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AUKŠTAITIJOS METŲ MINĖJIMO 2023 METAIS VEIKSMŲ PLANAS 
 

Eil. 

Nr. 
Priemonės pavadinimas Priemonės vykdytojai 

Vykdymo 

terminas 

1.Viešinimo darbai 

1.1. Aukštaitijos metų ženklo sukūrimas EKGT ir Aukštaitijos regioninė 

etninės kultūros globos taryba 

(toliau – AREKGT) 

I ketvirtis 

1.2. Aukštaitijos metų renginių gido 

parengimas ir paskelbimas 

EKGT ir AREKGT I ketvirtis 

1.3. Aukštaitijos metus anonsuojančio 

vaizdo klipo sukūrimas ir siūlymo 

teikimas dėl transliavimo 

EKGT ir AREKGT 

 

I ketvirtis 

1.4. Informacijos apie Aukštaitijos metų 

renginius teikimas LRT laidoms 

(„Labas rytas“ ir kt.) ir regioninei 

žiniasklaidai, reportažų rengimas  

EKGT ir AREKGT 

 

Visi metai 

1.. Informacijos apie Aukštaitijos metus 

ir jiems skirtus renginius internetinėse 

svetainėse ir socialiniuose tinkluose 

skleidimas 

Kultūros ministerija,  

EKGT ir AREKGT, 

regiono savivaldybės 

Visi metai 

2. Pagrindiniai atmintinų Aukštaitijos metų renginiai 

2.1. Aukštaitijos atmintinų metų 

atidarymo ir Nacionalinės Jono 

Basanavičiaus premijos laureato 

pagerbimo iškilmės 

Nalšios muziejus,  

Švenčionių miesto kultūros 

centras,  

EKGT ir AREKGT 

Vasario 24 d. 

2.2. Rasos Kernavėje  Širvintų rajono savivaldybės 

kultūros centras  

Birželio 23 d.  

2.3. XX tarptautinė tradicinių šokių 

stovykla Aukštaitijoje 

Lietuvių etninės kultūros draugija Rugpjūčio 2–6 

d. 

2.4. Aukštaitijos regiono sutartinių šventė 

„Sutarjėla“ 

Krekenavos kultūros centras   Rugsėjis 

2.5. Konferencija „Aukštaitiškos 

tapatybės paieškos“ 

Panevėžio kraštotyros muziejus Lapkričio 23 d. 

2.6. Aukštaitijos atmintinų metų 

užbaigimo renginys Seime 

(konferencija, paroda „Aukštaitijos 

tautinio paveldo klodai“ ir koncertas) 

EKGT ir AREKGT Gruodis 

3. Kiti renginiai, skirti Aukštaitijos metams 

3.1. Tautinių drabužių konkursas „Išausta 

tapatybė“ (rajoninis turas), skirtas 

Aukštaitijos metams 

Jonavos kultūros centras Sausio 18 d. 

3.2. Patriotinių dainų koncertas, skirtas 

Aukštaitijos metams  

Kupiškio rajono savivaldybės 

kultūros centras 

Sausio 27 d. 
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Eil. 

Nr. 
Priemonės pavadinimas Priemonės vykdytojai 

Vykdymo 

terminas 

3.3. Lietuvos vaikų ir mokinių – lietuvių 

liaudies kūrybos atlikėjų – konkurso 

„Tramtatulis“ Aukštaitijos regiono 

savivaldybių atrankos turai  

Aukštaitijos regiono savivaldybės Vasaris – kovas  

3.4. Aukštaitijos vardo pagarsinimo 700 

metų sukakčiai ir A. Sabaliausko—

Žalios Rūtos 150-osioms gimimo 

metinėms paminėti skirtas 

Valstybinio dainų ir šokių ansamblio 

„Lietuva“ ir Biržų kultūros centro 

folkloro ansamblio „Siaudela“ 

jungtinis koncertas 

Biržų kultūros centras Kovo 9 d. 

3.5. Aukštaitijos regiono vaikų ir 

suaugusiųjų armonikininkų 

varžytuvės 

Širvintų rajono savivaldybės 

kultūros centras 

Balandis 

3.6. Atvelykio šventė, skirta Aukštaitijos 

metams 

Utenos kultūros centras Balandžio 16 d. 

3.7. Jorės šventė Kulionyse, skirta 

Aukštaitijos metams 

Žaliųjų klubas „Gojus“, 

Molėtų krašto muziejus 

Balandžio 29-30 

d. 

3.8. Aukštaitijos regiono tradicinių kapelų 

šventė – varžytuvės „Prie 

aukštaitiškos klėtelės“ 

Panevėžio rajono Smilgių kultūros 

centras 

Gegužė 27 d. 

3.9. Vaizdo filmo „Biržų krašto sutartinės 

– nematerialaus kultūros paveldo 

vertybė“ pristatymas ir koncertinė 

programa „Žalios gražios“ Biržų 

pilies menėje, skirta Aukštaitijos 

metams ir A. Sabaliausko-Žalios 

Rūtos 150-osioms gimimo metinėms 

paminėti 

Biržų rajono savivaldybė, 

Biržų švietimo pagalbos tarnyba 

Birželis 

3.10. Valstybės diena, skirta Aukštaitijos 

metams 

Utenos kultūros centras Liepos 6 d. 

3.11. Respublikinis sutartinių festivalis 

SUTARYSMA ant Mažųjų Žinėnų 

piliakalnio 

Jonavos r. savivaldybės kultūros 

centras 

Liepos 15 d. 

3.12. Šventė „Aukštaitiošks sambars“ Pakruojo kultūros centras Rugpjūčio 15 d. 

3.13. Utenos miesto šventė, skirta 

Aukštaitijos metams 

Utenos kultūros centras Rugpjūčio 20–

26 d. 

3.14. Tarptautinis folkloro festivalis, 

skirtas A. Sabaliausko-Žalios Rūtos 

150-osioms gimimo metinėms 

paminėti „Linksmis sodžis ir 

spakainas, mes dainuosim be 

atmainos“ 

Biržų kultūros centras Rugsėjo 2 d. 

3.15. Aukštaitijos regioninis folkloro 

festivalis „Į Vidurio Lietuvą susiėję“ 

Kėdainių kultūros centras Rugsėjis 
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Eil. 

Nr. 
Priemonės pavadinimas Priemonės vykdytojai 

Vykdymo 

terminas 

3.16. Aukštaitijos kaimo kapelų varžytuvės 

„Kaimynėli, būki svečias“ 

Širvintų rajono savivaldybės 

kultūros centras 

Lapkritis 

4. Aukštaitišką tapatybę atspindintys tradiciniai ir kiti renginiai 

4.1. Aukštaitijos regiono liaudiškos 

muzikos kapelų šventė „Mutieja rats“ 

Panevėžio rajono Paįstrio kultūros 

centras 

Vasario 25 d. 

4.2. „Juozapinės aukštaitiškai“ Švenčionių miesto kultūros centras Kovo 19 d. 

4.3. Armonikierių šventė „Stasiuka 

armoniok“ 

Pakruojo kultūros centras Gegužės 14 d. 

4.4. Panevėžio rajono vaikų ir jaunimo 

folkloro atlikėjų šventė „Sekminės“ 

Panevėžio rajono Smilgių kultūros 

centras 

Gegužės 27 d. 

4.5. Respublikinė tradicinė folkloro 

šventė Kirnaičiuose „Giesmės ir 

dainos švenčiausiai mergelei Marijai“ 

Joniškio kultūros centras Gegužės 28 d. 

4.6. Folkloro ansamblių šventė „Sekminės 

Paberžėje“ 

Akademijos kultūros centras Gegužė 

4.7. Tradicinis Panevėžio rajono folkloro 

atlikėjų festivalis „Par šilalį jojo“ 

Panevėžio rajono Miežiškių 

kultūros centras 

Gegužė 

4.8. Tradicinė folkloro šventė „Žiemgala“ Pakruojo kultūros centras Birželio 3 d. 

4.9. Tradicinių muzikos instrumentų 

ansamblio „Kupiškio krošto 

muzikontai“ gimtadienio šventė 

Kupiškio rajono savivaldybės 

kultūros centras 

Birželio 10 d. 

4.11. Etninių renginių ciklas – folkloro 

festivalis „Vasaros saulėgrįža 

Joniškyje“. 

Joniškio kultūros centras Birželio 1–23 d. 

4.12. Mugė pas aukštaičius Radviliškio etninės kultūros ir 

amatų centras 

Birželio 23 d. 

4.13. „Aukštaitijos Nacionalinio parko 

ypatumai“ – susitikimas su 

gamtininku, literatu dr. Broniumi 

Šablevičiumi  

Utenos A. ir M. Miškinių viešosios 

bibliotekos Tauragnų padalinys 

Birželis 

4.14. Istorijų pasakorių konkursas tarmiškai Pasvalio Mariaus Katiliškio viešoji 

biblioteka 

III ketvirtis 

4.15. Žolinė Aukštaitijos kaime Lietuvos liaudies buities muziejus III ketvirtis 

4.16. Tarptautinis amatų ir folkloro 

festivalis „Vilnonės dienos“ Raubonių 

skyriuje 

Pasvalio kultūros centras Rugpjūčio 26 d. 

4.17. Tarptautinis folkloro festivalis 

,,Nemirštanti tautos gaida“ 

Baisogalos kultūros centras Rugpjūtis 

4.18. Amatininkų šventė „Linų dienos“ Panevėžio rajono Upytės tradicinių 

amatų centras 

Rugsėjo 15 d. 

4.19. Senasis lietuvių sportinis žaidimas 

„Ripka Aukštaitijoje“ ir folkloro 

atlikėjų programa 

Panevėžio rajono Ėriškių kultūros 

centras 

Rugsėjo 22 d. 

4.20. Rudens Lygiadienio – Alutinio bei 

folkloro ir senųjų amatų šventė „Baltų 

Kupiškio rajono savivaldybės 

kultūros centras 

Rugsėjo 22 d. 
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Eil. 

Nr. 
Priemonės pavadinimas Priemonės vykdytojai 

Vykdymo 

terminas 

vienybės diena“ ant Kupiškio 

piliakalnio 

4.21. Šventė „Užtraukim aukštaitišką 

dainą“ 

Radviliškio etninės kultūros ir 

amatų centras 

Spalio 14 d. 

4.22. Respublikinė tradicinė folkloro 

ansamblių šventė Kirnaičiuose 

„Subatos vakarėly“. 

Joniškio kultūros centras Spalis 

4.23. Vaikų ir jaunimo folkloro festivalis 

„Ant Smilgelės krantelio“ 

Krakių kultūros centras Spalis 

4.24. Tradicinio folkloro ir kulinarinio 

paveldo šventė „Pyraginės“ 

Pasvalio kultūros centras 

(Valakėlių skyrius) 

Lapkričio 18 d. 

4.25. Jonavos rajono suaugusiųjų folkloro 

ansamblių, tradicinių ir liaudiškų 

kapelų, pavienių muzikantų ir 

pasakotojų šventė-konkursas „Trenk 

polkutę!" 

Jonavos kultūros centras Lapkričio 18 d. 

4.26. Švenčionių rajono cimbolininkų 

koncertas 

Švenčionėlių miesto kultūros 

centras 

Lapkričio 22 d. 

4.27 Tradicinė folkloro šventė AUŠTA 

AUŠRELA 

Rokiškio kultūros centras Lapkričio 26 d. 

5. Parodos 

5.1. Biržų tautodailininkų darbų paroda, 

skirta Aukštaitijos atmintiniems 

metams 

Biržų krašto muziejus „Sėla“ Kovas 

5.2. Irenos Onos Vilienės pintinių juostų 

paroda 

Panevėžio rajono Upytės tradicinių 

amatų centras 

Kovas 

5.3. Pakruojo krašto tautodailės darbų 

paroda 

Pakruojo kultūros centras Kovas 

5.4. Paroda „Aukštaičių pintinės juostos: 

spalvos ir žmonės“ (nuo 2022 m. 

rugsėjo 30 d. iki 2023 m. kovo 21 d.) 

Panevėžio kraštotyros muziejus I ketvirtis 

5.5. Panevėžio tautodailininkų paroda 

„Panevėžys laiko tėkmėje 2“, 

tautodailininko Alberto Valikonio 

paroda „Užgavėnių kaukės“ 

Pasvalio krašto muziejus I ketvirtis 

5.6. Paroda „Aukštaitiškosios tapatybės 

ženklai tekstilėje“ 

Jonavos r. savivaldybės kultūros 

centro Krašto muziejus 

Kovas-balandis 

5.7. Paroda „Aukštaičių vestuvės: 

tradicijos kismas“, skirta Aukštaitijos 

metams 

Panevėžio kraštotyros muziejus Kovo 30 d. –  

spalio 5 d 

5.8. Sauliaus Alejūno gamtos fotografijų 

paroda „Aukštaitijos gamta“ 

Joniškio rajono savivaldybės J. 

Avyžiaus viešoji biblioteka 

Balandis 

5.9. Utenos rajono  tautodailininkų paroda Utenos kraštotyros muziejus Balandžio 4 – 

gegužės 6 d. 
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Eil. 

Nr. 
Priemonės pavadinimas Priemonės vykdytojai 

Vykdymo 

terminas 

5.10. Lietuvos tautodailininkų sąjungos 

Pasvalio skyriaus narių kūrybinių 

darbų ataskaitinė paroda 

Pasvalio krašto muziejus Balandis-

birželis 

5.11. Literatūros paroda „Aukštaitijos 

lygumos“ 

Joniškio rajono savivaldybės J. 

Avyžiaus viešoji biblioteka 

Gegužė 

5.12. Aukštaitiškų pintinių juostų paroda 

„Aukštaičių pintinės juostos: spalvos 

ir žmonės“ 

Rokiškio krašto muziejus Birželis 

5.13. Paroda „Aukštaitiški raštai“. Radviliškio etninės kultūros ir 

amatų centras 

Birželis 

5.14. Paroda „Tautinių raštų paieškos 

Pasvalio krašto gyventojų buityje“ 

Pasvalio krašto muziejus Liepa–rugsėjis 

5.15. Zarasų krašto liaudies meno kūrėjų 

darbų paroda ,,Sėlių krašto margi 

raštai“. 

Zarasų krašto muziejus Rugsėjis 

5.16. Paroda „Tylūs istorijos liudytojai“ 

(Narkūnų piliakalnio ir senkapių 

radiniai) 

Tradicinių amatų centras 

„Svirnas“ 

 

Rugsėjis 

5.17. Tautodailininko (kalvio) Sauliaus 

Kronio jubiliejinė paroda 

Biržų krašto muziejus „Sėla“ Spalis 

5.18. Jonavos krašto tautodailės darbų 

paroda, skirta Aukštaitijos metams 

paminėti 

Jonavos r. savivaldybės kultūros 

centro Krašto muziejus 

Spalis-lapkritis 

5.19. Tautodailininkų ir tradicinių 

amatininkų darbų paroda 

„Aukštaitiški ornamentai liaudies 

mene“ 

Nalšios muziejus Spalis-lapkritis 

5.20. Pasvalio krašto tautodailininkų 

jubiliejinės personalinės parodos 

Pasvalio krašto muziejuje Sausis–gruodis 

5.21. Fotografijų paroda „Šiaudų šviesos 

istorija“ 

Naujamiesčio kultūros centras-

dailės galerija 

Sausis–gruodis 

5.22. Paroda „ Kūrybos labirintuose- 

langinės“ 

Panevėžio rajono Tiltagalių 

kultūros centras 

Sausis–gruodis 

6. Edukaciniai renginiai 

6.1. Edukacija II-V klasių mokiniams 

„ETNO kilimo raštuose gamta, 

tautosaka, aprėdai“ 

Biržų rajono savivaldybės Jurgio 

Bielinio viešoji biblioteka 

Sausis–gruodis 

6.2. Edukaciniai užsiėmimai „Šiaudų 

chaosas virsta puošmena“ 

Naujamiesčio kultūros centras-

dailės galerija 

Sausis–gruodis 

6.3. Edukacinės programos  

„Aukštaičių tautinis kostiumas“ 

Panevėžio rajono Upytės tradicinių 

amatų centras 

Sausis–gruodis  

6.4. Lietuvių kalbos dienos: aukštaitiškų 

žodžių mugė 

Rokiškio rajono savivaldybės 

Juozo Keliuočio viešoji 

bibliotekoje 

Vasario 16 – 

kovo 11 d. 

6.5. „Etnokultūra kitaip: malonūs 

atradimai savame krašte“ – virtualūs 

Utenos A. ir M. Miškinių viešoji 

biblioteka ir jos kaimo padaliniai. 

I ketvirtis 
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Eil. 

Nr. 
Priemonės pavadinimas Priemonės vykdytojai 

Vykdymo 

terminas 

pabėgimo kambariai Aukštaitijos 

etnokultūrai pažinti 

6.6. Folklorinis edukacinis renginys 

„Pavasario sutartinės ir dainos“   

Utenos A. ir M. Miškinių viešosios 

bibliotekos Aukštakalnio 

padalinys 

Kovas 

6.7. Edukacinių programų ciklas „Velykų 

būgno mušimo tradicija 

Aukštaitijoje“ 

Panevėžio rajono Vadoklių 

kultūros centras 

Kovo 20 –

balandžio 9 d. 

6.8. Edukacija „Aukštaitiški margučiai“ Radviliškio etninės kultūros ir 

amatų centras 

Balandis 

6.9. Edukacinių programų ciklas 

„Kaišiadoriečiai – dzūkai ar 

aukštaičiai?“ 

Kaišiadorių kultūros centras Balandžio–

spalio mėn. 

6.10. Edukacinė programa „Aukštaitiška 

sodyba“ 

Panevėžio rajono Smilgių kultūros 

centras 

Balandžio 15 – 

spalio 15 d. 

6.11. Biržiečių tarmės diktantas Biržų rajono savivaldybės Jurgio 

Bielinio viešoji biblioteka 

Gegužės 6 d. 

6.12. Sekminėms skirtas renginys 

edukacija – koncertas „Instrumentai, 

kuriais grojo aukštaičiai“ 

Utenos kraštotyros muziejus Gegužės 25 d. 

6.13. Projekto ,,Amatininkai vaikams“ 

veiklos 

Panevėžio rajono Upytės tradicinių 

amatų centras 

Gegužė – 

birželis 

6.14 Viktorinų ciklas mokiniams, skirtas 

Aukštaitijos metams 

Žagarės kultūros centras I–II ketvirčiai 

6.15. Edukacinis renginys ir paroda – 

„Auksinio šiaudo paslaptys“ 

Rokiškio krašto muziejus Liepos 8 d. 

6.16. Edukacinių programų ciklas „Atrask 

Aukštaitiją!”  

Pasvalio krašto muziejus Liepa–rugsėjis 

6.17. Etnokultūrinių edukacijų ciklas 

vaikams ir jaunimui (projekto 

„Etnokultūrinė laboratorija – šaknys“ 

dalis) 

Žagarės kultūros centras Rugpjūtis 

6.18. Kūrybinių darbų konkursas vaikams 

„Aukštaitiška lėlė“. 

Radviliškio etninės kultūros ir 

amatų centras 

Spalis 

6.19. Seminaras aukštaitiškų juostų 

pynėjoms  

Panevėžio kraštotyros muziejus 2023 m. 

lapkričio 5 d. 

6.20 Konkursas vaikams „Mano 

aukštaitiškos šaknys“. 

Radviliškio etninės kultūros ir 

amatų centras 

2023-04-10 iki 

2023-05-12 

7. Ekspedicijos, žygiai, maršrutai 

7.1. Etno žygis „Atsimink, atmintie, 

laisvę tautai atnešusį laiką“ 

Trumpaičiuose, Aukštaitijos 

šviesuolio Mato Slančiausko 

tėviškėje. 

Joniškio kultūros centras Kovo 11 d. 

7.2. Išvyka dviračiais „Kur Žaliaduonių 

gegužės lakiota“ Antano Miškinio 

A.ir M. Miškinių literatūrinė-

etnografinė sodyba  

Liepa 
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Nr. 
Priemonės pavadinimas Priemonės vykdytojai 

Vykdymo 

terminas 

novelių knygoje „Žaliaduonių 

gegužė“ minėtomis vietomis: 

Tauragnai – Juknėnai – Vajasiškis – 

Salakas – Zarasai 

 

7.3. Folklorinė ekspedicija Utenos rajono 

Tauragnų seniūnijoje 

Utenos kraštotyros muziejus Liepos 25–29 d. 

8. Leidybinės veiklos 

8.1. „Taip kalbėjo mūsų senoliai“ (XIX a. 

pab. – XX a. I pusės Biržų krašto 

buitinės kalbos žodyno leidyba) 

Biržų rajono savivaldybės Jurgio 

Bielinio viešoji biblioteka 

I–IV ketvirčiai 

8.2. Nematerialaus kultūros paveldo 

,,Keptinis alus“ ir ,,Kantičkinis 

giedojimas“ video filmo leidyba 

Rokiškio rajono savivaldybė II–IV ketvirčiai 

8.3. Konferencijos „Aukštaitiškos 

tapatybės paieškos“ pranešimų 

leidinys 

Panevėžio kraštotyros muziejus Lapkritis 

 

___________________ 

 
 

 

 

 

 

 


