
1 
 

ETNINĖ KULTŪRA ETNOGRAFINIUOSE REGIONUOSE  

STEBĖSENOS SUVESTINĖ (2021 M.) 

 

Etninė kultūra (toliau – EK) savivaldybių strateginiuose dokumentuose 

Informaciją šiuo klausimu pateikė 52 savivaldybės (tame tarpe ir Vilniaus m.) iš 60 savivaldybių. Atskirą 

EK programą yra patvirtinusios 9 savivaldybės, į Bendrąją kultūros programą EK yra įtraukę 13 

savivaldybių (iš jų 1 dar turi atskirą EK programą), į savivaldybės Strateginį veiklos planą EK yra 

įtraukusios 17 savivaldybių. Į nenurodytus dokumentus EK yra įtraukusios 7 savivaldybės, o 6 savivaldybių 

(Šiaulių m., Plungės raj., Pasvalio r., Kaišiadorių r., Kauno m. ir Šalčininkų raj.) pateikti duomenys rodo, 

kad jos EK nėra įtraukusios nei į Strateginius, nei į Bendrosios kultūros dokumentus.  

 

Mažoji Lietuva. Atsakė visos 5 šiam regionui priskirtos savivaldybės, iš jų 2 savivaldybės (Klaipėdos 

rajonas ir Šilutės rajonas) turi atskiras EK programas, o kitose 3 savivaldybėse EK įtraukta į bendrą kultūros 

programą. 

  

 

 

Žemaitija. Iš 15 šiam regionui priskirtų savivaldybių informaciją pateikė 10 savivaldybių (nepateikė 

Akmenės raj., Rietavo raj., Skuodo raj., Šiaulių raj. Ir Tauragės raj. savivaldybės). Pagal pateiktus 

duomenis: 

o 5 savivaldybės (Klemės raj., Kretingos raj., Palangos m., Telšių raj. ir Šilalės raj.)  turi atskiras EK 

programas; 

o Raseinių raj. savivaldybė EK yra įtraukusi į Strateginį veiklos planą; 

o 2 savivaldybės (Jurbarko raj. ir Mažeikių raj.), manytina, kad labiau deklaratyviai EK yra įtraukę į 

nenurodytus dokumentus;  
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o 2 savivaldybės: Šiaulių miesto sav. ir Plungės rajono sav., EK nėra nei išskyrę į atskirą programą, 

nei įtraukę į Bendrą kultūros programą. 

 

Aukštaitija. Iš 21 šiam regionui priskirtos savivaldybės informaciją pateikė visos savivaldybės. Pagal 

pateiktus duomenis: 

o Nė viena savivaldybė neturi atskiros EK programos. 

o 14 savivaldybių EK yra įtraukę į Strateginius veiklos planus; 

o 4 savivaldybės (Kėdainių raj., Kupiškio raj., Ukmergės raj. ir Visagino raj.), manytina, kad labiau 

deklaratyviai EK yra įtraukę į nenurodytus dokumentus; 

o 2 savivaldybės (Biržų raj., Jonavos raj.) EK yra įtraukusios į Bendrąją kultūros programą; 

o 2 savivaldybės (Pasvalio raj. ir Kaišiadorių raj.) EK nėra nei išskyrę į atskirą programą, nei įtraukę 

į Bendrą kultūros programą. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suvalkija (Sūduva). Buvo gauta informacija iš visų 7 šiam regionui priskirtų savivaldybių. Pagal pateiktus 

duomenis: 

 1 savivaldybė (Kalvarijos) turi atskirą EK programą; 

 4 savivaldybės (Marijampolės, Prienų raj., Šakių raj. ir Vilkaviškio raj.) EK yra įtraukusios į 

Bendrąją kultūros programą; 

 2 savivaldybės (Kazlų Rūdos sav. ir Kauno raj. sav) EK yra įtraukusios į Strateginį veiklos planą. 

 

Dzūkija (Dainava). Iš 10 šiam regionui priskirtų savivaldybių informaciją pateikė 8 savivaldybės 

(nepateikė Vilniaus raj. ir Trakų raj. savivaldybės). Pagal pateiktus duomenis: 

o 1 savivaldybė (Alytaus m.) turi ne tik atskirą EK programą, bet taip pat EK įtraukta ir į Bendrąją 

kultūros programą; 

 5 savivaldybės (Alytaus raj., Druskininkų, Elektrėnų, Lazdijų raj., tame tarpe ir Alytaus m.) EK yra 

įtraukusios į Bendrąją kultūros programą; 
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o 1 savivaldybė (Varėnos raj.) EK yra įtraukusi į Strateginį veiklos planą; 

o 1 savivaldybė (Birštono) manytina, kad labiau deklaratyviai EK yra įtraukusi į nenurodytus 

dokumentus;  

 1 savivaldybė (Šalčininkų raj.) EK nėra įtraukusi nei į Bendrą kultūros programą, nei išskyrusi į 

atskirą programą. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kauno miesto savivaldybė EK nėra nei išskyrusi į atskirą programą, nei įtraukusi į Bendrą kultūros 

programą. 

 Vilniaus miesto savivaldybė šiuo klausimu nepateikė duomenų. 

 

Regiono savivaldybių biudžeto dalis, skirta EK plėtrai 

Sunku apibendrinti pateiktus regionų duomenis, nes vienur nurodyta skiriama biudžeto dalis procentais, 

kitur – konkrečios sumos, dar kitur procentas nuo bendrai kultūrai skiriamų lėšų. Galiausiai Aukštaitijos 

regione nurodyta kiek apytiksliai visame regione skiriama lėšų EK, nenurodant nei konkrečių sumų, nei 

procentinių išraiškų. Visgi galima daryti išvadas, kad jei regionuose skiriamos lėšos EK, jos yra labai 

skirtingos. Pavyzdžiui, skiriamos savivaldybės biudžeto lėšos svyruoja nuo 0,05 proc. (Neringos sav.) iki 

0,53 proc. (Šilutės raj. sav.) ir nuo 1000 Eur (Jurbarko r. sav.) iki 45 824 Eur (Druskininkų sav.). 

Vienur lėšos skiriamos tiesiogiai iš savivaldybių biudžetų, kitur – tiesiogiai iš savivaldybių biudžetų ir/ar 

atitinkamų programų. Pagal atskirą EK programą lėšas skiria šios savivaldybės: Šilutės raj. sav. (Mažoji 

Lietuva), Šiaulių m. sav. (Žemaitija), Panevėžio m. sav. (Aukštaitija), Radviliškio raj. sav. (Aukštaitija), 

Utenos raj. sav. (Auštaitija), Prienų raj. sav. (Sūduva) ir Varėnos raj. sav. (Dzūkija). 

Duomenys rodo, kad kai kurios savivaldybės iš viso EK neskiria lėšų iš savo biudžeto: Pagėgių sav. (Mažoji 

Lietuva), Mažeikių raj. sav (Žemaitija), Biržų raj. sav. (Aukštaitija) ir Visagino raj. sav. (Aukštaitija). 
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Šį klausimą reikės aiškintis papildomai. 

 

EK specialistai savivaldybėse 

EK specialistai savivaldybių administracijose (į šį klausimą atsakė 46 savivaldybės):  

 Tik 4-ių savivaldybių administracijose yra EK specialistai – Klaipėdos r., Šilutės r., Šiaulių r., 

Radviliškio r.; 

 13-oje savivaldybių EK pavesta specialistams kaip papildoma funkcija (neaišku, ar jie turi EK 

kompetencijas – Telšių r., Raseinių r., Kėdainių r., Biržų r., Panevėžio r., Rokiškio r., Utenos r., 

Kauno m., Kauno r., Prienų r., Šakių r., Alytaus m., Elektrėnų sav.;  

 29 savivaldybių administracijose niekam nepavesta kuruoti EK; 

 11 savivaldybių į šį klausimą neatsakė (Vilniaus m., Varėnos r., Joniškio r., Kelmės r., Kretingos r., 

Palangos m., Jurbarko r., Mažeikių r., Šilalės r. ir kt.).  

EK specialistai savivaldybių įsteigtose kultūros įstaigose (į šį klausimą atsakė 43 savivaldybės):  

 36-iose savivaldybėse yra 106 EK specialistai ir 1 specialistas turi papildomą EK funkciją 

savivaldybių įsteigtose 45-iose įstaigose;  

 6 savivaldybės atsakė, kad EK specialistų nėra jų įsteigtose kultūros įstaigose;  

 12 savivaldybių nepateikė duomenų šiuo klausimu.   

 

Svarbiausios regionų etnokultūrinės įstaigos 

2021 m. pagal pateiktus duomenis visoje Lietuvoje veikė 13 EK centrų (iš jų 5 integruoti su kitomis 

veiklomis):  

 Mažojoje Lietuvoje 4 (2) – Klaipėdos miesto savivaldybės etnokultūros centras; Dovilų etninės 

kultūros centras; integruoti su kitomis veiklomis – Salos etnokultūros ir informacijos centras; Šilutės 

kultūros ir pramogų centras; 

 Žemaitijoje 4 (1) – Žemaičių krašto etnokultūros centras; Šiaulių rajono savivaldybės etninės 

kultūros ir tradicinių amatų centras; Norkaičių tradicinių amatų ir etnokultūros centras; integruotas su 

kitomis veiklomis – Šaukėnų kultūros ir amatų centras;  

 Aukštaitijoje 2 (1) – Radviliškio rajono savivaldybės etninės kultūros ir amatų centras (Pakiršinio 

dvare); integruotas su kitomis veiklomis – Šeduvos kultūros ir amatų centras; 

 Kaune 1 – Kauno tautinės kultūros centras; 

 Vilniuje 1 – Vilniaus etninės kultūros centras. 

Lietuvoje veikia 20 tradicinių amatų centrų (jie dažniausiai nėra pavaldūs savivaldybėms): 

 Aukštaitijoje 10 – Arklio muziejaus tradicinių amatų centras Niūronyse; Tradicinių amatų centras 

„Arnetų namas“; Molėtų krašto tradicinių amatų centras; Tradicinių amatų centras „Meniškas kaimas“; 
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Upytės tradicinių amatų centras; Pasvalio Raubonių malūnas; Reškutėnų tradicinių amatų centras; 

Tradicinių amatų centras „Svirnas“; Uoginių kaimo amatų centras; Antazavės dvaro amatų centras; 

 Žemaitijoje 2 – Platelių dvaro sodybos tradicinių amatų centras; Kretingos muziejaus tradicinių 

amatų centras; 

 Mažojoje Lietuvoje 2 – Veiviržėnų amatų centras; Tradicinių amatų centras Švėkšnoje; 

 Suvalkijoje (Sūduvoje) 2 – Kauno rajono tradicinių amatų centras; Vilkaviškio Tautinio kostiumo 

amatų centras „Audimo artelė“;  

 Dzūkijoje (Dainavoje) 4 – Pivašiūnų amatų centras; Amatų centras „Menų kalvė“; Rudaminos 

amatų centras; Dargužių amatų centras. 

 

 

Kiti 108 kultūros centrai (įsteigti savivaldybių) taip pat užsiima etninės kultūros veikla (tačiau daugumoje 

nėra EK specialistų):  

 Aukštaitijoje 47  kultūros centrai (visose 22 savivaldybėse yra po vieną ar kelis kultūros centrus, 

kuriuose vyksta tam tikra etnokultūrinė veikla) – Anykščių, Biržų, Joniškio, Jonavos, Žagarės,  Kaišiadorių, 

Kruonio, Palomenės, Rumšiškių, Žaslių, Žiežmarių, Babtų, Ramučių, Raudondvario, Kėdainių, 

Akademijos, Krakų, Šėtos, Truskuvos, Kupiškio, Molėtų, Linkuvos, Pakruojo, Panevėžio, Miežiškių, 

Krekenavos, Paįstrio, Liūdynės, Ėriškių, Vadoklių, Šilagalio,  Smilgių, Ramygalos, Raguvos, Tiltagalių, 

Pasvalio, Radviliškio, Baisogalos, Rokiškio, Širvintų, Švenčionių, Švenčionėlių, Pabradės, Ukmergės, 

Utenos, Visagino, Zarasų;  

 Žemaitijoje 24 kultūros centrai – Palangos kultūros ir jaunimo centras, Skuodo rajono, Šiaulių, 

Šiaulių miesto kultūros centras „Laiptų galerija“, Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centras, Telšių, 

Luokės, Varnių, Jurbarko, Mažeikių, Plungės, Kulių, Šateikių, Žemaičių Kalvarijos, Žlibinų, Raseinių,  

Šilalės, Kelmės, Pakražančio, Kražių M. K. Sarbievijaus, Tytuvėnų, Užvenčio, Tauragės; 

 Mažojoje Lietuvoje 9 kultūros centrai – Gargždų, Vėžaičių, Priekulės, Kretingalės, Veiviržėnų, 

Senųjų kaimo tradicijų kultūros centras, Kintų Vydūno kultūros centras, Pagėgių kultūros centras, Liudviko 

Rėzos kultūros centras; 

 Suvalkijoje (Sūduvoje) 14 kultūros centrų – Kalvarijos, Ežerėlio, Garliavos, Samylų, Kazlų Rūdos, 

Marijampolės, Balbieriškio, Jiezno, Stakliškių, Veiverių, Prienų KC ir jo padaliniai, Šakių, Suvalkijos 

(Sūduvos) kultūros centras (Vilkaviškio r.);  

 Dzūkijoje (Dainavoje) 10 kultūros centrų – Alytaus, Alytaus rajono kultūros centras ir jo skyriai, 

Birštono, Druskininkų, Elektrėnų, Vievio, Trakų, Lazdijų kultūros centras ir jo padaliniai, Šalčininkų, 

Varėnos kultūros centras ir jo padaliniai; 

 Kaune – Kauno kultūros centras;  

 Vilniuje etnokultūrine veikla užsiima 4 kultūros centrai – VšĮ kultūros ir švietimo centras Vilniaus 

mokytojų namai,  Vilniaus kultūros centras, Naujosios Vilnios kultūros centras, Grigiškių kultūros centras. 

 

EK populiarina 47 muziejai (dauguma įsteigti savivaldybių):  

 Aukštaitijoje 28 muziejai – A. Baranausko ir A. Vienuolio-Žukausko memorialinio muziejus, 

Biržų krašto muziejus „Sėla“, Ignalinos krašto muziejus, Jonavos kultūros centro muziejus, Kaišiadorių 
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muziejus, Kėdainių krašto muziejus, Kupiškio etnografijos muziejus, Molėtų krašto muziejus, Kalėdų eglės 

žaisliukų muziejus, Linų muziejus, Puziniškio (Gabrielės Petkevičaitės - Bitės gimtinė) muziejus, Juozo 

Zikaro muziejus, Juozo Tumo-Vaižganto ir knygnešių muziejus, Panevėžio kraštotyros muziejus, Pasvalio 

krašto muziejus, Rokiškio krašto muziejus, Šiaulėnų krašto muziejus, Daugyvenės kultūros istorijos 

muziejus, Nalšios muziejus, Ukmergės kraštotyros muziejus, Veprių krašto muziejus, Užugirio mokykla–

muziejus, Utenos kraštotyros muziejus,  Tauragnų krašto muziejus, Vytauto Valiušio keramikos muziejus, 

Laisvės kovų muziejus, Visagino „Verdenės“ gimnazijos Etnografijos ir mokyklos istorijos muziejus, 

Zarasų krašto muziejus; 

 Žemaitijoje 9 muziejai – Skuodo muziejus, Mažeikių muziejus, Šilalės Vlado Statkevičiaus 

muziejus, D. Poškos Baublių muziejus, K. Jauniaus klėtelė – muziejus, Upynos liaudies amatų muziejus. 

Jurbarko krašto muziejus, Raseinių krašto istorijos muziejus, Kelmės krašto muziejus; 

 Mažojoje Lietuvoje 3 muziejai – Gargždų krašto muziejus ir jo padaliniai, Klaipėdos m. 

savivaldybės Mažosios istorijos muziejus, Šilutės H. Šojaus muziejus; 

 Suvalkijoje (Sūduvoje) 4 muziejai – Antano ir Jono Juškų muziejus, Marijampolės krašto ir 

Lietuvos prezidento Kazio Griniaus muziejus, Prienų krašto muziejus ir jo padaliniai, Zanavykų muziejus; 

 Dzūkijoje 2 muziejai – Alytaus kraštotyros muziejus ir Lazdijų krašto muziejus; 

 Kauno mieste 1 – Kauno miesto muziejus; 

 Vilniuje ? – nepateikta duomenų. 

 

Kitos kultūros įstaigos, užsiimančios EK veikla (dauguma įsteigtos savivaldybių): 

 Aukštaitijoje 16 – Biržų rajono savivaldybės Jurgio Bielinio viešoji biblioteka, Panevėžio r. viešoji 

biblioteka, Ramygalos miesto biblioteka, Švenčionių rajono savivaldybės viešoji biblioteka, Ukmergės 

rajono savivaldybės Vlado Šlaito viešoji biblioteka, Siesikų pilis, Prezidento Antano Smetono dvaras, 

Smilgių etnografinė sodyba, A. ir M. Miškinių literatūrinė sodyba, Stačiūnų daugiafunkcis centras, 

Panemunėlio mokykla–daugiafunkcis centras, Pandėlio daugiafunkcis centras, Naujamiesčio kultūros 

centras–dailės galerija, Dusetų dailės galerija, Obelių socialinių paslaugų namai, Kaltanėnų ugdymo ir 

turizmo centras; 

 Žemaitijoje 4 – Šilalės rajono savivaldybės viešoji biblioteka, Jurbarko švietimo centras, Raseinių 

Marcelijaus Martinaičio viešoji biblioteka,  Kelmės rajono sav. Žemaitės viešoji biblioteka; 

 Mažojoje Lietuvoje 1 – Šilutės r. savivaldybės  F. Bajoraičio viešoji biblioteka; 

 Suvalkijoje (Sūduvoje) 4 – Kalvarijos savivaldybės viešoji biblioteka, Jurgio Dovydaičio viešoji 

biblioteka, Kazlų Rūdos Rimvydo Žigaičio menų mokykla, Prienų Justino Marcinkevičiaus viešoji 

biblioteka; 

 Dzūkijoje (Sūduvoje) 4 –  Jurgio Kunčino viešoji biblioteka, Kauno taikomosios dailės mokyklos 

Alytaus filialas, Lazdijų rajono savivaldybės viešoji biblioteka, Etnografinė Prano Dzūko sodyba. 

 Kaune ? – nepateikta duomenų; 

 Vilniuje ? – nepateikta duomenų. 

 

 

Saugomos teritorijos, populiarinančios EK (dauguma nepavaldžios savivaldybėms): 
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 Aukštaitijoje 2 parkai – Aukštaitijos nacionalinio parko ir Labanoro regioninio parko direkcija, 

Sirvėtos regioninis parkas; 

 Žemaitijoje 2 – Žemaitijos nacionalinis parkas ir Kurtuvėnų regioninis parkas. 

 Mažojoje Lietuvoje 3 – Kuršių nerijos nacionalinis parkas, Rambyno regioninis parkas, Nemuno 

deltos regioninis parkas; 

 Suvalkijoje (Sūduvoje) 4 – Kauno marių regioninis parkas, Panemunių regioninis parkas, Nemuno 

kilpų regioninis parkas, Vištyčio regioninis parkas; 

 Dzūkijoje (Dainavoje) 1 – Dzūkijos nacionalinio parko ir Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato 

direkcija. 

 

EK veikla užsiimančios įstaigos (apibendrinanti lentelė Nr. 1) 

Regionas EK kultūros 

centrai (tarp 

jų integruoti 

su kt. veikla) 

Tradicinių 

amatų 

centrai 

Kiti kultūros 

centrai, 

užsiimantys 

EK veikla 

Muziejai, 

užsiimantys 

EK veikla 

Kitos 

kultūros 

įstaigos 

vykdančios 

EK veiklas 

Parkai, 

užsiimantys 

EK veikla 

Aukštaitija  2 (1) 10 47 28 16 2 

Dzūkija 

(Dainava)  

– 4 10 2 4 1 

Mažoji 

Lietuva  

4 (2) 2 9 3 1 3 

Suvalkija 

(Sūduva)  

– 2 14 4 4 4 

Žemaitija  4 (1) 2 24 9 4 2 

Kaunas 1 - 1 1 ? - 

Vilnius 1 - 4 ? ? - 

Iš viso: 13 (5) 20 108 47 29 12 

 

Etnokultūrinis ugdymas 

EK švietimo įstaigose (apibendrinanti lentelė Nr. 2) 

Regionas EK krypties 

ikimokyklinės 

įstaigos 

Mokyklos, 

pasirinkusios EK kryptį 
Mokyklos, kuriose 

mokoma EK kaip 

atskiro dalyko 

Neformalaus 

švietimo mokyklos 

(muzikos, dailės), 

kuriose mokoma EK 

dalykų, specialybės 

Aukštaitija  11 savivaldybių turi 

EK krypties 

programas 

Nėra, mokyklose EK 

integruojama su kitais 

mokomaisiais dalykais 

5 mokyklos 3 savivaldybės nurodė 

2 mokyklas, kitos 

išvardino neformalaus 
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ikimokyklinėse 

ugdymo įstaigose 

vaikų švietimo 

programas, skirtas EK 

ugdymui 

Dzūkija 

(Dainava)  

EK krypties 

ikimokyklinių 

įstaigų nėra, tačiau 

esančiose įstaigose 

vykdoma EK veikla 

1 mokykla – Alytaus 

„Sakalėlio“ pradinė 

mokykla.   

 

5 mokyklos 2 mokyklos 

Mažoji 

Lietuva  

1 lopšelis-darželis 

(Šilutės lopšelis-

darželis „Pušelė“) 

1 mokykla (Klaipėdos 

Sendvario progimnazija). 

Kitose EK integruojama į 

ugdymo turinį 

2 mokyklos Duomenų nėra 

Žemaitija  Nurodyti 6 lopšeliai-

darželiai, kiti turi EK 

programas ir vykdo 

EK veiklas 

1 mokykla (Šiaulių r. 

Raudėnų mokykla-

daugiafunkcis centras). 

Kitose EK integruojama į 

kitus dalykus 

2 mokyklos turi 

privalomą dalyką,  

4 – pasirenkamąjį. 

Visos savivaldybės 

išvardino neformalaus 

vaikų švietimo 

programas, skirtas EK 

ugdymui 

Suvalkija 

(Sūduva)  

2 lopšeliai-darželiai, 

kiti integruoja arba 

grupėse vykdomas 

kryptingas EK 

ugdymas 

1 mokykla (Prienų rajono 

Skriaudžių pagrindinė 

mokykla), kitose EK 

integruojama į kitus 

mokomuosius dalykus 

2 mokyklos, kitose 

EK integruojama į 

kitus mokomuosius 

dalykus 

Duomenų nėra 

Kauno m.     

Iš viso: 19 ? 4 20 6 ? 

 

Vilniaus m. savivaldybė duomenų nepateikė duomenų šiuo klausimu. 

 

 

EK krypties ikimokyklinės įstaigos: 

 Aukštaitijos savivaldybės nenurodė nė vienos EK krypties švietimo įstaigos. 11 savivaldybių iš 22 

paminėjo, kad įgyvendina EK krypties programas ikimokyklinėse ugdymo įstaigose; 

 Dzūkijos (Dainavos) savivaldybėse EK krypties ikimokyklinių įstaigų nėra, tačiau esančiose 

įstaigose vykdoma etnokultūrinė veikla; 

  Mažojoje Lietuvoje veikia 1 EK krypties lopšelis-darželis (Šilutės lopšelis-darželis „Pušelė“); 

 Žemaitijoje nurodyti 6 EK kryptį pasirinkę lopšeliai-darželiai, kiti turi EK programas ir vykdo EK 

veiklas  

 Suvalkija (Sūduva) nurodė, kad turi 2 EK krypties lopšelius-darželius, kiti EK integruoja arba 

atskirose grupėse vykdomas kryptingas etnokultūrinis ugdymas..  

Taigi remiantis iš savivaldybių gautais atsakymais, Lietuvoje yra 9 lopšeliai-darželiai, pasirinkę EK 

ugdymo kryptį. Kitos ikimokyklinės ugdymo įstaigos įgyvendina EK programas, vykdo EK veiklą arba 

atskirose grupėse vykdomas kryptingas etnokultūrinis ugdymas. 

 

Mokyklos, pasirinkusios EK kryptį: 
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 Aukštaitijoje tokių mokyklų nėra; 

  Dzūkija (Dainava) nurodė 1 mokyklą – Alytaus „Sakalėlio“ pradinę mokyklą; 

 Suvalkija (Sūduva) nurodė 1 mokyklą – Prienų rajono Skriaudžių pagrindinę  mokyklą; 

 Mažoji Lietuva nurodė 1 mokyklą – Klaipėdos Sendvario progimnaziją; 

 Žemaitija nurodė 1 mokyklą – Šiaulių r. Raudėnų mokyklą-daugiafunkcį centrą.    

Remiantis iš savivaldybių gautais atsakymais, Lietuvoje yra 4 mokyklos, pasirinkusios EK kryptį. 

Kitose mokyklose etnokultūrinio ugdymo programa integruojama į kitus mokomuosius dalykus. Kiek tokių 

mokyklų yra, savivaldybės duomenų nepateikė. 

 

Mokyklos, kuriose mokoma EK kaip atskiro dalyko: 

 Aukštaitijos savivaldybės nurodė 5 mokyklas – Kaišiadorių r. Žiežmarių mokykla-darželis 

„Vaikystės dvaras“, Kauno r. Domeikavos gimnazija, Kėdainių r. Labūnavos pagrindinė mokykla, Pakruojo 

r. Žeimelio gimnazijos 5 kl. moksleiviams skirtas EK modulis „Atverkime senolių skrynią“, Panevėžio r. 

sav. Muzikos mokykla); 
 Dzūkijos (Dainavos) savivaldybės nurodė 5 mokyklas – Druskininkų M. K. Čiurlionio meno 

mokykla, Elektrėnų sav. Kietaviškių progimnazija (5–6 klasėse EK mokoma kaip pasirenkamojo dalyko); 

Lazdijų r. Šventežerio mokykla (1 pamoka per sav. 9 kl., pasirenkamasis dalykas), Šalčininkų r. Eišiškių S. 

Rapalionio gimnazija, Šalčininkų r. Dieveniškių „Ryto“ gimnazija); 
 Mažoji Lietuva turi 2 mokyklas – Šilutės r. Švėkšnos Saulės gimnazija, Šilutės r. Katyčių pagrindinė 

mokykla); 
 Žemaitijos savivaldybės nurodė 6 mokyklas – privalomą EK dalyką turi 2 mokyklos (Palangos 

senoji gimnazija, Šiaulių r. Raudėnų mokykla-daugiafunkcis centras 5–6 kl.), 4 – pasirenkamąjį (Kretingos 

r. Vydmantų gimnazija (5–6 kl. su integruotu žemaičių tarmės mokymu), Skuodo r. Mosėdžio gimnazija (7 

kl. 1 pasirenkamoji pamoka), Jurbarko r. Seredžiaus Stasio Šimkaus mokykla-daugiafunkcis centras, 

Jurbarko r.  Skirsnemunės Jurgio Baltrušaičio pagrindinė mokykla). 
 Suvalkijoje (Sūduvoje) yra 2 mokyklos – Kalvarijos sav. Sangrūdos gimnazija, Prienų r.  Skriaudžių 

pagrindinėje mokykloje EK kaip atskiras dalykas mokoma 5–6 kl.), kitose etnokultūrinio ugdymo programa 

integruojama į kitus mokomuosius dalyku; 
Remiantis iš savivaldybių gautais atsakymais, Lietuvoje yra iš viso 20 mokyklų, kuriose EK mokoma 

kaip atskiro dalyko. Deja, nėra tikslesnių duomenų, kiek mokyklų EK dalyką turi privalomą, kiek – 

pasirenkamąjį. 

 

Neformalaus švietimo mokyklos (muzikos, dailės), kuriose mokoma EK dalykų, specialybės: 

 Aukštaitijos 2 savivaldybės nurodė 2 tokias mokyklas – Panevėžio r. sav. Muzikos mokykla ir 

Utenos meno mokykla), kitos išvardijo neformalaus vaikų švietimo programas, skirtas etnokultūros 

ugdymui, būrelius, edukacijas; 

  Dzūkijoje (Dainavoje) 2 mokyklos – Varėnos J. Čiurlionytės menų mokykla vykdo Folklorinio 

dainavimo dalyko programą, Druskininkų Mikalojaus Konstantino Čiurlionio meno mokyklos Dailės 

skyriuje yra EK programa 

Kitų regionų savivaldybės arba nepateikė jokių duomenų (Mažosios Lietuvos ir Suvalkijos (Sūduvos), 

arba išvardijo neformalaus vaikų švietimo programas, skirtas etnokultūros ugdymui (Žemaitija). 

Remiantis iš savivaldybių gautais atsakymais, Lietuvoje yra 4 neformalaus švietimo mokyklos 

(muzikos, dailės), kuriose mokoma EK dalykų, specialybės. Bet skaičius nėra tikslus, nes toli gražu ne visos 

savivaldybės atsakė į šį klausimą. 
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Neformalaus ugdymo programos (apibendrinanti lentelė Nr. 3) 

 

Regionas Neformalaus 

vaikų švietimo 

programos, 

skirtos EK 

ugdymui 

„Kultūros 

paso“ 

programos, 

skirtos EK 

ugdymui 

Regione 

surengtos 

EK 

vasaros 

stovyklos 

Seminarai EK ugdymo 

tema 

Kitos EK edukacijos 

regione 

Aukštaitija  111  106 35 288 (kai kurios 

savivaldybės įtraukė į tą 

skaičių visas edukacijas) 

652 (dauguma 

savivaldybių įtraukė 

visas edukacijas, visus 

renginius, šventes; kai 

kurios tikslaus skaičiaus 

nenurodė) 

Dzūkija 

(Dainava)  

34 40 18 478 (seminarai, kitos 

edukacijos, renginiai; tik 

Lazdijų r. įvardijo 2 

seminarus, Trakų r. – 1 

seminarą, visi kiti 

pateikė bendrus 

skaičius) 

30 

Mažoji 

Lietuva  

26 43 7 643 (seminarai ir kitos 

etnokultūrinės 

edukacijos 

47 

Suvalkija 

(Sūduva)  

56 47 22 66 seminarai (kai kurios 

savivaldybės įtraukė į tą 

skaičių visas edukacijas) 

16 

Žemaitija  38 61 20 209 (įtraukiant 

edukacijas) 

113 

Iš viso: 265 297 102 1684 ? 858 ? 

 


