos (asociacijos) 

suvažiavimo, vykusio 2017 m. kovo 4 d., siūlymui – įpaminklinti išnykusių kaimų pavadinimus, 

žymint kartografiniuose dokumentuose, turistiniuose žemėlapiuose, elektroninėse svetainėse, taip 

pat šias vietas ženklinant stilizuotais ir originaliais įamžinimo ženklais (lentelėmis, nuorodomis, 

koplytstulpiais, rieduliais, skulptūrėlėmis), atsižvelgiant į teisės aktų nustatytus reikalavimus. 5.3. 

Surengti 2017 m. konferenciją LR Seime „Vietovardžių išsaugojimo, įpaminklinimo sprendimai, 

pasitinkant Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetį“, pakviečiant joje dalyvauti mokslininkus, 

valstybinių institucijų, savivaldybių ir visuomeninių organizacijų atstovus. 
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Penktasis Tarybos posėdis vyko 2017 m. gegužės 9 d. Vilniuje. Posėdyje dalyvavo 13 

Tarybos narių ir svečiai - Jonas Jasaitis (Šiaulių universitetas), Virginija Rinkevičienė (Švietimo ir 

mokslo ministerijos Užsienio lietuvių skyriaus vedėja), Milda Ričkutė (Vilniaus etninės kultūros 

centro direktorė). 

Svarstyta: 1. Aukštojo mokslo įstaigų tinklo pertvarka ir humanitarinių disciplinų išlikimas 

regionuose. 2. Didžiųjų tarptautinių folkloro festivalių įtraukimas į Lietuvos kultūros tarybos 

finansuojamų projektų „Lietuvoje rengiami tęstiniai tarptautiniai meno renginiai“ sąrašą. 3. 

Tarptautinių festivalių „Skamba skamba kankliai“ (1973 m.) ir „Baltica 2017“ (1987 m.) 

tradicijos, problemos, sukaktys. 4. Privačių ir visuomeninių muziejų ir juose esančių kolekcijų 

apsauga ir prieinamumas visuomenei. 5. Edukacinės-pažintinės vasaros sovyklos užsienio lietuvių 

vaikams Lietuvoje. 6. Dėl LEU folkloro ansamblio „Poringė“ vadovų kaitos. 

Nutarta: 1. Parengti kreipimąsi į LR Seimą, LR Vyriausybę ir LR Švietimo ir mokslo 

ministeriją išreiškiant nuomonę, kad regionuose turi išlikti aukštojo mokslo įstaigos. 2. 

Rekomenduoti Lietuvos kultūros ir meno tarybai ruošiant „Lietuvoje rengiamų tęstinių 

tarptautinių meno renginių sąrašą“ naujam etapui, jame išlaikyti didžiuosius folkloro festivalius 

„Skamba skamba kankliai“ ir „Baltica“ bei sąrašą papildyti etnokultūriniais festivaliais „Saulės 

žiedas“ ir „Mėnuo Juodaragis“. 3. Pritarti Vilniaus etninės kultūros centro siūlymui dėl kreipimosi 

į LR Seimo kultūros komitetą dėl padėkų tarptautinio folkloro festivalio „Skamba skamba 

kankliai“ pradininkams ir ilgamečiams kūrėjams. 4.1. Parengti raštą Vilniaus miesto savivaldybei, 

LR Seimo Kultūros komitetui ir LR Kultūros ministerijai, Lietuvos muziejų asociacijai pareiškiant 

nuomonę, kad Lietuvos kulinarinio paveldo muziejus yra unikalus kultūros reiškinys Lietuvos ir 

Europos kontekste, jame sukaupta kolekcija yra itin vertinga ir solidi, muziejus yra svarbus 

Vilniaus miesto kultūrinis ir turistinis objektas, puikiai reprezentuojantis Lietuvos kulinarinį 

paveldą. Rekomenduoti Lietuvos kulinarinio paveldo muziejų išsaugoti ir sudaryti tinkamas 

sąlygas jam veikti. 4.2. Parengti raštą LR Kultūros ministerijai ir Lietuvos savivaldybių 

asociacijai, rekomenduojant atkreipti dėmesį į kultūrinę vertę turinčių privačių muziejų ir 

kolekcijų išlikimo ir išsaugojimo problemą. 5.1. Siūlyti ŠMM ir savivaldybėms aktyviai kviesti 

užsienio lietuvių vaikus ir jaunimą (vienus ar su tėvais) praleisti atostogų laiką Lietuvos 

edukacinėse stovyklose su turiningomis etnokultūrinėmis, pilietinėmis programomis atskiruose 

etnografiniuose regionuose ar savivaldybėse, iš kurių kilę jų tėvai, seneliai, giminės. 5.2. Siūlyti 

ŠMM Užsienio lietuvių skyriui bendradarbiauti su Lietuvos etninės kultūros ugdytojų sąjunga ir 

kitais etninės kultūros žinovais, rengiant edukacines pažintines vasaros stovyklas bei nuotolinį 

etnokultūrinį ugdymą užsienio lietuvių vaikams. 6. 1. Rekomenduoti LEU vadovybei rasti 

galimybę išlaikyti du ansamblio „Poringė“ vadovus, siekiant išsaugoti ansamblio meninį lygį. 6.2. 

Rekomenduoti Lietuvos universitetų Rektorių konferencijai švietimo reformos eigoje išsaugoti 

aukštųjų mokyklų studentų folkloro ansamblius Kaune, Šiauliuose, Klaipėdoje, Vilniuje ir kt. 

Šeštasis Tarybos posėdis vyko 2017 m. birželio 13 d. Vilniuje. Posėdyje dalyvavo 11 

Tarybos narių ir svečiai - Jonas Rudzinskas (Tautodailininkų sąjungos pirmininkas), Dalia 

Urbanavičienė (EKGT vyriausioji specialistė). 

Svarstyta: 1. Etninės kultūros plėtros valstybinės programos naujo etapo rengimo 

inicijavimas. 2. 2018- 2020 m. atmintinų metų temos.3. Su etnine kultūra susijusių objektų, 

mugių, švenčių, festivalių ir kitų renginių gido turizmo reikmėms sudarymas. 4. Tautinės 

simbolikos sklaida viešosiose erdvėse. 5. Respublikinė paroda-seminaras „Piliakalniai 

tautodailininkų darbuose“. 6. EKGT sudėties keitimas. 7. Etninės kultūros globos tarybos 

administracijos struktūros ir pareigybių sąrašo pakeitimas. 

Nutarta: 1. 1. Sudaryti Etninės kultūros plėtros valstybinės programos 2019 – 2026 metams 

koncepcijos parengimo grupę. Į šią grupę įtraukti V. Jocį, V. Tumėną, V. Griškevičienę, D. 
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Urbanavičienę, N. Balčiūnienę, J. Rudzinską ir kitų institucijų atstovus pagal poreikį. 1.2. Su 

parengta Etninės kultūros plėtros valstybinės programos 2019 – 2026 metams koncepcija kreiptis į 

LR Vyriausybę dėl jos rengimo inicijavimo. 2. 1. Siūlyti LR Seimo komitetams svarstyti tokias 

atmintinų metų temas: Tautinės mokyklos, vietovardžių, tautodailės. 2.2. Atmintinų metų seką 

nustatyti po konsultacijų ir diskusijų su atsakingomis institucijomis. 3.1. Pritarti su etnine kultūra 

susijusių objektų, mugių, švenčių, festivalių ir kitų renginių gido turizmo reikmėms sudarymui. 

3.2. Nustatyti renginio įtraukimo į Tarybos rengiamą etninės kultūros renginių gidą vertinimo 

kriterijus. 3.3. Siekti, kad EKGT sudaromi gidai būtų reprezentatyvūs, atitinkantys šiuolaikinius 

virtualių gidų reikalavimus. 4.1. Surengti lietuviškų suvenyrų gamybos ir sklaidos problemos 

sprendimui skirtą seminarą, pakviečiant į jį Lietuvos tautodailininkų sąjungos, Valstybinio turizmo 

departamento, Vilniaus dailės akademijos, Valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimo programos 

koordinavimo, Vilniaus turizmo informacijos centro ir kt. institucijų atstovus. 4.2. Parengti raštą 

Lietuvos savivaldybėms dėl tinkamo valstybės ir etnografinių regionų savitumo pristatymo 

garsinėmis ir vizualinėmis priemonėmis viešosiose erdvėse 2018 metais. 5. Pritarta respublikinės 

parodos-seminaro „Piliakalniai tautodailininkų darbuose“ surengimui Klaipėdoje kartu su 

Lietuvos tautodailininkų sąjunga. 6.1. Priimti Suvalkijos (Sūduvos) regioninės etninės kultūros 

globos tarybos deleguoto Zigmo Kalesinsko atsistatydinimą. 6.2. Pritarti Suvalkijos (Sūduvos) 

regioninės etninės kultūros globos tarybos deleguotos Rimos Vasaitienės kandidatūrai. 6.3. EKGT 

sudėties pasikeitimą teikti LR Seimo patvirtinimui. 7. Pritarti Etninės kultūros globos tarybos 

administracijos struktūros ir pareigybių sąrašo pakeitimui. (Tarybos administracijos vyriausiojo 

specialisto (valstybės tarnautojo) pareigybė keičiama į vyriausiojo specialisto, dirbančio pagal 

darbo sutartį, pareigybę). 

Septintasism Tarybos posėdis vyko 2017 m. rugsėjo 12 d. Vilniuje. Posėdyje dalyvavo 12 

Tarybos narių ir svečiai - Julija Ikamaitė (M.K. Čiurlionio menų mokyklos mokytoja), Dainius 

Razauskas (žurnalo „Liaudies kultūra“ vyresnysis redaktorius), Davenis Algis (Lietuvos 

arboristikos centro direktorius), Dalia Urbanavičienė (EKGT vyr. specialistė). 

Svarstyta: 1. Kalendorinės šventės ir Baltų vienybės renginiai Piliakalnių metais kaimiškose 

ir urbanizuotose erdvėse. 2. Geriausiai tradicijas puoselėjusios etnografinio regiono seniūnijos 

konkurso nuostatai ir geriausiai tradicijas pristatančios kaimo turizmo sodybos konkurso 

organizavimas. 3. Lietuvos savitumą atspindinčių simbolių (ženklų) seminaras (forumas). 4. 

EKGT 2017 m. ketvirto ketvirčio darbų programa. 5. Tradicinio kraštovaizdžio raida urbanistinėse 

erdvėse. Medžių ir žmonių sugyvenimas. 6. Nacionalinės Jono Basanavičiaus premijos įsteigimo 

ir nacionalinės Jono Basanavičiaus premijos nuostatai. 7. Tautinio kostiumo metų renginių 

stebėsena. 

Nutarta: 1. 1. Kviesti vietos ir mokyklų bendruomenes aktyviai švęsti pavasario ir rudens 

lygiadienius bei kitas kalendorines šventes, gilinantis į švenčių turinį. 1.2. Paraginti didžiųjų 

miestų etnokultūros centrus į lygiadienių švenčių organizavimą aktyviai iš anksto įtraukti 

bendruomenes. 1.3. Pakviesti M. K. Čiurlionio menų mokyklą, Vilniaus etninės kultūros centrą bei 

Vilniaus dailės akademiją ir kitas meninio ugdymo įstaigas aptarti lygiadienio švenčių patirtį, 

ieškoti naujų šventės išraiškos formų bei erdvių. 2.1. Patobulinti geriausiai tradicijas puoselėjusios 

etnografinio regiono seniūnijos konkurso nuostatus. Suderinti papildytas konkurso nuostatas su 

Lietuvos savivaldybių seniūnijų asociacija. 2.2. Papildyti geriausiai tradicijas pristatančios kaimo 

turizmo sodybos konkurso nuostatus, pabrėžiant etnokultūrinių sodybų elementų svarbą. Suderinti 

papildytus konkurso nuostatus su Lietuvos kaimo turizmo asociacija. 2.3. Pritarti abiejų konkursų 

organizavimui. 3. 1. Pritarti Lietuvos savitumą atspindinčių simbolių (ženklų) seminaro (forumo) 

organizavimui. 3.2. Inicijuoti suvenyro vertinimo ekspertų komisijos iš EKGT narių ir kitų 

institucijų ekspertų sudarymą. 4. Vykdyti EKGT 2017 m. kalendorinio veiksmų plano ketvirto 

ketvirčio darbus, papildant naujais aktualiais klausimais. 5. 1. Įpareigoti V. Jocį, V. Tumėną, V. 

Bezarą, D. Razauską ir A. Davenį parengti raštą dėl medžių atsakingos priežiūros (sodinimo, 
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auginimo ir kirtimo) urbanizuotose erdvėse: pakelėse, kapinių ir bažnyčių šventorių teritorijose, 

miestelių aikštėse adresuotą atsakingoms institucijoms. 5.2. Aktyvinti visuomenės švietimą 

žmogaus ir gamtos darnaus sugyvenimo tema, pasiremiant lietuvių ir kitų šalių etninių kultūrų 

pavyzdžiais. 6. Įpareigoti J. Vaiškūną, V. Tumėną, D. Vyčinienę ir D. Urbanavičienę parengti raštą 

LR Vyriausybei dėl Nacionalinės Jono Basanavičiaus premijos nuostatų derinimo ir pataisų. 7. 

Vykdyti Tautinio kostiumo metų renginių stebėseną. 

Aštuntasis Tarybos posėdis įvyko 2017 m. spalio 17 d. Posėdyje dalyvavo 7 Tarybos narių ir 

Tarybos vyr. specialistė Dalia Urbanavičienė. 

Svarstyta: 1. Teisinė bazė, reglamentuojanti tautinio kostiumo gamybą. 2. LR Seimo 

Pasaulio lietuvių komisijos posėdis. 3. Bendras išplėstinis EKGT ir regioninių tarybų posėdis. 4.. 

Lietuvos regioninės politikos reforma. 5. Leidinio „Etninė kultūra“ Nr. 10 rengimas. 6. 

Nacionalinės Jono Basanavičiaus premijos nuostatų derinimas. 

Nutarta: 1. Dėl teisinės bazės, reglamentuojančios tautinio kostiumo gamybą, susitikti su LR 

Kultūros ministerijos, LR Švietimo ir mokslo ministerijos, joms pavaldžių įstaigų bei Lietuvos 

savivaldybių specialistais, kuruojančiais tautinio kostiumo gamybą bei įsigijimą. 2. Pakartotinai 

išsiųsti LR Seimo Pasaulio lietuvių komisijai EKGT 2017-04-27 Nr. S-77 raštą. 3.1. Pritarti 

bendro EKGT ir regioninių tarybų posėdžio rengimui Papilėje (N. Akmenės r.) lapkričio 16 d. 3. 2. 

Posėdį organizuoti kartu su Etninės kultūros tęstinumo ir kaitos tyrimų programos 2017 m. 

konferencija „Etninė kultūra ir tapatybės ugdymas“. 4. Sudaryti Lietuvos regioninės politikos 

reformos darbo grupę iš EKGT narių bei kviestinių ekspertų. 5. Pritarti leidinio „Etninė kultūra“ 

Nr. 10 rengimui. 6. 1. Posėdyje nedalyvavusius EKGT narius apklausti dėl diskusijas sukėlusių J. 

Basanavičiaus premijos nuostatų punktų elektroniniu paštu. 6. 2. Parengti raštą LR Vyriausybei su 

EKGT pasiūlymais dėl J. Basanavičiaus premijos nuostatų tobulinimo. 

Devintasis Tarybos posėdis įvyko 2017 m. lapkričio 14 d. Posėdyje dalyvavo 10 Tarybos 

narių ir svečiai -Loreta Sungailienė (LNKC vyr. specialistė), Vida Šatkauskienė (LNKC 

direktoriaus pavaduotoja). 

Svarstyta: 1. Etninės kultūros tęstinumo ir kaitos tyrimų 2016–2022 metų programos 

teminės kryptys 2018 metais. 2. Geriausiai tradicijas puoselėjusios seniūnijos 2017 m. konkurso 

vertinimas. 3. EKGT strateginės veiklos gairės 2018 m. 4. Mažosios Lietuvos regioninės etninės 

kultūros globos tarybos sudėties keitimas. 5. Nematerialaus kultūros paveldo vertybių sąvado 

sudarymas. 

Nutarta: 1.1. Tęsiant programos vykdymą 2018 metais, vadovautis 2017 metais nustatytomis 

teminėmis kryptimis: 1) Etninės kultūros plėtros bei integravimo į bendrąją kultūros ir švietimo 

politiką Lietuvoje situacija; 2) Etnografinių regionų savitumo išsaugojimo problemos ir plėtros 

galimybės; 3) Etninės kultūros ugdymo specialistų poreikio ir rengimo analizė; 4) Nematerialaus 

etnokultūrinio valstybinės globos situacija; 5) Etninės kultūros būklė bendruomenėse Lietuvoje ir 

lietuvių etninėse žemėse bei kitose užsienio šalyse. 1.2. Remiantis 2018 metų EKGT strateginės 

veiklos gairėmis, Programos teminių krypčių sąrašą papildyti pagal poreikį. 2. 2017 metais 

geriausiai tradicijas puoselėjusių seniūnijų konkurso prizinių vietų nustatymą deleguoti konkurso 

vertinimo komisijai. 3. 2018 metų EKGT strateginės veiklos gaires aptarti kitame posėdyje. 4. 

Pritarti Mažosios Lietuvos regioninės etninės kultūros globos tarybos sudėties keitimui: vietoje dr. 

Linos Motuzienės patvirtinti Klaipėdos universiteto deleguojamą dr. Raimondą Nabažaitę 

(Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos instituto jaunesniąją mokslo 

darbuotoją). 5.1. Skleisti informaciją apie sąvado kūrimą per regionines etninės kultūros globos 

tarybas. 5.2. Kreiptis į LRS Kultūros komitetą ir LR Kultūros ministeriją dėl ilgalaikio ir atskiro 

finansavimo užtikrinimo sąvado kaupimui, tvarkymui ir viešinimui. 



Etninės kultūros globos tarybos veiklos ataskaita___________________________         _2017            

 100 

Dešimtasis Tarybos posėdis įvyko 2017 metų gruodžio 12 d. Posėdyje dalyvavo 10 Tarybos 

narių ir svečiai – Audrys Antanaitis (Valstybinės lietuvių kalbos komisijos pirmininkas), Dalia 

Urbanavičienė (EKGT vyr. specialistė).  

Svarstyta: 1. 2018 m. EKGT veiklos prioritetai. 2. 2018 m. EKGT kalendorinis veiksmų 

planas. 3. Lituanistikos būklė aukštųjų mokyklų reformų fone. 4. Konkurso „Tautinis drabužis 

mano šeimos ir bendruomenės istorijoje“ vertinimo rezultatai. 5. Piliakalnių metų minėjimo 2017 

metais plano EKGT priemonių vykdymas. 6. Mokslo vertinimo metodika. 7. Priedas EKGT 

pirmininkui V. Jociui. 

Nutarta: 1. Nustatyti šiuos 2018 m. EKGT veiklos prioritetus: a) Stiprinti etninės kultūros 

pažinimą bei puoselėjimą, siekti išsaugoti etnografinių regionų savitumą; b) Stiprinti etnokultūrinę 

savimonę ir lietuvišką tapatybę įgyvendinant Lietuvos šimtmečio minėjimo programos priemones; 

c) Remti lietuvių etninės kultūros raišką etninėse lietuvių žemėse ir lietuvių bendruomenėse 

užsienio šalyse, užtikrinti glaudesnius ryšius su Lietuva; 4) Aktualizuoti etninės kultūros svarbą 

mokslo, švietimo ir kultūros sistemoje; 5) Nustatyti etninės kultūros specialistų poreikį įvairiose 

valstybės ir visuomenės gyvenimo srityse. 2.1. Įtraukti į 2018 m. EKGT kalendorinį veiksmų 

planą Lietuvos ir Latvijos etnokultūrinį bendradarbiavimą. 2. 2. EKGT kalendorinio veiksmų 

plano 2018 m. tikslinimą palikti naujos sudėties Tarybai. 3. 1. Reikalauti pastovaus fundamentinių 

lituanistikos tyrimų finansavimo. 3. 2. Sudaryti sąrašą specialybių, kurioms būtų taikomi 

specifiniai reikalavimai, numatytas tikslinis valstybinis finansavimas. 3. 3. Parengti kreipimąsi  į 

Švietimo ir mokslo ministeriją bei Lietuvos aukštąsias mokyklas dėl lituanistikos studijų ir tyrimų 

išsaugojimo. 4. Išrinkti ir pagerbti konkurso nugalėtojus. 5. Skleisti informaciją apie EKGT 

įvykdytas Piliakalnių metų minėjimo 2017 metais plano priemones. 6. Parengti kreipimąsi į 

Švietimo ir mokslo ministeriją ir mokslo institutus dėl mokslo darbų vertinimo metodikos – 

rekomenduoti atsisakyti nuostatos prioretizuoti anglų kalba parašytus humanitarinių mokslų 

straipsnius bei teikti pirmenybę anglakalbių užsienio ekspertų nuomonei, nekreipiant dėmesio į jų 

kompetenciją lituanistikos mokslų srityje. Pabrėžti, kad tai antikonstitucinė nuostata, menkinanti 

valstybinį lietuvių kalbos statusą. 7. EKGT pirmininkui V. Jociui skirti vieno mėnesio algos 

dydžio priedą.  
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6 priedas 

 

REGIONINIŲ TARYBŲ 2017 M. POSĖDŽIŲ PROTOKOLŲ SANTRAUKOS  

 

Mažosios Lietuvos regioninės etninės kultūros globos tarybos 

2017 m. protokolų santraukos 

 

 Mažosios Lietuvos regioninės etninės kultūros globos tarybos (toliau - Mažosios Lietuvos 

taryba) pirmasis posėdis vyko 2017 m. vasario 2 d. Klaipėdoje. Dalyvavo 13 regioninės tarybos 

narių ir svečiai: I. Jokšienė (Pagėgių savivaldybės administracijos specialistė kultūrai), K. Norvilė 

(Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Ugdymo ir kultūros departamento Kultūros 

skyriaus specialistė). 

 Svarstyta: 1. Mažosios Lietuvos tarybos veiklos 2016 m. ataskaita.  2. Mažosios Lietuvos 

tarybos veiklos 2017 m. prioritetai.  3. Mažosios Lietuvos tarybos veiklos 2017 m. planas. 4.  

Etninės kultūros tęstinumo ir kaitos tyrimų 2016-2022 m. programos įgyvendinimo 2017 m. 

temos. 5. Klaipėdos universiteto indėlio į regiono savitumo išsaugojimas ir perspektyvos. 6. Kiti 

klausimai. 

  Nutarta: 1. Papildyti Mažosios Lietuvos tarybos 2016 m. ataskaitą L. Kerpienės, L. 

Burzdžiuvienės ir J. Latakienės informacija. 1.1. Senųjų vietovardžių išsaugojimo klausimą 

perkelti į 2017 m. veiklos planą. 1.2. Siekti, kad EKGT bent kartą per ketvirtį organizuotų bendrus 

posėdžius su Regioninių tarybų pirmininkais ir sekretoriato specialistais. 1.3. Siekti, kad būtų 

sprendžiamas Regioninių tarybų veiklos finansavimas. 2. Pritarti 2017 m. EKGT etninės kultūros 

plėtros prioritetams ir jų laikytis  regioninės tarybos veikloje. 3. Sudaryti 2017 m. renginių gidą, 

skirtą Reformacijos 500-mečiui, I. Simonaitytės metams, Tautinio kostiumo metams, Piliakalnių 

metams ir jį viešinti. 3.1. Kreiptis į EKGT dėl Mažosios Lietuvos tarybos internetinės svetainės 

sukūrimo ir informacijos pateikimo. 4. Pavesti A. Griškui susisiekti su dr. K. Blockyte dėl tyrimų 

“Mažosios Lietuvos kalendorinės šventės”. 5. Dalyvauti diskusijoje ir pateikti argumentus dėl 

Klaipėdos universiteto reikšmės regionui ir Vakarų Lietuvai. 

  

Antrasis Mažosios Lietuvos tarybos posėdis vyko 2017 m. kovo 27 d. Klaipėdoje. 

Dalyvavo 13 regioninės tarybos narių ir V. Jocys (EKGT pirmininkas). 

Svarstyta: 1. EKGT pirmininko V. Jocio pranešimas „Etninės kultūros situacijos apžvalga 

ir sprendiniai“. 2. EKGT specialistės R. Jokubaitytės 2017 m. veiklos planas. 3. Mažosios 

Lietuvos regioną vienijančių renginių, projektų, skirtų Lietuvos valstybės 100-mečiui, Vydūno 

150-ųjų gimimo metų jubiliejui aptarimas. 4. Projektas „Lietuvininkų tarmės mokyklėlė“ veiklų 

plėtojimo galimybės regione. 6. Senųjų kapinių tvarkymo švietėjiškos veiklos pristatymas 

savivaldybių bendruomenių lyderiams, seniūnams, mokyklų vadovams ir kt. 7. 2018 m. Mažosios 

Lietuvos regiono etninės kultūros globos tarybos veiklos finansavimo būtinybė. 8. Kiti klausimai. 

 Nutarta: 1.1. Įpareigoti R. Jokubaitytę, EKGT specialistę regionui derinti su EKGT 

rezoliucijos į LR Seimą, Vyriausybę, Kultūros ministrę dėl etninės kultūros probleminės situacijos 

klausimus. Apie eigą informuoti regioninės tarybos narius. 1.2. Įpareigoti R. Jokubaitytę kartu su 

regioninės tarybos pirmininke V. Griškevičiene bei nare B. Serviene paruošti anketą ir per 

kolegas, tarybos narius savivaldybėse apklausti etnografiniame Mažosios Lietuvos regione 

dirbančius tautodailininkus, kokia jų situacija ir perspektyvos (R. Jokubaitytė pateikia 

apibendrintą informaciją rugsėjo mėn.). 2.1. Pritarti EKGT specialistės Mažosios Lietuvos 

regionui R. Jokubaitytės 2017 m. veiklos planui, įpareigoti jį vykdyti. 2.2. Paruošti ir išplatinti 

informaciją regiono savivaldybėms apie EKGT specialistės R. Jokubaitytės galimybes konsultuoti 

ir nurodyti specialistės kontaktus. 2.3. Pavesti S. Sodoniui išsiaiškinti, kokios galimybės būtų 

sukurti Mažosios Lietuvos tarybos svetainę. 3.1.  Įpareigoti R. Jokubaitytę iki 2017 m. IV 

ketvirčio surinkti ir parengti regiono institucijų informaciją apie 100-mečiui, Vydūno 150-osioms 

metinėms skirtas veiklas ir numatomus projektus, informaciją išplatinti savivaldybėms, 

institucijoms, patalpinti tinklalapiuose. 3.2. Pakviesti į kitą posėdį Šilutės kultūros ir pramogų 
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centro direktorę J. Pancerovą pristatyti projektą „Vėtrungių kelias“. 4. Pritarti Lietuvininkų tarmės 

mokyklėlės veiklai ir naujoms galimybėms plėtoti, III ketvirčio posėdžio metu aptarti konkrečias  

veiklas ir prisidėjimo galimybes. 5.1. Pakartotinai išplatinti pranešimus dėl senųjų kapinių 

tvarkybos savivaldybių atstovams – regioninės tarybos nariams, prašant išplatinti mokykloms, 

seniūnijoms, bendruomenių vadovams. 5.2. Padėti KU Baltijos regiono istorijos ir archeologijos 

institutui organizuoti susitikimą su Tautinių mažumų departamento direktore. 6. Paruošti 

Mažosios Lietuvos tarybos veiklos 2018 m. finansavimo sąmatą ir teikti EKGT finansuoti. 7.1. 

Deleguoti nuo Mažosios Lietuvos regiono į tautinio kostiumo ekspertų-konsultantų grupę 

regioninės tarybos narę L. Burzdžiuvienę. 7.2. Įpareigoti R. Jokubaitytę paruošti ir išsiųsti raštą 

Etninės kultūros  globos tarybai, kad Mažosios Lietuvos regioną tautinio kostiumo ekspertų-

konsultantų grupėje atstovaus L. Burzdžiuvienė.  

 

Trečiasis Mažosios Lietuvos tarybos posėdis vyko 2017 m. birželio 28 d. Klaipėdos 

miesto savivaldybės etnokultūros centre. Dalyvavo 16 regioninės tarybos narių ir svečiai - doc. dr. 

A. Baublys, dailininkė J. Bizauskienė, Šilutės kultūros ir pramogų centro direktorė J. Pancerova,  

Jurbarko r. savivaldybės administracijos Švietimo kultūros ir sporto skyriaus vedėjo pavaduotoja 

R. Kalinauskienė, Pagėgių savivaldybės administracijos vyriausioji specialistė kultūrai I. Jokšienė, 

Klaipėdos miesto savivaldybės kultūros skyriaus vyriausioji specialistė K. Skiotytė.  

Svarstyta: 1. Etnografinio Mažosios Lietuvos regiono pagrindinio heraldikos komplekto 

etalonų projekto pristatymas. 2. Naujo nario delegavimas į Mažosios Lietuvos regiono etninės 

kultūros globos tarybą. 3. Lietuvos kultūros kelio „Vėtrungių kelias“ pristatymas. 4. Kiti 

klausimai. 

  Nutarta: 1.1. Iki rugpjūčio 28 d. istorikas Arūnas Baublys ir dailininkė Jūratė Bizauskienė, 

atsižvelgdami į išsakytas pastabas, pasiūlymus, parengia Mažosios Lietuvos heraldikos projektą ir 

jo vizualizaciją galutiniam svarstymui. 1.2. Kitą posėdį organizuoti rugpjūčio 28 d., kviesti jame 

dalyvauti savivaldybių merus, heraldikos darbo grupės narius. 2. Kreiptis į Klaipėdos universiteto 

vadovybę dėl naujo nario delegavimo. 3.1. Mažosios Lietuvos tarybai dalyvauti įgyvendinant 

regioninį projektą „Vėtrungių kelias“. 3.2. Siūlyti į projektą įsijungti Jurbarko krašto Mažosios 

Lietuvos kultūros centrui. 4.1. Esant poreikiui, dėl Klaipėdos universiteto statuso išlikimo 

organizuoti išplėstinį posėdį su LR Seimo Švietimo ir mokslo komitetu. 4.2. Apklausus regiono 

tautodailininkus, esant poreikiui, organizuoti posėdį su Lietuvos tautodailininkų sąjungos 

pirmininku J. Rudzinsku. Apklausą organizuoja ir suvestinę pateikia Regina Jokubaitytė.  

 

 Ketvirtasis Mažosios Lietuvos tarybos posėdis vyko 2017 m. rugpjūčio 28 d. Klaipėdos 

universiteto Aulos salėje. Dalyvavo 12 regioninės tarybos narių ir svečiai: istorikas, doc. dr. A. 

Baublys, dailininkė J. Bizauskienė, Šilutės r. savivaldybės meras V. Laurinaitis, Klaipėdos r. 

meras V. Dačkauskas, Pagėgių savivaldybės meras V. Komskis, Pagėgių savivaldybės mero 

pavaduotojas B. Budvytis, Klaipėdos m. savivaldybės mero pavaduotojas A. Šulcas, Neringos 

savivaldybės mero pavaduotojas D.  Mikelis, Jurbarko r. savivaldybės mero pavaduotojas S. 

Lapėnas, Tauragės r. savivaldybės Kultūros ir sporto skyriaus vedėja D. Naujokienė, Pagėgių 

savivaldybės administracijos vyriausioji specialistė kultūrai I. Jokšienė, Neringos savivaldybės 

administracijos l. e. p. Kultūros skyriaus vedėja E. Radzevičienė. 

 Svarstyta: 1. Etnografinio Mažosios Lietuvos regiono pagrindinio heraldikos komplekto 

etalonų projekto pristatymas išplėstiniame posėdyje. 2. Lietuvos mokslo tarybos finansuojamo 

projekto „Klaipėdos kraštas 1945-1960 m.: naujos visuomenės kūrimasis ir jo atspindžiai šeimų 

istorijose“ pristatymo sklaida.  

 Nutarta: 1.1. Pritarti etnografinio Mažosios Lietuvos regiono herbo projektui ir  teikti  

Heraldikos komisijai. 1.2. Pritarti etnografinio Mažosios Lietuvos regiono herbo šūkiui „Salus 

publica suprema lex“ - „Žmonių gėris yra aukščiausias įstatymas“. 2.1. Sutarti ir padėti projekto 

vykdytojoms  doc. dr. S. Pocytei ir doc. dr. S. Kraniauskienei  rinkti informaciją, nuotraukas 

savivaldybėse, apie Klaipėdos krašto gyventojus 1945-1960 m. 2.2. Sudaryti sąlygas projekto 

rezultatus pristatyti muziejuose.                    
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 Penktasis Mažosios Lietuvos tarybos posėdis vyko 2017 m. lapkričio 11 d. virtualiai. 

  Svarstyta: Regioninės tarybos nario į naujos kadencijos Etninės kultūros globos tarybą 

skyrimas.  

  Nutarta: Mažosios Lietuvos regioninė etninės kultūros globos taryba į Etninės kultūros 

globos tarybą deleguoja Vilmą Griškevičienę. 

 

   Šeštasis Mažosios Lietuvos tarybos posėdis vyko 2017 m. lapkričio 29 d. Klaipėdos 

savivaldybės etnokultūros centre. Dalyvavo 14 regioninės tarybos narių ir svečiai: istorikas doc.dr. 

A. Baublys, dailininkė J. Bizauskienė.  

   Svarstyta: 1. Etnografinio Mažosios Lietuvos regiono heraldikos kūrimas. 2. Kultūrinis 

bendradarbiavimas su Karaliaučiaus kraštu. 3. Atminimo lentos Ermanui Simonaičiui ir Jonui 

Budriui.  

  Nutarta: 1.1. Kreiptis į heraldikos komisiją  dėl konkrečių argumentuotų pastabų apie 

pateiktą herbo projektą. 1.2. Prašyti dailininkės J.Bizauskienės, kad paruoštų eskizus su ML 

vėliavos spalvomis. 1. 3. Pritarta, kad herbo skydininkai – riteris atidengtu veidu ir baltų moteris. 

2. Pavesti Giedrei Skipitienei susisiekti su Lietuvos konsulu ir išsiaiškinti, ar reikalinga pagalba 

siekiant, kad nebūtų uždarytas Lietuvos konsulatas Tilžėje. 3. Išsiaiškinti su Klaipėdos 

savivaldybės Kultūros skyriumi dėl atminimo lentų pastatymo Ermanui Simonaičiui ir Jonui 

Budriui. 

 

 

Dzūkijos (Dainavos) regioninės etninės kultūros globos tarybos 

2017 m. protokolų santraukos  

 

Dzūkijos (Dainavos) regioninės etninės kultūros globos tarybos (toliau – Dzūkijos 

(Dainavos) taryba) pirmasis posėdis vyko 2017 m. kovo 31 d. Punioje, Alytaus rajone. Dalyvavo 

17 regioninės tarybos narių.  

Svarstyta: 1. Punios – Dzūkijos (Dainavos) kultūros sostinės 2017 m. - pristatymas. 2. 

Projekto „Piliakalnių kelias” idėjos. 3. Dzūkijos (Dainavos) tarybos įkūrimo 15-metis. 4. Dzūkijos 

(Dainavos) tarybos 2017 m. veiklos plano sudarymas ir aptarimas. 5. Etnokultūrinio objekto 

lankymas Punioje. 7. Kiti klausimai.  

Nutarta:  1. Pritarti Punios – Dzūkijos (Dainavos) kultūros sostinės 2017 m. pristatymui 

2.1. Nerengti balandžio pabaigoje EKGT Dzūkijos (Dainavos) regiono tarybos posėdžio ir 

seminaro bei talkos piliakalniams Šalčininkų rajone tvarkyti. 2.2. Sudaryti piliakalnių interaktyvų 

žemėlapį, pagal galimybes skatinti asociacijos įkūrimą. 3. EKGT Dzūkijos (Dainavos) regiono 

tarybos 15-metį paminėti rengiant antrą EKGT Dzūkijos (Dainavos) regiono tarybos posėdį 2017 

m. birželio 30 d. LR Seime. 4. Elektroniniu paštu patikslinti ir papildyti Dzūkijos (Dainavos) 

tarybos 2017 m. veiklos planą. 5. Teigiamai vertinti kraštotyrinę etnografinės ekspoziciją „Punia 

amžių bėgyje“.  7. Įpareigoti Alytaus miesto savivaldybės Kultūros skyriaus vedėją V.  

Liaukuvienę informuoti Dzūkijos (Dainavos) tarybą dėl netekusio įgaliojimų nario atšaukimo ir 

naujo skyrimo. 

 

Antrasis Dzūkijos (Dainavos) regiono tarybos posėdis vyko 2017 m. birželio 30 d. LR 

Seime, Vilniuje. Dalyvavo 17 regioninės tarybos narių ir svečiai: LR Seimo nariai R. Šarknickas, 

J. Baublys, J. Liesis, V. Vingrienė, P. Valiūnas, EKGT pirmininkas V. Jocys, Alytaus dailiųjų 

amatų mokyklos vadovas A. Švirmickas, Varėnos kultūros centro specialistas M. Galinis. 

Svarstyta: 1. EKGT Dzūkijos (Dainavos) regiono tarybos 15-mečio paminėjimas: 

istorijos apžvalga, šių dienų aktualijos. 2. Vietovardžių išsaugojimas ir kiti etninės kultūros lauko 

globos klausimai. 3. Aukštųjų mokyklų reikšmė įgyvendinant regioninę politiką. 4. Etninės 

kultūros plėtros programos. 5. Projekto „Senųjų medinių indų sugrįžimas“ pristatymas bei 

senosios meistrystės amatų mokymo galimybių aptarimas švietimo programų kontekste.  
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Nutarta: 1. Dzūkijos (Dainavos) regiono tarybos 15-mečio paminėjimo istorijos apžvalgą 

įvertinti teigiamai. 2. Aktualizuoti vietovardžių išsaugojimo ir globos klausimą visuomenėje. 3. 

Gilintis į aukštųjų mokyklų reikšmę regionų plėtroje. 4. Kol bus paruošta etninės kultūros plėtros 

programa 2018-2027 m., savivaldybėse vadovautis savivaldybių plėtros planais. 5. Ieškoti 

galimybių sudaryti sąlygas visuomenei susipažinti su  projektu „Senųjų medinių indų sugrįžimas“. 

 

Trečiasis Dzūkijos (Dainavos) regiono tarybos posėdis vyko 2017 m. spalio 25 d., 

virtualus posėdis. Dalyvavo  21 regioninės tarybos narys.  

Svarstyta: 1. Etnožaidynės 2017: vertingos patirtys ir nauda visuomenei. 2. Grybų 

šventės reikšmė Dzūkijos (Dainavos) regiono etnotradicijų skleidime ir puoselėjime. 3. Lietuvos 

tarpdisciplininio meno kūrėjų sąjungos projektas „Verpėjos“ Margionyse: reikšmė puoselėjant 

tradicijas ir inicijuojant dialogą tarp šiuolaikinio meno bei kaimo bendruomenių. 4. Regioninės 

tarybos nario į naujos kadencijos Etninės kultūros globos tarybą skyrimas. 5. Dargužių amatų 

centro veikla: regioninio savitumo vystymas.  

Nutarta: 1. Pirmąsias etnožaidynes Lietuvoje vertinti kaip naudingą patirtį žmonėms ir 

Valstybei. 2. Įvertinti teigiamai „Grybų šventės“ reikšmę Dzūkijos (Dainavos) regiono 

etnotradicijų skleidime ir puoselėjime. 3. Įvertinti teigiamai Lietuvos tarpdisciplininio meno 

kūrėjų sąjungos projektą „Verpėjos“, puoselėjant ir išlaikant tradicijas, papročius bei inicijuojant 

dialogą tarp šiuolaikinio meno ir kaimo bendruomenių. 4. Nuo Dzūkijos (Dainavos) etninės 

kultūros globos tarybos į Etninės kultūros globos tarybą deleguoti Onutę Drobelienę. 5. Palaikyti 

Dargužių amatų centro veiklos plėtojimą. 

 

Ketvirtasis Dzūkijos (Dainavos) regiono tarybos posėdis vyko 2017 m. gruodžio 29 d. 

virtualiai. Dalyvavo 21 regioninės tarybos narys.  

Svarstyta: 1. Tautinio kostiumo metams skirtų renginių, edukacijų ir kitų veiklų trumpos 

apžvalgos, procesai, pasiekimai, iškilusios problemos Dzūkijos regione (Alytaus rajone). 2. 

Tautinio kostiumo metams skirtų renginių, edukacijų ir kitų veiklų trumpos apžvalgos, procesai, 

pasiekimai, iškilusios problemos Dzūkijos regione (Varėnos rajone). 3. Piliakalnio metų 

edukacinė, tvarkymo veikla Dzūkijos regione. 4. Dzūkijos (Dainavos) tarybos metų veiklos 

apžvalga). 5. Kiti klausimai: Dzūkijos (Dainavos) tarybos 2018 m. kalendorinis veiksmų planas, 

EKGT 2018 m. veiklos prioritetai.  

Nutarta:  1. Susisteminti ir parengti Tautinio kostiumo metams skirtų renginių, edukacijų 

ir kitų veiklų trumpą apžvalgą Dzūkijos regione (Alytaus rajone). 2. Susisteminti ir parengti 

Tautinio kostiumo metams skirtų renginių, edukacijų ir kitų veiklų trumpą apžvalgą Dzūkijos 

regione (Varėnos, Druskininkų ir Lazdijų rajonuose). 3. Susisteminti visą informaciją dėl 

Piliakalnių metams skirtų renginių trumpoje 2017 m. apžvalgoje. 4. Pritarti Dzūkijos (Dainavos) 

tarybos veiklos 2017 m. apžvalgai. 5. Pateikti pasiūlymus dėl Dzūkijos (Dainavos) tarybos 2018 

m. kalendorinio veiksmų plano, 2018 m. EKGT veiklos prioritetų, atmintinų datų, įvykių ar 

asmenybių, kuriems skirti 2018 metai. 

 

Suvalkijos (Sūduvos) regioninės etninės kultūros globos tarybos 

2017 m. protokolų santraukos 

 

Pirmasis Suvalkijos (Sūduvos) tarybos posėdis vyko 2017 m. vasario 23 d. Zanavykų 

muziejuje Lukšiuose, Šakių raj. Dalyvavo 17 regioninės tarybos narių.  

Svarstyta: 1. Regioninės tarybos 2017 metų veiklos plano patvirtinimas. 2. Tautinio 

drabužio populiarinimo veikla ir renginiai Sūduvos regione. 3. Piliakalnių metų veikla regione. 4. 

Atstovų į Suvalkijos (Sūduvos) regioninę etninės kultūros globos tarybą delegavimas. 5. Kiti 

klausimai. 

Nutarta: 1. Pritarti papildymams ir patvirtinti 2017 metų Regioninės tarybos veiklos planą.   

2. Papildyti tautinių drabužių parodą ir ieškoti galimybių eksponuoti ir pristatyti kituose regiono 

muziejuose, kultūros centruose. 3. Surinkti informaciją apie regiono piliakalnių situaciją, pateikti 
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siūlymus kitam Regioninės tarybos posėdžiui. 4. Kreiptis ir pakviesti Kazlų Rūdos ir Vilkaviškio 

nevyriausybines organizacijas deleguoti naujus narius į Suvalkijos (Sūduvos) regioninę etninės 

kultūros globos tarybą. 

 

Antrasis Suvalkijos (Sūduvos) tarybos posėdis vyko 2017 m. gegužės 09 d. Kazlų Rūdos 

kultūros centre. Dalyvavo 15 regioninės tarybos narių ir svečiai: Marijampolės r. sav. kultūros sk. 

vyr . specialistė V. Dulskienė, kandidatai į Regioninės tarybos narius R.  Blažaitis ir E. Sakavičiūtė 

Pečiulaitienė.  

Svarstyta: 1. Regioninės tarybos atstovo Etninės kultūros globos taryboje pakeitimas. 2. 

Naujų Regioninės tarybos narių patvirtinimas. 3. Tautinio drabužio populiarinimo veikla ir 

renginiai Sūduvos regione. 4. Piliakalnių metų veikla ir renginiai regione. 5. Kiti klausimai.  

Nutarta: 1.1. Perduoti Z. Kalesinsko prašymą Etninės kultūros globos tarybos pirmininkui 

V. Jociui. 1.2. Suvalkijos (Sūduvos) regioninės tarybos atstovu Etninės kultūros globos taryboje 

deleguoti R. Vasaitienę. 2. Patvirtinti Regioninės tarybos nariais: E. Sakavičiūtę Pečiulaitienę 

vietoje V. Filipovos, R. Blažaitį vietoje S. Lopatos. 3. 1. Paraginti regiono folkloristus aktyviau 

dalyvauti respublikiniame Tautinio kostiumo konkurse Prienuose. 3. 2. Sudaryti tokį Tautinių 

drabužių parodos eksponavimo grafiką: gegužės, birželio mėn. - Marijampolės kraštotyros 

muziejuje; liepos, rugpjūčio mėn. – Vištyčio regioninio parko informaciniame centre; rugsėjo 

mėn. – Prienų krašto muziejuje; spalio mėn. – Šakių „Varpo“ gimnazijoje; lapkričio mėn. – Šakių 

r. Patašinės laisvalaikio salėje, folkloro ansamblio „Užnovietis“ jubiliejau renginiuose. 4. 1. 

Pasiūlyti savivaldybių Paminklosaugos skyriams prie labiausiai žinomų ir lankomų piliakalnių 

įrengti žemėlapius su visais regiono piliakalniais. 4. 2. Siūlyti bendrojo lavinimo mokykloms 

keletą pamokų rengti ant piliakalnių, komplektuoti, eksponuoti ir pristatyti piliakalnių foto ir 

tapybos parodas. 5.1. Siūlyti iškiliausius krašto etninės kultūros puoselėtojus, kuriems turėtų būti 

įteiktos Etninės kultūros globos tarybos padėkos. 5.2. Paraginti Kazlų Rūdos savivaldybę padaryti 

nuorodas į signataro P. Dovydaičio gimtinę.  

 

Trečiasis Suvalkijos (Sūduvos) tarybos posėdis vyko 2017 m. spalio 26 d. Prienų kultūros 

centre, Prienuose. Dalyvavo 15 regioninės tarybos narių ir svečias - Prienų raj. savivaldybės 

kultūros sk. vyr. specialistė V.  Dulskienė. 

Svarstyta: 1. Regioninės tarybos atstovo delegavimas į Etninės kultūros globos tarybą. 2. 

Marijampolės – Lietuvos kultūros sostinės programos pristatymas. 3. Tautinio kostiumo metų 

renginių gidas, stebėsena ir tęstinumas. 4. Piliakalnių metų renginių gidas ir stebėsena. 5. 

Dalyvavimas EKGT regioninių tarybų išplėstiniame  posėdyje 2017-11-16 Žemaitijoje. 6. 

Informacijos EKGT internetinei svetainei pateikimas. 7. 2017 m. Regioninės tarybos veiklos 2017 

m. ataskaita. 8. Regioninės tarybos veiklos 2018 m. planas. 

Nutarta: 1. Suvalkijos (Sūduvos) regioninės etninės kultūros globos tarybos atstovu į EKGT 

deleguoti R. Vasaitienę. 2. Dalyvauti etnokultūriniuose programos renginiuose, talkinti ir 

konsultuoti rengėjus. 3. Apžvelgti ir apibendrinti Tautinio kostiumo metų vykusius renginius, 

pastebėjimus ir pasiūlymus pateikti Regioninės tarybos veiklos ataskaitai. 4. Apžvelgti ir 

apibendrinti Piliakalnių metų vykusius renginius, pastebėjimus ir pasiūlymus pateikti Regioninės 

tarybos veiklos ataskaitai. 5. Dalyvauti regioninių tarybų išplėstiniame posėdyje Papilėje. 6. 

Įpareigoti Regioninės tarybos narius fiksuoti ir perduoti informaciją EKGT administracijai ar vyr. 

specialistui V. Jazerskui. 7. Įpareigoti Regioninės tarybos narius ataskaitas pateikti kitam 

Regioninės tarybos posėdžiui. 8. Įpareigoti  Regioninės tarybos narius pateikti siūlymus dėl 2018 

m. veiklos plano kitam Regioninės tarybos posėdžiui. 

 

Ketvirtasis Suvalkijos (Sūduvos) tarybos posėdis vyko 2017 m. gruodžio 12 d.  „Varpo“ 

mokykloje Šakiuose. Dalyvavo 13 regioninės tarybos narių ir svečias - „Varpo“ mokyklos 

direktorius V. Daniliauskas. 

Svarstyta: 1. Regioninės tarybos 2017 m. veiklos ataskaita. 2. Regioninės tarybos 2018 m. 

veiklos planas. 3. Regioninės tarybos narių pakeitimas. 
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Nutarta:  1.1. Įpareigojant R. Vasaitienę ir V. Jazerską atsižvelgiant į Regioninės tarybos 

narių pastabas ir pasiūlymus parengti galutinę ataskaitos redakciją ir pateikti kitam Regioninės 

tarybos posėdžiui. 1. 2. Pritarti Regioninės tarybos 2017 m. veiklos ataskaitos projektui, 

pataisytam pagal pateiktas pastabas. 2. Sulaukus Regioninės tarybos narių pasiūlymų, parengti 

2018 m. veiklos planą ir pateikti kitam Regioninės tarybos posėdžiui. 3. Kreiptis į savivaldybes ir 

visuomenines organizacijas dėl siūlymų deleguoti narius į Suvalkijos (Sūduvos) etninės kultūros 

globos tarybą.  

 

 

Žemaitijos regioninės etninės kultūros globos tarybos 

2017 m. protokolų santraukos 

 

Pirmasis Žemaitijos tarybos posėdis vyko  2017 m. vasario 17 d. nuotoliniu būdu. 

Dalyvavo 19 regioninės tarybos narių.  

Svarstyta: 1. Žemaitijos tarybos 2016 m. veiklos ataskaita. 2. Žemaitijos tarybos 2017 m. 

veiklos planas.  

Nutarta: 1. Patvirtinti Žemaitijos tarybos 2016 m. veiklos ataskaitą su pateiktais pasiūlymais 

ir pataisomis. 2. Patvirtinti Žemaitijos tarybos 2016 m. veiklos planą su pateiktais pasiūlymais ir 

pataisomis. 

 

Antrasis Žemaitijos tarybos posėdis vyko 2017 m. kovo 28 d. Rietavo Oginskių kultūros 

istorijos muziejuje. Dalyvavo 11 regioninės tarybos narių ir svečiai: Vytas Rutkauskas (Rietavo 

Oginskių kultūros istorijos muziejus), Neringa Matevičienė (Tauragės kultūros centras).   

Svarstyta: 1. Žemaitijos regiono 2016-aisiais nusipelniusių etninės kultūros puoselėtojų 

pagerbimo šventė. 2. Etnologijos studijų išbraukimas  iš studijų krypčių sąrašo. 3. Konferencija 

„Tradicija šiandien ir ateities perspektyvos“, skirta etninės kultūros privačių muziejų puoselėjimui. 

4. Piliakalnių metų renginiai. 5. Rietavo Oginskių kultūros istorijos muziejaus ekspozicijų 

pristatymas. 

Nutarta: 1.1. 2016 metais labiausiai žemaitiškas etninės kultūros tradicijas puoselėjančius 

paskelbti: tautodailininką, medžio drožėją J. Jonušą (Plungės r.); audėją Z. Baniulaitytę, Palangos 

krašto etnoklubo „Mėguva“ rankdarbių meistarnės įkūrėją; mokytoją iš Platelių S. Stripinienę; 

Užvenčio Dvaro malūno savininkus Mildą ir Alvydą Knyzelius, (Kelmės r.); Tauragės 

Pagramančio regioninio parko kultūrologę L. Misiulytę; Dubysos regioninio parko direktorių V. 

Kilčauską, vyr. ekologą V. Greičių ir vyr. kultūrologę L. Pečkaitienę; Jurbarko r. savivaldybės 

Eržvilko kultūros centro bandonijų ansamblį „Eržvilko bandonija“ ir jo vadovę G. Stirbienę; Lietu-

vos aklųjų ir silpnaregių sąjungos Kelmės skyriaus folkloro ansamblio „Ramočia“ vadovą V. 

Rutkūną; Plungės r. savivaldybės kultūros centro folkloro ansamblį ,,Gondinga” ir jo vadovę D. 

Stasikėlienę. 1.2. Pagerbimo šventę rengti š. m. gegužės 25 d. Užvenčio Dvaro malūne. 2. 1. 

Paskatinti muzikos mokyklų moksleivius studijuoti etnologiją ir folkloristiką.  2.2. Skatinti meno 

mokyklų vadovus, mokytojus, padėti moksleiviams pasirengti egzaminams stojant į etnologijos 

studijas.  3. 1. Įpareigoti S. Dacienę surinkti informaciją apie Žemaitijos regiono privačius 

muziejus. 3. 2. Konferenciją surengti 2018 m. spalio mėnesį Telšių Žemaitės dramos teatre. 4.1. 

Siūlyti savivaldybėms išsirinkti savo globojamą piliakalnį. 4.2. Dalyvauti ir tarpininkauti 

organizuojant renginius. 5. Bendradarbiauti ir skleisti informaciją apie Rietavo Oginskių kultūros 

istorijos muziejų. 

 

Trečiasis Žemaitijos tarybos posėdis vyko 2017 m. spalio 19 d. Jurbarko r. savivaldybės 

viešojoje bibliotekoje. Dalyvavo 12 regioninės tarybos narių ir svečiai: S. Lapėnas, L. Lukošiūtė, 

R. Kalinauskienė (Jurbarko r. savivaldybė), A. Jakavičiūtė, A. Gintalienė (Telšių kultūros centras), 

E. Šalkauskienė (Kretingos kultūros centras), V..Zalamavičienė, A. Zalamavičiūtė (Smalininkų 

bendruomenės namai). 

Svarstyta: 1. Geriausiai tradicijas puoselėjusios etnografinio regiono seniūnijos konkursas. 

http://www.oginskiriet.lt/
http://www.oginskiriet.lt/
http://www.oginskiriet.lt/
http://www.oginskiriet.lt/
http://www.oginskiriet.lt/
http://www.oginskiriet.lt/
http://www.oginskiriet.lt/
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2. Tautinio kostiumo metų renginiai. 3. Piliakalnių metų renginiai Laukuvoje. 4. 

Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio renginiai Žemaitijos rajonuose. 5. Žemaitijos tarybos 15 

metų jubiliejaus sukaktis. 6.  Smalininkų senovinės technikos muziejaus ekspozicijų pristatymas. 

Nutarta: 1. I vietą skirti Mažeikių rajono Sedos seniūnijai, II vietą – Akmenės rajono 

Papilės seniūnijai,  III vietą - Skuodo rajono Mosėdžio seniūnijai.  2. Įpareigoti S. Dacienę 

parengti įgyvendintų Tautinio kostiumo metams skirtų renginių apžvalgą. 3. 1. Dalyvauti 

Piliakalnių metų uždarymo renginyje Laukuvoje. 3.2. Kreiptis į LR Susisiekimo ministeriją, 

inicijuoti turistinių maršrutų informatyvų ženklinimą. 4. 1. Tarpininkauti įgyvendinant Lietuvos 

valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimo  programas. 4.2. Dalyvauti  Lietuvos valstybės atkūrimo 

šimtmečio minėjimui skirtuose  renginiuose. 5. Įteikti atminimo knygas Alfredui Vaurai, Stasiui 

Kasparavičiui, Vaciui Vaivadai ir Rūtai Vildžiūnienei bendrame EKGT ir Regioninių tarybų 

posėdyje lapkričio 16 d. 6.  Bendradarbiauti ir skleisti informaciją apie Smalininkų senovinės 

technikos muziejų. 

 

Ketvirtasis Žemaitijos tarybos posėdis vyko 2017 m. lapkričio mėn. 7 d. nuotoliniu būdu. 

Dalyvavo 21 regioninės tarybos narys. 

Svarstyta: 1. Regioninės tarybos nario delegavimas į naujos kadencijos Etninės kultūros 

globos tarybą.  2. Žemaitijos tarybos narių dalyvavimas bendrame Etninės kultūros globos tarybos 

ir regioninių tarybų posėdyje.  

Nutarta: 1. Į Etninės kultūros globos tarybą nuo Žemaitijos tarybos deleguoti  V. Jocį. 2. Į 

EKGT ir regioninių tarybų posėdį deleguoti šiuos Žemaitijos tarybos narius: S. Dacienę, R. 

Vildžiūnienę, E. Šalkauskienę, A. Gintalienę, A. Kuprelytę, J. Skurdauskienę, J. Pabrėžą, R. 

Macijauskienę. 

 

 

Aukštaitijos regioninės etninės kultūros globos tarybos 

2017 m. protokolų santraukos 

 

Pirmasis Aukštaitijos tarybos posėdis vyko 2017 m. vasario 22 d. Žasliuose, Kaišiadorių r.  

Dalyvavo 16 regioninės tarybos narių ir svečiai: D. Urbonienė (Utenos tradicinių amatų centras 

„Svirnas“), R. Lukminienė (Kėdainių krašto muziejaus tradicinių amatų centras), R. Galiauskas 

(Upytės tradicinių amatų centras), M. Karčemarskas (Arklio muziejaus tradicinių amatų centras), 

I. Grabijonienė (Žaslių tradicinių amatų centras), O. Lukoševičius (Kaišiadorių krašto muziejus). 

Svarstyta: 1. Etninės kultūros plėtros programa Kaišiadorių rajone. 2. Materialaus ir 

nematerialaus etninės kultūros paveldo fiksavimas ir sklaida Kaišiadorių rajone. 3. Regiono amatų 

centrų veiklos problemos. 4. Regioninės tarybos 2017 m. veiklos prioritetai. 5. Regioninės tarybos 

2017 m. veiklos planas. 6. Regioninės tarybos pirmininko ataskaita. 7. Regioninės tarybos 

pirmininko rinkimas. 8. Kiti klausimai. 

Nutarta: 1.1. Kreiptis į Etninės kultūros globos tarybą dėl privalomo neformalaus 

etnokultūrinio ugdymo 5-8 ir 9-12 klasėse. 1.2. Inicijuoti, kad EKGT kreiptųsi į Savivaldybių 

asociaciją dėl etninės kultūros specialisto etato savivaldybių administracijose. 2.1. Tautinio 

kostiumo metais skleisti žinią apie Kaišiadorių krašto muziejaus parengtus filmukus apie šio 

krašto drabužio istoriją, nešioseną. 2.2. Skatinti kitus krašto muziejus pagal istorinę medžiagą 

rekonstruoti būtent savo krašto tautinį kostiumą. 2.3. Raginti regiono folkloro kolektyvus siekti 

tautinio kostiumo individualumo. 3.1. Per amatų centrus skatinti tradicinių meistrų ir jų darbų 

sertifikavimo procesą. 3.2. Skatinti tradicinio audimo amato puoselėjimą regione.  4. Suredaguoti 

2 punktą taip:  „Pagarbos aukštaitiškam tautiniam kostiumui ugdymas bei tautinio kostiumo 

dėvėsenos pažinimo ir sklaidos skatinimas“. 5.1. Iki kovo 1 d. siųsti regiono tarybos specialistei 

redakcines pastabas ir pasiūlymus. 5.2. Atsižvelgus į visus pasiūlymus patvirtinti Regioninės 

tarybos 2017 m. veiklos planą. 6. Patvirtinti regioninės tarybos pirmininkės 2014-2016 metų 

veiklos ataskaitą. 7. Aukštaitijos regioninės etninės kultūros globos tarybos pirmininke 2017-2019 
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metų kadencijai patvirtinti Zitą Mackevičienę. 8. Kitą regioninės tarybos posėdį organizuoti 

Lietuvos nacionalinio kultūros centro rengiamo seminaro Kernavėje metu, t. y. gegužės 10 d. 

 

Antrasis Aukštaitijos tarybos posėdis vyko 2017 m. lapkričio 8 d. Jonavoje.  Dalyvavo 22 

regioninės tarybos nariai ir svečiai: E. Sabutis (Jonavos r. savivaldybės meras), D. Petrikėnienė 

(Jonavos krašto muziejaus direktorė), J. Serapienė (Jonavos kultūros centro direktoriaus 

pavaduotoja kultūrinei veiklai), R. Lukminienė (Kėdainių krašto muziejaus tradicinių amatų 

centro vadovė),  O. Lukoševičius (Kaišiadorių krašto muziejaus direktorius), N. Adukonienė 

(Kaišiadorių krašto muziejaus vyr. fondų saugotoja), L. Medzevičienė (Kaišiadorių savivaldybės 

Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjos patarėja), G. Rachmančiukienė (Pasvalio krašto 

muziejaus turizmo vadybininkė).  

Svarstyta: 1. Etnokultūrinis ugdymas ieškant jungčių tarp Jonavos rajono mokyklų ir 

Jonavos krašto muziejaus. 2. Jonavos krašto muziejaus etninė veikla: edukacinių programos, 

etnografinės ekspedicijos, tautodailininkų veiklos pristatymas. 3. Jonavos kultūros centro veiklos, 

puoselėjančios etninę kultūrą: renginiai, šventės, festivaliai, kolektyvai, pavieniai atlikėjai. 4. 

Tautinio kostiumo ir Piliakalnių metų rezultatai regione. 5. Regioninės tarybos atstovo rinkimas į 

EKGT 2018–2022 m. kadencijai. 6. Geriausiai tradicijas puoselėjančių seniūnijų vertinimas ir 

atranka į respublikinį turą. 7. Kandidatų apdovanojimo regioninių tarybų įsteigimo 15-os metų 

proga. 8. Kiti klausimai. 

Nutarta: 1. Persiųsti pranešimo skaidres regioninės tarybos nariams ir paskleisti gerąją 

bendradarbiavimo su švietimo įstaigomis patirtį regiono krašto muziejams. 2. Skatinti krašto 

muziejus rengti edukacines programas pagal autentišką savo krašte ekspedicijų metu užrašytą 

medžiagą. 2.1. Skatinti krašto muziejus, kultūros centrus kuo daugiau turiningų etninės krypties 

edukacinių projektų teikti LKT. 3. Skleisti gerąją patirtį, kaip, organizuojant etninę veiklą kultūros 

centruose, derinti senąsias tradicijas ir ieškoti naujų tradicijos interpretacijų, kurios pritrauktų 

jaunimą. 4. Prioritetų 3 punktą parašyti taip: „Aukštaičių tautinio kostiumo devėsenos pažinimo ir 

sklaidos skatinimas“. 5. Nuo Aukštaitijos regioninės etninės kultūros globos tarybos į naujos 

kadencijos EKGT deleguoti Zitą Mackevičienę. 6. Iki lapkričio 15 d. atsiųsti vertinimo balus pagal 

balų skaičiavimo lentelę. 7. Pritarti pasiūlytoms apdovanojimui kandidatūroms, pakviesti jas į 

bendrą regioninių tarybų posėdį Papilėje. 8. Gruodžio mėn. skelbti internetinį posėdį veiklos 

rezultatams aptarti ir 2018 metų prioritetams suformuluoti. Regioninės tarybos posėdis baigiamas 

ekskursija po Jonavos krašto muziejų ir Jonavos miestą. Posėdis baigiamas edukacine programa, 

skirta susipažinti su tautinio paveldo vyndarystės programa kaimo turizmo sodyboje „Vilkolė“.  

 

Trečiasis Aukštaitijos tarybos posėdis vyko 2017 m. gruodžio 18 d. Panevėžyje. Dalyvavo 

24 regioninės tarybos nariai.  

Svarstyta: 1. Regioninės tarybos 2018 m. veiklos prioritetai. 2. Regioninės tarybos 2018 

metų prioritetų sklaida. 

Nutarta: 1. Pritarti Aukštaitijos regioninės etninės kultūros globos tarybos 2018 m. veiklos 

prioritetams: Aukštaitijos regiono etninės savasties ir savivertės aktualizavimas, įvairiais 

etnokultūrinės veiklos būdais aktualizuoti Lietuvos valstybės 100-metį, etnokultūrinio ugdymo 

visų lygių švietimo įstaigose plėtojimas, folklorinio judėjimo stiprinimas regione. 2. Patvirtintus 

regioninės tarybos prioritetus iki vasario 1 d. paskleisti regiono savivaldybėms. 
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7 priedas 

 

BENDRO EKGT IR REGIONINIŲ TARYBŲ ATSTOVŲ POSĖDŽIO 2017-11-16 

PROTOKOLO SANTRAUKA 

 

Bendras EKGT ir regioninių tarybų posėdis, įvyko 2017 m. lapkričio 16 d. Papilės kultūros 

namuose (Akmenės r.). Dalyvavo 35 EKGT, regioninių tarybų nariai bei EKGT specialistai, 47 

svečiai (Žemaitijos savivaldybių darbuotojai, kultūros centrų specialistai). 

 

Svarstyta: 1. Etninės kultūros specialistų poreikis Lietuvos švietimo sistemoje. 2.  Lietuvos 

regioninės politikos gairės. 3. Tautinio kostiumo ir Piliakalnių atmintinų metų kultūriniai vyksmai. 

4. 2017 m. geriausiai tradicijas puoselėjusios seniūnijos konkurso rezultatų tvirtinimas. 5. 

Regioninių etninės kultūros globos tarybų 15 metų sukaktis. 6. Konferencijos „Etninės kultūra ir 

tapatybės ugdymas“ rezultatai. 

 

Nutarta: 1. Remiantis doc. dr. Andželikos Bylaitės-Žakaitienės, doc. dr. Dovilės 

Kulakauskienės ir Loretos Lichtarovičienės pagal Etninės kultūros tęstinumo ir kaitos tyrimų 

2016-2022 metų programą 2017 m. atliktais tyrimais, parengti rezoliuciją dėl etninės kultūros 

Lietuvos švietimo sistemoje. 2. Deleguoti komisiją iš EKGT ir regioninių tarybų narių dėl 

Lietuvos regioninės politikos gairių aptarimo pas Vidaus reikalų viceministrą Giedrių Surplį. 3. 

Tautinio kostiumo ir Piliakalnių atmintinų metų rezultatus apibendrinti metinėje Tarybos 

ataskaitoje. 4. Pritarti konkurso „2017 m. geriausiai tradicijas puoselėjusi etnografinio regiono 

seniūnija“ komisijos sudarymui ir regioninių etninės kultūros globos tarybų narių pateiktiems 

konkurso paraiškų vertinimams. 5. Regioninių etninės kultūros globos tarybų 15 metų sukakties 

proga pagerbti šiuos Regioninių tarybų narius už aktyvų dalyvavimą tarybų kūrimosi metu ir 

šiandien: Aukštaitijos taryboje - Zitą Mackevičienę, Jolantą Balnytę, Reginą Stumburienę, 

Mažosios Lietuvos taryboje – Vilmą Griškevičienę, Nijolę Sliužinskienę, Silvą Pocytę, Dzūkijos 

(Dainavos) taryboje – Oną Drobelienę, Vygantą Čapliką, Suvalkijos (Sūduvos) taryboje – Kęstutį 

Subačių, Oną Birutę Surdokienę, Albiną Vaškevičių, Žemaitijos taryboje – Rūtą Vildžiūnienę, Vacį 

Vaivadą, Stasį Kasparavičių.  6. 1. . Remiantis prof. dr. Rimanto Balsio tyrimu „Lietuvos 

mitologiniai parkai“, parengti rekomendaciją Valstybiniam turizmo departamentui dėl mitologinių 

parkų  populiarinimo, kuriant  kultūrinio turizmo sistemą. 6. 2. Remiantis doc. dr. Filomenos 

Kavoliutės tyrimu „Lietuvos gyvenamųjų vietovių vardų kaitos apžvalga (XX a. II pusė)“, tęsti 

istorinių vietovardžių tyrimus, inicijuoti susijusių teisės aktų keitimą. 
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8 priedas 
 

ETNINĖS KULTŪROS TĘSTINUMO IR KAITOS TYRIMŲ 2016–2022 METŲ 

PROGRAMOS 2017 METŲ KOORDINAVIMO TARYBOS POSĖDŽIŲ PROTOKOLŲ 

SANTRAUKOS 
 

Pirmasis Etninės kultūros tęstinumo ir kaitos tyrimų 2016-2022 metų programos (toliau –Programos) 

posėdis 2017 m.  kovo 16 d. Posėdyje dalyvavo 5 tyrimų Programos koordinavimo tarybos nariai.  

 

Svarstyta: 1. Programos 2017 metams temos. 2. Programos konkuso aprašo. 3. Programos 

finansavimas. 4. Programos konkurso skelbimas. 5. Kiti klausimai. 

 

Nutarta: 1. 1. Terminą „temos“ pakeisti terminu „teminės kryptys“. 1.2. Pritarti EKGT 2016 m. 

gruodžio 13 d. posėdyje priimtoms Programos įgyvendinimo 2017 m. teminėms kryptims, pirmąją kryptį 

papildant švietimo politikos analize: 1) Etninės kultūros plėtros bei integravimo į bendrąją kultūros ir 

švietimo politiką Lietuvoje situacija; 2) Etnografinių regionų savitumo išsaugojimo problemos ir plėtros 

galimybės; 3) Etninės kultūros ugdymo specialistų poreikio ir rengimo analizė; 4) Nematerialaus 

etnokultūrinio paveldo valstybinės globos situacija; 5) Etninės kultūros būklė bendruomenėse Lietuvoje ir 

lietuvių etninėse žemėse bei kitose užsienio šalyse.  2.1. Konkurso skelbime akcentuoti, kad konkursas yra 

skelbiamas vieneriems metams. 2. 2. Konkurso skelbime akcentuoti, kad sutartis sudaroma su vienu 

autoriumi. 2. 3. Į konkurso skelbimą įtraukti reikalavimą pateikti preliminarią darbo sąmatą ir kalendorinį 

darbo grafiką. 3. Finansavimą dalinti po lygiai kiekvienai krypčiai, tačiau palikti teisę komisijai 

finansavimo dalinimą koreguoti, atsižvelgiant į konkursui pateiktų paraiškų temas  ir darbų sąmatas. 4. 1. 

Paskelbti konkursą iki 2017 m. kovo 23 dienos. 4. 2. Paraiškas priimti iki 2017 m. balandžio 10 d. 4. 3. 

Atrinktas paraiškas paskelbti EKGT tinklapyje balandžio 20 d. 5. 1. Įpareigoti Programos dalyvius pateikti 

atliktą tyrimą  iki 2017 m. spalio 1 d. 5.2. Įpareigoti ekspertus įvertinti darbus iki spalio 16 d. 5.3.  

Įpareigoti Programos dalyvius atlikti pataisymus iki 2017 m. spalio 31 d. 

 

Antrasis Programos koordinavimo tarybos posėdis įvyko 2017 m. balandžio 18 d. Posėdyje 

dalyvavo 4 Programos koordinavimo tarybos nariai. 

 

Svarstyta: 1. Programos 2017 metų konkurso paraiškų vertinimas. 2. Kiti klausimai. 

 

Nutarta: 1.1. Finansuoti A. Vaicekausko tyrimą „Etnokultūros integravimas į bendrojo lavinimo 

dalykus: planai ir realybė“ (teminė kryptis „Etninės kultūros plėtros bei integravimo į bendrąją kultūros ir 

švietimo politiką Lietuvoje situacija) “ skirti 2000 eurų; 1.2. Finansuoti I. Šidiškienės tyrimą „Lietuvių 

tradicinės aprangos katalogų sudarymo pagal apylinkę galimybių studija“(teminė kryptis „Etnografinių 

regionų savitumo išsaugojimo problemos ir plėtros galimybės“) skirti 1500 eurų; 1.3. Finansuoti D. 

Kulakauskienės tyrimą „Etninės kultūros specialistų poreikis“ (teminė kryptis „Etninės kultūros ugdymo 

specialistų poreikio ir rengimo analizė“) skirti 750 eurų; 1.4. Finansuoti A. Bylaitės-Žakaitienės tyrimą 

„Etninės kultūros specialistų poreikis“ (teminė kryptis „Etninės kultūros ugdymo specialistų poreikio ir 

rengimo analizė“) skirti 750 eurų; 1.5. Finansuoti L. Lichtarovičienės tyrimą „Etninės kultūros ugdymas 

Lietuvos suaugusiųjų įstaigose“ (teminė kryptis „Etninės kultūros ugdymo specialistų poreikio ir rengimo 

analizė“) skirti 1500 eurų; 1.6. Finansuoti F. Kavoliūtės tyrimą „Lietuvos gyvenamųjų vietovių vardai“ 

(teminė kryptis „Nematerialaus etnokultūrinio paveldo valstybinės globos situacija“) skirti 2000 eurų; 1.7. 

Finansuoti R. Balsio tyrimą „Lietuvos mitologiniai parkai“ (teminė kryptis „Etninės kultūros būklė 

bendruomenėse Lietuvoje ir lietuvių etninėse žemėse bei kitose užsienio šalyse“) skirti 1500 eurų; 1.8. 

Finansuoti A. Noreikaitės tyrimą „Latvijos lietuviai ir jų tapatumo raiška XXI a.“ (teminė kryptis „Etninės 

kultūros būklė bendruomenėse Lietuvoje ir lietuvių etninėse žemėse bei kitose užsienio šalyse“) skirti 500 

eurų; 1.9. Finansuoti R. Račiūnaitės-Paužuolienės tyrimą „Anglijos lietuvių kultūrinė ir religinė tapatybė“ 

(teminė kryptis „Etninės kultūros būklė bendruomenėse Lietuvoje ir lietuvių etninėse žemėse bei kitose 

užsienio šalyse“) skirti 1000 eurų; 1. 10. Finansuoti J. Tilviko tyrimą „Lietuvininkų liaudies medicina“ 

(teminė kryptis „Etninės kultūros būklė bendruomenėse Lietuvoje ir lietuvių etninėse žemėse bei kitose 

užsienio šalyse“) skirti 615 eurų; 1. 11. Nefinansuoti V. Rakaitytės tyrimo „Etninės kultūros 

reprezentavimas Lietuvos liaudies buities muziejuje“ (teminė kryptis „Etnografinių regionų savitumo 

išsaugojimo problemos ir plėtros galimybės“); 1.12. Nefinansuoti Erikos Ribašauskienės tyrimo „Vietos 

bendruomenių vaidmuo, saugant etnografinių regionų savitumą Lietuvoje“  (teminė kryptis „Etnografinių 
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regionų savitumo išsaugojimo problemos ir plėtros galimybės“); 1.13. Nefinansuoti Jurgitos Pačkauskienės 

tyrimo „Kaltiniai kryžiai Seinų apskrities smulkiosios architektūros paminkluose“ (teminė kryptis 

„Etnografinių regionų savitumo išsaugojimo problemos ir plėtros galimybės“); 1.14. Nefinansuoti 

„Lietuvos etninių žemių – Seinų apskrities kapinių ir kitų vietų (pakelių, privačių ir visuomeninių erdvių) 

mediniai kryždirbystės paminklai“ (teminė kryptis „Etnografinių regionų savitumo išsaugojimo problemos 

ir plėtros galimybės“); 1. 15. Įpareigoti finansuojamų tyrimų autorius prieš pasirašant sutartį patikslinti 

tyrimo temos pavadinimą ir nurodyti preliminarią tyrimo imtį.   

 

Trečiasis Programos koordinavimo tarybos posėdis įvyko 2017 m.  birželio 13 d. Dalyvavo 3 

Programos koordinavimo tarybos nariai. 

 

Svarstyta: 1. Etninės kultūros tęstinumo ir kaitos tyrimų 2016 – 2022  metų programos 2017 metų 

konkurso paraiškų finansavimas. 

 

Nutarta: 1. I. Šidiškienei atsisakius vykdyti Programos 2017 m. konkurse laimėtą projektą ir likus 

1500 eurų sumai, šią sumą paskirstyti po 750 eurų kitiems Programos 2017 m. konkurso projektams - D. 

Kulakauskienės tyrimui „Etninės kultūros specialistų poreikio Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklose – 

Kauno mieste ir Vilniaus miesto gimnazijose ir pagrindinėse mokyklose - analizė“ ir A. Bylaitės-

Žakaitienės tyrimui „Etninės kultūros specialistų poreikio Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklose – 

Klaipėdos mieste ir Vilniaus miesto progimnazijose - analizė“. 

 

Ketvirtasis Programos koordinavimo tarybos posėdis įvyko 2017 m. lapkričio 13 d.  Dalyvavo 5 

Programos koordinavimo tarybos nariai.  

 

Svarstyta: 1. Programos tyrimų ataskaitų tvirtinimas. 2. Leidinio „Etninė kultūra“ 2017 formavimas. 

 

Nutarta: 1.1. Patvirtinti A. Vaicekausko tyrimo „Etninio paveldo integravimas į pagrindinio ugdymo 

švietimo programas: deklaruojamos tendencijos ir reali būklė“ ataskaitą, autoriui pakoregavus ataskaitą 

pagal recenzentų pateiktas pastabas. 1.2. Patvirtinti D. Kulakauskienės tyrimo „Etninės kultūros specialisto 

poreikis Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklose – Kauno mieste bei Vilniaus miesto gimnazijose ir 

pagrindinėse mokyklose“ ataskaitą. 1.3. Patvirtinti A. Bylaitės-Žakaitienės tyrimo „Etninės kultūros 

specialisto poreikis Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklose – Klaipėdos misste bei Vilniaus miesto 

progimnazijose“ ataskaitą. 1.4. Patvirtinti L. Lichtarovienės tyrimo „Etninės kultūros ugdymas Lietuvos 

suaugusiųjų įstaigose“ ataskaitą. 1.5. Patvirtinti F. Kavoliutės tyrimo  „Lietuvos gyvenamųjų vietovių 

vardai“ ataskaitą. 1.6. Patvirtinti R. Balsio tyrimo „Lietuvos mitologiniai parkai“ ataskaitą. 1.7. Patvirtinti 

A. Noreikaitės tyrimo „Latvijos lietuviai ir jų tapatumo raiška XXI a.“ ataskaitą. 1.8. Patvirtinti R. 

Račiūnaitės-Paužuolienės tyrimo „Anglijos lietuvių kultūrinė ir religinė tapatybė“ ataskaitą. 1.9. Patvirtinti 

J. Tilviko tyrimo „Lietuvininkų liaudies medicina“ ataskaitą. 2. Pakviesti autorius teikti straipsnius pagal 

atliktus tyrimus leidiniui „Etninė kultūra“ 2017.  

 

 

http://ekgt.lt/media/dokumentai/veikla/Tyrimai/2017tyrimai/Vaicekauskas_tyrimas.pdf
http://ekgt.lt/media/dokumentai/veikla/Tyrimai/2017tyrimai/Vaicekauskas_tyrimas.pdf
http://ekgt.lt/media/dokumentai/veikla/Tyrimai/2017tyrimai/Kulakauskiene_tyrimas.pdf
http://ekgt.lt/media/dokumentai/veikla/Tyrimai/2017tyrimai/Kulakauskiene_tyrimas.pdf
http://ekgt.lt/media/dokumentai/veikla/Tyrimai/2017tyrimai/Kulakauskiene_tyrimas.pdf
http://ekgt.lt/media/dokumentai/veikla/Tyrimai/2017tyrimai/Zaikaitienes_tyrimas.pdf
http://ekgt.lt/media/dokumentai/veikla/Tyrimai/2017tyrimai/Zaikaitienes_tyrimas.pdf
http://ekgt.lt/media/dokumentai/veikla/Tyrimai/2017tyrimai/Zaikaitienes_tyrimas.pdf
http://ekgt.lt/media/dokumentai/veikla/Tyrimai/2017tyrimai/Lichtarovi%C4%8Dien%C4%97_tyrimas.pdf
http://ekgt.lt/media/dokumentai/veikla/Tyrimai/2017tyrimai/Lichtarovi%C4%8Dien%C4%97_tyrimas.pdf
http://ekgt.lt/media/dokumentai/veikla/Tyrimai/2017tyrimai/Kavoliute_tyrimas.pdf
http://ekgt.lt/media/dokumentai/veikla/Tyrimai/2017tyrimai/Kavoliute_tyrimas.pdf
http://ekgt.lt/media/dokumentai/veikla/Tyrimai/2017tyrimai/Balsys_tyrimas.pdf
http://ekgt.lt/media/dokumentai/veikla/Tyrimai/2017tyrimai/Noreikaite_tyrimas.pdf
http://ekgt.lt/media/dokumentai/veikla/Tyrimai/2017tyrimai/Pauzuoliene_tyrimas.pdf
http://ekgt.lt/media/dokumentai/veikla/Tyrimai/2017tyrimai/Tilvikas_tyrimas.pdf
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9 priedas 

 

SUTRUMPINIMAI 

 

AM – Aplinkos ministerija 

EKGT – Etninės kultūros globos taryba 

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 

komisija 

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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