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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 2004 m. lapkričio 2 d. nutarimas 

Nr. IX-2532 „Dėl Etninės kultūros globos tarybos nuostatų patvirtinimo“, 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 – skatinti etninės kultūros plėtotę, laiduojančią tautinio tapatumo ir 

savimonės išsaugojimą bei stiprinimą, savarankišką ir lygiavertį Lietuvos dalyvavimą 

pasaulio tautų kultūriniame gyvenime.  

Funkcijos ir kompetencija: teikti išvadas Seimui ir Vyriausybei apie strateginius 

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

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

išvadas ir pasiūlymus valstybės institucijoms etninės kultūros klausimais; vertinti etninės 

kultūros globos politikos ir strategijos įgyvendinimo programas, teikti siūlymus valstybės 

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

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

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

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

globos idėjas į švietimo programas; inicijuoti Lietuvos etnografinių kaimų išsaugojimo 

ilgalaikės programos rengimą ir padėti Vyriausybei prižiūrėti jos įgyvendinimą; inicijuoti 

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

padėti Vyriausybei prižiūrėti etninės kultūros paveldo inventorizavimą; tvirtinti regioninių 

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

apie EKGT veiklą. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

nutarimu Nr.  XII-759. 

2016 m. vietoj Eugenijaus Jovaišos (jam atsistatydinus) buvo patvirtintas 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“ (naują personalinę Tarybos sudėtį žr. 1 priede).  

Lietuvos etnografiniuose regionuose veikia EKGT padaliniai – regioninės etninės 

kultūros globos tarybos:  

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

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

(Dainavos) taryba),  

http://www3.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=7025&p_d=34972&p_k=1
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=357951
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 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 2016 m. – 118 narių (personalinę regioninių tarybų 

sudėtį žr. 2 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“ Etninės kultūros 

globos tarybos  sekretoriato didžiausias leistinas valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių 

pagal darbo sutartis, pareigybių skaičius – 12. 

  

I. ETNINĖS KULTŪROS GLOBOS TARYBOS VEIKLA 2016 M. 

 

2016 metai buvo tretieji šios kadencijos EKGT veiklos metai.  

Iš viso surengta 10 EKGT posėdžių (jų protokolų santraukas žr. 3 priede), kurie vyko 

kas mėnesį (išskyrus liepos ir rugpjūčio mėn.), 17 regioninių tarybų posėdžių (jų protokolų 

santraukas žr. 5 priede). Be to, buvo surengtas bendras išplėstinis EKGT ir regioninių tarybų 

atstovų posėdis (protokolo santrauką žr. 6 priede). 

2016 m. EKGT veikla buvo grindžiama 2016 m. kalendoriniu veiklos planu, patvirtintu 

EKGT 2015-12-15 nutarimu Nr. TN-7 (žr. 4 priedą). Toliau pateikiama ataskaita palyginant 

suplanuotus ir 2016 m. įgyvendintus EKGT darbus.  
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1. EKGT SUPLANUOTŲ UŽDAVINIŲ 2016 M. ĮGYVENDINIMAS 

 

Tema Suplanuoti 

darbai 

Neplaniniai 

darbai 

Veiklos produktai1 EKGT siūlymų ir sprendimų 

realizacija 

1. EKGT 2016 

m. strateginis 

veiklos planas 

EKGT 2016  m. 

strateginio ir 

kalendorinio 

veiklos planų 

tvirtinimas 

 EKGT 2015-12-15 nutarimu Nr. TN-7 patvirtino Etninės kultūros globos tarybos 

kalendorinį veiklos planą. 

2016-01-12 EKGT posėdyje buvo bendru sutarimu pritarta EKGT 2016-2018 m. 

strateginiam veiklos planui. 

2016-03-08 EKGT posėdyje buvo bendru sutarimu patvirtintas Etninės kultūros 

tęstinumo ir kaitos tyrimų 2016–2022 metų programos (toliau – EK tyrimų 

programa) įgyvendinimo tvarkos aprašas (2016-03-08 nutarimas Nr. TN-2), 

programos koordinavimo tarybos nuostatai (2016-03-08 nutarimas Nr. TN-3) ir 

personalinė sudėtis (pirmininkas Virginijus Jocys, nariai – Tojana Račiūnaitė, Emilija 

Bugailiškienė, Rasa Paukštytė-Šaknienė ir Algirdas Sakalauskas) (2016-03-08 

nutarimas Nr. TN-4). 

2016-01-28 Suvalkijos (Sūduvos) taryba patvirtino Suvalkijos (Sūduvos) tarybos 

2016 m. veiklos planą.  

2016-02-01 Žemaitijos regioninė taryba patvirtino Žemaitijos tarybos 2016 metų 

veiklos planą. 

2016-04-04 Mažosios Lietuvos taryba patvirtino Mažosios Lietuvos tarybos 2016 m. 

veiklos planą. 

2016-04-07 Aukštaitijos regioninė taryba patvirtino Aukštaitijos tarybos 2016 m. 

veiklos planą. 

2016-04-12 EKGT posėdyje nutarta iki 2016-05-09 atrinkti ekspertus EK tyrimų 

programos įgyvendinimui. 

2016-04-28 Dzūkijos (Dainavos) taryba patvirtino Dzūkijos (Dainavos) regioninės 

etninės kultūros globos tarybos 2016 m. veiklos planą. 

2016-09-29 bendrame regioninių tarybų posėdyje buvo aptartas EK tyrimų 

programos įgyvendinimas. 

 

                                                 
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 produktai1 EKGT siūlymų ir sprendimų 

realizacija 

2016-11-08 EKGT posėdyje svarstytos EK tyrimų programos įgyvendinimo 2017 m. 

temos. 

2016-12-13 EKGT posėdyje aptartas EKGT 2017 m. kalendorinio veiklos plano 

projektas, jam iš esmės pritarta planuojant užbaigti jo redagavimą atsižvelgiant į el. 

paštu atsiųstas EKGT narių pastabas. 

2016-12-13 EKGT posėdyje patvirtintos EK tyrimų programos įgyvendinimo 2017 

m. temos: 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. 

2. Etninės 

kultūros plėtrą 

reglamentuojan

tys teisės aktai 

2.1. Etninės 

kultūros plėtros 

prioritetų 2016 m. 

nustatymas ir 

sklaida 

 EKGT 2015-12-15 nutarimu Nr. TN-6 patvirtino 2016 metų etninės kultūros plėtros 

prioritetų sąrašą. 

2016-05-10 EKGT posėdyje svarstytos etninės kultūros plėtros gairės ir nutarta su 

jomis supažindinti plačiąją visuomenę. 

2016-11-08 EKGT posėdyje svarstyti galimi 2017 metų etninės kultūros plėtros 

prioritetai. 

2016-12-13 EKGT posėdyje buvo patvirtinti 2017 metų etninės kultūros plėtros 

prioritetai: 1) Ugdyti pagarbą tautiniam kostiumui, skatinti tradicinės dėvėsenos 

pažinimą ir sklaidą; 2) Skatinti įvairias 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 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. 

2016-12-16 Aukštaitijos taryba patvirtino 2017 metų etninės kultūros plėtros 

prioritetus Aukštaitijos regionui. 

 

2.2. KM 

patvirtinto 

Etninės kultūros 

plėtros veiksmų 

 Darbas perkeltas į 2017 m., kadangui Etninės kultūros plėtros veiksmų plano 2015-

2018 m. įgyvendinimas iš esmės pradėtas tik 2016 m., todėl 2016 m. dar nespėta 

apibendrinti tais metais pasiektų rezultatų. 
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Tema Suplanuoti 

darbai 

Neplaniniai 

darbai 

Veiklos produktai1 EKGT siūlymų ir sprendimų 

realizacija 

plano 2015-2018 

m. įgyvendinimo 

stebėsena 

2.3. Etninės 

kultūros plėtros 

valstybinės 

programos 2015-

2025 m. naujo 

etapo programos 

rengimo 

inicijavimas ir 

forumo-

konferencijos šiai 

temai aptarti 

organizavimas  

 2016-04-12 EKGT posėdyje buvo aptartas Etninės kultūros plėtros valstybinės 

programos 2016-2025 m. naujo etapo rengimas ir forumo-konferencijos šiai temai 

aptarti organizavimas, nutarta sudaryti tuo tikslu darbo grupę ir surengti forumą 

rugsėjo mėn., taip pat parengti etninės kultūros pagrindinius strateginius tikslus ir 

uždavinius ir tartis su partijomis dėl jų įgyvendinimo. 

 

2.4. Etninės 

kultūros globos 

tarybų ir 

programų 

savivaldybėse 

inicijavimas ir 

(ar) stebėsena.  

 2016-03-24 Suvalkijos (Sūduvos) regioninė taryba nutarė pakviesti savivaldybių 

politikus ir administracijų darbuotojus susitikti ir inicijuoti etninės kultūros plėtros 

programų rengimą ir tvirtinimą savivaldybėse. 

2016-05-13 Žemaitijos taryba nutarė atlikti ir pateikti EKGT tyrimą apie Etninės 

kultūros plėtros programų  Žemaitijos regiono savivaldybėse įgyvendinimo būklę ir 

problemas.  

2016-05-30 EKGT pirmininkas V. Jocys su specialistais lankėsi Alytaus m. 

savivaldybėje  ir jos kultūros įstaigose, susipažino su esama etninės kultūros padėtimi 

ir aptartos etninės kultūros plėtros galimybes mieste su Alytaus m. savivaldybės meru 

V. Grigaravičiumi, mero pavaduotoja V. Gibiene, savivaldybės administracijos 

direktoriaus pavaduotoja S. Pešteniene ir Švietimo skyriaus vedėju V. Valūnu; 

dalyvauta naujai įsteigtos Alytaus miesto savivaldybės etninės kultūros koordinavimo 

tarybos posėdyje. 

 

2.5. Etninės 

kultūros 

valstybinės 

globos pagrindų 

įstatymo teikimas 

ir vertinimas 

 2016-06-14 EKGT posėdyje buvo apsvarstytas KM parengtas Etninės kultūros 

valstybinės globos pagrindų  įstatymo pakeitimo projektas ir buvo nutarta kreiptis į 

KM prašant pateikti argumentus dėl naujo įstatymo projekto rengimo būtinumo ir 

informacijos apie jo turinį. 

EKGT 2016-06-29 raštu Nr. S-120 „Dėl Etninės kultūros valstybinės globos pagrindų 

įstatymo naujos redakcijos rengimo“ kreipėsi į Kultūros ministeriją, prašydama 

pateikti argumentus dėl šio įstatymo naujos redakcijos būtinumo ir informaciją apie 

Kultūros ministerija 2016-06-

30 rašte Nr. S2-1684 atsakė, 

kad Etninės kultūros 

valstybinės globos pagrindų 

įstatymo nuostatos neatitinka 

realijų, pasikeitė Strateginio 

planavimo metodika, 
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Tema Suplanuoti 

darbai 

Neplaniniai 

darbai 

Veiklos produktai1 EKGT siūlymų ir sprendimų 

realizacija 

rengiamo įstatymo turinį. 

EKGT 2016-10-12 raštu Nr. S-170 „Dėl Lietuvos Respublikos Etninės kultūros 

valstybinės globos pagrindų įstatymo Nr. VIII-1328 5 straipsnio ir 8 straipsnių 

pakeitimo ir  įstatymo papildymo 61 straipsniu įstatymo projekto (XIIP-585(3)) 

pateikė pasiūlymus dėl įstatymo projekto. 

finansavimo iš valstybės 

biudžeto lešų principai, todėl 

nuspręsta parengti naują 

redakcijąm atitinkančią 

šiandienos teisinės normas. 

LR Seimas 2016-11-08 priėmė 

LR Etninės kultūros 

valstybinės globos pagrindų 

įstatymo Nr. VIII-1328 5 ir 8 

straipsnių pakeitimo ir įstatymo 

papildymo 61 straipsniu 

įstatymą   Nr. XII-2764 

3. Etninės 

kultūros 

integravimas į 

bendrąją 

kultūros 

politiką 

Lietuvoje 

3.1. Siūlymų 

rengimas ir 

teikimas dėl 

etninės kultūros 

integravimo į 

bendrają kultūros 

politiką 

 2016-01-22 EKGT atstovai dalyvavo Seimo ŠMKK rengtame pasitarime (Jurbarko r.  

Panemunės pilyje) su Lietuvos savivaldybių merais dėl bendradarbiavimo su 

savivaldybėmis-partnerėmis lietuvių švietimo plėtotės, kultūros paveldo išsaugojimo 

ir atmintinų metų programų įgyvendinimo klausimais. 

EKGT 2016-08-02 raštu Nr. S-134 „Dėl Lietuvos valstybės šimtmečio ženklų 

Klaipėdos rajone“ paskatino savivaldybes ir bendruomenes palaikyti etninės kultūros 

gyvastį bei valstybės raidai reikšmingų istorinių ženklų įpaminklinimą.  

2016-09-29 bendrame regioninių tarybų posėdyje buvo aptarti regioninių įstaigų ir 

institucijų siūlymai dėl etninės kultūros priemonių LRV patvirtintose atmintinų metų 

minėjimo programose. 

2016-09-29 įvyko forumas „Etninė kultūra LR Seimo skelbiamų metų minėjimo 

programose“ bei bendras išplėstinis tarybos ir Regioninių tarybų posėdis, kuriame 

buvo svarstomos regioninių įstaigų ir institucijų etninės kultūros priemonės 

Vyriausybės atmintinų metų minėjimo programose. 

2016-10-11 EKGT posėdyje buvo svarstomi atmintinų metų skelbimo ir veiksmų 

planų sudarymo principai, nutarta siūlyti LR Seimui riboti skelbiamų metų temų 

skaičių ir LRV numatyti paskelbtų metų tikslinį finansavimą. 

2016-10-11 EKGT posėdyje nutarta siūlyti į Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio 

minėjimo programos įgyvendinimo koordinavimo komisiją įtraukti EKGT atstovą.  

2016-10-12 EKGT pirmininkas  V. Jocys dalyvavo Lietuvos valstybės 

atkūrimo šimtmečio minėjimo veiksmų plano (toliau Plano) ir pasirengimo jį 
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Tema Suplanuoti 

darbai 

Neplaniniai 

darbai 

Veiklos produktai1 EKGT siūlymų ir sprendimų 

realizacija 

įgyvendinti klausyme, kurį Seime organizavo ŠMKK, pateikė siūlymus papildyti šį 

planą: dėl istorinių vietovardžių išsaugojimo, dėl Liaudies buities muziejui 

nacionalinio statuso suteikimo. 

2016-11-10 Žemaitijos regioninė taryba nutarė aktyviai išnaudoti Atmintinus 

minėjimo metus atskirų ir bendrų etninės kultūros priemonių sklaidai ir plėtrai. 

3.2. Etninei 

kultūrai skiriamų 

valstybės 

biudžeto 

asignavimų bei 

finansavimo 

tvarkos analizė ir 

siūlymų 

teikimas. 

 2016-04-07 Aukštaitijos taryba nutarė skatinti Aukštaitijos tarybos narius dalyvauti 

Lietuvos kultūros tarybos ekspertų atrankoje. Sudaryti geriausių rekomenduojamų 

Aukštaitijos regione renginių sąrašą ir pateikti Lietuvos kultūros tarybai, bei 

rekomenduoti Lietuvos kultūros tarybai didesnį procentą lėšų skirti regionų kultūrai. 

2016-09-29 bendrame regioninių tarybų posėdyje buvo aptartas LRT skiriamas 

finansavimas etninės kultūros projektams, pateikti siūlymai dėl padėties gerinimo. 

2016-10-11 EKGT posėdyje buvo aptariama etninės kultūros srities atstovavimo 

Lietuvos kultūros taryboje problema, nutarta teikti LR Seimui Lietuvos kultūros 

tarybos įstatymo 8 straipsnio 3 punkto papildymo projektą dėl Etninės kultūros 

globos tarybos teisės Kultūros ministerijai deleguoti 2 rinkėjus. 

3.3. Siūlymų 

teikimas dėl 

atmintinos dienos 

statuso suteikimo 

tradicinėms 

kalendorinėms 

šventėms 

 2016-02-09 EKGT posėdyje svarstė Vėlinių šventinės dienos statuso įtvirtinimo 

galimybes ir pritarė praėjusios kadencijos LR Seimo siūlymui dėl švenčių dienos 

statuso suteikimo Vėlinėms, nutarė bendradarbiauti su šį siūlymą registravusiais 

Seimo nariais. 

 

4. Vietos 

bendruomenių 

metų programa 

ir jų priemonių 

įgyvendinimas 

2016 m. 

4.1 Seminarų 

ciklo  „Etninė 

kultūra 

bendruomenių 

gyvenime – 

tradicijos, 

šiandiena“ 

surengimas 

regionuose  

 2016-01-12 EKGT posėdyje nutarė suderinti su ŽŪM ir LLKC seminarų ciklo 

„Etninė kultūra bendruomenių gyvenime: tradicijos ir šiandiena“ etnografiniuose 

regionuose organizavimą. 

2016-03-04 EKGT nariai (V. Jocys, D. Vyčinienė, N. Balčiūnienė ir kt.) dalyvavo 

diskusijoje „Etninė kultūra bendruomenių gyvenime – tradicijos, šiandiena“, 

vykusioje Vilniaus m. savivaldybės centrinėje bibliotekoje 

EKGT surengė 5 seminarus: 2016-02-25 įvyko seminaras Žemaitijos etnografiniame 

regione, Šiauliuose; 2016-03-24 vyko seminaras Suvalkijos (Sūduvos) 

etnografiniame regione, Marijampolėje, 2016-04-22 – Mažojoje Lietuvoje (Rambyno 
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Tema Suplanuoti 

darbai 

Neplaniniai 

darbai 

Veiklos produktai1 EKGT siūlymų ir sprendimų 

realizacija 

regioniniame parke), 2016-10-13 – Dzūkijos regione (Alytuje), 2016-11-29 – 

Aukštaitijoje (Panevėžyje). 

4.2. 

Etnokultūrinės 

veiklos 

bendruomenėse, 

tradicinių 

kalendorinių 

švenčių, šeimos ir 

bendruomeninių 

papročių 

tęstinumo būklės 

tyrimas  

 

 

 

 

 

 

 

Pagal EK tyrimų programą 2016 m. buvo atlikti tyrimai: 1) doc. dr. A. Vaicekauskas  

„Institucinė įtaka Užgavėnių tradicijų tęstinumui XX šimtmečio pabaigoje XXI 

šimtmetyje: lyginamasis atvejų tyrimas“; 2) A. Daraškevičienė „Darbinis vaiko 

auklėjimas XX–XXI a. Lietuvoje“. 

2016-03-24 Suvalkijos (Sūduvos) regioninė taryba nutarė kviesti Vietos veiklos 

grupių atstovus glaudžiau bendrauti ir bendradarbiauti į rengiamus projektus 

integruojant etninę kultūrą. 

2016-04-07 Aukštaitijos taryba nutarė skleisti gerąją patirtį, įtraukiant bendruomenes 

į tradicinės kultūros renginius, naujų tradicijų kūrimą kitose Aukštaitijos regiono 

savivaldybėse bei bendruomenėse. 

2016-01-14 Mažosios Lietuvos taryba nutarė sudaryti veiksmų planą dėl 

bendruomenių vaidmens stiprinimo. 

2016-04-04 Mažosios Lietuvos taryba nutarė inicijuoti konkursą regiono 

bendruomenėms, išskirtinai puoselėjančioms etnines tradicijas, etnokultūrinį vyksmą, 

paruošti konkurso nuostatus, kreiptis į regiono bendruomenes ir išsiaiškinti kokios 

pagalbos puoselėjant etnokultūrą norėtų bendruomenės. 

2016-10-24 Mažosios Lietuvos taryba nutarė surinkti informaciją iš savivaldybių, 

kokiomis formomis etnokultūrą puoselėja ir populiarina regiono bendruomenės (ne 

kultūros įstaigos). 

 

 

 

 

 

4.3. Etninė 

kultūra miestų 

bendruomenėse 

2016-02-09 EKGT posėdyje aptarė miestų vietos bendruomenių veiklą etninės 

kultūros srityje ir nutarė siūlyti miestų vietos bendruomenėms diskusiją, kaip būtų 

galima suaktyvinti kalendorinių ir kitų tradicinių švenčių šventimą. 

2016-04-07 Aukštaitijos taryba nutarė skatinti jaunimą telktis į savanoriškas 

bendruomenes, kurios naujomis išraiškos formomis populiarintų etninę kultūrą. 

 

 4.4. Etninės 

kultūros tradicijų 

seniūnijose 

konkursas 

2016-04-07 Aukštaitijos regioninė taryba nutarė siūlyti tęsti etnografiškiausios 

seniūnijos konkursą regione. 

2016-04-12 EKGT posėdyje buvo aptartas konkurso 2015 metais geriausiai 

etnokultūrines tradicijas puoselėjusių etnografinio regiono seniūnijų finalo 

organizavimas, nutarta konkurso nugalėtojus pagerbti sostinėje, konkurso 

nuostatuose numatyti didesnių seniūnijų ir mažesnių seniūnijų vertinimo kriterijus, 
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Tema Suplanuoti 

darbai 

Neplaniniai 

darbai 

Veiklos produktai1 EKGT siūlymų ir sprendimų 

realizacija 

konkursą organizuoti kas antri metai. 

2016-12-14 įvyko Geriausiai etnokultūrines tradicijas puoselėjusių etnografinio 

regiono seniūnijų konkurso laimėtojų baigiamasis renginys Rumšiškėse. Aukštaitijos 

etnografiniame regione I-ąją vietą laimėjo Miežiškių seniūnija, Dzūkijos – 

Marcinkonių seniūnija, Mažosios Lietuvos – Rusnės seniūnija, Suvalkijos (Sūduvos) 

– Sasnavos seniūnija, Žemaitijos – Kelmės seniūnija. 

5. Etnografinių 

regionų globa 

5.1. Etnografinių 

regionų metų 

įgyvendinimo 

2015 m. rezultatų 

analizė ir sklaida 

 2016-01-14 EKGT pirmininkas V. Jocys Klaipėdoje įteikė padėkas Mažosios 

Lietuvos etnografinio regiono penkių savivaldybių merams už dėmesį ir pagalbą 

etninei kultūrai. 

2016-01-15 EKGT pirmininkas V. Jocys skaitė pranešimą „Etnografinių regionų 

metams pasibaigus“ N. Vėliaus Laukuvos gimnazijoje. 

2016-03-08 EKGT posėdyje buvo aptartas tyrimas apie Etnografinių regionų metų 

žinių sklaidos problematiką informacinėje erdvėje, nutarta tyrimo išvadas paskelbti 

EKGT tinklalapyje ir paviešinti žiniasklaidoje, jomis remiantis raginti tradicinę 

kultūrą pristatančius renginių organizatorius viešinti ir kūrybingai pristatyti renginius 

aktyviau išnaudojant žiniasklaidos priemones – regioninę spaudą, savivaldybių, 

visuomeninių organizacijų el. svetaines, socialinius tinklus, regioninę ir respublikinę 

televiziją ir radiją. 

 

5.2. Tautinio 

drabužio metų 

inicijavimas 

 EKGT 2016-04-18 raštu Nr. S-76 „Dėl Tautinio drabužio metų paskelbimo“ kreipėsi 

į LR Seimo Valstybės valdymo ir savivaldybių bei Kaimo reikalų komitetus, 

prašydama pritarti ir padėti įgyvendinti EKGT iniciatyvą – paskelbti 2017 m. 

Tautinio drabužio metais. (Šį siūlymą EKGT pateikė dar 2015 m.). 

Taryba 2016-05-09 rašte Nr. S-86 „Dėl Tautinio kostiumo metų komisijos sudarymo 

sudėties“ LR Vyriausybei pateikė siūlymus įtraukti kuo daugiau institucijų į Tautinio 

kostiumo metų komisijos sudėtį. 

EKGT 2016-06-06 raštu Nr. S-110 „Dėl atstovo į darbo grupę delegavimo“ į darbo 

grupę Tautinio kostiumo metų programos projektui parengti delegavo Tarybos 

pirmininką V. Jocį. 

EKGT 2016-06-13 raštu Nr. S-115 „Dėl pasiūlymų Tautinio kostiumo metų 

programai“ paragino įvairias institucijas teikti pasiūlymus Tautinio kostiumo metų 

programai. 

2016-06-14 EKGT posėdyje buvo aptarta Tautinio kostiumo metų veiksmų programa 

ir buvo nutarta dalyvauti ją įgyvendinant. 

Aleksandro Stulginskio 

universitetas (2015-12-23 

raštas Nr. 48(7.19)-562 „Dėl 

Tautinio drabužio metų 

paskelbimo“) ir Lietuvos 

tautodailininkų sąjunga (2016-

04-06 raštas Nr. 16/04 „Dėl 

Tautinio drabužio metų 

paskelbimo“) pritarė Tarybos 

iniciatyvai – paskelbti 2017 m. 

Tautinio drabužio metais 

LR Seimo 2016-05-06 

nutarimas Nr. XII-2328 „Dėl 

2017 metų paskelbimo 

Tautinio kostiumo metais“. 

Kultūros ministerija (2016-
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Tema Suplanuoti 

darbai 

Neplaniniai 

darbai 

Veiklos produktai1 EKGT siūlymų ir sprendimų 

realizacija 

EKGT 2016-08-22 raštu Nr. S-145 „Dėl LR Vyriausybės nutarimo projekto 

derinimo“ pateikė pagal savo kompetenciją pasiūlymus Tautinio kostiumo metų 

veiksmų plano projektui.   

2016-09-13 EKGT posėdyje aptartas Tautinio kostiumo metų 2017 m. veiksmų 

plano įgyvendinimas pagal savo veiklos sritis. 

2016-09-29 bendrame regioninių tarybų posėdyje buvo aptartas Tautinio kostiumo 

metų renginių gido sudarymas. 

2016-12-13 EKGT posėdyje svarstyta EKGT pozicija dėl viešoje erdvėje politikų 

paskelbtų naujų iniciatyvų populiarinti tautinį kostiumą, nutarta teigiamai vertinti R. 

Karbauskio iniciatyvą padovanoti ikimokyklinio amžiaus vaikams tautinius 

drabužius, surengti etninės kultūros specialistų pasitarimą dėl požiūrio į šią 

iniciatyvą ir siūlymams parengti, siūlyti Seimo Kultūros komitetui surengti 

diskusijas ir aptarti, kokiomis priemonėmis įgyvendinti tautinio drabužio 

populiarinimą visuomenėje. 

EKGT 2016-12-14 kartu su Lietuvos aprangos ir tekstilės įmonių asociacija bei 

Lietuvos savivaldybių seniūnų asociacijos, Lietuvos liaudies buities muziejaus, 

Žemės ūkio ministerijos atstovais ir kitais talkininkais Rumšiškėse surengė seminarą-

diskusiją „Iš ko verpsim, ausim, kuom pasirėdysim...“.  

EKGT 2016-12-14 rašte Nr. S-207 „Dėl tautinio kostiumo“, adresuotame LR Seimo 

Kultūros komitetui, pasiūlė šiam Komitetui surengti etninės kultūros specialistų ir 

politikų pasitarimą, aptariant Tautinio kostiumo metų programos įgyvendinimo 

galimybes. 

06-29 raštas Nr. S2-1661 

„Dėl Tautinio kostiumo metų 

komisijos sudėties) atsižvelgė 

ne į visus pateiktus 

pasiūlymus, sudarydama 

darbo grupę Tautinio 

kostiumo metų programos 

projektui parengti. 

 

Taryba pagal LR Vyriausybės 

2016-11-02 nutarimą Nr. 1088 

„Dėl Tautinio kostiumo metų 

minėjimo 2017 metais plano 

patvirtinimo“ kaip atsakinga 

vykdytoja yra įtraukta 1.5, 2.14, 

2.16, 2.19, 2.20, 3.2, 4.2 

priemonių punktuose. 

5.3. Etnografinių 

regionų statuso 

įtvirtinimo 

inicijavimas 

 EKGT 2016-10-12 raštu Nr. S-170 „Dėl Lietuvos Respublikos Etninės kultūros 

valstybinės globos pagrindų įstatymo Nr. VIII-1328 5 straipsnio ir 8 straipsnių 

pakeitimo ir  įstatymo papildymo 61 straipsniu įstatymo projekto (XIIP-585(3)) 

pateikė pasiūlymus į įstatymą įrašyti etnografinių regionų pavadinimus. 

LR Seimas siūlymus atsižvelgė 

ir 2016-11-08 priėmė LR 

Etninės kultūros valstybinės 

globos pagrindų įstatymo Nr. 

VIII-1328 5 ir 8 straipsnių 

pakeitimo ir įstatymo 

papildymo 61 straipsniu 

įstatymą   Nr. XII-2764 
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Tema Suplanuoti 

darbai 

Neplaniniai 

darbai 

Veiklos produktai1 EKGT siūlymų ir sprendimų 

realizacija 

5.4. Siūlymų dėl 

administracinės-

teritorinės 

reformos teikimas 

 2016-01-12 EKGT posėdyje svarstė paviešintą LRV siūlymą Lietuvą suskirstyti į du 

regionus ir nutarė kreiptis į VRM prašant pateikti papildomą informaciją apie 

parengtą naują dviejų regionų suformavimo projektą. 

EKGT 2016-01-19 raštu Nr. S-12 „Dėl informacijos apie parengtą naują dviejų 

regionų  formavimo projektą pateikimo“ kreipėsi į LR Vidaus reikalų ministeriją, 

prašydama pateikti išsamesnių duomenų apie VRM parengtą naujų regionų 

formavimo projektą. 

Pagal EK programą 2016 m. atliktas doc. dr. D. Urbanavičienės tyrimas 

„Etnografinių regionų ir administracinio suskirstymo santykis Lietuvoje ir kitose 

Europos Sąjungos valstybėse“ 

Taryba iš VRM atsakymo 

nesulaukė. 

5.5. Apibendrintų 

svarbiausių 

duomenų apie 

etnografinių 

regionų ypatybes 

tolimesnis 

tyrimas, 

suvestinės 

tobulinimas ir 

sklaida 

 2016-09-29 regioninių tarybų pirmininkų ir EKGT specialistų pasitarime buvo 

aptartas apibendrintų svarbiausių duomenų apie etnografinių regionų ypatybes 

suvestinės tobulinimas. 

 

6. Etninės 

kultūros 

ugdymo plėtra, 

etninės 

kultūros 

specialistų 

rengimas ir 

kvalifikacijos 

tobulinimas 

6.1. 

Bendradarbiavim

as su Seimo 

Švietimo, mokslo 

ir kultūros 

komitetu, ŠMM, 

UPC ir  kitomis 

institucijomis dėl 

etninės kultūros 

ugdymo plėtros ir 

pagalbos 

mokytojui 

sistemos 

sukūrimo 

 EKGT 2016-04-21 raštu Nr. S-81 „Dėl etninės kultūros ugdymo švietimo sistemoje“ 

kreipėsi į LR Švietimo ir mokslo ministrę A. Pitrėnienę, kuriame išdėstė svarbiausius 

klausimus, susijusius su etninės kultūros ugdymu.  

EKGT 2016-05-24 raštu Nr. S-102 „Dėl Etninės kultūros ugdymo sampratos“ 

pateikė LR Švietimo ir mokslo ministerijai siūlymą patvirtinti Etninės kultūros 

ugdymo sampratą, parengtą Vilniaus Žvėryno gimnazijos darbo grupės.  

EKGT iniciatyva 2016-05-25 įvyko Švietimo ir mokslo ministerijoje pasitarimas dėl 

etninės kultūros ugdymo švietimo sistemoje. 

 

Švietimo ir mokslo ministerija 

2016-06-08 raštu Nr. SR-2674 

informavo EKGT, kad laikantis 

subsidiarumo principo, Etninės 

kultūros ugdymo sampratos 

projektas ministerijoje nebus 

svarstomas, kol jo neapsvarstys 

Vilniaus miesto savivaldybė. 

6.2. Etnokultūri-
 Pagal EK  tyrimų programą atliktas V. Atkočiūnienės tyrimas „Etninės kultūros  
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Tema Suplanuoti 

darbai 

Neplaniniai 

darbai 

Veiklos produktai1 EKGT siūlymų ir sprendimų 

realizacija 

nio ugdymo 

(apimant vaikų, 

jaunimo ir 

suaugusiųjų 

švietimą, 

įvairialypę 

edukacinę veiklą) 

būklės Lietuvoje 

ir lietuvių 

bendruomenėse 

užsienyje tyrimas. 

ugdymo raiška bendruomenių gyvenime“. 

2016-06-10 Dzūkijos (Dainavos) taryba nutarė siūlyti universitetams, kolegijoms 

įtraukti mokomąją programą „Etninė kultūra“. 

6.3. Bendradar-

biavimas su 

KAM, Karo 

akademija ir 

kitais partneriais 

dėl karių tautinio 

ir patriotinio 

ugdymo plėtros 

 Pagal EK tyrimų programą atliktas L. Petrošienės tyrimas „Lietuvos kariuomenės 

dainų repertuaro istorinė raida ir šių dienų poreikiai“.  

 

6.4. Etninės 

kultūros 

specialistų 

poreikio, rengimo 

ir kvalifikacijos 

tobulinimo 

galimybių analizė  

 Pagal EK tyrimų programą atliktas dr. Nerijaus Brazausko tyrimas „Etninės kultūros 

disciplina(-os) Lietuvos universitetuose“.  

2016-01-14 Mažosios Lietuvos taryba nutarė Inicijuoti susitikimą su etninės kultūros 

specialistus ruošiančių aukštųjų mokyklų vadovais, aptarti situaciją, poreikį, 

perspektyvas. 

2016-09-27 bendrame regioninių tarybų posėdyje buvo aptartos etninės kultūros 

ugdymo problemos bendrojo lavinimo ir aukštosiose mokyklose. 

 

7. Tautinio 

paveldo 

produktų 

įstatymo 

įgyvendinimas 

7.1. Išvadų bei 

siūlymų dėl 

tautinio paveldo 

produktų 

sertifikavimą 

reglamentuojanči

ų teisės aktų 

tobulinimo 

teikimas, 

 2016-01-12 EKGT posėdyje svarstė kartu su ASU prof. dr. A. Miceikiene tradicinių 

amatininkų veiklos perspektyvą ir nutarė EKGT vardu inicijuoti tradicinių amatų 

mokymo specialistų akreditavimo tvarkos sukūrimą, siūlyti ŠMM, kad moksleivių 

tradicinių amatų ugdymas būtų vienas iš ugdymo prioritetų, taip pat siūlyti ŪM 

prioritetiškai plėtoti suaugusiųjų ir jaunimo tradicinių amatų mokymą, kartu 

suteikiant ir vadybos žinias; 

EKGT delegavo į Tautinio paveldo produktų tarybą V. Jocį (2016-03-07 raštas Nr. 

S-47). 
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Tema Suplanuoti 

darbai 

Neplaniniai 

darbai 

Veiklos produktai1 EKGT siūlymų ir sprendimų 

realizacija 

dalyvavimas 

sprendžiant 

Tautinio paveldo 

produktų 

įstatymo 

įgyvendinimo 

klausimus 

7.2. Tautinio 

drabužio 

dėvėsenos ir 

populiarinimo 

visuomenėje 

galimybių 

tyrimas, 

rekomendacijų 

rengimas (pagal 

EK tyrimų 

programą) 

 
2016 m. birželio mėn. EKGT kartu su Pasaulio lietuvių bendruomene paskelbė 

konkursą „Pasidalink istorija apie tautinį rūbą tremtyje“, kviečiant siųsti artimųjų 

(tėvų, senelių, giminaičių) istorinės tremties nuotraukos, kuriose jie dėvi tautinius 

rūbus.  

2016-05-13 Žemaitijos regioninė taryba nutarė rekomenduoti savivaldybių Kultūros 

skyriams kviesti Tautinio kostiumo puoselėtojus iš kitų regionų, siekiant giliau 

susipažinti su kitų regionų tradiciniais kostiumais. Rinkti medžiagą informaciniam 

leidiniui „Patarimai norintiems įsigyti tautinį kostiumą“. 
2016-06-10 Dzūkijos (Dainavos) taryba nutarė kontaktuoti su kolektyvų vadovais, 

tautinio kostiumo (jų dalių) siuvėjais, gamintojais, siekti jų susikalbėjimo 

tarpusavyje, bendradarbiavimo, darbų pasidalijimo. 

 

8. Etninė 

kultūra ir 

kaimo turizmas 

8.1. Siūlymų ir 

išvadų teikimas 

dėl etninės 

kultūros plėtros 

kaimo turizmo 

srityje 

 
2016-05-13 Žemaitijos regioninė taryba nutarė stebėti regiono sodybų apželdinimą, 

teikti konsultacijas kaimo turizmo sodybų savininkams apie tradicinius gėlių 

darželius, krūmus, vaismedžius. 

 

 

8.2 Etnografiš-

kiausios kaimo 

turizmo sodybos 

konkurso 

parengimas (kartu 

su Lietuvos 

kaimo turizmo 

sodybų 

asociacija) 

 2016-04-12 EKGT posėdyje nutarta kartu su kaimo turizmo asociacija organizuoti 

konkursą „Etnokultūriškiausia kaimo turizmo sodyba“. 

2016-05-13 Žemaitijos regioninė taryba nutarė tarpininkauti, teikti pasiūlymus 

rengiant konkurso „Etnografiškiausia kaimo turizmo sodyba“ vertinimo nuostatus.  

Stebėti regiono sodybų apželdinimą, teikti konsultacijas kaimo turizmo sodybų 

savininkams apie tradicinius gėlių darželius, krūmus, vaismedžius. 
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Tema Suplanuoti 

darbai 

Neplaniniai 

darbai 

Veiklos produktai1 EKGT siūlymų ir sprendimų 

realizacija 

9. Nemateria-

laus 

etnokultūrinio 

paveldo globa 

9.1. Nemateria-

laus kultūros 

paveldo archyvų 

būklės tyrimo 

išvadų teikimas ir 

sklaida 

 2016-10-11 Aukštaitijos taryba posėdyje nutarė skatinti spartesnį nematerialaus 

etninės kultūros paveldo fiksavimą (fotografavimą, filmavimą) Aukštaitijos 

etnografiniuose kaimuose, į šį darbą įtraukiant krašto muziejus, moksleivius, 

kraštotyros entuziastus. Ekspedicijose surinktą etnokultūrinę medžiagą paskleisti 

leidiniuose, bukletuose ir pan. 

2016-12-13 EKGT posėdyje aptarta IOV (Tarptautinės liaudies meno organizacijos) 

veikla nematerialaus kultūros paveldo apsaugos srityje ir galimas bendradarbiavimas 

su EKGT, nutarta parengti medžiagą apie IOV veiklą sklaidai per EKGT Lietuvoje, 

paraginti festivalių Lietuvoje organizatorius dalyvauti IOV veikloje, parengti EKGT 

veiklos pristatymą IOV organizacijai. 

 

9.2 Tirti 

etnologinių lauko 

tyrimų būklę ir 

kaitą (pagal EK 

tyrimų programą) 

 Darbas neatliktas dėl skirto per mažo finansavimo EK tyrimų programai.  

9.3 Audiovizuali-

nių archyvų 

apsaugos 

įstatymo rengimo 

inicijavimas 

 Pradėta kaupti informaciją apie užsienio audiovizualinių archyvų veiklos 

reglamentavimo srityje patirtį, darbas perkeltas į 2017 m. 

 

9.4 Rekomenda-

cijų rengimas dėl 

gyvenamųjų 

vietovių vardų 

išsaugojimo 

 2016-01-12 EKGT posėdyje nutarė 2016-03-09 surengti konferenciją - forumą dėl 

istorinių vietovardžių išsaugojimo LR Seime, parengti rezoliucijos projektą dėl 

istorinių vietovardžių išsaugojimo. 

EKGT 2016-01-12 raštu Nr. S-2 „Dėl Lietuvos vietovių vardų išsaugojimo 

konferencijos LR Seime“ kreipėsi į LR Seimo Švietimo, kultūros ir mokslo komiteto 

narę R. Baškienę, prašant tarpininkauti ir informuoti LR Seimo Švietimo, mokslo ir 

kultūros komiteto narius dėl pritarimo organizuoti šiuo klausimu konferenciją LR 

Seime.  

2016-03-09 EKGT pirmininkas V. Jocys dalyvavo LRT laidoje „Vietovių vardų 

išsaugojimo būtinybė ir galimybės“ ir pristatė EKGT siūlymus. 

2016-03-09 įvyko LR Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto ir EKGT 

organizuota konferencija „Gyvenamųjų vietovių vardų išsaugojimo galimybės“, 

LR Kultūros ministerija 

2016-04-07 rašte Nr. S2-887 

„Dėl konferencijos 

„Gyvenamųjų vietovių vardų 

išsaugojimo galimybės“ 

rezoliucijos“ pateikė atsakymą 

ir savo poziciją dėl gyvenamųjų 

vietovių vardų išsaugojimo.  

LR Seimo Švietimo, mokslo 

ir kultūros komitetas 

konferencijoje priimtą 

rezoliuciją pateikė LR 

Vyriausybei, LR Seimo 
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Tema Suplanuoti 

darbai 

Neplaniniai 

darbai 

Veiklos produktai1 EKGT siūlymų ir sprendimų 

realizacija 

kurios tikslas – supažindinti su gyvenamų vietų vardų daugialype verte, jų nykimo ir 

naikinimo etapais, pasidalinti informacija apie kaimyninių valstybių patirtį juos 

saugant, teikti siūlymus dėl savo krašto gyvenamųjų vietovardžių išsaugojimo. 

EKGT 2016-03-10 raštu Nr. S-48 „Dėl konferencijos „Gyvenamųjų vietovių vardų 

išsaugojimo galimybės“ rezoliucijos“ išplatino įvykusios konferencijos rezoliuciją 

LR Prezidentei, LR Seimo pirmininkei, LR Ministrui Pirmininkui ir Lietuvos 

savivaldybių asociacijai.  

2016-10-11 EKGT posėdyje nutarta siūlyti gyvenamųjų vietovių vardų (istorinių 

vietovardžių) išsaugojimo galimybių klausimą įtraukti į Lietuvos valstybės atkūrimo 

šimtmečio minėjimo programą. 

2016-11-10 Žemaitijos taryba nutarė paraginti Žemaitijos ir kitų regionų 

savivaldybes, seniūnijas, bendruomenes aktyviai dalyvauti išsaugant vietovardžius,  

juos paliekant juridinėje vartosenoje nesant gyventojų. Skatinti esamų ar panaikintų 

vietovardžių  įpaminklinimą  informaciniuose kapinių, senkapių, gatvių 

žymėjimuose. Vietos bendruomenėms prašant, pasikonsultavus su istorikais ir 

kalbininkais, sugrąžinti į vartoseną baltiškų pavadinimų naudojamas tarmiškas 

formas. 

 

Valstybės valdymo ir 

savivaldybių komitetui 

(2016-04-12 Nr. S-2016-

2460), Lietuvos 

nekilnojamojo turto plėtros 

asociacijos valdybai (2016-

04-12 Nr. S-2016-2462). 

LR Vyriausybės kanceliarijos 

2016-10-25 raštas Nr. S-23-

3451, kuriame pateikiamas 

LR Vyriausybės kanceliarijos 

Viešojo valdymo ir socialinės 

aplinkos departamento 

Švietimo, mokslo ir kultūros 

skyriaus protokolas „Dėl 

Lietuvos gyvenamųjų 

vietovių (miestų, miestelių, 

kaimų, viensėdžių) 

pavadinimų išsaugojimo“. 

10. Etninė 

kultūra 

žiniasklaidoje 

10.1. 

Bendradarbiavim

as su LRT dėl 

etninės kultūros 

sklaidos (dėl 

tarmiškų laidų) 

 2016-03-08 EKGT posėdyje buvo nutarta bendradarbiauti su Lietuvos televizijomis 

ir teikti ekspertines išvadas dėl rengiamų programų etninės kultūros srityje. 

2016-06-14 EKGT posėdyje buvo aptarta etninės kultūros sklaida LRT, nutarta 

pateikti LRT ir laidų rengėjams informaciją apie etninei kultūrai svarbius renginius ir 

reiškinius, rekomendacijas dėl etninės kultūros laidų rengimo bei susitikti su laidų 

rengėjais, tęsti bendradarbiavimą su LTR taryba ir LRT etninės kultūros sklaidos 

klausimais. 

EKGT 2016-06-28 raštu Nr. S-119 „Dėl etninės kultūros renginių transliavimo per 

LRT 2016 metų II pusmetyje“ 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. 

 

10.2. Etninės 

kultūros 

žiniasklaidoje 

tyrimas 

 2016-03-08 EKGT posėdyje buvo aptartas etninės kultūros žiniasklaidoje tyrimas, 

nutarta tyrimo išvadas paskelbti EKGT tinklalapyje ir paviešinti žiniasklaidoje, jomis 

remiantis raginti tradicinę kultūrą pristatančius renginių organizatorius viešinti ir 

kūrybingai pristatyti renginius aktyviau išnaudojant žiniasklaidos priemones – 
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Tema Suplanuoti 

darbai 

Neplaniniai 

darbai 

Veiklos produktai1 EKGT siūlymų ir sprendimų 

realizacija 

regioninę spaudą, savivaldybių, visuomeninių organizacijų el. svetaines, socialinius 

tinklus, regioninę ir respublikinę televiziją ir radiją. 

 10.3. Kiti 

nutarimai dėl 

etninės kultūros 

pateikimo 

žiniasklaidoje ir 

kitos sklaidos 

EKGT 2016-04-01 raštu Nr. S-68 „Dėl tradicijų pateikimo ir vertinimo per šokių 

konkursą „Kadagys“ ir kitus etnokultūrinio pobūdžio konkursus“) kreipėsi į TV3 

televizijos vadovybę, pateikdama EKGT ekspertų nuomonę apie „Kadagio“ 

konkursą bei pasiūlydama savo pagalbą, kuriant būsimas etnokultūrinio pobūdžio 

laidas, sudarant konkursų komisijas, pateikiant visuomenei tikslesnę informaciją apie 

tradicijos ir autorinės kūrybos santykį, formuojant bendrąją tokių renginių 

koncepciją. 

2016-09-13 EKGT posėdyje nutarta kreiptis į bibliotekas siūlant formuoti teminius 

fondus iš knygų ir elektroninių leidinių, parengtų ir išleistų vietos bendruomenių, 

draugijų, kitų leidėjų, pristatančių rajonų ar etnografinių regionų istoriją ir 

etnokultūrą. 

2016-10-11 Aukštaitijos taryba nutarė aktyviau skleisti informaciją apie 

etnokultūrinius renginius vietinėje žiniasklaidoje. 

2016-12-13 EKGT posėdyje nutarta rengti EKGT informacinio leidinio „Etninė 

kultūra“ elektroninę versiją. 

 

11. Lietuvių 

etninės 

kultūros globa 

bei plėtra 

užsienyje 

11.1. Lietuviškų 

tradicijų kaitos 

etninėse lietuvių 

žemėse ir lietuvių 

bendruomenėse 

užsienio šalyse 

tyrimas  

 Pagal EK tyrimų programą atliktas A. Kirdos tyrimas „Baltarusijos kraštų (Gervėčių, 

Pelesos, Rodūnės, Lydos) lietuvių bendruomenių muzikavimo tradicijos kaita XX a. 

antroje pusėje–XXI a. pradžioje“. 

 

 

 

11.2. 

Bendradarbiavim

as su lietuvių 

bendruomenėmis 

bei 

organizacijomis 

užsienyje 

 EKGT prisidėjo prie projekto „Etnokultūros puoselėjimo renginiai lietuvių etninėse 

žemėse“ parengimo, pagal kurį Punske organizuojamos etnokultūrinės Rasos, 

Oninių, Žolinės šventės bei stovykla jaunimui. 

2016 m. balandžio mėn. susitikime su Švietimo ir mokslo ministre G. Krasauskiene 

aptartos Rytų Lietuvos, Punsko, Gudijos lietuvių švietimo problemos. 

2016-06-04 surengtas Gardino, Lydos, Pelesos, Rimdžiūnų ir Minsko lietuvių 

bendruomenių pasitarimas, aptartos etnokultūrinio ugdymo galimybės Gudijos 

vidurinėse bei sekmadieninėse mokyklose.  
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Tema Suplanuoti 

darbai 

Neplaniniai 

darbai 

Veiklos produktai1 EKGT siūlymų ir sprendimų 

realizacija 

2016-07-05 EKGT pirmininkas dalyvavo susitikime Dubline su Lietuvos 

Respublikos ambasadore Airijoje R. Adomaitiene bei patarėja V. Umbrasiene, aptarė 

Tautinio kostiumo 2017 metų veiklos priemones, Airijos patirtį pristatant etninę 

kultūrą, istoriją per tautinį kostiumą, keltų simboliką ir kt., lietuvių bendruomenių bei 

šeštadieninių lituanistinių mokyklų veiklą Airijoje. 

2016 m. liepos 15-16 d. EKGT pirmininkas V. Jocys dalyvavo Pasaulio lietuvių 

bendruomenės organizuotame PLB  kraštų lietuvių bendruomenių ir jaunimo sąjungų 

pirmininkų suvažiavime „Susipažinti, išmokti, pasidalyti ir pažymėti”, vykusiame 

Ukmergės r. Taujėnų dvare. 

2016-07-19 įvyko EKGT atstovų susitikimas su Estijos, Baltarusijos ir Latvijos 

lietuvių bendruomenių atstovais, kurio metu aptartos etninės kultūros puoselėjimo 

problemos lituanistinėse mokyklose. 

2016 m. spalio 27–28 d. EKGT atstovai (pirmininkas V. Jocys, dr. V. Tumėnas, doc. 

dr. J. Pabrėža) dalyvavo ir skaitė pranešimus ŠMM ir UPC organizuotose metodinėse 

dienose „Bendruomenės tradicijos, paprotinė teisė, elgesys ir etiketas“ lietuvių 

etninėse žemėse Seinuose ir Punske (Lenkija). 

2017-12-16 įvyko susitikimas EKGT atstovų, Seimo Švietimo ir mokslo komiteto 

pirmininko E. Jovaišos, Seimo nario A. Syso bei Punsko atstovais dėl Suvalkų 

kultūros–švietimo centro „Baltų buveinė“ įsteigimo, lietuviškų mokyklų finansavimo 

trūkumo, programų. 

12. Kiti darbai 12.1. 

Dalyvavimas 

rengiant 

Piliakalnių metų 

programą 

 2016-02-09 EKGT posėdyje svarstė etninės kultūros priemones Piliakalnių metų 

programoje ir nutarė organizuoti istorikų, kultūros ir bendruomenių atstovų diskusiją 

dėl piliakalnių įtraukimo į etnokultūrinę veiklą ir turizmą, surengti seminarų ciklą 

regionų bendruomenėms dėl piliakalnių pritaikymo šiandieninei etnokultūrinei 

veiklai. 

EKGT 2016-04-28 raštu Nr. S-82 „Dėl Piliakalnių metų minėjimo 2017 metais plano 

projekto“ pateikė pasiūlymus, papildant kai kuriuos Piliakalnių metų minėjimo 2017 

metais plano projekto punktus, įtraukiant į Piliakalnių minėjimo veiklą ir Tarybą. 

2016-12-12 Dzūkijos (Dainavos) regioninė taryba  pritarė R. Povilaičio idėjai kurti 

„Dainavos piliakalnių kelią“.  

LR Vyriausybė 2016-08-31 

nutarimu Nr. 871 patvirtino 

Piliakalnių metų minėjimo 

2017 metais planą, kuriame 

Taryba įtraukta 2.8, 2.9, 3.3 

priemonių punktuose. 

12.2. EKGT 

regioninių tarybų 

sudėties kaita, 

 2016-03-08 EKGT posėdyje patvirtino Aukštaitijos ir Žemaitijos regioninių tarybų 

personalinės sudėties pakeitimus: Aukštaitijos regioninėje taryboje vietoj Violetos 

Balčiūnienės – Reginą Mikštaitę-Čičiurkienę, o Žemaitijos regioninėje taryboje 
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Tema Suplanuoti 

darbai 

Neplaniniai 

darbai 

Veiklos produktai1 EKGT siūlymų ir sprendimų 

realizacija 

veiklos 

koordinavimas 

vietoj Ievos Gembutienės – Sigutę Viluckytę. 

2016-05-10 EKGT posėdyje patvirtino Dzūkijos, Mažosios Lietuvos ir Žemaitijos 

regioninių tarybų personalinės sudėties pakeitimus: (Dzūkijos (Dainavos) regioninėje 

taryboje vietoj Martos Šliumpienės – Gretą Jonkutę, o Žemaitijos regioninėje 

taryboje vietoj Birutės Gedminaitės – Aida Liutikiene, papildyti Mažosios Lietuvos 

regioninės tarybos sudėtį nauju nariu Edmondu Mažrimu. 

2016-06-14 EKGT posėdyje patvirtino Aukštaitijos, Žemaitijos ir Dzūkijos 

(Dainavos) regioninių tarybų personalinės sudėties pakeitimus: Aukštaitijos 

regioninėje taryboje vietoj Liucijos Bertulienės – Eriką Šivickaitę, Dzūkijos 

(Dainavos) regioninėje taryboje vietoj Almos Purvinytės – Jurgitą Osinskienę, o 

Žemaitijos regioninėje taryboje vietoj Aušros Brijūnienės – Birutę Poškienę. 

2016-09-13 EKGT posėdyje aptartas išplėstinio EKGT ir regioninių tarybų posėdžio 

Šilutėje 2016-09-29 surengimas. 

2016-11-08 EKGT posėdyje patvirtino Žemaitijos regioninės tarybos personalinės 

sudėties pakeitimus: vietoj Rasos Čiutienės – Marija Staponkutė. 

12.3. Kiti 

sprendimai dėl 

EKGT veiklos 

tobulinimo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EKGT 2016-05-11 raštu Nr. S-91 kreipėsi į LR Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros 

komitetą dėl pareigybių skaičiaus (12 pareigybių) padidinimo EKGT. 

EKGT 2016-06-20 raštu Nr. S-118 kreipėsi į LR Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros 

komitetą dėl EKGT perkėlimo į II-ąją institucijų ir įstaigų grupę. 

EKGT 2016-10-12 raštu Nr. S-171 išdėstė pasiūlymus dėl Seimo nutarimo „Dėl 

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

Etninės kultūros globos tarybos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo projekto (XIIP-

584(3)). 

EKGT 2016-10-11 nutarimas Nr. TN-8 „Dėl Etninės kultūros globos tarybos narių ir 

kviestinių ekspertų darbo apmokėjimo tvarkos patvirtinimo“. 

 

LR Seimo Valdybos 2016-06-

08 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“ Etninės kultūros 

globos tarybos sekretoriato 

didžiausias leistinas valstybės 

tarnautojų ir darbuotojų, 

dirbančių pagal darbo sutartis, 

pareigybių skaičius padidintas 

dviem etatais (iš viso 12 etatų). 

LR Seimo 2016-11-08 
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Tema Suplanuoti 

darbai 

Neplaniniai 

darbai 

Veiklos produktai1 EKGT siūlymų ir sprendimų 

realizacija 

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 2016-12-15 

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“ . 

 12.4. Dalyvavi-

mas rengiant 

Sveikatos 

ugdymo 

bendrąją 

programą 

EKGT pirmininkas V. Jocys dalyvavo ŠMM sudarytoje darbo grupėje Sveikatos 

ugdymo bendrosios programos, integruojant Rengimo šeimai ir lytiškumo ugdymo 

programą, projektui aptarti, tobulinti ir pateikti tvirtinti (2016-05-25, 2016-06-01, 

2016-06-29, 2016-08-10) 

Švietimo ir mokslo ministro 

2016-10-25 įsakymu Nr. V-

941 patvirtinta „Sveikatos ir 

lytiškumo ugdymo bei 

rengimo šeimai bendroji 

programa“. 

 12.5. Etninės 

kultūros 

specialistų 

funkcijos 

savivaldybėse 

2016-10-11 Aukštaitijos regioninė taryba nutarė kreiptis į EKGT, kad būtų siūloma 

LR Vyriausybei etninės kultūros globą pakeisti į valstybės deleguotą savivaldybėms 

funkciją, nes Vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnyje yra numatytas gyventojų 

bendrosios kultūros ugdymas ir etnokultūros puoselėjimas.   

 

 12.6. 

Etnografinių 

kaimų išlikimo 

programa 

Aukštaitijos regioninė taryba 2016-10-11 nutarė kreiptis Į EKGT dėl kreipimosi į LR 

Vyriausybę dėl kultūros paveldo objektų  etnografiniuose kaimuose, ypač esančiuose 

Aukštaitijos ir Dzūkijos nacionalinių parkų teritorijose, didesnio finansavimo arba 

Etnografinių kaimų programos atgaivinimo 
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Tema Suplanuoti 

darbai 

Neplaniniai 

darbai 

Veiklos produktai1 EKGT siūlymų ir sprendimų 

realizacija 

  12. 7. Nacionali-

nio statuso 

suteikimas 

įstaigoms 

2016-05-10 EKGT posėdyje pritarta siūlymui LR Seimui dėl nacionalinio statuso 

suteikimo Lietuvių kalbos institutui. 

2016-11-08 EKGT posėdyje nutarta siūlyti Lietuvos liaudies buities muziejui suteikti 

nacionalinio muziejaus statusą.  

 

  12.8. Prof. habil. 

dr. V. Miliaus 

atminimo 

įprasminimas 

2016-03-08 EKGT posėdyje buvo pritarta Skuodo r. savivaldybės R. Granausko 

viešosios bibliotekos iniciatyvai organizuoti renginių ciklą „Išgirskime istoriją, kuri 

byloja mums“, skirtą įamžinti ir pagerbti iškilaus Lietuvos mokslininko, etnologijos 

profesoriaus Vaclovo Miliaus atminimą minint jo 90-ąsias gimimo metines, EKGT 

nutarė talkinti rengėjams bendradarbiaujant su Lietuvos nacionaliniu muziejumi ir 

Lietuvos istorijos institutu. 

2016-11-22 įvyko konferencija ir atminimo lentos atidengimas, skirti žymaus 

Lietuvos etnologo profesoriaus, habilituoto daktaro Vacio Miliaus gimimo 90 metų 

sukakčiai (1954-11-16 – 2016 -12-08) paminėti Skuodo rajone. Konferenciją 

organizavo Skuodo savivaldybės Romo Granausko biblioteka, Skuodo rajono 

savivaldybė ir EKGT. 

 

 12.9. Prof. 

Norberto 

Vėliaus atminino 

įprasminimas 

2016-06-14 EKGT posėdyje nutarta organizuoti ir dalyvauti renginiuose, skirtuose 

Norberto Vėliaus atminimui paminėti ir įamžinti. 

2016-06-27 EKGT pirmininkas V. Jocys kartu su specialistais parinko vietą 

koplytstulpiui Laukuvos sen. Šilalės r., skirtam prof. Norberto Vėliaus atminimui 

(paminklas pastatytas liepos 1 d.  atidengtas rugsėjo 28 d. dalyvaujant Šilalės r. 

vadovams ir visuomenininkams). 

 

  12.10. EKGT 

rekomendacijos 

EKGT 2016-03-10 rekomendacija Nr. S-49 „Dėl rekomendacijos pateikimo“, 

adresuota Lietuvos kultūros tarybai ir Skuodo r. savivaldybės R. Granausko viešajai 

bibliotekai 

EKGT 2016-09-27 rekomendacija Nr. S-165 „Dėl doc. dr. M. Purvino antrosios 

knygos „Mažosios Lietuvos panemuniais ir pamariais“ leidybos finansavimo, 

adresuota Lietuvos kultūros tarybai 

EKGT 2016-11-11 rekomendacija LR Kultūros ministerijai dėl premijos už 

tradicinės kultūros puoselėjimą ir sklaidą skyrimo. 
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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 7-jų teisės aktų projektų keitimo: 

1. Dėl Lietuvos Respublikos etninės kultūros valstybinės globos pagrindų įstatymo Nr. VIII-

1328 5 straipsnio ir 8 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 61 straipsniu įstatymo projekto 

(XIIP-585(3)) (EKGT 2016-10-12 raštas Nr. 170). 

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

Etninės kultūros globos tarybos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo projekto (XIIP-584(3)) (EKGT 

2016-10-12 raštas Nr. 171).  

3. Dėl Piliakalnių metų minėjimo 2017 metais plano projekto (EKGT 2016-04-28 raštas Nr. 

S-82, adresuotas Kultūros ministerijai). 

4. Dėl etninės kultūros ugdymo sampratos (EKGT 2016-05-24 raštas Nr. S-102, adresuotas 

Švietimo ir mokslo ministerijai). 

5. Dėl Tautinio kostiumo metų komisijos sudėties projekto (EKGT 2016-05-09 raštas Nr. S-

86 LR Vyriausybei). 

6. Dėl Tautinio kostiumo metų veiksmų plano patvirtinimo projekto (EKGT 2016-08-22 

raštas Nr. S-145 Kultūros ministerijai). 

7. Dėl Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio paminėjimo 2018 m. programos projekto 

(2016-10-12 pateikti pasiūlymai Seimo ŠMKK vykusiame posėdyje). 

 

2.2. EKGT INICIATYVOS DĖL NAUJŲ TEISĖS AKTŲ PARENGIMO 

 

EKGT pateikė siūlymus dėl 2-jų naujų teisės aktų parengimo: 

1. Dėl 2017-ųjų metų paskelbimo Tautinio drabužio metais (2016-04-18 raštas Nr. S-76). 

2. Dėl Lietuvių kalbos institutui nacionalinio statuso suteikimo (2016-05-16 raštas Nr. S-

96). 

2.3. EKGT PRIIMTI TEISĖS AKTAI: 

 

EKGT priėmė šiuos teisės aktus: 

1. Dėl Etninės kultūros tęstinumo ir kaitos tyrimų 2016–2022 metų programos įgyvendinimo 

tvarkos aprašo patvirtinimo (2016-03-08 nutarimas Nr. TN-2). 

2. Dėl Etninės kultūros tęstinumo ir kaitos tyrimų 2016–2022 metų programos 

koordinavimo tarybos nuostatų patvirtinimo (2016-03-08 nutarimas Nr. TN-3). 

3. Dėl Etninės kultūros tęstinumo ir kaitos tyrimų 2016–2022 metų programos 

koordinavimo tarybos patvirtinimo (2016-03-08 nutarimas Nr. TN-4). 

4. Dėl Etninės kultūros globos tarybos sekretoriato struktūros ir etatų sąrašo patvirtinimo 

(2016-08-10 nutarimas Nr. TN-7). 

5.  Dėl Etninės kultūros globos tarybos narių ir kviestinių ekspertų darbo apmokėjimo 

tvarkos patvirtinimo (2016-10-11 nutarimas Nr. TN-8). 

6. Dėl Regioninių etninės kultūros globos tarybų sudėties pakeitimo patvirtinimo (2016-03-

08 nutarimas Nr. TN-1, 2016-05-10 nutarimas Nr. TN-5, 2016-06-14 nutarimas Nr. TN-6, 2016-

11-08 nutarimas Nr. TN-9). 

7. Dėl 2017 metų etninės kultūros plėtros prioritetų sąrašo patvirtinimo (2016-12-13 

nutarimas Nr. TN-10). 
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8. Dėl 2017 metų kalendorinio veiklos plano patvirtinimo (2016-12-13 nutarimas Nr. TN-

11). 

9. Dėl 2017 metų Etninės kultūros tęstinumo ir kaitos tyrimų 2016-2022 metų programos 

įgyvendinimo temų patvirtinimo (2016-12-13 nutarimas Nr. TN-12). 

 

3. TYRIMAI IR REKOMENDACIJOS 

3.1. TYRIMAI  

EKGT 2016 m. vykdė 7 tyrimus: 

1.  „Institucinė įtaka Užgavėnių tradicijų tęstinumui XX šimtmečio pabaigoje – XXI 

šimtmetyje: lyginamasis atvejų tyrimas“ (atliko doc. dr. A. Vaicekauskas, pagal Etninės kultūros 

tęstinumo ir kaitos tyrimų 2016–2022 m. programą). Tyrimo tikslas – ištirti kaip Užgavėnių šventės 

tradicijos šiandieną tęsiamos kaimo bei miesto erdvėje ir kokios įtakos šventės formų kaitai gali 

turėti išorinio poveikio institucijos — pradedant nuo vietos etnokultūros entuziastų ar folkloro 

kolektyvų veiklos iki švietimo ar kultūros įstaigų atsakingų už etnokultūros veiklą parėdymų.  

2. „Vaikų darbas  XX–XXI a. Lietuvoje“ (atliko A. Daraškevičienė, pagal Etninės kultūros 

tęstinumo ir kaitos tyrimų 2016–2022 m. programą). Tyrimo tikslas – atskleisti darbinio auklėjimo 

kultūros kaitą XX-XXI a. eigoje Lietuvos šeimoje.  

3. „Etnografinių regionų ir administracinio suskirstymo santykis Lietuvoje ir kitose Europos 

Sąjungos valstybėse“ (atliko D. Urbanavičienė, pagal Etninės kultūros tęstinumo ir kaitos tyrimų 

2016–2022 m. programą). Tyrimo tikslas – įvertinus Lietuvos etnografinių regionų istorinę, 

kultūrinę ir administracinę raidą bei šių dienų demografinę situaciją, pasiremiant kitų Europos šalių 

regionine politika aptarti ir siūlyti galimus administarcinio suskirstymo variantus.  

4.  „Etninės kultūros ugdymo raiška bendruomenių gyvenime“ (atliko V. Atkočiūnienė, pagal 

Etninės kultūros tęstinumo ir kaitos tyrimų 2016–2022 m. programą). Tyrimo tikslas – susisteminti 

ir išanalizuoti informaciją apie seminarų „Etninė kultūra bendruomenių gyvenime – tradicijos, 

šiandiena“  turinį ir jo naudingumą dalyvavusiems įvairių institucijų specialistams ir bendruomenių 

nariams. 

5. „Lietuvos kariuomenės dainų repertuaro istorinė raida ir šių dienų poreikiai“ (atliko L. 

Petrošienė, pagal Etninės kultūros tęstinumo ir kaitos tyrimų 2016–2022 m. programą). Tyrimo 

tikslas – nustatyti dainų repertuaro ir melodikos poreikius, jų kitimą atskirais laikotarpiais, įvertinti 

dainos vietą šių dienų Lietuvos kario gyvenime. 

6.  „Etninės kultūros disciplina(-os) Lietuvos universitetuose“ (atliko dr. N. Brazauskas, pagal 

Etninės kultūros tęstinumo ir kaitos tyrimų 2016–2022 m. programą). Tyrimo tikslas – ištirti etninės 

kultūros disciplinos (-ų) vietą valstybinių Lietuvos universitetų studijų programose. Metodiniais 

tikslais buvo pasirinktas pastarųjų penkerių metų laikotarpis (2011–2016), siekiant atskleisti etninės 

kultūros situaciją dabartiniuose Lietuvos universitetuose. 

7. „Baltarusijos kraštų (Gervėčių, Pelesos, Rodūnės, Lydos) lietuvių bendruomenių 

muzikavimo tradicijos kaita XX a. antroje pusėje–XXI a. pradžioje“ (atliko A. Kirda, pagal Etninės 

kultūros tęstinumo ir kaitos tyrimų 2016–2022 m. programą). Tyrimo tikslas – atskleisti Baltarusijos 

lietuvių bendruomenių muzikavimo tradicijos kaitos savitumus Pelesos, Rodūnės krašte ir Lydos 

mieste XX a. antroje pusėje–XXI a. pradžioje ir pateikti rekomendacijas, kokios priemonės galėtų 

padėti stiprinti šių savitų bendruomenių lietuviškumą, regioninės ir tautinės savimonės išlaikymą. 
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3.2. REKOMENDACIJOS 

EKGT ir regioninės tarybos iš viso pateikė 3 rekomendacijas. 

1. EKGT 2016-03-10 rekomendacija Nr. S-49 „Dėl rekomendacijos pateikimo“, adresuota 

Lietuvos kultūros tarybai ir Skuodo r. savivaldybės R. Granausko viešajai bibliotekai. 

2. EKGT 2016-09-27 rekomendacija Nr. S-165 „Dėl doc. dr. M. Purvino antrosios knygos 

„Mažosios Lietuvos panemuniais ir pamariais“ leidybos finansavimo, adresuota Lietuvos kultūros 

tarybai. 

3. EKGT 2016-11-11 rekomendacija Nr. S-188 LR Kultūros ministerijai dėl premijos už 

tradicinės kultūros puoselėjimą ir sklaidą skyrimo. 

 

4. RENGINIAI 

Bendradarbiaujant su partneriais, EKGT ir regioninės tarybos surengė 12 renginių: 5 

seminarus, 2 konferencijas, 1 forumą, 1 seminarą-diskusiją, 3 konkusus: 

1. Etninės kultūros globos taryba (toliau – Taryba), įgyvendindama LR Vyriausybės 

2015 m. gruodžio 9 d. nutarimu Nr. 1277 patvirtintą „Vietos bendruomenių metų planą“ ir 

matydama vietos bendruomenių poreikius palaikyti ir gilintis į kalendorinių, tradicinių švenčių 

turinį ir formas bei aktyvinti tradicinių amatų ir tautodailės plėtrą, organizavo kartu su 

partneriais seminarų ciklą „Etninė kultūra bendruomenių gyvenime – tradicijos, šiandiena“ 

etnografiniuose regionuose. 2016-02-25 įvyko seminaras Žemaitijos etnografiniame regione, 

Šiauliuose. 2016-03-24 suorganizuotas seminaras Suvalkijos (Sūduvos) etnografiniame regione, 

Marijampolėje, 2016-04-22 – Mažojoje Lietuvoje (Rambyno regioniniame parke), 2016-10-13 – 

Dzūkijos regione (Alytuje), 2016-11-29 – Aukštaitijoje (Panevėžyje). 

2. 2016 m. kovo 9 d. įvyko LR Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto ir Etninės 

kultūros globos tarybos organizuota konferencija „Gyvenamųjų vietovių vardų išsaugojimo 

galimybės“, kurios tikslas – supažindinti su gyvenamų vietų vardų daugialype verte, jų nykimo ir 

naikinimo etapais, pasidalinti informacija apie kaimyninių valstybių patirtį juos saugant, teikti 

siūlymus dėl savo krašto gyvenamųjų vietovardžių išsaugojimo. 

3. 2016 m. lapkričio 22 d. įvyko konferencija ir atminimo lentos atidengimas, skirti žymaus 

Lietuvos etnologo profesoriaus, habilituoto daktaro Vacio Miliaus gimimo 90 metų sukakčiai 

(1954-11-16 – 2016-12-08) paminėti Skuodo rajone. Konferencijos organizatoriai Skuodo 

savivaldybės Romo Granausko biblioteka, Skuodo rajono savivaldybė, Etninės kultūros globos 

taryba. 

4. 2016 m. rugsėjo 29 d. įvyko forumas „Etninė kultūra LR Seimo skelbiamų metų minėjimo 

programose“, aptariant Vietos bendruomenių 2016 metus, Tautinio kostiumo 2017 metus bei 

Piliakalnių 2017 metus, Hugo Šojaus dvare, Šilutėje.   

5. Taryba 2016 m. gruodžio 14 d. kartu su Lietuvos aprangos ir tekstilės įmonių asociacija bei 

Lietuvos savivaldybių seniūnų asociacijos, Lietuvos liaudies buities muziejaus, Žemės ūkio 

ministerijos atstovais ir kitais talkininkais Rumšiškėse surengė seminarą-diskusiją „Iš ko verpsim, 

ausim, kuom pasirėdysim...“.  

6. 2016 m. vasario 11 d. įvyko Aplinkos ministerijos ir Etninės kultūros globos tarybos 

organizuoto Etnografinius (etnokultūrinius) regionus atspindinčio kraštovaizdžio atrankos 

konkurso nugalėtojų paskelbimas. 

7. 2016 m. birželio mėn. Etninės kultūros globos taryba kartu su Pasaulio lietuvių 

bendruomene paskelbė konkursą „Pasidalink istorija apie tautinį rūbą tremtyje“, kurio metu buvo 
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siunčiamos artimųjų (tėvų, senelių, giminaičių) istorinės tremties nuotraukos, kuriose jie dėvi 

tautinius rūbus. 

8. 2016 m. gruodžio 14 d. įvyko Etninės kultūros globos tarybos ir Lietuvos savivaldybių 

seniūnų asociacija organizuoto Geriausiai etnokultūrines tradicijas puoselėjusių etnografinio 

regiono seniūnijų konkurso laimėtojų baigiamasis renginys Rumšiškėse. Aukštaitijos 

etnografiniame regione I-ąją vietą laimėjo Miežiškių seniūnija, Dzūkijos – Marcinkonių seniūnija, 

Mažosios Lietuvos – Rusnės seniūnija, Suvalkijos (Sūduvos) – Sasnavos seniūnija, Žemaitijos – 

Kelmės seniūnija. 

 

5. BENDRADARBIAVIMAS SU VALSTYBĖS VALDYMO IR KITOMIS VALSTYBĖS 

INSTITUCIJOMIS, NEVYRIAUSYBINĖMIS ORGANIZACIJOMIS  

 

5.1. BENDRADARBIAVIMAS SU LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMU 

Seimo atstovavimas EKGT: 2016 m. vietoj prof. dr. Eugenijaus Jovaišos (jam 

atsistatydinus) buvo patvirtintas 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 2016 m. teikė LR Seimui įvairius siūlymus: 

 dėl Lietuvos vietovių vardų išsaugojimo konferencijos LR Seime (2016-01-12 raštas Nr. 

S-2); 

 dėl konferencijos „Gyvenamų vietovių vardų išsaugojimo galimybės“ rezoliucijos (2016-

03-10 raštas Nr. S-48); 

 dėl Tautinio drabužio metų paskelbimo (2016-04-18 raštas Nr. S-76); 

 dėl Lietuvių kalbos institutui nacionalinio statuso suteikimo (2016-05-16 raštas Nr. S-

96); 

 dėl Lietuvos Respublikos etninės kultūros valstybinės globos pagrindų įstatymo Nr. VIII-

1328 5 straipsnio ir 8 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 61 straipsniu įstatymo projekto 

(XIIP-585(3)) (2016-10-12 raštas Nr. S-170); 

 dėl Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2004 m. lapkričio 2 d. nutarimo 

Nr. IX-2532 „Dėl Etninės kultūros globos tarybos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo projekto (XIIP-

584(3)) (2016-10-12 raštas Nr. S-171); 

 dėl Tautinio kostiumo (2016-12-14 raštas Nr. S-207). 

 

5.2. BENDRADARBIAVIMAS SU LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTŪRA 

2016 m. EKGT kreipėsi į LR Prezidentūra šiais klausimais: 

  EKGT 2016-03-10 rašte S-48 „Dėl konferencijos „Gyvenamų vietovių vardų 

išsaugojimo galimybės“ rezoliucijos, adresuotame LR Prezidentei D. Grybauskaitei,  pateikta 2016 

m. kovo 9 d. vykusios LR Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto ir Etninės kultūros globos 

tarybos organizuotos konferencijos „Gyvenamųjų vietovių vardų išsaugojimo galimybės“ 

rezoliucija. Konferencijos tikslas – supažindinti su gyvenamų vietų vardų daugialype verte, jų 

nykimo ir naikinimo etapais, pasidalinti informacija apie kaimyninių valstybių patirtį juos saugant, 

teikti siūlymus dėl savo krašto gyvenamųjų vietovardžių išsaugojimo.  
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 Dėl geriausiai tradicijas puoselėjusios etnografinio regiono seniūnijos konkurso 

nugalėtojų pagerbimo Prezidentūroje (2016-04-20 raštas Nr. S-79). 

 

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.  

2016 m. EKGT kreipėsi į LR Vyriausybę šiais klausimais: 

 dėl konferencijos „Gyvenamų vietovių vardų išsaugojimo galimybės“ rezoliucijos (2016-

03-10 raštas Nr. S-48). LR Vyriausybėje 2016 m. spalio 21 d. įvyko pasitarimas dėl Lietuvos 

gyvenųjų vietovių (miestų, miestelių, kaimų, viensėdžių) pavadinimų išsaugojimo galimybių. 

 dėl Tautinio kostiumo metų komisijos sudarymo sudėties (2016-05-09 raštas Nr. S-86). 

 

Bendradarbiavimas su Kultūros ministerija 

 

EKGT 2016 m. kreipėsi į LR Kultūros ministeriją šiais klausimais: 

 dėl Piliakalnių metų minėjimo 2017 metais plano projekto (2016-04-28 raštas Nr. S-82); 

 EKGT 2016-06-06 rašte Nr. S-110, adresuotame Kultūros ministerijai, delegavo į darbo 

grupę Tautinio kostiumo metų programos projektui parengti Tarybos pirmininką V. Jocį. 

 dėl Etninės kultūros valstybinės globos pagrindų įstatymo naujos redakcijos rengimo 

(2016-06-29 raštas Nr. S-120), EKGT kreipėsi į KM, prašydama pateikti argumentus dėl šio 

įstatymo naujos redakcijos būtinumo ir informaciją apie rengiamo įstatymo turinį. 
 dėl LR Vyriausybės nutarimo projekto derinimo (2016-08-22 raštas Nr. S-145), 

adresuotame Kultūros ministerijai, pateikti pasiūlymai Tautinio kostiumo metų veiksmų planui. 

 EKGT 2016-11-11 rašte Nr. S-188 pateikė rekomendaciją dėl premijos už tradicinės 

kultūros puoselėjimą ir sklaidą fotomenininkui V. Daraškevičiui. 

Kultūros ministerija (2016-01-15 raštas Nr. S2-50) kreipėsi į EKGT dėl evangelikų-

liuteronų kapinių tvarkymo ir išsaugojimo.  

 

 

Bendradarbiavimas su Švietimo ir mokslo ministerija  

 

Taryba, susirūpinusi dėl etninės kultūros ugdymo situacijos Lietuvoje, 2016-04-21 parengė 

raštą Nr. S-81 „Dėl etninės kultūros ugdymo švietimo sistemoje“ LR Švietimo ir mokslo ministrei 

A. Pitrėnienei, kuriame išdėstė svarbiausius klausimus, susijusius su etninės kultūros ugdymu. 

2016-05-25 įvyko Švietimo ir mokslo ministerijoje pasitarimas dėl etninės kultūros ugdymo 

švietimo sistemoje. 

EKGT (2016-05-24 raštas Nr. S-102 „Dėl Etninės kultūros ugdymo sampratos“) pateikė 

LR Švietimo ir mokslo ministerijai Etninės kultūros ugdymo sampratą, parengtą Vilniaus Žvėryno 

gimnazijos darbo grupės. Samprata skirta mokiniams, besimokantiems pagal pradinio, pagrindinio 

ir vidurinio ugdymo programas. Jos paskirtis – apibrėžti savitą etninės kultūros ugdymo mokykloje 

sistemą. Švietimo ir mokslo ministerija (2016-06-08 raštas Nr. SR-2674) informavo Tarybą, kad 

laikantis subsidiarumo principo, Etninės kultūros ugdymo sampratos projektas ministerijoje nebus 

svarstomas 
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EKGT pirmininkas V. Jocys deleguotas į darbo grupę dėl Plietinio ir tautinio ugdymo 2016–

2020 metų tarpinstitucinio veiksmų plano įgyvendinimo (2016-06-17 raštas Nr. S-117). 

 

Bendradarbiavimas su Žemės ūkio ministerija  

  

Etninės kultūros globos taryba delegavo į Tautinio paveldo produktų tarybą pirmininką V. 

Jocį (2016-03-07 raštas Nr. S-47, adresuotas Žemės ūkio ministerijai).  

2016 m. Taryba, įgyvendindama LR Vyriausybės 2015 m. gruodžio 9 d. nutarimu Nr. 1277 

patvirtintą „Vietos bendruomenių metų planą“ ir matydama vietos bendruomenių poreikius palaikyti 

ir gilintis į kalendorinių, tradicinių švenčių turinį ir formas bei aktyvinti tradicinių amatų ir 

tautodailės plėtrą, organizavo seminarų ciklą „Etninė kultūra bendruomenių gyvenime – tradicijos, 

šiandiena“ etnografiniuose regionuose. Prie šių seminarų organizavimo prisidėjo ir Žemės ūkio 

ministerijos atstovai, kurie supažindino seminaro dalyvius su Tautinio paveldo produktų įstatymo 

naujos redakcijos nuostatomis, tradicinių amatų ir produktų sertifikavimu, nacionalinių veislių 

globa bei kitais aktualiais bendruomenėms klausimais. 

Etninės kultūros globos taryba delegavo V. Jocį (jam negalint dalyvauti – O. Drobelienę) į 

Individualių ir edukacinių valstybės stipendijų skyrimo ekspertų komisiją (2016-10-20 raštas Nr. S-

175, adresuotas Žemės ūkio ministerijai). 

 

Bendradarbiavimas su Aplinkos ministerija 

 

2016 m. vasario 11 d. Aplinkos ministerijoje įvyko Etnografinius (etnokultūrinius) regionus 

atspindinčio kraštovaizdžio atrankos konkurso (kurio organizatorius buvo ir EKGT) nugalėtojų 

apdovanojimo renginys.  

Aplinkos ministerija (2016-05-19 raštas Nr. (18-2)-D8-3891 „Dėl metų medžio konkurso“) 

informavo Tarybą apie paskelbtą Metų medžio konkursą, kurio tikslas – ne tik išrinkti Lietuvos 

metų medį, kuris atstovaus Lietuvai Europos metų medžio konkurse, bet ir identifikuoti Lietuvos 

vertingiausius medžius. 

 

5.4. BENDRADARBIAVIMAS SU KITOMIS VALSTYBĖS INSTITUCIJOMIS IR 

SAVIVALDYBĖMIS 

 

Bendradarbiavimas su Lietuvos radiju ir televizija (LRT)  

bei kitomis žiniasklaidos institucijomis 

 

2016-03-08 EKGT posėdyje buvo nutarta bendradarbiauti su Lietuvos televizijomis ir teikti 

ekspertines išvadas dėl rengiamų programų etninės kultūros srityje. 

2016-06-14 EKGT posėdyje buvo aptarta etninės kultūros sklaida LRT, nutarta pateikti LRT 

ir laidų rengėjams informaciją apie etninei kultūrai svarbius renginius ir reiškinius, rekomendacijas 

dėl etninės kultūros laidų rengimo bei susitikti su laidų rengėjais, tęsti bendradarbiavimą su LTR 

taryba ir LRT etninės kultūros sklaidos klausimais. 

EKGT (2016-06-28 raštas Nr. S-119 „Dėl etninės kultūros renginių transliavimo per LRT 

2016 metų II pusmetyje“) 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. 

Taryba (2016-04-01 raštas Nr. S-68 „Dėl tradicijų pateikimo ir vertinimo per šokių konkursą 

„Kadagys“ ir kitus etnokultūrinio pobūdžio konkursus“) kreipėsi į TV3 televizijos vadovybę, 

pateikdama Tarybos ekspertų nuomonę apie „Kadagio“ konkursą bei pasiūlydama savo pagalbą, 

kuriant būsimas etnokultūrinio pobūdžio laidas, sudarant konkursų komisijas, pateikiant visuomenei 
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tikslesnę informaciją apie tradicijos ir autorinės kūrybos santykį, formuojant bendrąją tokių renginių 

koncepciją. 

 

Bendradarbiavimas su Lietuvos kultūros taryba  

 

EKGT 2016 m. pateikė dvi rekomendacijas Lietuvos kultūros tarybai: 

  dėl rekomendacijos pateikimo, adresuota Lietuvos kultūros tarybai ir Skuodo r. 

savivaldybės R. Granausko viešajai bibliotekai (2016-03-10 raštas Nr. S-49); 

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

leidybos finansavimo, adresuota Lietuvos kultūros tarybai (2016-09-27 raštas Nr. S-165). 

 

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 2016 m. bendradarbiavo su mokslo ir studijų institucijomis šiais klausimais: 

 dėl Tautinio kostiumo metų paskelbimo kreiptąsi į Aleksandro Stulginskio universitetą, 

prašant išsakyti nuomonę dėl Tautinio drabužio metų paskelbimo kultūrinės, ekonominės ir 

socialinės naudos. Aleksandro Stulginskio universiteto Ekonomikos ir vadybos fakultetas savo 

mokslinėje ir pedagoginėje veikloje, puoselėdamas ir perduodamas jaunajai kartai Lietuvos 

tradicijas, prisidėjo prie šios iniciatyvos. 

 dėl praktinio seminarų ciklo „Etninė kultūra bendruomenių gyvenime – tradicijos, 

šiandiena“ etnografiniuose regionuose organizavimo kartu su Aleksandro Stulginskio universitetu, 

Šiaulių universitetu. 

 dėl Etninės kultūros tęstinumo ir kaitos tyrimų 2016–2022 metų programos vykdymo. 

Pagal šią Programą hum. m. dr. N. Brazauskas vykdė tyrimą „Etninės kultūros disciplina(-os) 

Lietuvos universitetuose“. Tyrimo tikslas – ištirti etninės kultūros disciplinos (-ų) vietą valstybinių 

studijų programose. Tarybos vardu buvo kreiptasi (2016-11-11 raštas Nr. S-187) į 14 Lietuvos 

universitetų, prašant pateikti duomenis apie etninės kultūros disciplinas, kurios buvo/yra vykdomos 

universitetų programose. 

 dėl pasitarimo, kuris įvyko 2016 m. gegužės 25 d. Švietimo ir mokslo ministerijoje, kurio 

metu buvo aptariama etninės kultūros ugdymo situacija švietimo sistemoje. Šiame pasitarime, kurio 

iniciatorė buvo Etninės kultūros globos taryba, buvo pakviesti dalyvauti atstovai iš įvairių 

institucijų – Šiaulių universiteto, Vytauto Didžiojo universiteto, Klaipėdos universiteto, Ugdymo 

plėtotės centro, Lietuvos etninės kultūros ugdytojų sąjungos, Alytaus „Sakalėlio“ pradinės 

mokyklos, Alytaus lopšelio darželio „Volungėlė“ ir kitų. 

 dėl Etninės kultūros ugdymo sampratos, parengtos Vilniaus Žvėryno gimnazijos kartu su 

Etninės kultūros draugija; tarpininkavimas, pristatant ją Švietimo ir mokslo ministerijai ir teikiant ją 

tvirtinimui (2016-05-24 raštas Nr. S-102). 

 dėl Dieveniškių technologijų ir verslo mokyklos organizuojamo konkurso „Jurgi, atrakink 

žemę“ vertinimo ir Jurginių šventės vertinimo komisijos, pirmininkaujant N. Balčiūnienei (2016-

04-22). 
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    Su Vilniaus rajono Eitminiškių gimnazijos bendruomene dėl etninės kultūros projektų, 

bendrų renginių, stovyklų, paramos ir kt. klausimų (2016 m. vasario mėn.). 

 dėl Ugdymo plėtotės centro organizuojamų metodinių dienų „Bendruomenės tradicijos, 

paprotinė teisė, elgesys ir etiketas“ (2016 m. spalio 27-28 d.), kurių tikslas – tobulinti mokytojų 

didaktinę kompetenciją, supažindinant juos su Lietuvos švietimo prioritetais 2016–2017 m., 

aktyviais regionų etnokultūros židiniais, tautinių bendruomenės tradicijų puoselėjimo gerąja 

patirtimi. Dalyvavo pirmininkas V. Jocys. 

 

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). 

2016 m. gegužės 11–13  Tarybos specialistai, EKGT ir regioninių tarybų nariai dalyvavo 

LLKC organizuojamame etninės kultūros specialistų seminare „Tautinis kultūrinis sąjūdis ir 

valstybingumo kūrimas“ Marijampolėje. 

Kauno rajono muziejaus 2016-06-14 pranešime paskelbta akcija – Tautinis kostiumas gyvai. 

Kviečiama visus jungtis prie šios akcijos – tautinį kostiumą sugrąžinti į Lietuvos valstybines 

šventes ir kasdienybę. 

 EKGT regioninės tarybos bendradarbiavo su LLKC, vietos kultūros centrais ir muziejais 

edukaciniais klausimais.  

 

Bendradarbiavimas su savivaldybėmis 

Etninės kultūros globos taryba, atsiliepdama į Vilniaus miesto tarybos kvietimą deleguoti 

narius į sudaromas visuomenines – patariamąsias komisijas prie Tarybos, į naujai formuojamą 

Kultūros komisiją delegavo EKGT narę Jūratę Šemetaitę, negalint jai dalyvauti – EKGT pirmininką 

V. Jocį (2016-02-19 raštas Nr. S-43). 

EKGT kreipėsi į Rokiškio savivaldybės merą A. Vagonį dėl Rokiškio kultūros centro 

folkloro ansamblio „Gastauta“ tolimesnės kūrybinės veiklos (2016-06-06 raštas Nr. S-111). Taryba 

viliasi, kad tinkamai bus įvertinti ansamblio vadovų nuopelnai ir bus atsižvelgta į ansambliečių 

prašymus, kad šis ansamblis galėtų toliau sėkmingai plėtori savo veiklą ir „pakelta galva“ atšvęsti 

savo 35-ies metų jubiliejų, o 2019 m., kai Rokiškis taps Lietuvos kultūros sostine, renginiuose 

solidžiai reprezentuoti Rokiškio krašto ir visos Aukštaitijos etninės kultūros savitumą, tokiu būdu 

prisidėdami ir prie ekonominės naudos – paskatindami Rokiškį aplankančių turistų ir kitų svečių 

susidomėjimą šiuo kraštu. 

EKGT 2016-08-02 rašte Nr. S-134 „Dėl Lietuvos valstybės šimtmečio ženklų Klaipėdos 

rajone“ drąsina savivaldybes ir bendruomenes palaikyti etninės kultūros gyvastį bei valstybės raidai 

reikšmingų istorinių ženklų įpaminklinimą.  

Taryba (2016-03-10 raštas Nr. S-48 „Dėl konferencijos „Gyvenamųjų vietovių vardų 

išsaugojimo galimybės“ rezoliucijos) išplatino įvykusios konferencijos rezoliuciją Lietuvos 

savivaldybių asociacijai.  

EKGT (2016-09-16 raštas Nr. S-152a) kartu su Regioninėmis tarybomis ir etninės kultūros 

puoselėtojais Lietuvoje, Latvijoje ir etninėse žemėse bei kituose kraštuose pakvietė Lietuvos 

savivaldybių asociaciją paminėti istorinę Baltų vienybės dieną ir kalendorinę Rudens lygiadienio 

šventę. Taryba pasiūlė įvairių savivaldybių vietos bendruomenėms, pažymint Vietos bendruomenių 

metus, šventines ugniavietes sukurti ant piliakalnių ir apžvalgos kalnų, esančių prie magistralinių 

kelių. 



31 

 

EKGT bendradarbiavo su Aytaus miesto, Marijampolės, Panevėžio miesto savivaldybėmis, 

organizuojant seminarų ciklą „Etninė kultūra bendruomenių gyvenime – tradicijos, šiandiena“ 

etnografiniuose regionuose. 

EKGT prisidėjo organizuojant prie 2016 m. lapkričio 22 d. vykusios konferencijos ir 

atminimo lentos atidengimo, skirto žymaus Lietuvos etnologo profesoriaus, habilituoto daktaro 

Vacio Miliaus gimimo 90 metų sukakčiai (1954-11-16 – 2016 -12-08) paminėti Skuodo rajone. 

Konferencijos organizatoriai Skuodo savivaldybės Romo Granausko biblioteka, Skuodo rajono 

savivaldybė, Etninės kultūros globos taryba. 

 

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).  

Lietuvos tautodailininkų sąjunga pritarė Tarybos iniciatyvai – paskelbti 2017-uosius metus 

Tautinio kostiumo metais (2016-04-06 raštas Nr. 16/04), ją suprantant kaip garsinantį tradicinę 

kultūrą, kūrybingą, šiuolaikinėmis raiškos formomis pateiktą, jaunajai kartai patrauklų, amatus ir 

verslumą skatinantį vyksmą. 

Lietuvininkų bendrija kreipėsi (2016-07-07 Nr. G-117) į EKGT „Dėl H. Zudermano 

memorialinio muziejaus“ . 

 

5.6. TARPTAUTINIS BENDRADARBIAVIMAS 

EKGT 2016 m. glaudžiai bendradarbiavo su Pasaulio lietuvių bendruomene. Pirmininkas 

V. Jocys dalyvavo 2016 m. liepos 15–16 d. kraštų lietuvių bendruomenių ir jaunimo sąjungų 

suvažiavime „Susipažinti, išmokti, pasidalyti ir pažymėti“. Suvaž iavime dalyvavo Pasaulio 

lietuvių bendruomenės valdybos nariai, kraštų lietuvių bendruomenių ir jaunimo sąjungų 

pirmininkai, atstovai iš lietuvių bendruomenių.  

2016 m. birželio mėn. Etninės kultūros globos taryba kartu su Pasaulio lietuvių 

bendruomene paskelbė konkursą „Pasidalink istorija apie tautinį rūbą tremtyje“, kurio metu 

buvo siunčiamos artimųjų (tėvų, senelių, giminaičių) istorinės tremties nuotraukos, kuriose jie 

dėvi tautinius rūbus. 

2016 m. lapkričio 18–20 d. pirmininkas V. Jocys dalyvavo Rygoje Kultūros ir liaudies 

meno centro „Ritums“kvietimu folkloro kolektyvo „Skandinieki“ 40-čio sukakties minėjimo 

renginiuose.  
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II. EKGT PADALINIŲ – REGIONINIŲ TARYBŲ – VEIKLA 2016 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 sekretoriato darbuotojai (po 1 etatą kiekvienai 

tarybai). Regioninių tarybų veiklos efektyvumą apsunkina tai, kad šių tarybų pirmininkai dirba 

visuomeniniais pagrindais. 

2016 m. Suvalkijos (Sūduvos) ir Žemaitijos regioninės tarybos surengė po 4 posėdžius, 

Aukštaitijos, Mažosios Lietuvos ir Dzūkijos (Dainavos) tarybos  surengė po 3 posėdžius.  

Aukštaitijos tarybos posėdžiai įvyko: 1) balandžio 7 d. Anykščiuose, 2) spalio 11 d.  

Ignalinoje, 3) gruodžio 16 d. nuotoliniu būdu. Dzūkijos (Dainavos) tarybos posėdžiai įvyko: 1) 

balandžio 29 d. Alytuje, 2) birželio 10 d. Varėnoje, 2)  gruodžio 16 d. Vilniuje. Mažosios Lietuvos 

tarybos posėdžiai įvyko: 1) sausio 14 d. Klaipėdoje, 2) balandžio 4 d. Klaipėdoje, 3) spalio 24 d. 

Klaipėdoje. Suvalkijos (Sūduvos) tarybos posėdžiai vyko: 1)  sausio 28 d. Zanavykų muziejuje 

(Šakių r.), 2) kovo 24 d. Marijampolėje, 3) lapkričio 9 d. Kazlų Rūdoje, 4) gruodžio 12 d.  

Zanavykų muziejuje (Šakių r.). Žemaitijos tarybos posėdžiai įvyko: 1) vasario 1 d. nuotoliniu būdu; 

2) vasario 25 d. Šiauliuose, 3) gegužės 13 d. Kretingoje, 4) lapkričio 10 d. Klaipėdoje.  

2016 m. rugsėjo 29 d. Šilutėje įvyko bendras regioninių tarybų pirmininkų ir Tarybos 

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

problemų aptarimui. 

Iš viso buvo surengta 17 regioninių tarybų posėdžių, iš kurių 2 – nuotoliniu būdu 

(regioninių tarybų protokolų santraukas žr. 5 priede). 

Toliau pateikiama regioninių tarybų veiklos 2016 m. rezultatų apžvalga pagal EKGT ir 

regioninių tarybų 2016 m. veiklos planuose numatytas kryptis. 

 

Regiono etninio savitumo puoselėjimas 

 

Regioninės tarybos dalyvavo atrenkant regioną reprezentuojančius atstovus (folkloro 

ansamblius, amatininkus, tautinio kostiumo specialistus ir kt.), sudarė ir pateikė EKGT regione 

dirbančių etninės kultūros specialistų, regione veikiančių institucijų, įtakojančių regiono etninės 

kultūros vyksmą, sąrašus. Regioninės tarybos  pateikė EKGT vertingiausių, regionuose vykstančių 

tradicinių renginių ir švenčių sąrašus.  

Regioninės tarybos teikė siūlymus EKGT dėl Tautinio kostiumo ir Piliakalnių metų 

priemonių plano sudarymo,  rinko ir teikė informaciją iš savivaldybių dėl minėtų priemonių plano ir 

renginių gido sudarymo.  

 

Aukštaitijos taryba rugpjūčio mėn. Utenoje organizavo konferenciją „Kultūra regione“, 

kurioje dalyvavo Utenos, Anykščių, Ignalinos, Zarasų, Molėtų savivaldybių administracijos, 

kultūros įstaigų darbuotojai, bendruomenių atstovai. Konferencijoje buvo akcentuojamos  krašto 

kultūrinės savasties paieškos. Atkreiptas dėmesys, kad Aukštaitijos regionas turi savitumu 

išsiskiriančių etninės kultūros renginių, garsėjančių visoje Lietuvoje: „Bėk bėk, žirgeli“ šventė 
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Niūronyse (Anykščių r.), Žirgų žiemos šventė Sartuose (Zarasų r.), Bitkopio šventė Stripeikiuose 

(Ignalinos r.), langinių tapymo pleneras Rokiškyje, Žolininkystės muziejuje vykdoma veikla 

Švenčionyse, Juodosios keramikos stovykla Bebrusų kaime (Molėtų r.), Ežerų žvejybos muziejaus 

vykdoma veikla Mindūnuose (Molėtų r.), V. Valiušio keramikos muziejaus vykdoma veikla 

Leliūnuose (Utenos r.). Akcentuota, kad Rytų Aukštaitijos regiono prioritetas – kultūrinis turizmas.  

 

        Mažosios Lietuvos  tarybos nariai vasario mėn. dalyvavo diskusijoje pristatant  doc. 

dr. A. Baublio parengtą Mažosios Lietuvos etnografinio regiono (miestų ir miestelių) istorinių ir 

esamų herbų apžvalgos analizę, išskiriant regiono heraldikos simboliką.   

Spalio 15 d. tarybos nariai L. Burzdžiuvienė ir S. Sodonis aktyviai dalyvavo organizuojant  

Vilkyškių evangelikų liuteronų bažnyčioje vykusią konferenciją, skirtą Vydūno perlaidojimo 

Mažosios Lietuvos panteone - Bitėnų kapinaitėse - 25-mečiui.  

Tarybos narė, Šilutės H. Šojaus muziejaus etnografė I. Skablauskaitė skaitė pranešimus 

apie lietuvininkų tarmės ypatybes, vedė edukacinius užsiėmimus, skirtus informacijos apie krašto 

etnokultūrinį paveldą populiarinimui: „Kaip senieji lietuvininkai gyveno“, „Lietuvininkų kulinarinis 

paveldas“, „Mokausi iš lietuvininkų“, „Adventas ir Kalėdos lietuvininkų namuose“, „Lietuvininkai 

šiupinio šventę turėjo“, „Dviejų kultūrų sankirta Mažojoje Lietuvoje“, „Praeitis ir dabartis Hugo 

Šojaus dvare“.  

 

Suvalkijos (Sūduvos) taryba pasidžiaugė savo darbo vaisiais – sukurta Sūduvos 

etnografinio regiono vėliava. Ji buvo iškilmingai iškelta ir pristatyta birželio mėn. Zanavykų 

muziejuje.  

Suvalkijos (Sūduvos) tarybos narys K.Subačius, siekdamas aktyvinti etninės kultūros 

plėtotę Sūduvoje, skaitė pranešimus susitikimuose, konferencijose bei seminaruose: gegužės 11 d. 

pranešimas „Sūduviai tremtiniai – įžymieji gintarautojai Semboje“ Signatarų namuose Vilniuje, 

gegužės 12 d. pranešimas „Sūduviai tautinio kultūrinio sąjūdžio ir Lietuvos valstybingumo kūrėjai“ 

Marijampolės kultūros centre, Respublikiniame etninės kultūros puoselėtojų seminare „Tautinis 

kultūrinis sąjūdis ir valstybingumo kūrimas“,  rugsėjo 30 d. knygos „Sūduva Didžiojo karo ugnyje 

ir Lietuvos valstybės nepriklausomybės aušrose“ pristatymas-pranešimas Marijampolės Petro 

Kriaučiūno bibliotekoje, lapkričio 27 d. paskaita „Tautos kilmės lopšys ir Lietuvos nepriklausomos 

valstybės aušros Sūduvoje“  Kristaus prisikėlimo bazilikos parapijos salėje Kaune, gruodžio 10 d. 

metraščio „Terra   Jatwezenorum“ (Jotvingių kraštas) 7 tomo pristatymas Tarptautinėje istorijos 

paveldo konferencijoje.  

 

Žemaitijos taryba trečią kartą surengė labiausiai nusipelniusių Žemaitijos regiono etninės 

kultūros puoselėtojų pagerbimo šventę. Taryba tarpininkavo organizuojant vieną svarbiausių 2016-

ųjų Lietuvos kultūros sostinės - Telšių - renginių – iškilmingą Durbės mūšio paminklo atidengimą 

liepos 23 d. Lapkričio 22 d. Žemaitijos tarybos nariai dalyvavo  EKGT organizuotoje konferencijoje 

ir atminimo lentos atidengimo šventėje, skirtoje žymaus Lietuvos etnologo, prof. hab. dr. Vacio 

Miliaus gimimo 90 metų sukakčiai paminėti Skuodo rajone.  

 

Etninės kultūros plėtra savivaldybėse 

 

Regionų tarybos nemažai nuveikė koordinuojant regione veikiančių valdžios institucijų, 

kultūros ir švietimo įstaigų, nevyriausybinių organizacijų etnokultūrinę veiklą. 

 

Aukštaitijos taryba daug bendradarbiavo su regiono savivaldybėmis: teiktos 

rekomendacijos, konsultacijos, rūpintasi informacijos apie renginius sklaida regione ir respublikoje. 

Išvažiuojamųjų posėdžių metu plačiai pristatyta etninės kultūros plėtros programa vienoje ar kitoje 

savivaldybėje, pasidalinta gerąja patirtimi,  regiono savivaldybių ir seniūnijų atstovai aktyviai buvo 

raginami dalyvauti įvairiuose etnokultūriniuose konkursuose. Aukštaitijos tarybos iniciatyva, 

regiono savivaldybių etnokultūrinės problemos aktualizuotos konferencijose ar seminaruose. 
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Mažosios Lietuvos taryba sausio 14 d. iniciavo bendrą posėdį su regiono savivaldybių 

merais. Aptarti savivaldybių pasiekimai, bendros etnografinio regiono problemos.  

 

Suvalkijos (Sūduvos) taryba kovo 24 d.  posėdyje  nutarė kviesti savivaldybių politikus ir 

administracijų darbuotojus susitikti ir inicijuoti etninės kultūros plėtros programų rengimą ir 

tvirtinimą. Taip pat nutarta kviesti  VVG atstovus glaudžiau bendrauti ir bendradarbiauti į 

rengiamus projektus integruojant etninę kultūrą. 

Suvalkijos (Sūduvos) tarybos nariams bendradarbiaujant su Kauno rajono Etninės kultūros 

plėtros programos vadovais, Kauno rajono kultūros centruose balandžio – birželio mėnesiais 

sukomplektuotos ir pristatytos: R.Grekavičiaus autorinė kalviškosios kryždirbystės paroda 

Raudondvario ir Ramučių kultūros centruose, O.Pusvaškytės autorinė grafikos kūrinių paroda 

Ramučių ir Neveronių kultūros centruose, rugpjūčio mėn. – O.Pusvaškytės autorinė grafikos 

kūrinių paroda Zyplių dvare Šakių raj. – rugsėjo mėn. Sintautų Kultūros centre. Rugsėjo mėn. 

surengta ir pristatyta respublikinė kalviškosios kryždirbystės „Kalvių Kalvis 16“, kūrinių paroda 

Kelmės kultūros centre, K.Martinaičio autorinė skulptūros paroda Zanavykų muziejuje. 

 

Etninės kultūros veiklos skatinimas bendruomenėse 

 

Regioninės tarybos aktyviai prisidėjo prie Bendruomenių metų 2016-aisiais įgyvendinimo: 

padėjo EKGT organizuojant Bendruomenių metų proga rengtus seminarus „Etninė kultūra 

bendruomenių gyvenime – tradicijos, šiandiena“. Regioninės tarybos taip pat talkino EKGT 

rengiant geriausiai tradicijas puoselėjusios seniūnijos  konkursą: rinko konkurso nugalėtojus, 
organizavo seniūnijų nugalėtojų dalyvavimą Rumšiškėse gruodžio 14 d. vykusioje pagerbimo šventėje. 

Regioninių tarybų nariai prisidėjo populiarinant ir vykdant Lietuvos nacionalinio kultūros 

centro iniciatyva paskelbtą akciją ,,Visa Lietuva šoka“. Tarybų narių iniciatyva žmonės buvo 

kviečiami vienu metu susiburti miestelių centruose, atvirose erdvėse, švietimo, kultūros įstaigose – 

mokytis tradicinių šokių, šokti juos, dainuoti liaudies dainas, muzikuoti.  

 

Mažosios Lietuvos taryba parengė regione veikiančių bendruomenių sąvadą. 

Užregistruotos 75 bendruomenės. Tarybos nariai konstatavo ir pateikė EKGT faktą, kad vietos 

bendruomenės gana aktyvios, organizuoja renginius, tačiau joms trūksta pamatinių žinių apie 

etninės kultūros vertybes, tradicijas, papročius, jų pritaikymą ir populiarinimą. Tarybos posėdžiuose 

keltas  klausimas, kaip sudominti bendruomenių lyderius dėl bendradarbiavimo su etnokultūros 

specialistais. Regioninės tarybos nariai konsultavo bendruomenes etnokultūros klausimais, ruošė 

rekomendacijas jų projektams. 

Gegužės 24 d. Mažosios Lietuvos tarybos pirmininkės V. Griškevičienės ir narės dr. S. 

Pocytės iniciatyva,  Klaipėdos universitete buvo suorganizuotas posėdis „Senųjų kapinių tvarkybos 

ir priežiūros problematika“, kuriame dalyvavo Mažosios Lietuvos tarybos nariai, šio regiono 

savivaldybių atstovai, paveldo specialistai. Jame pranešimus skaitė Klaipėdos universiteto 

mokslinis bendradarbis D. Barasa, doc. dr. Arūnas Baublys, Šilutės rajono Kultūros skyriaus 

paveldosaugininkė R. Švelniūtė.  Diskusijos dalyviai pasirašė rezoliuciją dėl senųjų kapinių 

etnokultūros ženklų išsaugojimo problematikos, kuri buvo išsiųsta LR Ministrui pirmininkui, LR 

Kultūros ministrui, LR Valstybinei kultūros paveldo komisijai, Kultūros paveldo departamentui, 

Tautinių mažumų departamentui prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Lietuvos savivaldybių 

asociacijai, ICOMOS LNK Klaipėdos pakomitečiui. Gegužės 30 d. buvo gautas Vyriausybės 

kanclerio Almino Mačiulio pasirašytas dokumentas, kuriame jis, Ministro Pirmininko vardu, šioms 

institucijoms paveda išnagrinėti ir atsakyti į šią rezoliuciją.  

Tarybos narė B. Servinė organizavo rajoninį vietos bendruomenių konkursą, kurio tikslas – 

išrinkti bendruomenę, geriausiai atskleidžiančią savo gyvenamosios vietovės etninės kultūros 

vertybes. Tarybos narė G. Skipitienė kartu su Rambyno regioniniu parku, Pagėgių sav. Lumpėnų 

seniūnija ir bendruomene jau devintą kartą inicijavo ir organizavo pirmuosius ir paskutiniuosius 
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metų gandro pavakarius-palaunagę. Tarybos narė J. Latakienė inicijavo ir koordinavo etninės 

kultūros savaitę Klaipėdos rajono kultūros įstaigose „Laimė – geram žmogui“.  

 

Suvalkijos (Sūduvos) taryba į sausio 28 d. vykusį posėdį pakvietė Šakių rajono tarybos 

narius ir rajono bendruomenių vadovus, apžvelgė bendruomenių veiklą, sėkmes ir problemas, 

dėmesį etninei kultūrai, aptarė galimybę surengti konferenciją (seminarą) Sūduvos regiono vietos 

bendruomenių, VVG nariams. 

Suvalkijos (Sūduvos) tarybos narių iniciatyva regione organizuota daugybė bendruomenes 

buriančių etnokultūrinių renginių. Kalvarijos savivaldybės viešojoje bibliotekoje sausio 21 d. 

surengtas edukacinis užsiėmimas „Skulptūra iš šieno“. Zanavykų muziejuje balandžio 14 d.  - 

tautodailininkių E. Ruzgienės ir S. Karčiauskienės tapybos darbų paroda - edukacinė prisiminimų 

popietė „Senieji Šakiai“. Regioninės tarybos narė, Vilkaviškio kultūros centro etnografė 

N.Skinkienė surengė 4 Advento programas „Saulė eina ratu“, skirtas mokiniams ir suaugusiems. Jos 

iniciatyva taip pat surengtos 3 edukacinės programos „Ausk, sesele, drobeles“. Tarybos narė, 

Marijampolės kultūros centro etnospecialistė O. B. Surdokienė inicijavo ir rengė pagal tarpukaryje 

fiksuotą medžiagą atkurtas Kupolines Marijampolėje. Tarybos narė D.Zagurskienė organizavo 

tarpregioninį folkloro kolektyvų ir tautodailininkų festivalį ,,Tėvelio dvarely“, kuriame regionų 

kolektyvai pristatė savo atsivežtą kulinarinį paveldą, o tautodailininkai -  darbus, organizavo 

tradicinę rajono liaudies muzikantų, dainininkų ir pasakorių šventę ,,Oi būdavo, būdavo...“  

Suvalkijos (Sūduvos) tarybos pirmininkė R.Vasaitienė dalyvavo Kalvarijos savivaldybės 

viešosios bibliotekos balandžio 26 d. surengtoje konferencijoje „Kraštotyra ir etninė kultūra 

bibliotekose“. Ji konferencijos dalyviams pristatė Zanavykų muziejaus vykdomas edukacines-

etnokultūrines veiklas.  Konferencija subūrė didelį būrį regiono bendruomenių atstovų, aptarta 

reikšmingi bibliotekų ir bendruomenių sąveikos puoselėjant etninės kultūros tradicijas klausimai. 

 

Etninės kultūros specialistų rengimas 

 

Aukštaitijos tarybos narė L. Vilienė rengė seminarus, teikė konsultacijas regiono vaikų 

folkloro kolektyvų vadovams rengiant regioninį vaikų ir jaunimo – liaudies šokėjų konkurso 

„Patrepsynė“ turą, taip pat konsultavo Ukmergės, Utenos, Panevėžio, Pasvalio rajonų etninės 

kultūros ugdytojus, vaikų folkloro kolektyvų vadovus savo rajonuose  rengiančius kasmetinius 

vaikų ir moksleivių – liaudies kūrybos atlikėjų konkursus.  

 

Dzūkijos (Dainavos) tarybos nariai A. Lampickienė ir A. Juškevičius birželio 6 - 7 d. 

dalyvavo stovykloje „Žaislininkystės dienos Varėnoje“. Stovyklos dalyviams skaityti pranešimai 

apie lietuvių liaudies kalendorines šventes, papročius, tradicijas. Vykdyti praktiniai užsiėmimai. 

Spalio mėn. edukacinis užsiėmimas „Senieji lietuvių žaislai“ surengtas Tautodailės dirbtuvėse 

Alytuje.  Balandžio 22 d. tarybos nariai dalyvavo Alytaus šv. Benedikto gimnazijoje, respublikinėje 

dailės olimpiadoje: pedagogams pravestas teorinis ir praktinis seminaras „Margučių marginimas 

vašku“.      

 

Mažosios Lietuvos taryba bendradarbiavo su aktyviausiais pedagogais, kurie dirba 

etninės kultūros srityje. Taryba pasiūlė 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 savivaldybės Stoniškių pagrindinė mokykla) dalyvauti 

Ugdymo plėtotės centro organizuotuose Pagrindinio ugdymo etninės kultūros bendrosios programos 

įgyvendinimo mokymuose.  

Rugsėjo 29 d. Mažosios Lietuvos taryba kartu su EKGT Šilutėje organizavo EKGT 

specialistų ir regioninių tarybų pirmininkų posėdį bei forumą „Etninė kultūra LR Seimo skelbiamų 

metų minėjimo programose“. Iškelta daug probleminių klausimų. Vienas iš esminių siūlymų – 

regionų specialistų ir regioninių tarybų pirmininkų darbiniai posėdžiai Vilniuje. 
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Suvalkijos (Sūduvos) tarybos nariai rengė seminarus regiono etninės kultūros 

specialistams repertuaro klausimais, teikė konsultacijas rajono folkloro kolektyvų vadovams. 

Gegužės 11-13 d. Marijampolės kultūros centre surengtas respublikinis etnokultūros darbuotojų 

seminaras „Tautinis kultūrinis sąjūdis ir valstybingumo kūrimas“. Seminarui parengta pažintinė 

programa, skirta Bendruomenių metams. Organizuotos išvykos, vakaronės, diskusijos su Sasnavos, 

Tautkaičių, Igliaukos ir Šunskų bendruomenėmis, daugiausia dėmesio skiriančiomis Sūduvos 

etnokultūros puoselėjimui. Gegužės 23 d.  Jono Basanavičiaus gimtinės muziejuje, vadovaujamam 

tarybos narės R. Vasiliauskienė, vyko Pietų Lietuvos muziejininkų sąskrydis. Muziejininkams 

pravesti edukaciniai etnokultūriniai užsiėmimai, pasidalinta naujienomis ir planais. EKGT 

specialistas Suvalkijos (Sūduvos) regionui lapkričio 8 d. skaitė paskaitą „Tradicinė baldų puošyba“ 

Vytauto Didžiojo universiteto Kultūrų studijų katedros programos „Tęsiam? Kūryba ir tradicija“ 

studentams. 

 

Žemaitijos taryba tarpininkavo organizuojant Lietuvos nacionalinio kultūros centro 

teorinius ir praktinius folkloro mokymus ,,Tramtatulio akademija“ Žemaitijos ir Klaipėdos krašto 

etninės kultūros puoselėtojams. Seminaro dalyviai gilino žinias apie regioninį instrumentinės 

muzikos, dainavimo, sakytinės tautosakos atlikimo stiliaus, manieros ypatumus. Taip pat analizavo, 

kaip ir pagal kokius kriterijus pasirinkti tinkamą repertuarą, kad  būtų atskleistos geriausios vaiko 

savybės ir gebėjimai.  Projekto iniciatorė ir vykdytoja Žemaitijos tarybos narė R.Macijauskienė. 

Žemaitijos taryba tarpininkavo regione įgyvendinant Etninės kultūros plėtros programas, 

orientuotas į kultūros darbuotojų, amatininkų bei tautodailininkų etnokultūrinių kompetencijų 

kėlimą. Tarybos narės D.Činkienės iniciatyva, Kretingos rajono savivaldybės administracijos 

Kultūros skyrius surengė du seminarus Kretingos rajono kultūros įstaigų darbuotojams, kaimo 

bendruomenių nariams, tautodailininkams, amatininkams:  „Etninė kultūra modernybės apsuptyje. 

Pavasario bei vasaros kalendorinės šventės“ bei „Etninė kultūra asmens ir visuomenės savivokai 

stiprinti. Etnografijos terminų žodynas“.  

 

Etnokultūrinio ugdymo plėtra 

 

Skatindama suaugusiųjų etnokultūrinį švietimą, Aukštaitijos taryba aktyviai 

bendradarbiavo su Aukštaitijos savišvietos akademija, Panevėžio rajono III-ojo amžiaus 

universitetu.  

Aukštaitijos tarybai palaikant, Utenos tradicinių amatų centras „Svirnas“ bei Upytės 

tradicinių amatų centras vykdė kryptingus jaunimo amatų mokymus, skirtus ne tik amatų pažinimui, 

bet ir praktinių įgūdžių lavinimui, kurių metu meistrai rengė savo amato tęsėjus – pameistrius. 

Aukštaitijos tarybos narei L.Vilienei aktyviai dalyvaujant, jau trečius metus Panevėžio 

vaikų muzikos mokykla ir Aukštaičių kultūros draugija kiekvieną penktadienį rengė etnokultūrinius 

mokymus jaunimui, suaugusiesiems ir senjorams. Šiuose užsiėmimuose buvo galima mokytis groti 

tradiciniais liaudies instrumentais, išmokti aukštaitiškų dainų, šokių ir ratelių. Aukštaitijos tarybos 

nariai A. Pustovaitienė, R. Kežienė, L. Vasilevičius ir EKGT specialistė Aukštaitijos regionui  V. 

Vasiliauskaitė dalyvavo LEKUS veikloje. V. Vasiliauskaitė padėjo Panevėžio M. Rimkevičaitės 

technologijų mokyklos moksleiviams ir mokytojams pasiruošti respublikiniam etnokultūriniam 

konkursui apie aukštaitiškų krikštynų papročius (užimta II-oji vieta). R. Kežienė, vykdydama 

įvairius etninės kultūros projektus, aktyviai į juos įtraukė Šepetos A. Adamkienės pagrindinės 

mokyklos moksleivius. 

 

Dzūkijos (Dainavos) taryba birželio 10 d. vykusiame posėdyje aptarė etninės kultūros 

puoselėjimą Varėnos rajono savivaldybės mokyklose, diskutuota apie dzūkiškumo (ir lietuviškumo) 

problemą Vilnijos krašte (R. Povilaitis, kiti tarybos nariai), priimta rezoliucija „Akademinio 

jaunimo ir mokinių etnokultūrinės savimonės stiprinimas“, kurioje akcentuojama, jog būtina 
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išsaugoti kaimo mokyklų tinklą, į pradinių ir pagrindinių mokyklų ugdymo programas ir ugdymo 

planus įtraukti privalomas etninės kultūros pamokas.  

 

Mažosios Lietuvos tarybos spalio 24 d. vykusiame posėdyje buvo aptariama etninės 

kultūros specialistų situacija regione. Tarybos nariai išsakė susirūpinimą dėl etnologijos studijų 

likimo. Išsakyta pozicija, jog siekiant išsaugoti Klaipėdos universitetą, būtina telktis regiono 

bendruomenei ir, esant būtinybei, kreiptis į LR Seimą bei Vyriausybę dėl vienintelės aukštojo 

mokslo institucijos Vakarų Lietuvoje išlikimo. Gerąja patirtimi ir problemomis pasidalinti į posėdį 

buvo pakviestos Klaipėdos r. savivaldybės Švietimo skyriaus vyr. specialistė I. Barbšienė, ir Šilutės 

r. Juknaičių pagrindinės mokyklos pavaduotoja R. Gailiuvienė. EKGT specialistė Mažajai Lietuvai 

R. Jokubaitytė pristatė bendrą etnokultūrinio ugdymo padėtį regiono švietimo įstaigose: tik trys 

regiono ugdymo įstaigos yra pasirinkusios etnokultūros kryptį, iš pateiktų 206 neformalaus ugdymo 

programų tik 12 programų - etninės krypties. R. Jokubaitytės teigimu, ugdymo sistemoje  trūksta 

politikos priemonių, kurios įtakotų permainas ir galimybes keisti požiūrį į etnokultūros ugdymą 

įstaigose. Nesant privalomos etninės kultūros ugdymo programos mokykloje, jis priklauso tik nuo 

subjektyvių veiksnių, t. y. mokyklos administracijos požiūrio į etninės kultūros mokymą ir 

mokytojų entuziazmo. Mažosios Lietuvos taryba paskatino EKGT kreiptis į LR Švietimo ir mokslo 

ministeriją dėl prioritetų nustatymo ir etninės kultūros dėstymo pradinėse klasėse. Tarybos 

nuomone, ugdymo įstaigose yra pedagogų, norinčių perteikti etnokultūros žinias, bet jie stokoja 

kompetencijos etninės kultūros srityje ir kyla pavojus, kad tai perteikiama mėgėjiškai. Todėl būtinas 

mokytojų perkvalifikavimo organizavimas. Situacija iš esmės pasikeistų, jei bendruosiuose ugdymo 

planuose Etninės kultūros programos būtų privalomos.  

Kovo 23 d. Mažosios Lietuvos taryba kartu su Šilutės kultūros centru ir Šilutės kraštotyros 

draugija vienuoliktą kartą organizavo regioninę moksleivių viktoriną „Pažink savo kraštą – Mažąją 

Lietuvą“. Tarybos narė, Pagėgių kultūros centro etnografė A. Mikšienė  penktą kartą  organizavo 

moksleivių viktoriną „Laivu - Nemunu po Mažosios Lietuvos istoriją“.  

 

Suvalkijos (Sūduvos) tarybos nariai aktyviai dalyvavo organizuojant etnokultūrinius 

renginius moksleiviams. Tarybos narės A.Jankeliūnienės iniciatyva,  Kalvarijos savivaldybės 

viešojoje bibliotekoje ir Jungėnų filiale visus metus kartą į mėnesį rengti keramikos edukaciniai 

užsiėmimai moksleiviams. Jono Basanavičiaus gimtinės muziejuje, vadovaujamam tarybos narės 

R.Vasiliauskienės, gegužės 13 d. įvyko Liaudiškos dainos festivalis „Ošia ąžuolai“, kuriame 

dalyvavo septynių regiono mokyklų atstovai; birželio 4 d. šiame muziejuje įvyko tradicinis Sūduvos 

folkloro festivalis „Žalias ąžuolėli“, sukvietęs nemažą būrį jaunimo.  Regioninė taryba inicijavo ir 

palaikė tradicinės regioninės moksleivių kūrybos parodos „Jurgelis Meistrelis“ organizavimą.  

Tarybos nariai prisidėjo organizuojant regiono moksleiviją subūrusias, žinias apie etninę 

kultūrą populiarinančias Suvalkijos (Sūduvos) regiono varžytuves „Atverk tautos lobynų gelmes“ ir 

„Tarmių lobynai“ (vasario 28 d. Zanavykų muziejuje). Zanavykų muziejus, vadovaujamas Tarybos 

pirmininkės R. Vasaitienės, moksleiviams pasiūlė ir daug kitų etnokultūrinių renginių: kovo mėn. 

Zanavykų muziejuje vyko margučių margintojų edukacinė šventė moksleiviams, balandžio 3 d. 

Zanavykų muziejaus darbuotojai organizavo tradicinius liaudies žaidimus-varžytuves Šakiuose, 

balandžio 21 d. muziejuje vyko į moksleiviją orientuota Tradicinių amatų diena.  

 

Žemaitijos tarybos iniciatyva, regione vyko nemažai vaikų ir moksleivių etnokultūrinių 

stovyklų. Taryba tarpininkavo  įgyvendinant jaunimo etnokultūrinius projektus. Vienas iš šių 

projektų – birželio mėnesį vykusios ,,Tradicinio muzikavimo ir tradicinių amatų kūrybinės 

dirbtuvės ,,Kumykštėlis“ Žemaitijos moksleiviams. Projekto autorė ir vykdytoja - Žemaitijos 

tarybos narė R.Macijauskienė. Tarybos narės J.Viršilienės iniciatyva, Šilalės rajone ne pirmą kartą 

organizuota regiono jaunimą suburianti Žemaitijos regiono etnokultūrinė vakaronė.  

Žemaitijos taryba tarpininkavo organizuojant Žemaitijos regiono moksleivių žemaitiškos 

kūrybos konkursą ,,Rokoukimies ė korkem žemaitėška“. Konkurso dalyvius vertino specialiai 

sudaryta komisija, kurios pirmininkas - Žemaitijos tarybos narys L.Šedvilas.  
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Etninės kultūros gyvosios tradicijos palaikymas ir tęstinumo skatinimas  

 

Regioninių tarybų nariai aktyviai tarpininkavo organizuojant regiono tautodailės parodas,  

respublikinę Lietuvos moksleivių liaudies dailės konkursinę parodą „Sidabro vainikėlis“, 

respublikinę konkursinę liaudies meno parodą „Aukso vainikas“, konkurso ,,Tramtatulis“ rajoninius 

ir regioninius ratus.  

Tarybos nariai ir EKGT specialistai regionams aktyviai konsultavo amatininkus dėl 

tautinio paveldo produkto sertifikavimo.  

 

Aukštaitijos tarybos pirmininkės Z. Mackevičienės iniciatyva kovo mėn. buvo 

parašytas aštuonių Aukštaitijos savivaldybių kreipimasis į LR Prezidentę ir Vyriausybę dėl 

Kultūros tarybos dalinio finansavimo regioniniams kultūros projektams, dėl dėmesio stokos 

regioniniams etnokultūriniams projektams. 

EKGT specialistė Aukštaitijai V. Vasiliauskaitė tarpininkavo sprendžiant aukštaitišką 

tradiciją reprezentuojančio, Rokiškio folkloro ansamblio „Gastauta“ išlikimo klausimą. V. 

Vasiliauskaitė per 2016 m. suteikė 24 konsultacijas regiono kultūros, švietimo įstaigoms, 

viešosioms įstaigoms, amatininkams, tautodailininkams, folkloro kolektyvams, savivaldybių 

administracijoms įvairiais etninės kultūros klausimais, parašė 4 rekomendacijas etninės kultūros 

projektams bei rekomendaciją Kauno merui dėl A. Laurinkevičiaus apdovanojimo 3-iojo laipsnio 

Santakos garbės ženklu. Perskaitė 8 pranešimus apie Aukštaitijos regiono prigimtinės kultūros 

savitumą bei tautotyrininką P. Būtėną. 

Aukštaitijos tarybos narė J. Balnytė surengė tradicinį sutartinių festivalį „Sesė sodų 

sodina“. Aukštaitijos tarybos narių iniciatyva, LR Seime pristatyta Panevėžio krašto tautodailininkų 

S. Kronio, V. ir R. Jokubonių kalvystės darbų paroda „Geležinės kryžių viršūnės“.  

 

Mažosios Lietuvos tarybos nariai dalyvavo ir inicijavo renginius, projektus, kuriuose 

atsispindėjo Mažosios Lietuvos tradicijos, istoriniai įvykiai, kraštui nusipelniusių žmonių 

pagerbimas, tradiciniai amatai ir kulinarinis paveldas. Regioninė taryba dėjo pastangas, kad 

tradiciniai krašto šv. Martyno jomarkai, jomarkėliai regione taptų alternatyva Kaziuko mugėms. 

Klaipėdos, Šilutės, Pagėgių, Smalininkų etnokultūros centruose, Priekulės kultūros centre dirbantys 

regioninės tarybos nariai prisidėjo prie regionui būdingos Šiupinio šventės, švenčiamos Užgavėnių 

metu, organizavimo. 

Tarybos narė I. Skablauskaitė, lietuvininkų tarmės perteikėja,  organizavo Lietuvininkų 

tarmės mokyklėlės užsiėmimus ir išleido II-ą edukacinį sąsiuvinį bei III-ą garso plokštelę, kurioje 

lietuvininkų tarme įskaityti krašto tautosakos tekstai. I. Skablauskaitė taip pat organizavo 

etnografines ekspedicijas, kurių metu fiksavo Mažosios Lietuvos regiono švenčių papročius, užrašė 

šiam kraštui būdingus patiekalų receptus. Ekspedicijų metu surinktos medžiagos pagrindu 2016 m. 

išleistas „Lietuvininkų tarmės edukacinis sąsiuvinis“ ir CD „Ten, kur gyvena laumės, aitvarai, 

kaukai ir milžinai“.  

 Tarybos narės A. Mikšienės iniciatyva, Pagėgių savivaldybėje sėkmingai sertifikuoti du 

tautinio paveldo produktai: kalvystės amatas (kalvis Nerijus Paleckis) ir Pagėgių savivaldybės 

kultūros centro renginys „Žąsų turgus“. Paruošti dar trijų amatininkų dokumentai. 

 

Žemaitijos tarybos narės, Telšių rajono savivaldybės kultūros centro vaikų folkloro 

ansamblio „Čiučiuruks“ vadovės R. Macijauskienės iniciatyva, jau dešimtą kartą vyko projektas 

,,Vaikų kūryba tradicinių amatų ir regiono tradicijų puoselėjime“. Pagrindinė idėja – suburti vaikus 

ir jų šeimos narius per kalendorinius metus į praktinius užsiėmimus, kuriose vaikai bendrautų su 

gyvosios tradicijos pateikėjais - vietos tautodailininkais. Žemaitijos taryba konsultavo projekto 

vykdytoją tradicinių amatų klausimais.  

R. Macijauskienė ir EKGT specialistė Žemaitijos regionui S. Dacienė organizavo karpinių 

konkursą ,,Baltos užuolaidėlės mano miestui“, kurio tikslas – puoselėti tradicinę liaudies meno šaką 
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– karpinius. Gruodžio mėnesį, konkurso organizatorių dėka, Telšiuose tradicinės karpytinės 

užuolaidėlės buvo atgaivintos – jomis papuošti Telšių senamiesčio kultūros paveldo pastatų langai.  

Tarybos narės D. Činkienės iniciatyva, parengtos ir pateiktos Lietuvos žemės ūkio ir 

maisto produktų rinkos reguliavimo agentūrai 2 bylos dėl tautinio paveldo produktų (veltinio, 

natūralaus muilo) sertifikavimo.  

 

Etninės kultūros puoselėjimas etninėse lietuvių žemėse ir tarptautinis 

bendradarbiavimas 

 

   Mažosios Lietuvos tarybos narė G. Skipitienė palaikė glaudžius ryšius su Karaliaučiaus 

ir Tilžės miestų lietuvių bendruomenėmis: Tilžės bendruomenėje skaitė pranešimą apie Kovo 11-

osios reikšmę ir paskaitą apie baltų genčių kilmę bei raidą, remdamasi E. Jovaišos trilogija 

„Aisčiai“.    

 

  Suvalkijos (Sūduvos) tarybos nariai, prisidėdami prie Lietuvos moksleivių liaudies 

dailės parodos – konkurso „Sidabro vainikėlis“ regioninio turo (balandžio 23 d.) organizavimo, 

pakvietė konkurse dalyvauti ir Punsko krašto (Lenkija) moksleivius. Marijampolės kultūros centro 

ilgamečio bendradarbiavimo su Punsko lietuviais dėka Lenkijos lietuvių vaikams atsiveria didesnės 

galimybės integruotis į Lietuvos kultūrinę erdvę.  

Punsko tautodailininkai ir amatininkai dalyvavo ir liaudies meno parodos „Aukso 

vainikas“ Sūduvos regioniniame ture.  

Zanavykų muziejuje spalio mėn. parengta ir pristatyta lietuvių, lenkų tradicinės 

puodininkystės paroda „Puodų turgus“. 

 

Žemaitijos tarybai tarpininkaujant buvo surengta Pasaulio žemaičių dailės paroda 

(atidaryta liepos mėn. Žemaičių dailės muziejuje Plungėje). Didžiausią ekspozicijos dalį užėmė 

profesionalių žemaičių menininkų pastarųjų metų kūrybos darbai iš Australijos, Prancūzijos, 

Ukrainos, Anglijos ir Danijos, stebinantys žanrais, raiškomis, temomis. Viso dalyvavo 135 

menininkai.  

Žemaitijos tarybos narės R.Macijauskienės vadovaujamas Telšių kultūros centro vaikų 

ansamblis ,,Čiučiuruks“ rugpjūčio mėn. 14-19 d. pristatė Lietuvos bei Žemaitijos autentišką folklorą 

VIII tarptautiniame vaikų folkloro festivalyje ,,Licidersko srce“ Serbijoje.  

R. Macijauskienės iniciatyva, Žemaitijos sostinėje Telšiuose įvyko X Tarptautinis vaikų ir 

jaunimo folkloro festivalis ,,Aš pasiejau vėina popā“.  Taryba pastebi, kad tai vienintelis tarptautinis 

vaikų ir jaunimo folkloro festivalis Lietuvoje. Šiam festivaliui suteikti reprezentacinio Telšių miesto 

ir prioritetinio Lietuvos mėgėjų meno festivalių statusai. 10 metų gyvuojantis festivalis suformavo 

aukštos kokybės etninės kultūros įvaizdį. 

  

Etninės kultūros sklaida informacijos priemonėse 
 

Aukštaitijos taryba aktyviai rūpinosi regione vykusių etnokultūrinių renginių sklaida. 

Sklaida daugiausia buvo vykdoma regioninėse žiniasklaidos priemonėse, informacija platinama 

regiono savivaldybių puslapiuose. Į išvažiuojamuosius regioninės tarybos posėdžius visuomet buvo 

kviečiami rajono žiniasklaidos atstovai. Ypač daug dėmesio tam skyrė žiniatinklis 

www.kulturautenoje.lt. Naujienas apie etninius renginius Aukštaitijoje ir Aukštaitijos tarybos veiklą 

nuosekliai skelbė www.alkas.lt. Tarmiškus tekstus nuolat savo puslapiuose skelbė „Kupiškėnų 

mintys“, Rytų aukštaičių sambūrio internetinis portalas www.zaliazole.lt. Daug dėmesio 

etnokultūriniams renginiams, pateikėjams skyrė regioninės Biržų, Kėdainių, Kupiškio, Panevėžio 

Gerų naujienų televizijos, pastaroji rengdama laidą „Susipažinkime: Aukštaitija“. Panevėžio Gerų 

naujienų televizijai EKGT specialistė Aukštaitijos regionui V. Vasiliauskaitė davė interviu apie 

Kaziuko mugės tradicijas, Užgavėnių, Vėlinių, Kūčių ir Kalėdų papročius Aukštaitijoje. Apie 

aukštaičių tautinį kostiumą rašyta „Sekundėje“ (2016-07-03 ) – „Tautiškumo pamokos šeimoje“. 

http://www.kulturautenoje.lt/
http://www.alkas.lt/
http://www.zaliazole.lt/
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Apie Utenos krašto etnokultūrinius pasiekimus skelbta tinklapiuose www.kulturautenoje.lt , 

www.utenoskm.lt , dienraščiuose „Utenos apskrities žinios“, „Utenos diena“, „Utenis“ . Apie 

Utenos tradicinių amatų centrą buvo parengtas reportažas per LTV 

 http://www.lrt.lt/mediateka/irasai#/limit/220, Laida „Laba diena, Lietuva“, 2016-02-09. 

Aukštaitijos taryba spalio mėn. sudarė sutartį su Upytės (Panevėžio r.) amatų centru ir  

dienraščiu „Sekundė“ (Panevėžio miesto dienraštis) dėl bendradarbiavimo.  

EKGT specialistę Aukštaitijos regionui V. Vasiliauskaitę Spaudos, radijo ir televizijos 

rėmimo fondas pakvietė būti projektų eksperte.  

 

Dzūkijos (Dainavos) tarybos nariai dirbo įgyvendindami leidybinį projektą „Petras 

Pranckevičius. Ranka rankon su medžiu“. Parengtos spaudai fotografijos ir tekstai apie 

tautodailininką, skulptorių, kryždirbį Petrą Pranckevičių.      

Tarybos narių iniciatyva,  parengtas  straipsnis „Sauja grūdų iš Dzūkijos tautodailės 

aruodo“, apžvelgiantis kelių dešimtmečių laikotarpio tautodailininkų veiklą Dzūkijoje, „Tautodailės 

metraščiui“.  

    

Mažosios Lietuvos tarybos nariai aktyviai užsiėmė etninės kultūros sklaida valstybinėse ir 

regiono informacijos priemonėse.   Didelį vaidmenį populiarinant etnografinio Mažosios Lietuvos 

regiono etnokultūrinį vyksmą ir palikimą, atliko tarybos narys S. Sodonis, kuris leidžia elektroninį 

puslapį www.silaine.lt  Jo parengta informacija talpinama ir  EKGT informacinėse priemonėse. 

Tarybos narė   N.Sliužinskienė  aktyviai pristatė Klaipėdos miesto etnokultūros centro renginius, 

edukacines programas, Klaipėdos krašto tradicijas regioninės televizijos BALTICUM žiūrovams, 

regioninių radijo laidų klausytojams, regiono dienraščių skaitytojams. Tarybos narė A.Mikšienė 

Tauragės radijo klausytojams pasakojo apie šv. Martyno jomarko tradicijas. Tarybos narė J. 

Latakienė TV8 kanalo laidai „Kultūra+“ pasakojo apie Pelenų dienos tradicijas Mažojoje Lietuvoje, 

Klaipėdos rajono laikraščio „Banga“ skaitytojams pasakojo apie Mažosios Lietuvos regioninės 

tarybos veiklą, Mažosios Lietuvos regiono istorinius įvykius bei jų reikšmę.  Tarybos narė rašytoja 

E. Barauskienė rašė apie kultūros tradicijas ir jų išsaugojimo problematiką.  Tarybos narė Z. 

Genienė dalyvavo radijo stoties RadijoGAMA 15 laidų cikle „Iš akių traukta Klaipėda. Per 

amžių...“. Tarybos narė G. Skipitienė paruošė straipsnį apie Rambyno kalną „Terra publika“ 

leidyklai, būsimai knygai apie nacionalinę ekspediciją Nemunu. Davė du interviu „Ūkininko 

patarėjui“ apie Rambyno apylinkių lietuvininkų gyvenimą ir Mažosios Lietuvos mokyklas. Lietuvos 

radijo laidai „Kelionės po Lietuvą“ pristatė Rambyno istoriją. Dalyvavo Z. Kelmickaitės laidoje 

„Ryto suktinis“ ir V. Savukyno laidoje „Istorijos detektyvai“. Paruošė tekstus virtualiam turui po 

Rambyno regioninį parką „Kelionė laiku po Rambyno apylinkes“ 

https://www.gidas360.lt/hmd/rambynas/ 

 

Suvalkijos (Sūduvos)  tarybos narys K. Subačius išleido knygą: “Sūduvos kraštas 

Didžiojo karo ugnyje ir Lietuvos  nepriklausomybės aušrose.” (Punsko „Aušros“ leidykla); parengė 

straipsnį „Karo žaizdos su vokiškų „Bertų“ paliktais naikinimo pėdsakais Sūduvos žemėje.“ 

(„Jotvingių krašto istorijos paveldo metraštis“, 2016,  VIII (1 dalis). Punsko „Aušros“ leidykla.) bei 

straipsnį „Sūduviai tremtiniai –  įžymieji gintarautojai Semboje.“    („Mūsų savaitė“    2016 m. 

spalio 10 d.)  

 

Žemaitijos tarybos iniciatyva, Pasaulio žemaičių dienų proga buvo išleistas 2016 metų 

Žemaičių kalendorius, reprezentuojantis Žemaitiją kaip seną, savitą, istorinį-etnokultūrinį Europos 

regioną. EKGT specialistės Žemaitijos regionui S. Dacienės iniciatyva, išleistas karpytų 

užuolaidėlių atvirukų komplektas, skirtas Lietuvos kultūros sostinei „Telšiai 2016“ atminti. 

Projekto autorė – tarybos narė R. Macijauskienė. 

 

 

 

http://www.kulturautenoje.lt/
http://www.utenoskm.lt/
../AppData/AppData/Lenovo-B/Desktop/AudronesEKGT2017/Ataskaita/ 
../AppData/AppData/Lenovo-B/Desktop/AudronesEKGT2017/Ataskaita/ 
http://www.silaine.lt/
https://www.gidas360.lt/hmd/rambynas/
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Stebėsena 

 

Regioninės tarybos pastebi, kad nemažoje dalyje savivaldybių vykdomos etninės kultūros 

plėtros programos, įgyvendinami šių programų priemonių planai.  

Regioninės  tarybos konstatuoja, kad Bendruomenių metais visose regionų savivaldybėse 

vyko daug įvairių formų renginių ir projektų.   

 

Aukštaitijos taryba pastebi, kad be Bendruomenių metams skirtų renginių Aukštaitijoje 

visus metus vyko gausybė tradicinių regiono renginių. Iš jų paminėtini gruodžio mėnesį daugelyje 

rajonų rengti aukštaičiams būdingi saldaturgiai, Mitulio deginimo apeigos.  

Taryba konstatuoja, kad tyrinėjant krašto etnokultūrinį paveldą rengta nemažai ekspedicijų. 

Pakruojo rajone 2016 m. LNKC surengta tradicinė XXVIII etnoinstrumentologinė ekspedicija, 

kurios metu įrašyta daugiau kaip 20 tradicinių liaudies muzikantų (armonikierių, smuikininkų) 

atliekama muzika. Sudeikių seniūnijoje (Utenos r.) rinkta medžiaga apie šeimos gyvenimo 

papročius, Jonavos rajone – apie laidojimo apeigas, Naujamiesčio seniūnijoje, Panevėžio rajone - 

tautosakos medžiaga. Pasvalio krašto muziejus kartu su rajono mokyklų moksleiviais rengė 

ekspedicijas Kaišiadorių bei Švenčionių rajonuose. 

Nemažai nuveikta etnokultūrinio ugdymo srityje. Gavus finansavimą regione rengtos 

etninio pobūdžio stovyklos:  Užpaliuose (Utenos r.) vyko tradicinė Lietuvos kanklininkų vasaros 

stovykla „Skambantys kankleliai“, Smilgių etnografinėje sodyboje (Panevėžio r.) - stovykla 

„Smilga“, Švenčionių rajono Reškutėnų tradicinių amatų centre - „Jaunųjų kraštotyrininkų gyvosios 

edukacijos stovykla“, Zarasų rajone - „Vasara kaime“. Rokiškio kultūros centre vyko stovykla 

„Kelionė į liaudies muzikos pasaulį“, Kaišiadorių rajono Nemaitonių seniūnijoje vaikams surengtas 

žygis – vaikų ir jaunimo ekspedicija pas Ringailių krašto šviesuolius, amatininkus. 

Etnokultūrinio ugdymo srityje vykdyta nemažai kitų projektų. Pavyzdžiui, projektas 

„Tradicinių amatų gaivinimas Jonavos rajone“, projektas „Nuo interpretacijos link tradicijos” 

Jonavos rajono mokyklose, Jonavos krašto muziejuje sukurta nauja edukacinė programa „Šeimos 

vertė”, respublikinis vaikų ir jaunimo folkloro festivalis „Siūlai siūlai, susivykit“ Jonavoje. 

Etnokultūrinis ugdymas vykdytas ir rengiant tradicinius renginius, pavyzdžiui, Pasvalio rajono 

jaunųjų ūkininkų ratelių sąjunga, kaip ir kasmet surengė tradicinį renginį „Senųjų liaudies amatų 

pažinimas“ bei ,,Sekminių papročiai ir tradicijos“. Kai kurių Aukštaitijos rajonų mokyklose aktyviai 

veikiai vaikų folkloro ansambliai ir kitos domėjimąsi etnokultūriniu paveldu skatinančios 

organizacijos, pavyzdžiui, Pasvalio rajono mokyklose veikia 6 vaikų folkloro ansambliai,  6 

mokykliniai etnomuziejai, 3 kraštotyros, 9 liaudies amatų būreliai. Taryba pastebi, kad 2016 m. 

Pasvalio rajone atsirado 5 naujai vykdomos Neformaliojo vaikų švietimo programos senųjų amatų ir 

etnografijos tema.  

Aukštaitijos taryba pastebi vyksmą etnokultūros specialistų kvalifikacijos kėlimo srityje: 

Kupiškio menų mokykloje Aukštaitijos regiono meno mokyklų muzikos mokytojams buvo 

surengtas seminaras ,,Tautinis muzikavimas“.  

Pastebima, kad vaikų ir suaugusiųjų  etnokultūriniam švietimui didelį dėmesį skiria 

regiono savivaldybių muziejai. 20-yje regione veikiančių savivaldybių muziejų 2016 m. veikė 

daugiau kaip 200 etnokultūrinių edukacinių programų. Naujų programų parengė Jonavos, 

Kaišiadorių, Kupiškio, Utenos  ir kt. krašto muziejai. Etnokultūrinė edukacija vyko regiono 

bendruomenių centruose, amatų centruose ir kaimo turizmo sodybose.  

Aukštaitijos taryba džiaugiasi Aukštaitijoje vykusia leidybine veikla. Švenčionių miesto 

kultūros centras ir Vidutinės skyrius iniciavo ir vykdė projektą ,,Anelės Karmonienės-Bureikaitės 

Švenčionių krašto autentiškų lietuvių liaudies dainų CD kompaktinė plokštelė „Švintų rytų rytelį“. 

Daug dėmesio leidybai skiria kupiškėnai. Jie 2016 m. išleido kompaktinę plokštelę „Kupiškio 

krošto muzikontai“, informacinį katalogą „Seserų Glemžaičių tradicinių lietuviškų drabužių ir jų 

priedų rinkinys Kupiškio etnografijos muziejuje“, monografiją „Kupiškis. Naujausi moksliniai 

tyrinėjimai“. Ignalinos rajonas išleido cimbolų karaliaus Jono Lechovicko kompaktinę plokštelę. 
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Sausio 22 d. Rokiškio kultūros centre pristatyta kompaktinė plokštelė  „Rokiškio krašto 

muzikantai“.  

Pastebima, kad visų 22 Aukštaitijos savivaldybių atstovai teikė pagalbą tautodailininkams, 

amatininkams ir liaudies meistrams sertifikuojant tautinio paveldo produktus, mokymų programas, 

muges.  

 

Mažosios Lietuvos taryba pastebi, kad Klaipėdos rajono savivaldybėje nuo 2003 m. 

vykdant etninės kultūros plėtros programą, pasiekta pozityvių rezultatų. Savivaldybėje kasmet 

parengiami nauji priemonių planai, Savivaldybės taryboje tvirtinamos lėšos jiems įgyvendinti. 2016 

m. Klaipėdos rajono savivaldybėje startavo Tradicinių amatų puoselėjimo programa, buvo įsteigta 

Vytauto Majoro vardo tautodailininko 1000 eurų premija (ją 2016 m. pelnė audėja, sertifikuota 

tradicinė amatininkė Zita Paulikienė). Taryba pastebi, kad Klaipėdos rajono bendruomenės aktyviai 

įsijungė į Klaipėdos rajono etninės kultūros plėtros 2015-2017 m. programos įgyvendinimą. Jakų, 

Priekulės, Agluonėnų, Slengių bendruomenių organizacijos parengė ir įvykdė kalendorinių švenčių 

diegimo bendruomenėje bei amatų mokymosi etnokultūrinius projektus. Klaipėdos rajono 

Agluonėnų bendruomenė 2016 m. įgyvendino Žemės ūkio ministerijos paremtą projektą 

„Agluonėniškiai – etninės kultūros ir tradicijų puoselėtojai“, rajone veikia amatininkų 

bendruomenė, Dovilų amatininkų gildija, Priekulės amatininkų gildija „Krikragaa“. 

Mažosios Lietuvos taryba džiaugiasi, kad Klaipėdos rajone vyko nemažai renginių, 

kuriuose galėjo savo žinias pagilinti etninės kultūros specialistai. Treti metai organizuota teorinė–

praktinė konferencija  „Etnokultūros ir tautinės savasties sąsajos“, seminaras „Dainuojamoji 

tautosaka - būdas išsaugoti tautos savastį“. Vyko mokymai pedagogams „Tautinės savimonės 

formavimas per folkloro šokį“, „Etnokultūrinis ugdymas mokyklos bendruomenei“, „Komandinio 

darbo dermė“ įgyvendinant projektą „Etnomokyklėlė. Tradicijos šeimai“. Švietimo ir ugdymo 

įstaigos rengė etninės kultūros savaites. Savivaldybėse mokytojai susibūrė į etninės kultūros 

ugdytojų metodinius būrelius: Šilutės rajone 23 mokytojai, Klaipėdos rajone 13 mokytojų, Pagėgių 

savivaldybėje 10 mokytojų. Tarybos konstatuoja, kad regiono pedagogai gilinasi į ikimokyklinio, 

priešmokyklinio bei pradinio etninės kultūros mokymo metodines rekomendacijas bei pagrindinio ir 

vidurinio ugdymo pakopų etninės kultūros bendrąsias programas. Tačiau, Tarybos pastebėjimu,  

pedagogams reikia nuoseklių studijų. 

Taryba konstatuoja didelį visuomenės poreikį šviestis etninės kultūros srityje. Šilutės 

rajono savivaldybei organizavus seminarą – praktikumą folkloro kolektyvams, susilaukta ne tik 

vadovų, bet ir folkloro kolektyvų narių susidomėjimo.  

Taryba pastebi, kad vyksta bendradarbiavimas tarp krašto muziejų, kultūros centrų ir 

švietimo įstaigų.  Vis didesnio susidomėjimo sulaukia Šilutės kultūros ir pramogų centro bei 

regiono partnerių sėkmingai vykdomas projektas „Vėtrungių kelias“, puoselėjantis regiono 

etnokultūrinį-istorinį paveldą.  Tarybos narė, Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus istorijos 

skyriaus vedėja Z. Genienė informavo, kad Mažosios Lietuvos istorijos muziejus  vykdo 

bendradarbiavimo sutartis su Klaipėdos miesto ikimokyklinėmis ir mokyklinėmis įstaigomis. 

Parengtos 27 edukacinės programos, kuriose dalyvauja šių įstaigų ugdytiniai, pedagogai, tėvai.  

Mažosios Lietuvos taryba konstatuoja, kad per metus Mažojoje Lietuvoje vidutiniškai 

įvyksta 2-3 ekspedicijos, remiamos iš Klaipėdos rajono savivaldybės Etninės kultūros plėtros 

programos lėšų, taip pat 2-3 lauko tyrimai, finansuojami įstaigų lėšomis. Minėtą veiklą 2016 m. 

vykdė Dovilų etninės kultūros centras, Priekulės kultūros centro Drevernos skyrius ir Kretingalės 

pagrindinė mokykla. Atliekami kokybiški tyrimai, tačiau surinktai ir užfiksuotai medžiagai 

specialiai archyvuoti bei eksponuoti trūksta specialistų, lėšų ir patalpų. 

Pastebimas didelis regiono muziejų aktyvumas. Mažosios Lietuvos istorijos muziejus 

užmezgė ryšius su Rusijos Federacijos Kaliningrado srities Vladimirovo kultūros namais. 

Bendradarbiavimo pagrindas – istorinė ekspozicija pristatanti Klaipėdos krašto istoriją bei S.Dacho 

kūrybinį palikimą. Muziejus kartu su Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir 

archeologijos institutu išleido knygą „Lietuvos vėliavą iškėlus. Žemės banko Klaipėdos skyriaus 

direktoriaus Petro Šerno šeimos gyvenimo kelias“.  Šiame leidinyje išsamiai pristatoma ir Kanados 
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lietuvių bendruomenės veikla, kuriai medžiagą surinko Šernų šeimos nariai. Tai pirmoji knyga iš 

serijos „Klaipėdos krašto veidai“, kurioje bus pristatomi žymiausi šio krašto kultūros ir visuomenės 

veikėjai. Mažosios Lietuvos istorijos muziejus paruošė teatralizuotą programą Klaipėdos r. Paupių 

bendruomenėje „Vakaras Bachmano dvare“. Šiam renginiui parengta kilnojamoji lauko paroda „Iš 

Bachmano dvaro praeities“. Šilutės kultūros ir pramogų centro ir Šilutės H. Šojaus muziejaus dėka 

iš vokiečių kalbos išversta ir išleista pirmoji Lietuvoje ir didelio populiarumo sulaukusi knyga 

„Kuršių marių žvejų burvalčių vėtrungės. Istorija, paskirtis, papročiai“. 

Aktyvūs etninės kultūros puoselėjime buvo ir įvairūs regiono kultūros centrai. Juodkrantėje 

vyko regioninis folkloro festivalis „Pūsk, vėjuži“, skirtas Liudviko Rėzos atminimui. Vyko 

tarptautiniai folkloro festivaliai Nidoje „Tek saulužė ant maračių“, Klaipėdoje „Parbėg laivelis“. 

Kintų Vydūno kultūros centras organizavo „Marių šventę“, o Drevernos kultūros namai - „Ant 

marių krantelio“ . Dovilų etnokultūros centro folkloro ansamblis „Lažupis“ (vadovė - tarybos narė 

L. Kerpienė) šventė savo kūrybinės veiklos 30 metų. 

  Mažosios Lietuvos taryba pastebi, kad Mažosios Lietuvos etnokultūriniai renginiai buvo 

plačiai aprašomi laikraščiuose: Klaipėdos rajono „Banga“, Šilutės rajono ir Pagėgių savivaldybės 

„Pamarys“, „Šilutės naujienos“ „Šilokarčema“, Jurbarko rajono „Šviesa“, Klaipėdos miesto 

„Klaipėda“ ir Vakarų regiono „Vakarų ekspresas“, internetinėse krašto informacijos priemonėse. 

Apie įvykius Mažojoje Lietuvoje, jos istoriją nuosekliai rašė Nacionalinis Lietuvos istorijos 

laikraštis „Voruta“.   

 

Suvalkijos (Sūduvos) taryba atkreipia dėmesį, kad itin didelis dėmesys  vaikų, jaunimo ir 

suaugusiųjų folkloro renginiams, judėjimams, repertuarui šiais metais buvo skirtas Prienų rajone. 

Birželio – liepos mėn. Skriaudžių laisvalaikio salėje  organizuota Suvalkietiško etnomuzikavimo ir 

liaudies amatų stovykla vaikams ir jaunimui „Suvalkijos žali sodai“. Tuo pačiu metu minėtas 

Skriaudžių ansamblio „Kanklės“ 110-ies metų jubiliejus, vyko  menininkų pleneras, amatų diena 

Skriaudžių buities muziejuje ir Skriaudžių laisvalaikio salėje. Įvairiose Prienų rajono vietose 

remiantis etnokultūrinėmis tradicijomis buvo švenčiamos Rasų, Žolinės šventės. Rajone gausiai 

organizuotos etnokultūrinės edukacinės programos. Spalio 24 d. Jiezno kultūros ir laisvalaikio 

centre vyko respublikinis tradicinis „Folklorą atliekančių ir skleidžiančių šeimų sambūris“. 

Lapkričio 12 d.  Prienų kultūros ir laisvalaikio centre vyko Respublikinis pagyvenusiųjų liaudiškų 

šokių grupių festivalis – konkursas „Revuona“, Lapkričio 19 d. - tarprajoninis moksleivių ir 

suaugusiųjų vokalinių kolektyvų sambūris "Mano krašto partizanų dainos" ir t.t. 

Žemaitijos taryba atkreipia dėmesį į Varnių regioninio parko direkcijos, Bilionių seniūnijos 

ir Žemaičių kultūros draugijos jau ketvirti metai vasario pabaigoje rengiamą reginį, skirtą Pilėnų 

didvyrių paminėjimui ant Bilionių piliakalnio.  

Tarybos nariai pastebi folkloro festivalių ir kitų tradicinių renginių gausą regione. Viena iš 

sudedamųjų dalių Pasaulio žemaičių dienose buvo regioninis folkloro festivalis „Aš padainūsiu 

dainų dainelę“ Molavėnuose, kuriame didelis dėmesys skirtas žemaitiško dainavimo manierai, 

tarmei, papročiams. Plungėje vyko XI tarptautinis folkloro festivalis „Saulelė raudona“, sukvietęs 

13 folkloro kolektyvų iš Lietuvos ir užsienio.  Įdomus, senąsias turgaus tradicijas gaivinantis 

renginys buvo Telšių miesto centre, Turgaus aikštėje, vykęs rudens gėrybių turgus „Telšiai 2016“.   

Tarybos nariai džiaugiasi 2016 m. išleistais, Žemaitijos etninę kultūrą reprezentuojančiais 

leidiniais: Žemaičių „Alka“ muziejaus išleistu leidiniu „Prieverpstės ir rankšluostinės“, Kretingos 

rajono savivaldybės kultūros centro išleistomis kompaktinėmis plokštelėmis - liaudiškos muzikos 

kapelos „Lakštingelė“ ir folkloro ansamblio „Gervelė“ dainų rinktinėmis.  

Tarybos nariai pastebi senąsias tradicijas ir alternatyvias idėjas vienijančių renginių 

radimąsi Žemaitijos regione. Paminėtinas folkloro ir sunkiosios muzikos festivalis „Kilkim žaibu“. 

Kitas tarybos narių dėmesio susilaukęs šio pobūdžio renginys - respublikinis modernaus folkloro 

festivalis „Ariogalos lygiadienis 2016“. 
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III. TARYBOS 2016 M.  BIUDŽETINIAI ASIGNAVIMAI 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 2016 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių 

rodiklių patvirtinimo įstatymu Nr. XII-2161 (2015-12-10) Tarybai skirti asignavimai 185,00 tūkst. 

Eur. Iš jų: išlaidoms – 185,00 Eur (darbo užmokesčiui – 100,00 tūkst. Eur). Programai Etninės 

kultūros valstybinė globa asignavimų planas – 165,0 tūkst. Eur,  Etninės kultūros tęstinumo ir kaitos 

tyrimų 2016-2022 metais programai – 20,00 tūkst. Eur.   

Palyginus su 2015 metais, 2016 metų asignavimai padidėjo 25,5 tūkst. Eur arba 16 procentų.  

2016 metų asignavimų planas, įskaitant patikslinimus, - 185,0 tūkst. Eur, iš jo darbo 

užmokesčiui – 99,4 tūkst. Eur, turtui – 4,3 tūkst. Eur.  

 

   Išlaidų pasiskirstymas 2016 m. gruodžio 31 d. pagal išlaidų straipsnius 

Nr. Straipsnio pavadinimas Sąmata, Eur Panaudota, Eur Nepanaudota  

Eur 

Įvykdyta 

proc. 

1 Darbo užmokestis 99400,00 99200,04 199,96 99,8 

2 Socialinio draudimo įmokos 30800,00 30682,45 117,55 99,6 

3 Ryšių paslaugos 1321,00 1313,66 7,34 99,4 

4 Transporto paslaugos 1494,00 1493,54 0,46 100 

5 Spaudos prenumerata 349,00 346,55 2,45 99,3 

6 Prekės 6324,00 6230,36 93,64 98,5 

7 Komandiruotės 1820,00 1024,99 795,01 56,3 

8 Ilgalaikio turto (patalpų) nuoma  8 340,00 8 340,00 0,00 100 

9 Kvalifikacijos kėlimas 832,00 831,78 0,22 100 

10 Komunalinės paslaugos 2 800,00 2795,03  4,97 99,8 

11 Kitos paslaugos 27220,00 26971,38 248,62 99,1 

12 Tarybos narių ekspertinė veikla 5500,00 5464,62 35,38 99,4 

13 Ilgalaikio materialiojo ir 

nematerialiojo turto įsigijimas  

4300,00 4298,70 1,30 100 

 Iš viso: 185000,00 183528,48 1471,52 99,2 

 

Per visus išlaidų ekonominės klasifikacijos straipsnius liko nepanaudota 1471,52 Eur. 2016 

m. gruodžio 31 d. biudžetinių lėšų likutis – 0,00 Eur. 

2016 m. sausio 1d. nebiudžetinės sąskaitos lėšų likutis – 47,18 Eur. 2016 m. paramos iš kitų 

šaltinių gauta – 93,91 Eur (tai VMI prie LR FM pervesti 2% nuo sumokėto GPM ). Per 2016 m. iš 

kitų finansavimo šaltinių buvo nupirkta atsargų už 8,84 Eur, kitos išlaidos sudarė – 5,00 Eur. 2016 

m. gruodžio 31 d. lėšų likutis iš kitų šaltinių  – 127,25 Eur.  
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2016 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 2016 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 

 

2016-ieji metai buvo tretieji 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 17 posėdžių. Papildomai įvyko 

vienas bendras išplėstinis EKGT ir regioninių tarybų atstovų posėdis Šilutėje.  

2016 m. EKGT pateikė 25 raštus, siūlymus tobulinti 7 teisės aktus, parengti 2 naujus teisės 

aktus, EKGT priėmė 9 plačiajai visuomenei skirtus teisės aktus, vykdė 7 tyrimus, pateikė 3 

rekomendacijas, bendradarbiaujant su partneriais surengė 12 renginių – 2 konferencijas (iš jų 1 

vyko Seime), 6 seminarus, 1 forumą, 1 seminarą-diskusiją, 2 konkursus ir 3-io konkurso 

baigiamąjį renginį, dalyvavo 15-oje tarpinstitucinių pasitarimų (kai kuriuos iš jų inicijavo). 

EKGT pagal 12 temų buvo suplanavusi 34 darbus, iš kurių 2 darbai liko neįgyvendinti, 

bet papildomai buvo atlikta 11 neplaninių darbų (iš viso 164 veiklos produktai2). Daugiausia 

dėmesio skirta Vietos bendruomenių metų priemonių įgyvendinimui 2016 m. (20 veiklos produktų), 

etnografinių regionų globai (20 veiklos produktų), EKGT strateginio veiklos plano įgyvendinimui 

(17 veiklos produktų), etninės kultūros plėtrą reglamentuojančių teisės aktų rengimui ar tobulinimui 

(14 veiklos produktų), lietuvių etninės kultūros globai bei plėtrai užsienyje (13 veiklos produktai), 

etninės kultūros integravimui į bendrąją kultūros politiką Lietuvoje (12 veiklos produktų). Nemažai 

dėmesio skirta nematerialaus etnokultūrinio paveldo globai (9 veiklos produktai), etnokultūrinio 

ugdymo plėtrai, etninės kultūros specialistų rengimui ir kvalifikacijos tobulinimui (9 veiklos 

produktai), etninės kultūros sklaidai žiniasklaidoje (8 veiklos produktai). Taip pat dirbta siekiant 

Tautinio paveldo produktų įstatymo įgyvendinimo (5 veiklos produktai), etninės kultūros ir kaimo 

turizmo plėtros (3 veiklos produktai), atlikti kiti darbai (34 veiklos produktai)  

Pagal temą Vietos bendruomenių metų programa ir jų priemonių įgyvendinimas 2016 m. 

atlikti 2 planiniai ir 2 neplaniniai darbai (iš viso 20 veiklos produktų):  

Seminarų ciklo  „Etninė kultūra bendruomenių gyvenime – tradicijos, šiandiena“ surengimas 

regionuose (svarstyta 1 EKGT posėdyje, surengti 5 seminarai, dalyvauta 1 diskusijoje);  

Etnokultūrinės veiklos bendruomenėse, tradicinių kalendorinių švenčių, šeimos ir 

bendruomeninių papročių tęstinumo būklės tyrimas (svarstyta 1 EKGT posėdyje ir 5 regioninių 

tarybų posėdžiuose, atlikti 2 tyrimai);  

Neplaninis darbas Etninės kultūros miestų bendruomenėse būklė (svarstyta 1 EKGT posėdyje 

ir 1 regioninės tarybos posėdyje);  

Neplaninis darbas Etnokultūrinių tradicijų puoselėjimo seniūnijose konkurso organizavimas 

(svarstyta 1 EKGT posėdyje ir 1 regioninės tarybos posėdyje, surengtas konkursas). 

Pagal temą Etnografinių regionų globa atlikti 5 planiniai darbai (iš viso 20 veiklos 

produktų):  

Etnografinių regionų metų įgyvendinimo 2015 m. rezultatų analizė ir sklaida (svarstyta 1 

EKGT posėdyje, atliktas 1 tyrimas, skaitytas 1 pranešimas, dalyvauta 1 renginyje);  

Tautinio kostiumo metų inicijavimas (svarstyta 3 EKGT posėdžiuose, bendrame regioninių 

tarybų posėdžiuose, pateikti 6 EKGT raštai, surengtas tarpinstitucinis seminaras-diskusija);  

Etnografinių regionų statuso įtvirtinimo inicijavimas (pateiktas 1 EKGT raštas);  

Siūlymų dėl administracinės-teritorinės reformos teikimas (svarstyta 1 EKGT posėdyje, 

pateiktas 1 EKGT raštas, atliktas 1 tyrimas);  

Apibendrintų svarbiausių duomenų apie etnografinių regionų ypatybes tolimesnis tyrimas, 

suvestinės tobulinimas ir sklaida (aptarta regioninių tarybų specialistų ir pirmininkų pasitarime).  

                                                 
2   Terminas produktas pasirinktas vadovaujantis Valstybės kontrolės naudojama terminija vertinant EKGT ir kitų 

institucijų veiklą.  
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Pagal temą Etninės kultūros plėtrą reglamentuojantys teisės aktai atlikti 4 planiniai darbai 

(iš viso 14 veiklos produktų):  

Etninės kultūros prioritetų 2016 m. nustatymas ir sklaida (svarstyta 3 EKGT posėdžiuose ir 1 

regioninės tarybos posėdyje, paskelbtas 1 EKGT nutarimas);  

Etninės kultūros plėtros valstybinės programos 2015-2025 m. naujo etapo programos 

rengimo inicijavimas (svarstyta EKGT 1 posėdyje, sudaryta darbo grupė);  

Etninės kultūros globos tarybų ir programų savivaldybėse inicijavimas ir (ar) stebėsena 

(svarstyta regioninių tarybų 2 posėdžiuose, dalyvauta 2 pasitarimuose);  

Etninės kultūros valstybinės globos pagrindų įstatymo keitimo vertinimas (svarstyta EKGT 1 

posėdyje, pateikti 2 EKGT raštai).  

Dėl duomenų trūkumo liko neįgyvendintas 1 planinis darbas (KM patvirtinto Etninės kultūros 

plėtros veiksmų plano 2015-2018 m. įgyvendinimo stebėsena), jis perkeltas į 2017 m. 

Pagal temą Lietuvių etninės kultūros globa bei plėtra užsienyje atlikti 2 planiniai darbai (13 

veiklos produktai):  

Lietuviškų tradicijų kaitos etninėse lietuvių žemėse ir lietuvių bendruomenėse užsienio šalyse 

tyrimas (atliktas 1 tyrimas);  

Bendradarbiavimas su lietuvių bendruomenėmis bei organizacijomis užsienyje (dalyvauta 8 

tarpinstituciniuose pasitarimuose, skaityti 3 pranešimai, padėta rengti 1 užsienio lietuvių projektą). 

Pagal temą Etninės kultūros plėtros integravimas į bendrąją kultūros politiką Lietuvoje 

atlikti 3 planiniai darbai (iš viso 12 veiklos produktų):  

Siūlymų rengimas ir teikimas dėl etninės kultūros integravimo į bendrąją kultūros politiką 

(svarstyta 2 EKGT posėdžiuose, 1 regioninės tarybos posėdyje, bendrame regioninių tarybų 

posėdyje, pateiktas 1 raštas, surengtas forumas-dIskusija, dalyvauta 2 tarpinstituciniuose 

pasitarimuose);  

Etninei kultūrai skiriamų valstybės biudžeto asignavimų bei finansavimo tvarkos analizė ir 

siūlymų teikimas (svarstyta 1 EKGT posėdyje, 1 regioninės tarybos posėdyje ir bendrame regioninių 

tarybų posėdyje);  

Siūlymų teikimas dėl švenčių dienos ir (ar) atmintinos dienos statuso suteikimo tradicinėms 

kalendorinėms šventėms (svarstyta 1 EKGT posėdyje).  

Pagal temą Nematerialaus kultūros paveldo globa atlikti 2 planiniai darbai (iš viso 9 veiklos 

produktai):  

Nematerialaus kultūros paveldo archyvų būklės tyrimo išvadų teikimas ir sklaida (svarstyta 1 

EKGT posėdyje, 1 regioninės tarybos posėdyje);  

Rekomendacijų rengimas dėl gyvenamųjų vietovių vardų išsaugojimo (svarstyta 2 EKGT 

posėdžiuose, 1 regioninės tarybos posėdyje, pateikti 2 raštai, surengta 1 konferencija, dalyvauta TV 

laidoje).  

Šios temos 2 darbai liko neatlikti: tirti etnologinių lauko tyrimų būklę ir kaitą (buvo numatyta 

atlikti tyrimą pagal EK tyrimų programą, tačiau šiai programai buvo gauta per mažai lėšų); 

audiovizualinių archyvų apsaugos įstatymo rengimo inicijavimas (pradėta kaupti informaciją apie 

užsienio patirtį, darbas perkeltas į 2017 m.).  

Pagal temą Etninės kultūros ugdymo plėtra, etninės kultūros specialistų rengimas ir 

kvalifikacijos tobulinimas atlikti 4 planiniai darbai (iš viso 9 veiklos produktai):  

Bendradarbiavimas su Seimo ŠMKK, ŠMM, UPC ir kitomis institucijomis dėl etninės kultūros 

ugdymo plėtros ir pagalbos mokytojui sistemos sukūrimo (surengtas 1 tarpinstitucinis pasitarimas, 

pateikti 2 EKGT raštai);  

Etnokultūrinio ugdymo būklės Lietuvoje ir lietuvių bendruomenėse užsienyje tyrimas (atliktas 

1 tyrimas, svarstyta 1 regioninės tarybos posėdyje);  

Bendradarbiavimas su KAM, Karo akademija ir kitais partneriais dėl karių tautinio ir 

patriotinio ugdymo plėtros (atliktas 1 tyrimas);  

Etninės kultūros specialistų poreikio, rengimo ir kvalifikacijos tobulinimo galimybių analizė 

(atliktas 1 tyrimas, svarstyta 1 regioninės tarybos posėdyje, bendrame regioninių tarybų posėdyje). 



48 

 

Pagal temą Etninės kultūros sklaidos žiniasklaidoje atlikti 2 planiniai darbai ir 1 neplaninis 

darbas (iš viso 8 veiklos produktai):  

Bendradarbiavimas su LRT dėl etninės kultūros sklaidos (svarstyta 2 EKGT posėdžiuose, 

pateiktas 1 EKGT raštas);  

Etninės kultūros žiniasklaidoje tyrimas (svarstyta 1 EKGT posėdyje);  

Neplaninis darbas Kiti nutarimai dėl etninės kultūros pateikimo žiniasklaidoje ir kitos 

sklaidos (svarstyta 2 EKGT posėdžiuose, 1 regioninės tarybos posėdyje, pateiktas 1 EKGT raštas). 

Pagal temą Tautinio paveldo produktų įstatymo įgyvendinimas atlikti 2 planiniai darbai (iš 

viso 5 veiklos produktai):  

Išvadų bei siūlymų dėl tautinio paveldo produktų sertifikavimą reglamentuojančių teisės aktų 

tobulinimo teikimas, dalyvavimas sprendžiant Tautinio paveldo produktų įstatymo įgyvendinimo 

klausimus (svarstyta 1 EKGT posėdyje, pateiktas 1 raštas);  

Tautinio drabužio dėvėsenos ir populiarinimo visuomenėje galimybių tyrimas, rekomendacijų 

rengimas (svarstyta 2 regioninių tarybų posėdžiuose, paskelbtas 1 konkursas). 

Pagal temą Etninė kultūra ir kaimo turizmas atlikti 2 planiniai darbai (iš viso 3 veiklos 

produktai):  

Siūlymų ir išvadų teikimas dėl etninės kultūros plėtros kaimo turizmo srityje (svarstyta 1 

regioninės tarybos posėdyje);  

Etnografiškiausios kaimo turizmo sodybos konkurso parengimas (svarstyta 1 EKGT posėdyje, 

1 regioninės tarybos posėdyje). 

Pagal temą EKGT strateginis veiklos planas atliktas 1 planinis darbas – EKGT patvirtino 5 

nutarimus, svarstė klausimą 6 EKGT posėdžiuose, 5 regioninių tarybų posėdžiuose, bendrame 

regioninių tarybų posėdyje (iš viso 17 veiklos produktai). 

Prie Kitų darbų temos (34 veiklos produktas) priskiriami 3 planiniai ir 7 neplaniniai darbai: 

Dalyvavimas rengiant Piliakalnių metų programą (svarstyta 1 EKGT posėdyje, 1 regioninės 

tarybos posėdyje, bendrame regioninių tarybų posėdyje, pateiktas 1 EKGT raštas);  

EKGT regionuose tarybų sudėties kaita, veiklos koordinavimas (svarstyta 5 EKGT 

posėdžiuose, priimti 5 EKGT nutarimai);  

Kiti sprendimai dėl EKGT veiklos tobulinimo (priimtas 1 EKGT nutarimas, pateikti 3 EKGT 

raštai).  

Neplaninis darbas Dalyvavimas rengiant Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai 

bendrąją programą (dalyvavimas 4 darbo grupės posėdžiuose);  

Neplaninis darbas Etninės kultūros specialistų funkcijos savivaldybėse (svarstyta 1 regioninės 

tarybos posėdyje);  

Neplaninis darbas Etnografinių kaimų išlikimo programa (svarstyta 1 regioninės tarybos 

posėdyje);  

Neplaninis darbas Nacionalinio statuso suteikimas įstaigoms (svarstyta 2 EKGT 

posėdžiuose);  

Neplaninis darbas Prof. habil. dr. V. Miliaus atminimo įprasminimas (svarstyta 1 EKGT 

posėdyje, surengta 1 konferencija);  

Neplaninis darbas Prof. Norberto Vėliaus atminimo įprasminimas (svarstyta 1 EKGT 

posėdyje, dalyvauta 2 renginiuose);  

Neplaninis darbas EKGT rekomendacijos (pateikti 3 EKGT raštai-rekomendacijos). 

Siekdama įgyvendinti savo uždavinius, EKGT bendradarbiavo su LR Seimu (daugiausia su 

ŠMKK), LR Prezidente, LR Vyriausybe, ministerijomis (KM, ŠMM, ŽŪM, AM, FM,), Ugdymo 

plėtotės centru, Lietuvos kultūros taryba, LRT ir kitomis žiniasklaidos priemonėmis, mokslo 

institutais, aukštosiomis mokyklomis, kultūros centrais, muziejais ir kitomis kultūros įstaigomis,  

ugdymo įstaigomis, nevyriausybinėmis organizacijomis, savivaldybėmis, užsienio lietuviais, 

Pasaulio lietuvių bendruomene. 
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SIŪLYMAI LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMUI 

1. Įgyvendinant Etninės kultūros valstybinės globos pagrindų įstatymą, parengti Etninės 

kultūros plėtros valstybinę 2018-2025 m. programą, didinti finansavimą Etninės kultūros tęstinumo 

ir kaitos tyrimų 2016–2022 metų programos įgyvendinimui. 

2. Parengti Audiovizualinių archyvų įstatymą, kuris užtikrintų nematerialaus kultūros 

paveldo apsaugą. 

3. Įgyvendinant Etninės kultūros valstybinės globos pagrindų įstatymą ir Nacionalinio 

saugumo pagrindų įstatymą, užtikrinti tautinės savimonės bei etninės kultūros ugdymą – patobulinti 

Pradinio ugdymo bendrąją programą integruojant į ją atskirą etninės kultūros dalyką, įgyvendinti 

bendrąsias etninės kultūros pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas (patvirtintas LR Švietimo ir 

mokslo ministro įsakymu 2012 m. balandžio 12 d. Nr. V-651), suteikti tautinės savimonės ir etninės 

kultūros ugdymo pagrindus aukštosiose mokyklose, užtikrinti etninės kultūros specialistų rengimą.   
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1 priedas 

 

ETNINĖS KULTŪROS GLOBOS TARYBOS SUDĖTIS 

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 
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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. 

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 

 

EKGT PADALINIŲ – REGIONINIŲ TARYBŲ – SUDĖTYS 2016 M.  

 

Patvirtinta Etninės kultūros globos tarybos 2015 m. balandžio 14 d. nutarimu Nr. TN-4 

„Dėl Regioninių etninės kultūros globos tarybų sudėties patvirtinimo“, 2016 m. kovo 3 d. 

nutarimu Nr. TN-1 „Dėl Etninės kultūros globos tarybos 2015 m. balandžio 14 d. nutarimo Nr. 

TN-4 „Dėl Regioninių etninės kultūros globos tarybų sudėties patvirtinimo“ pakeitimo, 2016 m. 

gegužės 10 d. nutarimu Nr. TN-5 „Dėl Etninės kultūros globos tarybos 2015 m. balandžio 14 d. 

nutarimo Nr. TN-4 „Dėl Regioninių etninės kultūros globos tarybų sudėties patvirtinimo“ 

pakeitimo“, 2016 m. birželio 14 d. nutarimu Nr. TN-6 „Dėl Etninės kultūros globos tarybos 2015 

m. balandžio 14 d. nutarimo Nr. TN-4 „Dėl Regioninių etninės kultūros globos tarybų sudėties 

patvirtinimo“ pakeitimo“, 2016 m. lapkričio 8 d. nutarimu Nr. TN-9 „Dėl Etninės kultūros globos 

tarybos 2015 m. balandžio 14 d. nutarimo Nr. TN-4 „Dėl Regioninių etninės kultūros globos 

tarybų sudėties patvirtinimo“ pakeitimo“. 

 

 

Aukštaitijos regioninės etninės kultūros globos tarybos nariai  

 

1. Violeta Aleknienė – Kupiškio etnografijos muziejaus direktorė.  

2. Jolanta Balnytė – Kauno r. Ramučių kultūros centro etnografė.  

3. Petras Blaževičius – Rokiškio rajono savivaldybės administracijos Kultūros, turizmo ir 

ryšių su užsienio šalimis skyriaus vedėjas.  

4. Rita Janušaitytė – Kaišiadorių r. savivaldybės administracijos Kultūros ir 

paveldosaugos skyriaus vyr. specialistė.  

5. Rasa Juodagalvienė – Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Švietimo, 

kultūros ir sporto skyriaus vyr. specialistė.  

6. Kristina Kacevičienė – Radviliškio r. savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros 

ir sporto skyriaus vyr. specialistė.  

7. Ramutė Kežienė – Kupiškio r. Šepetos A. Adamkienės pagrindinės mokyklos lietuvių 

kalbos mokytoja ekspertė.  

8. Elena Kiškienė – tautodailininkė, Utenos vaikų folkloro ansamblio „Kupolytė“ 

vadovė.  

9. Rasa Libienė – Jonavos krašto muziejaus etnokultūros specialistė.  

10. Zita Mackevičienė – Utenos r. savivaldybės administracijos Kultūros skyriaus vyr. 

specialistė, Aukštaitijos regioninės etninės kultūros globos tarybos pirmininkė.  

11. Vita Majerienė – Širvintų r. savivaldybės Švietimo ir kultūros skyriaus vyr. 

specialistė.  

12. Regina Mikštaitė-Čičiurkienė – Švenčionių krašto Nalšios muziejaus Etninės veiklos 

skyriaus vedėja.  

13. Giedrė Šukytė – Aukštaitijos nacionalinio parko ir Labanoro regioninio parko 

Informacijos ir kultūros paveldo skyriaus vyresnioji specialistė-kultūrologė Vilma Mulevičiūtė-

Sabaliauskienė – Ukmergės kultūros centro etnokultūros specialistė.  

14. Audronė Pajarskienė – Anykščių r. savivaldybės administracijos vyr. specialistė 

kultūrai.  

15. Vitutė Povilionienė – Pasvalio krašto muziejaus direktorė.  

16. Alma Pustovaitienė – Kupiškio kultūros centro Etninės kultūros skyriaus vedėja- 

etnografė.  

17. Asta Sieliūnienė – Visagino savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto 

skyriaus vedėja.  

18. Kęstutis Stadalnykas – Kėdainių r. savivaldybės Švietimo ir kultūros skyriaus vedėjo 

pavaduotojas.  
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19. Algirdas Svidinskas – Rytų aukštaičių sambūrio seniūnas.  

20. Erika Šivickaitė – Joniškio r. savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir 

sporto skyriaus vyr. specialistė. 

21. Jonas Vaiškūnas – Molėtų krašto muziejaus Etnografinės sodybos ir dangaus 

šviesulių stebyklos vedėjas, dienraščio www.alkas.lt  vyr. redaktorius.  

22. Laimutis Vasilevičius – Lietuvai pagražinti draugijos Panevėžio skyriaus valdybos 

narys. 

23. Lina Vilienė – Panevėžio kraštotyros muziejaus Etninės kultūros skyriaus vedėja.  

24. Remigijus Vilys – Panevėžio rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros 

ir sporto skyriaus vyr. specialistas.  

25. Lina Vireliūnienė – Biržų r. savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto 

skyriaus vyr. specialistė.  

26. Rimutė Vitaitė – bendrijos „Sėla“ pirmininkė, Zarasų kultūros centro Etninės veiklos 

skyriaus vedėja. 

 

Dzūkijos (Dainavos) regioninės etninės kultūros globos tarybos nariai 

 

1. Lina Balčiūnienė – Druskininkų kultūros centro etnografė.  

2. Lina Būdienė - Varėnos kultūros centro vyr. specialistė etnografė. 

3. Onutė Drobelienė – VSTT Projektų administravimo ir bendrųjų reikalų departamento 

Viešųjų reikalų ir ūkio skyriaus vyr. specialistė,  Dzūkijos (Dainavos) regioninės etninės kultūros 

globos tarybos pirmininkė. 

4. Vygandas Čaplikas – regioninės politikos ekspertas.  

5. Algimantas Černiauskas – Lietuvos fotomenininkų sąjungos valdybos narys.  

6. Greta Jonkutė - Birštono savivaldybės Architektūros ir Kraštovaizdžio skyriaus 

vyriausioji specialistė. 

7. Algirdas Juškevičius – tautodailininkas. 

8. Rasa Kazlauskienė – Lazdijų rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros 

ir sporto skyriaus vedėjo pavaduotoja.  

9. Irena Kolosovska – Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos Informacijos, 

kultūros ir turizmo skyriaus vedėja.  

10. Audronė Lampickienė – sertifikuotų tautinio paveldo produktų tradicinė amatininkė.  

11. Lina Leparskienė – Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto doktorantė. 

12. Eglė Liškevičienė – Alytaus dailiųjų amatų mokyklos dailiųjų metalo dirbinių 

profesijos mokytoja.  

13. Alytaus suaugusiųjų ir jaunimo mokykla - Alytaus suaugusiųjų ir jaunimo mokyklos 

mokytoja. 

14. Gintarė Markevičienė – tekstilininkė.  

15. Dalia Mockevičienė – Trakų kultūros rūmų etnografė  

16. Vaida Naruševičiūtė – Varėnos kultūros centro specialistė kinui ir parodoms, 

folkloro „Žeiria“ ir „Šalcinuosna“ vadovė.  

17. Jurgita Osinskienė - Alytaus rajono savivaldybės Švietimo, kultūros ir sporto 

skyriaus vyriausioji specialistė. 

18. Daina Pledienė – Lazdijų krašto muziejaus direktorė.  

19. Aušra Plytninkaitė – Alytaus lopšelio-darželio „Volungėlė“ direktorė.  

20. Romualdas Povilaitis – Lietuvių etninės kultūros draugijos Kauno teritorinio 

padalinio pirmininkas.  

21. Virginija Pugačiauskienė – Dzūkijos nacionalinio parko ir Čepkelių valstybinio 

gamtinio rezervato direkcijos kultūros paveldo skyriaus vyr. specialistė.  

22. Regina Rinkevičienė – pynėja iš vytelių.  

23. Eglė Ruplėnaitė – Alytaus dailiųjų amatų mokyklos direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui.  

http://www.alkas.lt/
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24. Ramutė Strebeikienė – Elektrėnų savivaldybės administracijos Bendrojo skyriaus 

vyr. specialistė.  

25. Regina Svirskienė – Varėnos rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros 

ir sporto skyriaus vedėjo pavaduotoja.  

26. Ilona Šedienė - Dieveniškių technologijų ir verslo mokyklos direktorė. 

27. VytuolisValūnas – Alytaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus 

vedėjas.  

28. Virginija Žitkauskienė – Alytaus lopšelio-darželio „Volungėlė“ meninio ugdymo 

pedagogė. 

 

Mažosios Lietuvos regioninės etninės kultūros globos tarybos nariai  

 

1. Edita Barauskienė – Lietuvininkų bendrijos „Mažoji Lietuva“ pirmininkė.  

2. Liudvika Burzdžiuvienė – Pagėgių savivaldybės M. Jankaus muziejaus direktorė.  

3. Virginija Burbienė – Neringos savivaldybės Liudviko Rėzos kultūros centro 

direktoriaus pavaduotoja. 

4. Zita Genienė – Klaipėdos m. savivaldybės Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus 

Istorijos skyriaus vedėja.  

5. Vytautas Albertas Gocentas – lietuvininkų bendrijos „Mažoji Lietuva“ narys.  

6. Vilma Griškevičienė – Šilutės rajono savivaldybės administracijos Kultūros skyriaus 

vedėja, Mažosios Lietuvos regioninės etninės kultūros globos tarybos pirmininkė. 

7. Arvydas Griškus – Mažosios Lietuvos Jurbarko krašto kultūros centro direktorius.  

8. Lilija Kerpienė – Klaipėdos r. savivaldybės Dovilų etninės kultūros centro direktorė.  

9. Jolita Latakienė – Klaipėdos r. savivaldybės administracijos Kultūros skyriaus vyr. 

specialistė.  

10. NarūnasLendraitis – Klaipėdos m. savivaldybės administracijos Ugdymo ir kultūros 

departamento Kultūros skyriaus vedėjas.  

11. Elena Tarvainienė – Neringos savivaldybės administracijos kultūros skyriaus vyr. 

specialistė.  

12. Virginija Mataitienė – Klaipėdos m. savivaldybės etnokultūros centro kultūrinės 

veiklos vadybininkė.  

13. Edmondas Mažrimas- Tauragės kultūros centro Paveldo skyriaus vadovas. 

14. AkseveraMikšienė – Pagėgių savivaldybės kultūros centro etninės veiklos 

specialistė.  

15. Lina Motuzienė – Klaipėdos universiteto Istorijos mokslo krypties doktorantė.  

16. Silva Pocytė – Baltijos regiono istorijos ir archeologijos instituto direktorė.  

17. Birutė Servienė – Šilutės r. savivaldybės Salos etnokultūros ir informacijos centro 

direktorė.  

18. Indrė Skablauskaitė – Šilutės savivaldybės Hugo Šojaus muziejaus direktorė.  

19. Giedrė Skipitienė – Rambyno regioninio parko direkcijos vyr. specialistė-

kultūrologė.  

20. Nijolė Sliužinskienė – Klaipėdos miesto savivaldybės etnokultūros centro direktorė.  

21. Saulius Sodonis – Šilutės kraštotyros draugijos narys. 

 

Suvalkijos (Sūduvos) regioninės etninės kultūros globos tarybos nariai  

 

1. Eglė Alenskaitė– Marijampolės laisvalaikio ir užimtumo centro Šunskų folklorinio 

ansamblio „Žvirgždė“ vadovė.  

2. Vidas Cikana– bendrijos „Dailius“ pirmininkas.  

3. Nijolė Černevičienė – Patašinės laisvalaikio salės kultūrinių renginių organizatorė.  

4. Vitalija Filipova – Kazlų Rūdos literatų klubo „Versmė“ vadovė.  
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5. Asta Jankeliūnienė – Kalvarijos savivaldybės viešosios bibliotekos Skaitytojų 

aptarnavimo skyriaus vedėja.  

6. Rasa Januškienė – Kalvarijos savivaldybės kultūros centro etninės kultūros specialistė.  

7. Valentinas Jazerskas – Lietuvos tautodailininkų sąjungos Kauno bendrijos 

pirmininkas.  

8. Ernesta Juodsnukytė – Prienų krašto muziejaus vyr. fondų saugotoja. 

9. Zigmas Kalesinskas – VšĮ „Raudondvario dvaras“ Kauno rajono muziejaus 

direktorius.  

10. Stanislovas Lopeta – bendruomenės „Virbalio vartai“ pirmininkas.  

11. Aušra Mickevičienė – Vilkaviškio krašto muziejaus muziejininkė.  

12. Aurelija Papievienė – Šakių rajono savivaldybės administracijos kultūros ir turizmo 

skyriaus vyr. specialistė.  

13. Nijolė Skinkienė – Vilkaviškio kultūros centro etnografė.  

14. Kęstutis Subačius – kraštotyrininkas.  

15. Ona Birutė Surdokienė – liaudies menininkų klubo „Mūza“ vadovė.  

16. Žibutė Šilingienė – Kazlų Rūdos Kultūros centro direktorė.  

17. Asta Vandytė – Kauno miesto savivaldybės Kultūros ir meno tarybos pirmininkė.  

18. Rima Vasaitienė – Zanavykų muziejaus direktorė, Suvalkijos (Sūduvos) regioninės 

etninės kultūros globos tarybos pirmininkė. 

19. Rūta Vasiliauskienė – Lietuvos nacionalinio muziejaus padalinio J. Basanavičiaus 

gimtinės vedėja.  

20. Albinas Vaškevičius – kraštotyrininkas.  

21. DalėZagurskienė – Prienų kultūros ir laisvalaikio centro mėgėjų meno kolektyvo 

vadovė.  

22. Jūratė Zakaravičienė – Marijampolės savivaldybės administracijos Švietimo, 

kultūros ir sporto departamento Kultūros skyriaus vedėja. 

 

Žemaitijos regioninės etninės kultūros globos tarybos nariai 

 

1. Arnas Arlauskas - Kelmės r. savivaldybės kultūros centro direktorius. 

2. Gintautas Bareikis - Klaipėdos r. savivaldybės administracijos Kultūros skyriaus 

vedėjas. 

3. Aida Liutikienė - Rietavo savivaldybės kultūros centro meno vadovė. 

4. Asta Pagarauskaitė -  Raseinių r. savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros  ir 

sporto skyriaus vyriausioji specialist. 

5. Birutė Poškienė - Šiaulių r. savivaldybės Etninės kultūros ir tradicinių amatų centro 

direktorė. 

6. Virginijus Jocys - Šilalės kraštiečių draugijos pirmininkas. 

7. Dalia Činkienė - Kretingos r. savivaldybės administracijos Kultūros skyriaus vyr. 

specialistė. 

8. Laima Kelmelienė - Lietuvos tautodailininkų sąjungos Šiaulių skyriaus pirmininkė. 

9. Violeta Girdžiuvienė - Tauragės r. savivaldybės kultūros centro metodininkė-

etnografė. 

10. Jurgita Šilinskytė - Mažeikių r. savivaldybės Kultūros ir sporto skyriaus vyr. 

specialistė. 

11. Aldona Kuprelytė - Žemaitijos nacionalinio parko direkcijos Gamtos ir kultūros 

paveldo skyriaus vedėjo pavaduotoja. 

12. Rita Macijauskienė - Telšių r. savivaldybės kultūros folkoristė, vaikų ansamblio 

„Čiučiuruks“ vadovė. 

13. Diana Martinatienė - Šiaulių miesto savivaldybės kultūros centro direktorė. 

14. Sigita Milvidienė - Šiaulių „Aušros“ muziejaus Etnografijos skyriaus vedėja. 
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15. Juozas Pabrėža - Šiaulių universiteto vykdomasis direktorius. 

16. Rūta Vildžiūnienė - Klaipėdos universiteto Menų  akademijos Muzikos katedros 

docentė, Žemaitijos regioninės etninės kultūros globos tarybos pirmininkė. 

17. Jolanta Skurdauskienė - Žemaičių dailės muziejaus direktoriaus pavaduotoja. 

18. Linas Šedvilas - Varnių regioninio parko vyr. Specialistas. 

19. Lina Lukošienė - Eržvilko kultūros centro Vadžgirio skyriaus meno vadovė. 

20. Sigutė Viluckytė - Skuodo r. savivaldybės administracijos kultūros ir turizmo 

skyriaus vyriausioji specialistė. 

21. Jurgita Viršilienė - Šilalės rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir 

sporto skyriaus Kultūros paveldo apsaugos vyr. specialistė. 
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3 priedas 

 

EKGT 2016 M. POSĖDŽIŲ PROTOKOLŲ SANTRAUKOS 

 

Pirmasis EKGT posėdis vyko 2016 m. sausio 12 d. Vilniuje. Posėdyje dalyvavo 17 

Tarybos narių ir EKGT sekretoriato vyriausioji specialistė Dalia Urbanavičienė. 

Svarstyta: 1. Seminarų ciklo „Etninė kultūra bendruomenių gyvenime: tradicijos ir 

šiandiena“ etnografiniuose regionuose įgyvendinimas. 2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

siūlymas Lietuvą suskirstyti į du regionus. 3. Tradicinių amatininkų veiklos perspektyvos (tyrimą 

pristatė ASU prof. dr. Astrida Miceikienė). 4. 2018-ųjų metų paskelbimo Tautinio drabužio metais 

inicijavimas. 5. Konferencijos - forumo istorinių vietovardžių išsaugojimo tema surengimas. 6. 

Kiti klausimai. Tarybos 2016 - 2018 metų strateginis veiklos planas. 

 Nutarta: 1. Organizuoti seminarus „Etninė kultūra bendruomenių gyvenime– tradicijos ir 

šiandiena“ etnografiniuose regionuose, suderinus su Žemės ūkio ministerija ir Lietuvos liaudies 

kultūros centru. 2. Kreiptis į Vidaus reikalų ministeriją prašant pateikti papildomą informaciją apie 

parengtą naują dviejų regionų suformavimo projektą. 3.1. EKGT vardu inicijuoti tradicinių amatų 

mokymo specialistų akreditavimo tvarkos sukūrimą. 3.2. Kreiptis į Švietimo ir mokslo ministeriją, 

kad moksleivių tradicinių amatų ugdymas būtų vienas iš ugdymo prioritetų. 3.3. Kreiptis į Ūkio 

ministeriją, siūlant kad prioritetiškai būtų plėtojamas suaugusiųjų ir jaunimo tradicinių amatų 

mokymas, kartu suteikiant ir vadybos žinias. 4. Siūlyti LR Seimui 2018-uosius metus paskelbti 

Tautinio drabužio metais. 5. 1. 2016 m. kovo 9 d. surengti konferenciją - forumą dėl istorinių 

vietovardžių išsaugojimo LR Seime. 5. 2. Parengti rezoliucijos projektą dėl istorinių vietovardžių 

išsaugojimo. 6. Pritarti Tarybos 2016 - 2018 metų strateginiam veiklos planui bendru sutarimu. 

  

Antrasis EKGT posėdis įvyko 2016 m. vasario 9 d. Vilniuje. Posėdyje dalyvavo 12 

Tarybos narių. 

Svarstyta: 1. Etninės kultūros priemonės Piliakalnių metų programoje. 2. Vėlinių 

šventinės dienos statuso įtvirtinimo galimybės. 3. Miestų vietos bendruomenių veiklos etninės 

kultūros srityje. 4. Kiti klausimai. 

Nutarta: 1. 1. Organizuoti istorikų, kultūros ir bendruomenių atstovų diskusiją – apvalų 

stalą dėl piliakalnių įtraukimo į etnokultūrinę veiklą ir turizmą. 1.2. Surengti seminarų ciklą 

regionų bendruomenėms dėl piliakalnių pritaikymo šiandieninei etnokultūrinei veiklai. 2. 

Pritarti praėjusios kadencijos LR Seimo siūlymui dėl švenčių dienos statuso suteikimo Vėlinėms ir 

bendradarbiauti su šį siūlymą registravusiais Seimo nariais. 3. Siūlyti miestų vietos 

bendruomenėms diskusiją, kaip būtų galima suaktyvinti kalendorinių ir kitų tradicinių švenčių 

šventimą. 

   

Trečiasis EKGT posėdis įvyko 2016 m. kovo 8 d. Vilniuje. Dalyvavo 11 Tarybos narių, 

vyriausioji specialistė Dalia Urbanavičienė ir svečias dr. Žilvytis Šaknys (Lietuvos istorijos 

institutas vyresnysis mokslo darbuotojas). 

Svarstyta: 1. Etnologo prof. Vaclovo Miliaus 90 m. paminėjimo ir konferencijos 

organizavimo galimybės. 2. Žemaitijos ir Aukštaitijos etninės kultūros globos tarybų sudėtis. 3. 

Etninės kultūros tęstinumo ir kaitos tyrimų 2016 metų programos įgyvendinimas. 4. Etnografinių 

regionų metų žinių sklaidos problematika informacinėje erdvėje. 5. Kiti klausimai. 

Nutarta: 1. 1. Pritarti Skuodo r. savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos 

iniciatyvai organizuoti renginių ciklą „Išgirskime istoriją, kuri byloja mums“, skirtą įamžinti ir 
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pagerbti iškilaus Lietuvos mokslininko, etnologijos profesoriaus Vaclovo Miliaus atminimą minint 

jo 90-ąsias gimimo metines; 1. 2. Talkinti organizuojant šių renginių ciklą su Skuodo r. 

savivaldybės R. Granausko viešąja biblioteka, bendradarbiaujant su Lietuvos nacionaliniu 

muziejumi ir Lietuvos istorijos institutu. 2. Pakeisti Etninės kultūros globos tarybos 2015 m. 

balandžio 14 d. nutarimą Nr. TN-4 „Dėl Regioninių etninės kultūros globos tarybų sudėties 

patvirtinimo“ ir įrašyti vietoj žodžių „Violeta Balčiūnienė“ (Aukštaitijos regioninė etninės 

kultūros globos taryba) žodžius „Regina Mikštaitė-Čičiurkienė“, vietoj žodžių „Ieva Gembutienė“ 

(Žemaitijos regioninė etninės kultūros globos taryba) žodžius „Sigutė Viluckytė“. 3.1. Bendru 

sutarimu patvirtinti Etninės kultūros tęstinumo ir kaitos tyrimų 2016–2022 metų programos 

įgyvendinimo tvarkos aprašą. 3.2.  Bendru sutarimu patvirtinti Etninės kultūros tęstinumo ir kaitos 

tyrimų 2016–2022 metų programos koordinavimo tarybos nuostatus. 3. 3. Patvirtinti programos 

koordinavimo tarybą: pirmininkas Virginijus Jocys, nariai – Tojana Račiūnaitė, Emilija 

Bugailiškienė, Rasa Paukštytė-Šaknienė ir Algirdas Sakalauskas. 4. 1. Tyrimo išvadą paskelbti 

Tarybos tinklalapyje ir paviešinti žiniasklaidoje. 4.2. Pasinaudojant tyrimo išvadomis, raginti 

tradicinę kultūrą pristatančius renginių organizatorius, renginius viešinti ir kūrybingai pristatyti 

aktyviai išnaudojant žiniasklaidos priemones: regioninę spaudą, savivaldybių, visuomeninių 

organizacijų el. svetaines, socialinius tinklus, regioninę ir respublikinę televiziją ir radiją. 5. 1. 

Įpareigoti V. Jocį, N. Balčiūnienę, R. Paukštytę-Šaknienę, J. Vaiškūną, D. Urbanavičienę ir O. 

Drobelienę parengti Tarybos raštą su pastabomis dėl TV3 projekto tautinių šokių šventės 

„Kadagys“. 5.2. Bendradarbiauti su Lietuvos televizijomis ir teikti ekspertines išvadas dėl 

rengiamų programų etninės kultūros srityje. 

  

Ketvirtasis EKGT posėdis įvyko 2016 m. balandžio 12 d. Vilniuje. Dalyvavo 11 Tarybos 

narių. 

Svarstyta: 1. Etninės kultūros plėtros valstybinės programos 2016-2025 m. naujo etapo 

rengimas ir forumo - konferencijos šiai temai aptarti organizavimas. 2. Konkurso 2015 metais 

geriausiai etnokultūrines tradicijas puoselėjusių etnografinio regiono seniūnijų finalo 

organizavimas. 3. Konkursas „Etninės kultūros plėtra kaimo turizme“. 4. Kiti klausimai. 

Nutarta: 1.1. Rugsėjo mėnesį surengti forumą – konferenciją etninės kultūros valstybinės 

globos klausimais. 1.2. Pasirengti konferencijai – forumui sudarant darbo grupę. 1.3. Kitam 

posėdžiui parengti etninės kultūros pagrindinius strateginius tikslus ir uždavinius ir tartis su 

partijomis dėl jų įgyvendinimo. 2. 1. Konkurso nugalėtojus pagerbti sostinėje. 2.2. Konkurso 

nuostatuose numatyti didesnių seniūnijų ir mažesnių seniūnijų vertinimo kriterijus. 2.3. Konkursą 

organizuoti kas antri metai. 3. Kartu su kaimo turizmo asociacija organizuoti konkursą 

„Etnokultūriškiausia kaimo turizmo sodyba“. 4. Tarybos nariai teikia ekspertų kandidatus Etninės 

kultūros tęstinumo ir kaitos tyrimų 2016–2022 metų programos įgyvendinimui iki 2016 m. 

gegužės 9 d. 

  

Penktasis EKGT posėdis įvyko 2016 m. gegužės 10 d. Dalyvavo 11 Tarybos narių ir 

svečiai dr. Violeta Meiliūnaitė (Lietuvių kalbos instituto direktoriaus pavaduotoja mokslo 

reikalams, Tarmių archyvo vadovė) ir dr. Albina Auksoriūtė (Lietuvių kalbos instituto 

Terminologijos centro vadovė). 

Svarstyta: Dzūkijos, Mažosios Lietuvos ir Žemaitijos regioninių etninės kultūros globos 

tarybų sudėties pakeitimo patvirtinimas. 2. Etninės kultūros valstybinės globos pagrindų įstatymo 
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pakeitimo projektas. 3. Lietuvių kalbos institutui nacionalinio statuso suteikimas. 4. Etninės 

kultūros plėtros gairės. 5. Kiti klausimai. 

Nutarta: 1. Pakeisti  Etninės kultūros globos tarybos 2015 m. balandžio 14 d. nutarimą 

Nr. TN-4 „Dėl Regioninių etninės kultūros globos tarybų sudėties patvirtinimo“ ir narę Martą 

Šliumpienę (Dzūkijos (Dainavos) regioninė etninės kultūros globos taryba) pakeisti nare Greta 

Jonkute, narę Birutę Gedminaitę (Žemaitijos regioninė etninės kultūros globos taryba) pakeisti 

nare Aida Liutikiene, papildyti Mažosios Lietuvos regioninės etninės kultūros globos tarybos 

sudėtį nauju nariu Edmondu Mažrimu. 2.Išsamesnį klausimo svarstymą atidėti birželio mėn. 

posėdžiui. 3. Siūlyti LR Seimui suteikti Lietuvių kalbos institutui nacionalinio instituto statusą. 4. 

Supažindinti plačiąją visuomenę su pagrindinėmis etninės kultūros gairėmis. 

  

Šeštasis EKGT posėdis įvyko 2016 m. birželio 14 d. Vilniuje. Dalyvavo 14 Tarybos 

narių ir svečiai Žygintas Pečiulis (LRT tarybos pirmininkas), Rimvydas Paleckis (LRT generalinio 

direktoriaus pavaduotojas) ir Ramunė Vėliuviėnė (grafikė). 

Svarstyta: 1. Aukštaitijos, Žemaitijos ir Dzūkijos (Dainavos) etninės kultūros globos 

tarybų sudėties patvirtinimas. 2. Tautinio kostiumo metų veiksmų programa. 3. Etninės kultūros 

valstybinės globos pagrindų  įstatymo pakeitimo projektas. 4. Etninės kultūros sklaida LRT. 5. 

Kiti klausimai. 

Nutarta: Pakeisti Etninės kultūros globos tarybos 2015 m. balandžio 14 d. nutarimą Nr. 

TN-4 „Dėl Regioninių etninės kultūros globos tarybų sudėties patvirtinimo“ ir Aukštaitijos 

regioninės etninės kultūros globos tarybos narę Liuciją Bertulienę pakeisti nare Erika Šivickaite, 

Dzūkijos (Dainavos) regioninės etninės kultūros globos tarybos narę Almą Purvinytę pakeisti nare 

Jurgita Osinskiene, Žemaitijos regioninės etninės kultūros globos tarybos narę Aušrą Brijūnienę 

pakeisti nare Birute Poškiene. 2. Dalyvauti Tautinio kostiumo metų veiksmų programos 

įgyvendinime. 3. Kreiptis į Kultūros ministeriją prašant pateikti argumentus dėl naujo įstatymo 

projekto rengimo būtinumo ir informacijos apie jo turinį. 4. 1. Iš anksto pateikti LRT generalinio 

direktoriaus pavaduotojui Rimvydui Paleckiui ir laidų rengėjams informaciją apie etninei kultūrai 

svarbius renginius ir reiškinius. 4.2. Oficialiai pateikti rekomendacijas LRT dėl etninės kultūros 

laidų rengimo bei susitikti su laidų rengėjais. 4.3. Tęsti bendradarbiavimą su LTR taryba ir LRT 

etninės kultūros sklaidos klausimais. 5. Organizuoti ir dalyvauti renginiuose, skirtuose Norberto 

Vėliaus atminimui, paminėti ir įamžinti. 

  

Septintasis EKGT posėdis įvyko 2016 m. rugsėjo 13 d. Vilniuje. Dalyvavo 14 Tarybos 

narių. 

Svarstyta: 1. Tautinio kostiumo metų veiksmų plano 2017 m. įgyvendinimas. 2. Tautinio 

kostiumo metų renginių gido sudarymas. 3. Piliakalnių metų minėjimo 2017 metais įgyvendinimo 

planas. 4. Išplėstinis EKGT ir regioninių tarybų posėdis. 5. Kiti klausimai. 

Nutarta: 1. Įgyvendinti Tautinio kostiumo metų 2017 m. veiksmų planą pagal savo 

veiklos sritis. 2. Bendradarbiaujant su Kultūros ministerija ir LLKC rengiant Tautinio kostiumo 

metų renginių gidą. 3. Įgyvendinti Piliakalnių metų minėjimo 2017 m. veiksmų planą pagal savo 

veiklos sritis. 4. Išplėstinis EKGT ir regioninių tarybų posėdis vyks Šilutėje H. Šojaus dvare 2016 

m. rugsėjo 29 d. 5. Kreiptis į bibliotekas siūlant formuoti teminius fondus iš knygų ir elektroninių 

leidinių, parengtų ir išleistų vietos bendruomenių, draugijų, kitų leidėjų, pristatančių rajonų ar 

etnografinių regionų istoriją ir etnokultūrą. 
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Aštuntasis EKGT posėdis įvyko 2016 m. spalio 11 d. Vilniuje. Dalyvavo 13 Tarybos 

narių. 

Svarstyta: 1. Lietuvos šimtmečio  metų  veiksmų planas 2018 m. 2. Atmintinų metų 

skelbimas ir veiksmų planų sudarymas. 3. Etninės kultūros srities atstovavimas Lietuvos kultūros 

taryboje. 4. Etninės kultūros globos tarybos narių ir kviestinių ekspertų darbo apmokėjimo tvarkos 

patvirtinimas. 5. Kiti klausimai. 

Nutarta: 1.1. Siūlyti į Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimo programos 

įgyvendinimo koordinavimo komisiją įtraukti Etninės kultūros globos tarybos atstovą. 1.2. 

Gyvenamųjų vietovių vardų (istorinių vietovardžių) išsaugojimo galimybių klausimą įtraukti į 

Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimo programą. 2. 1. Siūlyti LR Seimui riboti 

skelbiamų metų temų skaičių. 2. 2. Numatyti LR Vyriausybei paskelbtų metų tikslinį finansavimą. 

3. Teikti LR Seimui Lietuvos kultūros tarybos įstatymo 8 straipsnio 3 punkto papildymo projektą 

dėl Etninės kultūros globos tarybos teisės Kultūros ministerijai deleguoti 2 rinkėjus. 4. Patvirtinti 

Etninės kultūros globos tarybos narių ir kviestinių ekspertų darbo apmokėjimo tvarką. 

  

Devintasis EKGT posėdis įvyko 2016 m. lapkričio 8 d. Vilniuje. Dalyvavo 10 Tarybos 

narių ir svečiai - Violeta Reipaitė (Lietuvos liaudies buities muziejaus direktorė) ir Eligijus 

Juvencijus Morkūnas (Lietuvos liaudies buities muziejaus direktorės pavaduotojas) 

Svarstyta: 1. Žemaitijos regioninės etninės kultūros globos tarybos sudėties pakeitimo 

patvirtinimas. 2. Lietuvos liaudies buities muziejaus statusas. 3. 2017 metų etninės kultūros plėtros 

prioritetų  nustatymas. 4. Etninės kultūros tęstinumo ir kaitos tyrimų 2016–2022 m. programos 

įgyvendinimo 2017 m. temos. 

Nutarta: 1. Pakeisti  Etninės kultūros globos tarybos 2015 m. balandžio 14 d. nutarimą 

Nr. TN-4 „Dėl Regioninių etninės kultūros globos tarybų sudėties patvirtinimo“ ir narę Rasą 

Čiutienę (Žemaitijos regioninė etninės kultūros globos taryba) pakeisti nare Marija Staponkute. 2. 

Siūlyti Lietuvos liaudies buities muziejui suteikti nacionalinio muziejaus statusą. 3. Iki 2016 m. 

gruodžio 13 d. teikti siūlymus dėl 2017 m. etninės kultūros plėtros prioritetų sąrašo. 4. Iki 2016 m. 

gruodžio 13 d. teikti siūlymus dėl Etninės kultūros tęstinumo ir kaitos tyrimų 2016–2022 m. 

programos įgyvendinimo 2017 m. temų. 

 

  

Dešimtasis EKGT posėdis įvyko 2016 m. gruodžio 13 d.  Vilniuje. Dalyvavo 10 Tarybos 

narių ir  svečiai – Teresė Jurkuvienė (Lietuvos nacionalinio kultūros centro Tautodailės poskyrio 

vadovė), Vida Šatkauskienė (LNKC direktoriaus pavaduotoja, Etninės kultūros skyriaus vedėja), 

Rimantas Astrauskas (LMTA docentas), Zenonas Ripinskis (ŠU „Saulės“ ansamblio 

vadybininkas). 

Svarstyta:  1. IOV (Tarptautinės liaudies meno organizacijos) veikla nematerialaus 

kultūros paveldo apsaugos srityje ir galimas bendradarbiavimas su EKGT. 2. 2017 metų etninės 

kultūros plėtros prioritetų nustatymas. 3. EKGT 2017 m. kalendorinio veiklos plano projektas. 4. 

EKGT rengiamos Etninės kultūros tęstinumo ir kaitos tyrimų 2016–2022 m. 

programos įgyvendinimo 2017 m. temos. 5. EKGT nuomonės apie viešoje erdvėje politikų 

paskelbtas naujas iniciatyvas populiarinti tautinį kostiumą. 6. Kiti klausimai: 6. 1. EKGT 

organizuojamas Vietos bendruomenių metų baigiamasis renginys ir įžanginis Tautinio kostiumo 

metų renginys-seminaras „Iš ko verpsim, ausim, kuom pasirėdysim....“ Rumšiškėse. 6. 
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2. Informacija apie 2016-12-08 Raudondvaryje įvykusį renginį „Tautinis paveldas Lietuvoje – 

iššūkiai ir perspektyvos“. 

Nutarta: 1.1. Parengti medžiagą apie IOV veiklą sklaidai Lietuvoje ir platinti ją per 

EKGT. 1. 2. Paraginti festivalių Lietuvoje organizatorius dalyvauti IOV veikloje. 1. 3. Parengti 

EKGT veiklos pristatymą IOV organizacijai. 2. Patvirtinti 2017 metų etninės kultūros plėtros 

prioritetus pagal šią redakciją: 1) Ugdyti pagarbą tautiniam kostiumui, skatinti tradicinės 

dėvėsenos pažinimą ir sklaidą; 2) Skatinti įvairias 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 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. 3. 1. Rengti EKGT informacinio 

leidinio „Etninė kultūra“ elektroninę versiją. 3. 2. Iš esmės pritarti 2017 m. EKGT kalendorinio 

veiklos plano projektui, užbaigti jo redagavimą atsižvelgiant į el. paštu atsiųstas EKGT narių 

pastabas. 4. Patvirtinti Etninės kultūros tęstinumo ir kaitos tyrimų 2016–2022 m. 

programos įgyvendinimo 2017 m. temas: 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. 5. 1. Teigiamai vertinti R. Karbauskio iniciatyvą padovanoti ikimokyklinio 

amžiaus vaikams tautinius drabužius. 5. 2. Surengti etninės kultūros specialistų pasitarimą dėl 

požiūrio į šią iniciatyvą ir siūlymams parengti. 5. 3. Siūlyti Seimo Kultūros komitetui surengti 

diskusijas ir aptarti, kokiomis priemonėmis įgyvendinti tautinio drabužio populiarinimą 

visuomenėje. 6. SVARSTYTA. Kiti klausimai. 6.1. Dalyvauti Tautinio kostiumo metų renginyje-

diskusijoje 2016 m. gruodžio 14 d. ir Geriausiai tradicijas puoselėjusių etnografinių regionų 

seniūnijų konkurso laimėtojų pagerbime, skleisti informaciją apie jo rezultatus. 6.2. Teigiamai 

vertinti šį renginį ir skleisti apie jį informaciją. 
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4 priedas 

                              
PATVIRTINTA 

Etninės kultūros globos tarybos  

2015 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. TN-7 

 

Etninės kultūros globos tarybos 2016 m. kalendorinis veiklos planas 

 

Tema Darbas Svarstymas 

Taryboje  

1. Tarybos 2016 m. 

strateginis veiklos 

planas 

1.1. Tarybos 2016  m. strateginio veiklos plano tvirtinimas   

2016-01 -12 

 

2. Etninės kultūros 

plėtrą 

reglamentuojantys 

teisės aktai 

2.1. Etninės kultūros plėtros prioritetų 2016 m. nustatymas ir 

sklaida  

 

2015-12-15 

2.2. KM patvirtinto Etninės kultūros plėtros veiksmų plano 

2015-2018 m. įgyvendinimo stebėsena 

 

Sausis-gruodis 

2.3. Etninės kultūros plėtros valstybinė programos 2015-

2025 m. naujo etapo programos rengimo inicijavimas ir 

forumo-konferencijos šiai temai aptarti organizavimas  

 

 

Balandis -

birželis 

2.4. Etninės kultūros globos tarybų ir programų 

savivaldybėse inicijavimas ir (ar) stebėsena kultūros 

valstybinės globos pagrindų įstatymo teikimas ir vertinimas 

 

Vasaris-

gruodis 

 

3. Etninės kultūros 

integravimas į 

bendrąją kultūros 

politiką Lietuvoje 

3.1. Siūlymų rengimas ir teikimas dėl etninės kultūros 

integravimo į bendrają kultūros politiką  

Pagal aktualų 

poreikį 

3.2. Etninei kultūrai skiriamų valstybės biudžeto asignavimų 

bei finansavimo tvarkos analizė ir siūlymų teikimas. 

 

Balandis-

birželis 

3.3. Siūlymų teikimas dėl atmintinos dienos statuso 

suteikimo tradicinėms kalendorinėms šventėms 

 

Sausis-gruodis 

 

4. Bendruomenių 

metų programa ir 

jų priemonių 

įgyvendinimas 

2016 m. 

4.1 Seminarų ciklo  „Etninė kultūra bendruomenių gyvenime 

– tradicijos, šiandiena“ surengimas regionuose (pagal 

Etninės kultūros tęstinumo ir kaitos tyrimų 2016-2022 metų 

programa, toliau – EK tyrimų programa) 

 

Sausis-gruodis 

4.2. Etnokultūrinės veiklos bendruomenėse, tradicinių 

kalendorinių švenčių, šeimos ir bendruomeninių papročių 

tęstinumo būklės tyrimas (pagal EK tyrimų programą). 

 

Balandis - 

gruodis 

 

5. Etnografinių 

regionų globa 

5.1. Etnografinių regionų metų įgyvendinimo 2015 m. 

rezultatų analizė ir sklaida 

Kovas-

balandis 

5.2. Tautinio drabužio metų inicijavimas Vasaris-

balandis 

5.3. Etnografinių regionų statuso įtvirtinimo inicijavimas Spalis-gruodis 

5.4. Siūlymų dėl administracinės-teritorinės reformos 

teikimas 

Pagal aktualų 

poreikį 

5.5. Apibendrintų svarbiausių duomenų apie etnografinių 

regionų ypatybes tolimesnis tyrimas, suvestinės tobulinimas 

ir sklaida (pagal EK tyrimų programą).  

 

Balandis-

gruodis 
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Tema Darbas Svarstymas 

Taryboje  

 

6. Etninės kultūros 

ugdymo plėtra, 

etninės kultūros 

specialistų 

rengimas ir 

kvalifikacijos 

tobulinimas 

6.1. Bendradarbiavimas su Seimo Švietimo, mokslo ir 

kultūros komitetu, ŠMM, UPC ir  kitomis institucijomis dėl 

etninės kultūros ugdymo plėtros ir pagalbos mokytojui 

sistemos sukūrimo 

 

Pagal aktualų 

poreikį 

6.2. Etnokultūrinio ugdymo (apimant vaikų, jaunimo ir 

suaugusiųjų švietimą, įvairialypę edukacinę veiklą) būklės 

Lietuvoje ir lietuvių bendruomenėse užsienyje tyrimas 

(pagal EK tyrimų programą); 

 

 

 

 

 

 

 

Balandis-

gruodis 

6.3. Bendradarbiavimas su KAM, Karo akademija ir kitais 

partneriais dėl karių tautinio ir patriotinio ugdymo plėtros 

 

Pagal poreikį 

6.4. Etninės kultūros specialistų poreikio, rengimo ir 

kvalifikacijos tobulinimo galimybių analizė (pagal EK 

tyrimų programą) 

 

Balandis -

gruodis 

 

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. Tautinio drabužio dėvėsenos ir populiarinimo 

visuomenėje galimybių tyrimas, rekomendacijų rengimas 

(pagal EK tyrimų programą) 

 

Balandis -

gruodis 

 

8. Etninė kultūra ir 

kaimo turizmas 

8.1. Siūlymų ir išvadų teikimas dėl etninės kultūros plėtros 

kaimo turizmo srityje 

 

Pagal grupės 

teikimą 8.2 Etnografiškiausios kaimo turizmo sodybos konkurso 

parengimas (kartu su Lietuvos kaimo turizmo sodybų 

asociacija) 

Gegužė-

gruodis 

 

9. Nematerialaus 

etnokultūrinio 

paveldo globa 

9.1. Nematerialaus kultūros paveldo archyvų būklės tyrimo 

išvadų teikimas ir sklaida 

Pagal grupės 

teikimą 

9.2 Tirti etnologininių lauko tyrimų būklę ir kaitą (pagal EK 

tyrimų programą) 

Balandis - 

gruodis 

9.3 Audiovizualinių archyvų apsaugos įstatymo rengimo 

inicijavimas 

Pagal grupės 

teikimą 

9.4 Rekomendacijų rengimas dėl gyvenamųjų vietovių 

vardų išsaugojimo  

Pagal grupės 

teikimą 

 

10. Etninė kultūra 

žiniasklaidoje 

10.1. Bendradarbiavimas su LRT dėl etninės kultūros 

sklaidos (dėl tarmiškų laidų)  

Pagal grupės 

teikimą 

10.2. Etninės kultūros žiniasklaidoje tyrimas  Spalis-gruodis 

 

11. Lietuvių 

etninės kultūros 

globa bei plėtra 

užsienyje 

11.1. Lietuviškų tradicijų kaitos etninėse lietuvių žemėse ir 

lietuvių bendruomenėse užsienio šalyse tyrimas (pagal EK 

tyrimų programą); 

balandis-

gruodis 

11.2. Bendradarbiavimas su lietuvių bendruomenėmis bei 

organizacijomis užsienyje 

 

 

 

 

Pagal poreikį 

ištisus metus 

 

12. Kita 

 

12.1. Dalyvavimas rengiant Piliakalnių metų programą 

 

Pagal grupės 

teikimą 
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5 priedas 

REGIONINIŲ TARYBŲ 2016 M. POSĖDŽIŲ PROTOKOLŲ SANTRAUKOS 

 

Aukštaitijos regioninės etninės kultūros globos tarybos  

2016 m. protokolų santraukos 
 

Aukštaitijos etninės kultūros globos tarybos (toliau – Aukštaitijos taryba) pirmasis posėdis 

vyko 2016 m. balandžio 7 d. Anykščiuose. Dalyvavo 20 Tarybos narių ir svečiai – Sigutis 

Obelevičius (Anykščių r. savivaldybės mero pavaduotojas), Jolantas Zabulytė (Anykščių  Naujų 

Vėjų bendruomenės pirmininkė), Valentinas Gudėnas (Anykščių r. Budrių kaimo bendruomenės 

pirmininkas), Adelė Aglinskaitė (Anykščių r. savivaldybės atstovė), Erika Šivickaitė ( (Joniškio r. 

savivaldybės atstovė), Valda Gaidelis (Ignalinos r. Didžiasalio seniūnijos atstovas), Lukas 

Kalninis ( Biržų r. Kirkilų bendruomenės pirmininkas). 

Svarstyta: 1. Aukštaitijos tarybos 2016 m. veiklos plano tvirtinimas. 2. Į UNESCO 

Reprezentatyvųjį žmonijos nematerialaus kultūros paveldo sąrašą įtrauktų tradicijų Anykščių 

krašte pristatymas. 3. Etninės kultūros plėtra regionuose. 4. Bendruomenės įtraukimas į Anykščių 

krašto etninės kultūros renginius. 5. Bendruomenės iniciatyva populiarinant etninę kultūrą mieste. 

6. Tradicijų tęstinumas Anykščių rajono kaimo bendruomenėse. 7. Etnografiškiausios seniūnijos 

konkursas regione.  

Nutarta: 1. Patvirtinti Regioninės tarybos 2016 m. veiklos planą. 2.1. Skatinti 

savanorystę vykdant etninės kultūros plėtrą regione. 2.2. Skatinti  regiono  bendruomenes, 

mokyklas, krašto muziejus rengti ekspedicijas kryždirbystės paminklams ir su jais susijusioms 

lokalinėms tradicijoms fiksuoti. 3.1. Skatinti etnokultūrinį turizmą regione. 3.2. Siūlyti 

Kultūros ministerijai Etninės kultūros ir mėgėjų meno rėmimo (arba Kultūros regionuose) 

programą grąžinti atgal į ministeriją, nes šių sričių projektai, atsidūrę šalia profesionalaus meno 

projektų, neatlaiko konkurencijos. 3.3. Skatinti Aukštaitijos tarybos narius dalyvauti KT 

ekspertų atrankoje. 3.4. Sudaryti geriausių rekomenduojamų Aukštaitijos regione renginių 

sąrašą ir pateikti Kultūros tarybai. 3.5. Rekomenduoti Kultūros tarybai didesnį procentą lėšų 

skirti regionų kultūrai. 4. Skleisti gerąją patirtį įtraukiant bendruomenes į tradicinės kultūros 

renginius, naujų tradicijų kūrimą kitose Aukštaitijos regiono savivaldybėse bei bendruomenėse. 

5. Skatinti jaunimą telktis į savanoriškas bendruomenes, kurios naujomis išraiškos formomis 

populiarintų etninę kultūrą. 6. Skatinti kaimo bendruomenes kaupti savo archyvą užrašant 

etninę medžiagą, filmuoti, fotografuoti etnokultūrinį bendruomenės paveldą. 7. Siūlyti tęsti 

etnografiškiausios seniūnijos konkursą regione. 

Antrasis Aukštaitijos tarybos posėdis vyko 2016 m. spalio 11 d. Ignalinoje. Dalyvavo 15 

Tarybos narių, svečiai - Henrikas Šiaudinis (Ignalinos rajono savivaldybės meras),  Marija 

Kirkienė (Ignalinos krašto muziejaus muziejininkė),  Giedrė Šukytė (Aukštaitijos nacionalinio 

parko vyr. specialistė), Janė Čiplienė (Ignalinos „Šaltinėlio“ mokyklos mokytoja),  Dalia 

Urbonienė (Utenos kraštotyros muziejaus TAC „Svirnas“ darbuotoja),  Valdas Gaidelis (Ignalinos 

rajono Didžiasalio seniūnijos atstovas). 

Svarstyta: 1. Specialisto etninės kultūros reikalams funkcijų delegavimas savivaldybėms. 

2. Kultūros paveldo objektų  etnografiniuose kaimuose, ypač esančiuose Aukštaitijos ir Dzūkijos 

nacionalinių parkų teritorijose, finansavimas. 3. Nematerialaus etninės kultūros paveldo 

fiksavimas Aukštaitijos etnografiniuose kaimuose. 4. Ekspedicijose surinktos medžiagos sklaida. 

5. Etnokultūrinių leidinių leidyba regione. 6. Aukštaitijos tarybos pirmininko komandiruočių į 

kituose etnografiniuose regionuose  vykstančius renginius apmokėjimas. 7.Aukštaitijos tarybos 

ekspertų delegavimas į Lietuvos kultūros tarybą. 8. Konfliktinių situacijų, susiklosčiusių etninės 

kultūros srityje, sprendimas. 9. Tautinio kostiumo metų renginių pradžios data. 10. Informacijos 

apie etninės kultūros renginius regione sklaida. 11. Bendruomenių metams skirto seminaro 

organizavimas. 12. Sėkmingiausiai dirbančio tradicinio amato meistro konkursas.  
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Nutarta: 1. Kreiptis į EKGT dėl kreipimosi į LR Vyriausybę dėl specialisto etninės 

kultūros reikalams funkcijų delegavimo savivaldybėms, nes Vietos savivaldos įstatymo 6 

straipsnyje yra numatytas gyventojų bendrosios kultūros ugdymas ir etnokultūros 

puoselėjimas.  2. Kreiptis Į EKGT dėl kreipimosi į LR Vyriausybę dėl kultūros paveldo 

objektų  etnografiniuose kaimuose, ypač esančiuose Aukštaitijos ir Dzūkijos nacionalinių 

parkų teritorijose, didesnio finansavimo arba Etnografinių kaimų programos atgaivinimo. 3. 

Skatinti spartesnį nematerialaus etninės kultūros paveldo fiksavimą (fotografavimą, filmavimą) 

Aukštaitijos etnografiniuose kaimuose, į šį darbą įtraukiant krašto muziejus, moksleivius, 

kraštotyros entuziastus. 4. Ekspedicijose surinktą etnokultūrinę medžiagą paskleisti leidiniuose, 

bukletuose ir pan. 5. Skatinti etnokultūrinių leidinių leidybą regione. 6. Siūlyti EKGT apmokėti 

bent vieną komandiruotę (bent regioninės tarybos pirmininkui) į kituose regionuose 

vykstančius renginius. 7. Siūlyti kandidatus iš Aukštaitijos tarybos į Lietuvos kultūros tarybą. 

8. Susiklosčius konfliktinei situacijai bet kurioje etninės kultūros srityje (ugdymo, folkloro, 

amatų, tautodailės, švenčių organizavimo, leidybos ir kt.), pirmiausia kreiptis į Aukštaitijos 

tarybą arba EKGT, o ne į aukščiausius šalies vadovus. 9. Kreiptis į EKGT dėl Tautinio 

kostiumo metų renginių pradžios datos. 10. Aktyviau skleisti informaciją apie etnokultūrinius 

renginius vietinėje žiniasklaidoje. 11. Lapkričio 29 d. surengti seminarą, skirtą etninei kultūrai 

ir Bendruomenių metams, Panevėžyje. 12. Iki spalio 30 d. pateikti ŽŪM kandidatus 

sėkmingiausiai dirbančio tradicinio amato meistro konkursui.  

Trečiasis Aukštaitijos tarybos posėdis vyko 2016 m. gruodžio 16 d. nuotoliniu būdu.  

Svarstyta: Regioninės tarybos 2017 m. veiklos prioritetai. 

Nutarta: 1.1 Pritarti Aukštaitijos tarybos 2017 m. veiklos prioritetams: 1) Aukštaitijos 

regiono etninės savasties ir savivertės aktualizavimas; 2) Pagarbos aukštaitiškam tautiniam 

kostiumui ugdymas bei tautinio kostiumo dėvėsenos pažinimo ir sklaidos skatinimas; 3) 

Informacijos apie Aukštaitijos piliakalnius aktualizavimas ir sklaida įvairia etnokultūrine veikla; 

4) Etnokultūrinio ugdymo visose švietimo įstaigose plėtojimas. 1.2  2017 m. Aukštaitijos tarybos 

veiklos prioritetus paskleisti regiono savivaldybėms.  

 

Dzūkijos (Dainavos) regioninės etninės kultūros globos tarybos 

 2016 m. protokolų santraukos 

 

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

pirmasis posėdis vyko 2016 m. balandžio 28 d. Alytuje. Jame dalyvavo 17 Dzūkijos (Dainavos) 

tarybos narių.  

Svarstyta: 1. Dzūkijos (Dainavos) regioninės etninės kultūros globos tarybos 2016 m. 

veiklos planas. 2. Seminaras "Etninė kultūra bendruomenių gyvenime- tradicijos, šiandiena 2016" 

Dzūkijoje.  

Nutarta: 1. Papildyti planą, atsižvelgiant į pareikštas pastabas. 2. Seminarą organizuoti 

Alytaus kultūros ir komunikacijos centre 2016 m. gegužės mėnesį. 

 

Antrasis Dzūkijos (Dainavos) tarybos posėdis vyko 2016 m. birželio 10 d. Varėnoje. 

Dalyvavo 13 Tarybos narių ir svečiai: Arvydas Skliutas (Varėnos savivaldybės administracijos 

švietimo skyriaus vyr. specialistas), Milda Padegimaitė (Varėnos „Ąžuolo“ gimnazijos direktorė), 

Rima Svirskienė (Varėnos švietimo centro metodininkė) 

Svarstyta: 1. Etninės kultūros puoselėjimas Varėnos rajono savivaldybės mokyklose. 2. 

Dzūkų (ne)prisirišimas prie savo tradicijų Lietuvoje, Lenkijoje, Gudijoje. Dzūkiškumo (ir 

lietuviškumo) problema Vilnijos krašte. 3. Tautinio kostiumo gamintojai, tiekėjai (jų žinios ir 

kvalifikacija). Kolektyvų galimybės įsigyti kostiumus. 4. Varėnos švietimo centro veikla.  5. 

Seminaro „Etninė kultūra bendruomenių gyvenime – tradicijos, šiandiena 2016“ galimi 
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pranešimai. 6. Mokslinės - praktinės konferencijos „Akademinio jaunimo ir mokinių 

etnokultūrinės savimonės stiprinimas“ rezoliucijos aptarimas. 7. Kiti klausimai. 

Nutarta: 1. Siūlyti per savivaldybes universitetams, kolegijoms bent vieneriems metams 

įtraukti mokomąją programą „Etninė Kultūra“. 2. Tarybos nariai įsipareigoja kiekvienas 

asmeniškai puoselėti ir populiarinti etninę kultūrą. 3. Kontaktuoti su kolektyvų vadovais, tautinio 

kostiumo (jų dalių) siuvėjais, gamintojais, siekti jų susikalbėjimo tarpusavyje, bendradarbiavimo, 

darbų pasidalijimo.4. Pakvieti į seminarą A.Černiauską skaityti paskaitą „Etnokultūros tradicijos 

Dzūkijos nacionaliniame parke, nykstant etnografinėms bendruomenėms“. 5. Pritarti rezoliucijos 

tekstui. 

 

Trečiasis Dzūkijos (Dainavos) tarybos posėdis vyko 2016 m. gruodžio 12 d. Vilniuje. 

Dalyvavo 13 Dzūkijos (Dainavos) tarybos narių, svečiai – Vilius Tumosa (Dzūkijos (Dainavos) 

tarybos narės D. Pledienės atstovas), Virginijus Jocys (EKGT pirmininkas), Nijolė Balčiūnienė, 

(EKGT narė), Vytautas Tumėnas (EKGT narys), Vida Šatkauskienė (LNKC etninės kultūros 

skyriaus vedėja), Teresė Jurkuvienė (LNKC Tautodailės poskyrio vadovė). 

Svarstyta: 1. Svarbiausios aktualijos. 2. Bendruomenių metams baigiantis – geroji 

Dzūkijos (Dainavos) etnografinio regiono patirtis. 3. Dainavos piliakalnių kelio idėja. 4. 

Informacija apie 2017-uosius - Tautinio kostiumo metus.  5. Tautinio drabužio dėvėsena ir 

populiarinimas. 6. Dzūkijos (Dainavos) tarybos planai ir ataskaitos. 

Nutarta: 1. Susipažinta su nematerialaus kultūros paveldo sąvado sudarymu. 2. Pasidalinta 

informacija apie 2016-ųjų metais nuveiktas veiklas. 3. Pritarti R. Povilaičio idėjai kurti „Dainavos 

piliakalnių kelią“.4. Pritarti T. Jurkuvienės idėjai sukurti ir paleisti į gamybą kokybišką norminį 

tautinį kostiumą. 5. Pritarti R.Karbauskio minčiai visiems Lietuvos vaikams iki 7 m. amžiaus 

padovanoti po tautinį kostiumą. 6.1. Pritarti V. Čapliko minčiai 2017 m. vasarą surengti renginių 

ciklą „Šimtmečio ratas“ Suomijos valstybės šimtmečiui paminėti. 6.2. Pritarti A. Plytninkaitės 

minčiai atnaujinti ryšius su dzūkais LR Seimo nariais ir kitą Dzūkijos (Dainavos) tarybos posėdį 

organizuoti LR Seime.  

 

Mažosios Lietuvos regioninės etninės kultūros globos tarybos  

2016 m. protokolų santraukos 

 

Mažosios Lietuvos  etninės kultūros globos tarybos (toliau – Mažosios Lietuvos taryba) 

pirmasis posėdis vyko 2016 m. sausio 14 d. Klaipėdoje. Dalyvavo 16 Tarybos narių ir svečiai -   

Virginijus Jocys (EKGT pirmininkas). 

Svarstyta: 1. Mažosios Lietuvos tarybos 2016 metų veiklos prioritetai ir veiklos planas. 2. 

Mažosios Lietuvos tarybos ataskaita už 2015 m. 05-12 mėn. 3. Kontaktinė Mažosios Lietuvos 

regione veikiančių institucijų informacija. 4. Kiti klausimai. 

Nutarta: 1.1. Sudaryti veiksmų planą dėl bendruomenių vaidmens stiprinimo. Paruošti 

seminaro organizavimo planą.  1.2. Aptarti su Mažosios Lietuvos  tarybos narėmis Z. Geniene ir 

S. Pocyte vietovardžių klausimo nagrinėjimą Mažosios Lietuvos Tarybos posėdyje. 1. 3. Įpareigoti 

EKGT specialistę Mažosios Lietuvos regionui R. Jokubaitytę surinkti ir apibendrinti informaciją 

apie Mažosios Lietuvos švietimo įstaigose vykdomą Etninės kultūros ugdymo programą (per I-II 

ketvirtį). 1. 4. Inicijuoti susitikimą su etninės kultūros specialistus ruošiančių aukštųjų mokyklų 

vadovais, aptarti situaciją, poreikį, perspektyvas (III ketvirtyje). 1.5. Paprašyti Mažosios Lietuvos 

tarybos narius A. Griškų,  J. Latakienę, L. Burdžiuvienę, N. Lendraitį, V. Griškevičienę iki 2016 

m. gegužės 1 d. apibendrinti etninės kultūros specialistų situaciją atskirose Mažosios Lietuvos 

savivaldybėse. 1.6. Įpareigoti EKGT specialistę Mažosios Lietuvos regionui R. Jokubaitytę iki 

2016 m. birželio mėn. apibendrinti regiono etnokultūros specialistų situaciją ir šią informaciją 

pateikti EKGT. 1. 7. Iki vasario 15 d. parengti 2016 m. Regioninės tarybos veiklos planą. 2. 

Įpareigoti Mažosios Lietuvos tarybos narius pateikti informaciją apie nuveiktus darbus el. paštu  

EKGT specialistei R. Jokubaitytei  iki  vasario 10 d. 3. 1. Per I ketvirtį surinkti  informaciją (per 
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Tarybos narius) apie Mažosios Lietuvos savivaldybėse veikiančias institucijas ir pateikti ją EKGT 

specialistei R. Jokubaitytei, kuri parengtų apibendrintą informaciją. 3.2.  Užtikrinti surinktos 

informacijos sklaidą tinklalapiuose.  3.3. Įpareigoti EKGT specialistę R. Jokubaitytę kasmet 

atnaujinti informaciją ir ją išplatinti suinteresuotoms institucijoms. Apie tai informuoti Tarybos 

narius. 4. Parengti informaciją apie Mažosios Lietuvos tarybos narių ir Mažosios Lietuvos 

savivaldybių merų susitikimą ir ją išsiųsti Etninės kultūros globos tarybai, prašant patalpinti 

tinklalapyje.   

    Antrasis Mažosios Lietuvos tarybos posėdis vyko 2016 m. balandžio 4 d. Klaipėdoje. 

Dalyvavo 13 Tarybos narių.  

 

Svarstyta: 1. Tauragės rajono savivaldybės deleguotas atstovas. 2. Seminaro bendruomenių 

tema organizavimas.3. Regiono etnokultūrą įtakojančių tyrimų tematika. 4. Mažosios Lietuvos 

regiono etninės kultūros globos tarybos veiklos finansavimo galimybės. 5. Kiti klausimai. 

 

Nutarta: 1. Pritarti Tauragės rajono savivaldybės siūlymui į Mažosios Lietuvos tarybą 

įtraukti Edmondą Mažrimą. 2. 1. Paruošti laišką –kreipimąsi į regiono bendruomenes ir išsiaiškinti 

kokios pagalbos puoselėjant etnokultūrą norėtų bendruomenės. 2. 2. Padėti EKGT skleisti 

informaciją regione apie balandžio 22 d. organizuojamą seminarą, skirtą bendruomenėms. 

Įpareigoti EKGT specialistę Mažajai Lietuvai R. Jokubaitytę spręsti organizacinius klausimus. 2. 

3. Inicijuoti konkursą regiono bendruomenėms, išskirtinai puoselėjančioms etnines tradicijas, 

etnokultūrinį vyksmą. Paruošti konkurso nuostatus. 3.  1. Įpareigoti EKGT specialistę Mažajai 

Lietuvai R. Jokubaitytę surinkti pirminę informaciją,  kokie Mažajai Lietuvai aktualūs tyrimai jau 

yra atlikti ir pateikti informaciją Mažosios Lietuvos tarybos nariams. 3.2.  Klausimą dėl tyrimų 

svarstyti kitame posėdyje, aptarti atsiųstus naujausius dokumentus. 4. Iki  gegužės 2 d. dienos 

pateikti siūlymus dėl lėšų poreikio Mažosios Lietuvos tarybos pirmininkei. Informaciją  aptarti su 

Mažosios Lietuvos tarybos nariais el. apklausos būdu ir išsiųsti oficialų raštą EKGT pirmininkui. 

5. 1. Inicijuoti susitikimą su etninės kultūros specialistus ruošiančių aukštųjų mokyklų katedrų 

vadovais, Kultūros ministerijos atstovais ir aptarti etninės kultūros specialistų poreikį,  problemas, 

jų sprendimo būdus. 5.2. Organizuoti 2 dienų seminarą Mažosios Lietuvos tarybos nariams. 

Paruošti seminaro programą. 5.3. Kitame posėdyje svarstyti Lietuvos kultūros tarybos įstatymo ir 

etnokultūros finansavimo problematiką. 5. 4.  Kreiptis į Neringos savivaldybę, kad  deleguotų  kitą 

atstovą į Mažosios Lietuvos tarybą. Įpareigoti EKGT specialistę Mažajai Lietuvai R. Jokubaitytę 

paruošti kreipimosi raštą į Neringos savivaldybę dėl naujo atstovo delegavimo. 

 

Trečiasis Mažosios Lietuvos posėdis vyko 2016 m. spalio 24 d. Priekulėje, Klaipėdos r. 

Dalyvavo  11 Tarybos narių ir svečiai - Irena Barbšienė (Klaipėdos r. Švietimo skyriaus 

vyriausioji specialistė), Rasa Gailiuvienė (Šilutės r. Juknaičių pagrindinės mokyklos direktoriaus 

pavaduotoja). 

 

Svarstyta: 1. Regiono švietimo įstaigose vykdoma Etninės kultūros ugdymo programa. 2. 

EKGT konkursas Etninės kultūros tęstinumo ir kaitos tyrimų programoje: regiono etnokultūrą 

įtakojančių tyrimų tematika 2017 m. 3. Mažosios Lietuvos tarybos bendradarbiavimo su regiono 

bendruomenėmis problematika. 4. Etninės kultūros specialistų situacija Mažosios Lietuvos 

regione. 5. Mažosios Lietuvos tarybos 2017 m. veiklos finansavimo situacija. 6. Kiti klausimai. 

 

Nutarta: 1.1. Į išplėstinį Mažosios Lietuvos tarybos  posėdį pakviesti savivaldybių 

Švietimo skyrių vedėjus. 1.2.  Į išplėstinį Mažosios Lietuvos posėdį kviesti naujo Lietuvos 

Respublikos Seimo Švietimo ir kultūros komiteto narius. 1. 3. Siekti, kad naujos kadencijos 

Mažosios Lietuvos tarybos sudėtyje būtų ir ugdymo įstaigų atstovų. 2. 1. Pritarti pasiūlytoms 

tyrimų temoms ir įgalioti EKGT specialistę Mažajai Lietuvai R.Jokubaitytę su pasiūlytais 

potencialiais temų rengėjais aptarti temų rengimo sąlygas ir tyrimų užduočių formulavimą. 2017 

m. EKGT paskelbus konkursą, informuoti apie jį p. J. Tilviką ir p. A. Kalinauskienę. 2. 2. 
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Įpareigoti EKGT specialistę Mažajai Lietuvai R. Jokuvaitytę, 2017 m. EKGT paskelbus konkursą, 

informuoti apie jį Mažosios Lietuvos mokslo, savivaldybių etnokultūros specialistus, teikti 

konsultacijas.  3. Surinkti informaciją iš savivaldybių, kokiomis formomis etnokultūrą puoselėja ir 

populiarina regiono bendruomenės (ne kultūros įstaigos). Įpareigoti EKGT specialistę R. 

Jokubaitytę paruošti ir išsiųsti regiono savivaldybėms klausimyną ir medžiagą surinkti iki 2017 m. 

vasario mėn. 4. 1. Pateikti patikslintus duomenis apie Mažojoje Lietuvoje dirbančius etninės 

kultūros specialistus EKGT specialistei Mažajai Lietuvai R. Jokubaitytei. 4.2. Įpareigoti R. 

Jokubaitytę susistemintus duomenis apie regione dirbančius etninės kultūros specialistus Mažosios 

Lietuvos tarybai. 4.3. Iškilus būtinybei, paruošti kreipimąsi į LR Seimą ir LR Vyriausybę dėl 

Klaipėdos universiteto išlikimo. Įpareigoti R. Jokubaitytė ir S. Pocytę koordinuoti šį klausimą. 5. 

2017 m. sausio mėn. kreiptis į EKGT pirmininką dėl atsakymo į Mažosios Lietuvos tarybos 

pateikto raštą „Dėl 2017 m. Mažosios Lietuvos etninės kultūros globos tarybos veiklos 

finansavimo“. 6. Įpareigoti EKGT specialistę mažajai Lietuvai R. Jokubaitytę suderinti su tarybos 

nariais gruodžio mėn. posėdžio datą ir vietą.   

 

Suvalkijos (Sūduvos) regioninės etninės kultūros globos tarybos 

2016 m. protokolų santraukos 

 

Suvalkijos (Sūduvos) etninės kultūros globos tarybos (toliau – Suvalkijos (Sūduvos) 

taryba) pirmasis posėdis vyko 2016 m. sausio 28 d. Zanavykų muziejuje (Šakių r.). Dalyvavo 

17 Tarybos narių ir svečiai: R.Valiūkas (Šakių rajono savivaldybės mero padėjėjas), 

G.Šnirpūnienė (bendruomenių centrų asociacijos pirmininkė). 

Svarstyta: 1. Regioninės tarybos 2015 metų veiklos ataskaita. 2. Regioninės tarybos 2016 

metų veiklos planas. 3. Konferencijos (seminaro) regiono Vietos bendruomenių, Vietos veiklos 

grupės nariams surengimas. 4. Kiti klausimai. 

Nutarta: 1. Pritarti 2015 m. veiklos ataskaitai. 2. Bendru sutarimu pritarti 2016 m. 

veiklos planui, paliekant galimybę regioninei tarybai planą koreguoti ar papildyti. 3. Seminarą 

rengti kovo mėnesį Marijampolėje, patikslinant datą, suderinant seminaro temų sąrašą ir 

pakviečiant regiono bendruomenes. 

Antrasis Suvalkijos (Sūduvos) tarybos posėdis vyko 2016 m. kovo 24 d. Marijampolėje. 

Dalyvavo 17 Suvalkijos (Sūduvos) tarybos narių.  

Svarstyta: 1. Suvalkijos (Sūduvos) tarybos iniciatyvos rengiant etninės kultūros plėtros 

programas regiono savivaldybėse. 2. Bendradarbiavimo su regiono bendruomenėmis 

aktyvinimas. 3. Kiti klausimai. 

Nutarta: 1. Kviesti savivaldybių politikus ir administracijų darbuotojus susitikti ir 

inicijuoti etninės kultūros plėtros programų rengimą ir tvirtinimą. 2. Kviesti Vietos veiklos 

grupių atstovus glaudžiau bendrauti ir bendradarbiauti į rengiamus projektus integruojant etninę 

kultūrą. 3. Suvalkijos (Sūduvos) tarybos nariai pakviesti dalyvauti Etninės kultūros globos 

tarybos, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos, Aleksandro Stulginskio universiteto, 

Marijampolės savivaldybės rengiamame seminare „Etninė kultūra bendruomenių gyvenime – 

tradicijos, šiandiena 2016 etnografiniuose regionuose“ Marijampolės kultūros centre. 

Trečiasis Suvalkijos (Sūduvos) tarybos posėdis vyko 2016 m. lapkričio 9 d. Kazlų Rūdos 

kultūros centre. Dalyvavo: 14 Tarybos narių.  

Svarstyta: 1. Bendruomenių metų veiklos rezultatai regione. 2. Suvalkijos (Sūduvos) 

tarybos veiklos plano įgyvendinimas. 3. Suvalkijos (Sūduvos) tarybos veikla 2017-aisiais 

Tautinio kostiumo metais. 4. Tarybos narės atsistatydinimas. 5. Kiti klausimai 

Nutarta: 1. Apibendrinti Suvalkijos (Sūduvos) tarybos ir regiono bendruomenių bendros 

veiklos rezultatus  ir įtraukti juos į Suvalkijos (Sūduvos) tarybos 2016 m. veiklos ataskaitą. 2. 1.  
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Įpareigoti Suvalkijos (Sūduvos) tarybos narius el. paštu pateikti savo veiklos ataskaitas. 2. 2. 

Įpareigoti V.Jazerską apibendrinti informaciją ir gruodžio mėnesio Suvalkijos (Sūduvos) 

Tarybos posėdžiui pateikti 2016 m. Suvalkijos (Sūduvos) tarybos veiklos ataskaitos projektą. 3. 

Įpareigoti Z.Kalesinską ir A.Vandytę  surinkti Regioninės tarybos narių siūlymus ir pateikti 

apibendrinimus 2017 m. Suvalkijos (Sūduvos) tarybos veiklos planui. 4. 1. Vitaliją Filipovą 

išbraukti iš Suvalkijos (Sūduvos) regioninę etninės kultūros globos tarybos narių. 4. 2. Kreiptis į 

Kazlų Rūdos savivaldybę dėl naujo nario į Suvalkijos (Sūduvos) regioninę etninės kultūros 

globos tarybą delegavimo. 5. Pakviesti Suvalkijos (Sūduvos)  tarybos narius lapkričio 11 d. 

dalyvauti Aleksandro Stulginskio universiteto Ekonomikos ir vadybos fakulteto 7-oje mokslinėje 

– praktinėje konferencijoje ,,Lietuvos kaimo vietovių konkurencingumo stiprinimas: geroji 

patirtis". 

Ketvirtasis Suvalkijos (Sūduvos) tarybos posėdis vyko 2016 m. gruodžio 12 d. Zanavykų 

muziejuje Šakių r. Dalyvavo 17 Tarybos narių.  

Svarstyta: 1. Suvalkijos (Sūduvos) tarybos 2016 m. veiklos ataskaita. 2. Suvalkijos 

(Sūduvos) tarybos 2017 m. veiklos planas. 3. Kiti klausimai. 

Nutarta: 1.1. Pritarti Suvalkijos (Sūduvos)  tarybos veiklos ataskaitos projektui. 1. 2. 

Įpareigoti R.Vasaitienę ir V.Jazerską, atsižvelgiant į Regioninės tarybos narių pastabas ir 

pasiūlymus,  parengti galutinę ataskaitos redakciją ir pateikti EKGT. 2. 1. Įpareigoti Suvalkijos 

(Sūduvos) tarybos narius el. paštu pateikti siūlymus dėl Suvalkijos (Sūduvos) Tarybos 2017 m. 

veiklos plano. 2. 2. Įpareigoti V.Jazerską apibendrinti informaciją ir pirmajam Suvalkijos 

(Sūduvos) tarybos 2017 m. posėdžiui parengti  2017 m. Suvalkijos (Sūduvos) tarybos veiklos 

plano projektą. 3.  Į 2017 m. Suvalkijos (Sūduvos) tarybos veiklos planą įtraukti Sūduvos 

etnografinio regiono tautinio kostiumo (tautinių drabužių) populiarinimo veiklas  – konferencijų, 

seminarų, parodų, pristatymų organizavimą. 

Žemaitijos regioninės etninės kultūros globos tarybos 

2016 m. protokolų santraukos 

 

Žemaitijos etninės kultūros globos tarybos (toliau – Žemaitijos taryba) pirmasis posėdis 

vyko 2016 m. vasario 1 d.  nuotoliniu būdu. Dalyvavo 19 Tarybos narių.  

Svarstyta: 1. Žemaitijos tarybos 2015 m. veiklos ataskaita. 2. Žemaitijos tarybos 2016 m. 

veiklos planas. 

Nutarta: 1. Patvirtinti Žemaitijos tarybos 2015 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 įvyko 2016 m. vasario 25 d. Šiauliuose. Dalyvavo 15 

Tarybos narių.  

Svarstyta:  1. Žemaitijos regiono visuomenininkų, etnokultūros specialistų, aktorių, 

folkloro ansamblių pagerbimo šventė. 2. Žemaitijos regiono ir Klaipėdos krašto vaikų folkloro 

ansamblių vadovų praktiniai mokymai „Tramtatulio akademija“. 3. Užgavėnių tautosakos 

rinktinės „Užgaviėniu muona“ pristatymas. 4. Kiti klausimai. 

Nutarta: 1.1. Žemaitijos regiono visuomenininkų, etnokultūros specialistų, aktorių, 

folkloro ansamblių pagerbimo šventę surengti Kretingoje, š. m. gegužės mėn. 13 d. 1.2. 

Labiausiai nusipelniusius 2015 metais Žemaitijos regiono etnokultūros puoselėtojais paskelbti: 

tautodailininką, medžio drožėją Kazimierą Striaupą iš Plungės rajono; Algimantą Armoną, 

Kelmės Mažojo teatro režisierių; Ramūną Karbauskį, verslininką, mecenatą; Paulauskų šeimyną 

iš Kretingos; Valdą Banzą, tautodailininką, akmens skulptūrų meistrą; Irminą Kėblienę, VŠĮ 

etnoklubo "Spytlius" įkūrėją; Skuodo rajono VšĮ Mosėdžio kultūros centro folkloro ansamblį. 2. 



 71 

Tarpininkauti rengiant „Tramtatulio“ akademijos mokymus ir skleisti informaciją regione.  3. 

Skleisti informaciją ir platinti Užgavėnių tautosakos rinktinę „Užgaviėniu muona“. 4. Žemaitijos 

tarybos ir Žemaitijos bendruomenių pirmininkų posėdį surengti rugsėjo pabaigoje.  

Trečiasis Žemaitijos tarybos posėdis vyko 2016 m. gegužės 13 d. Kretingoje. Dalyvavo 

14 Tarybos narių, svečias – Irmina Kėblienė (Šilalės r. savivaldybės kultūros centro 

paveldosaugininkė). 

Svarstyta: 1. Etninės kultūros plėtros (koordinacinių ) tarybų steigimas ir veikla 

Žemaitijos etnografinio regiono savivaldybėse. 2. Pasiruošimas 2017-tiems Tautinio kostiumo 

metams: dėmesys folkloro ansambliams, jų reprezentuojamiems kostiumams. 3. Informacinio 

leidinio „Patarimai norintiems įsigyti tautinį kostiumą“ sukūrimas. 4. Kiti klausimai: a) EKGT ir 

Kaimo turizmo asociacijos bendro konkurso „Etnografiškiausia kaimo turizmo sodyba“ 

vertinimo nuostatų parengimas, b) Senų nacionalinių veislių sodų viešose ir privačiose valdose 

išsaugojimas.  

Nutarta:  1. Atlikti ir pateikti EKGT tyrimą apie Etninės kultūros plėtros programų  

Žemaitijos regiono savivaldybėse įgyvendinimo būklę ir problemas. 2.1. Rekomenduoti 

savivaldybių Kultūros skyriams kviesti Tautinio kostiumo puoselėtojus iš kitų regionų, siekiant 

giliau susipažinti su kitų regionų tradiciniais kostiumais. 2.2. Inicijuoti renginių organizavimą 

istorinėse regiono erdvėse. 3. Įpareigoti Aldoną Kuprelytę rinkti medžiagą informaciniam 

leidiniui „Patarimai norintiems įsigyti tautinį kostiumą“. 4. a) Tarpininkauti, teikti pasiūlymus 

rengiant konkurso „Etnografiškiausia kaimo turizmo sodyba“ vertinimo nuostatus. b) Stebėti 

regiono sodybų apželdinimą, teikti konsultacijas kaimo turizmo sodybų savininkams apie 

tradicinius gėlių darželius, krūmus, vaismedžius. 

Ketvirtasis Žemaitijos tarybos posėdis vyko 2016 m. lapkričio 10 d. Klaipėdoje. 

Dalyvavo 13 Tarybos narių, svečiai – Violeta Čėsnienė (Vyskupo M. Valančiaus gimtinės 

muziejus) 

Svarstyta: 1. Atmintinų 2017 metų: Tautinio kostiumo, Piliakalnių  semiotiko Algirdo 

Juliaus Greimo metų renginių planai. 2. Muziejų, vykdančių etninės kultūros programas, 

strateginiai planai. 3. Etnologo Vacio Miliaus pagerbimas Skuodo rajone (lapkričio 22 d.) ir 

Vilniuje (gruodžio 8 d.). 4. Prof. Norberto Vėliaus ir Lauryno Roko Ivinskio pažintinio  istorinio 

- kultūrinio kelio kūrimas Šilalės rajone. 5. Žemaitijos regiono vietovardžių išsaugojimas.  

Nutarta: 1. Aktyviai išnaudoti Atmintinus minėjimo metus atskirų ir bendrų etninės 

kultūros priemonių sklaidai ir plėtrai. 2. Aktyviau prisidėti prie Žemaitijos regiono muziejų 

strateginių priemonių, plėtojančių etninę kultūrą, palaikymo, konsultacijų, informacinės sklaidos. 

3. Siūlyti Žemaitijos tarybos nariams dalyvauti etnologo prof. Vacio Miliaus pagerbimo 

renginiuose, konferencijoje ir lentos atidengime  Skuodo r. (lapkričio 22 d.) bei konferencijoje 

Lietuvos nacionaliniame muziejuje Vilniuje (gruodžio 8 d.) 4. 1. Siūlyti iš Žemaitijos 

etnografinio regiono kilusių,  Lietuvos etninei  kultūrai ir istorijai nusipelniusių asmenybių 

atminimą įamžinti tradiciniais tautodailininkų ar kitais meno kūriniais  N. Vėliaus ir L. Įvinskio 

istoriniame pažintiniame kelyje (Gulbių-Požerės kaimuose Šilalės r. ), skirtame atkurtos 

Lietuvos valstybės pagerbimo šimtmečiui. 4.2. Aktyviai dalyvauti sudarant šių asmenybių 

sąrašą. 5. 1 Paraginti Žemaitijos  ir kitų regionų savivaldybes, seniūnijas, bendruomenes aktyviai 

dalyvauti išsaugant vietovardžius,  juos paliekant juridinėje vartosenoje nesant gyventojų. 5. 2 

Skatinti esamų ar panaikintų vietovardžių  įpaminklinimą  informaciniuose kapinių, senkapių, 

gatvių žymėjimuose. 5. 3. Vietos bendruomenėms prašant, pasikonsultavus  su istorikais ir 

kalbininkais, sugrąžinti į vartoseną baltiškų pavadinimų naudojamas tarmiškas formas. 

 

 

 



 72 

6 priedas 

 

Bendro išplėstinio EKGT ir regioninių tarybų atstovų posėdžio 2016-09-29 protokolo 

santrauka 

 

Bendras išplėstinis EKGT ir regioninių tarybų posėdis, įvyko 2016 m. rugsėjo 29 d. 

Šilutėje Hugo Šojaus dvare. Dalyvavo 38 regioninių tarybų nariai, sekretoriato darbuotojai ir 

svečiai: Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto pirmininkas Raimundas Paliukas, Seimo 

narys Artūras Skardžius,  Europos Parlamento narė Vilija Blinkevičiūtė. 

 Svarstyta:  1. Tautinio kostiumo metų renginių gido sudarymo. 2. Etninės kultūros 

tęstinumo ir kaitos tyrimų 2016–2022 metų programa. 3. Regioninių įstaigų ir institucijų etninės 

kultūros priemonės  Vyriausybės atmintinų metų minėjimo programose. 4. Etninės kultūros 

ugdymo problemos bendrojo lavinimo ir aukštosiose mokyklose. 5. Lietuvos kultūros tarybos 

skiriamas finansavimas etninės kultūros projektams, savivaldybių funkcijos etninės kultūros 

srityje. 

Nutarta: 1.1. Aktyviau teikti priemonių sąrašus nuo regionų Tautinio kostiumo metų 

renginių gidui sudaryti. 1.2. Siūlyti, kad į Tautinio kostiumo metų programos įgyvendinimą būtų 

įtraukta ne tik Kultūros ministeriją, bet ir Švietimo ir mokslo ministeriją, kuri galėtų suplanuoti 

paramą švietimo įstaigoms įsigyjant tautinius kostiumus – apsiimdama padengti 60 % išlaidų, kai 

likusią 40 % galėtų padengti savivaldybė. 1.3. Siūlyti LRT Tautinio kostiumo metų proga parengti 

šviečiamąsias laidas apie įvairių Lietuvos etnografinių regionų tautinius kostiumus. 2. Paskelbus 

konkursą teikti paraiškas dėl tyrimų, skleisti informaciją ir raginti etnokultūros specialistus 

dalyvauti Etninės kultūros tęstinumo ir kaitos tyrimų 2016–2022 metų programos atskirų temų 

tyrimuose. 3.1. Siūlyti Seime surengti klausymus, kaip vyksta proginiams metams skirtų programų 

įgyvendinimas. 3.2. Siūlyti Piliakalnių metų įgyvendinimo programoje numatyti rekomendacijų 

dėl Ugnies sąšaukos organizavimo per Baltų vienybės dieną parengimą ir sklaidą, paskatinti 

Lietuvos savivaldybes dalyvauti Ugnies sąšaukoje, skirti lėšų šiems renginiams. 3.3. Siūlyti 

Piliakalnių metų įgyvendinimo programoje numatyti diskusijas tarp suinteresuotų institucijų ir 

organizacijų dėl piliakalnių tvarkymo (EKGT galėtų inicijuoti pokalbius su Valstybine kultūros 

paveldo komisija ir kitomis paminklosauginėmis institucijomis, kaip sudaryti galimybes aktyviau 

panaudoti piliakalnius bendruomeniniams ir kitiems renginiams atsižvelgiant į gamtosauginius ir 

paminklosauginius reikalavimus). 3.4. LR Seimui siūlyti atmintinių metų skaičių sumažinti iki 3-

4-ių. 4.1. Kadangi Lietuvoje labai trūksta etninės kultūros specialistų, būtina gaivinti 

etnokultūrines specialybes, ypač regionuose. 4.2. Reikėtų siekti tikslesnio įvardijimo, kas yra 

etninės kultūros ekspertas.  5.1. Siūlyti, kad Lietuvos kultūros taryba regionų kultūros projektams 

skirtų atskiras kvotas, kadangi pastaruoju metu didžiausią finansavimą gauna Lietuvos 

didmiesčiai. 5.2.  Siūlyti, kad etninė kultūra turėtų būti savivaldybėms valstybės deleguota 

funkcija, o ne savarankiška savivaldybių funkcija. 
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7 priedas 

 

SUTRUMPINIMAI 

 

AM – Aplinkos ministerija 

EKGT – Etninės kultūros globos taryba 

EP – Europos parlamentas  

FM – Finansų ministerija 

KM – Kultūros ministerija 

KRF – Kultūros rėmimo fondas  

KU – Klaipėdos universitetas  

LEU – Lietuvos edukologijos 

universitetas  

LII – Lietuvos istorijos institutas 

LKI – Lietuvių kalbos institutas  

LKTA – Lietuvos kaimo turizmo 

asociacija 

LLKC – Lietuvos liaudies kultūros centras 

LLTI – Lietuvių literatūros ir tautosakos 

institutas  

LMA – Lietuvos muziejų asociacija 

LMKA – Lietuvos meno kūrėjų asociacija  

LMTA – Lietuvos muzikos ir teatro 

akademija 

LRV – Lietuvos respublikos vyriausybė 

LRT – Lietuvos radijas ir televizija 

LMT – Lietuvos mokslo taryba 

LKT – Lietuvos kultūros taryba 

LEKUS – Lietuvos etninės kultūros 

ugdytojų sąjunga  

LRTK –Lietuvos radijo ir televizijos 

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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ETNINĖS KULTŪROS GLOBOS TARYBOS ATASKAITA 
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