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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 reglamentuoja Lietuvos
Respublikos etninės kultūros valstybinės globos pagrindų įstatymas (1999 m. rugsėjo 21 d. Nr. VIII1328 su visais pakeitimais ir ir papildymais) ir 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“, Seimo 2016 m. gruodžio 15 d.
nutarimas Nr. XIII-112 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2016 m. lapkričio 8 d. nutarimo Nr. XII2765 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2004 m. lapkričio 2 d. nutarimo Nr. IX-2532 „Dėl Etninės
kultūros globos tarybos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo“.
EKGT tikslas – etninės kultūros valstybinės globos stiprinimas, tautinės savimonės
išsaugojimas ir etninės kultūros tęstinumas bei lygiavertis Lietuvos dalyvavimas pasaulio tautų
kultūriniame gyvenime.
Funkcijos ir kompetencija: teikti išvadas Seimui ir Vyriausybei strateginiais etninės kultūros
valstybinės globos ir politikos formavimo bei nematerialaus kultūros paveldo apsaugos klausimais;
padėti Vyriausybei formuoti ir įgyvendinti etninės kultūros politiką bei koordinuoti etninės kultūros
valstybinę globą; teikti išvadas ir pasiūlymus valstybės institucijoms etninės kultūros klausimais;
vertinti etninės kultūros globos politikos ir strategijos įgyvendinimo programas, teikti siūlymus
valstybės institucijoms dėl programų tobulinimo; rengti įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su
etninės kultūros globa, projektus; teikti valstybės institucijoms išvadas dėl teisės aktų projektų,
susijusių su etninės kultūros globa; ugdyti visuomenės savimonę, propaguoti etninės kultūros, kaip
svarbios visuomenei vertybės, sampratą, padėti Vyriausybei integruoti etninės kultūros globos idėjas
į švietimo programas; inicijuoti Lietuvos etnografinių kaimų išsaugojimo ilgalaikės programos
rengimą ir padėti Vyriausybei prižiūrėti jos įgyvendinimą; inicijuoti Etninės kultūros plėtros
programos rengimą ir padėti Vyriausybei prižiūrėti jos įgyvendinimą; padėti Vyriausybei prižiūrėti
etninės kultūros paveldo inventorizavimą; tvirtinti regioninių etninės kultūros globos tarybų –
EKGT padalinių – nuostatus; teikti visuomenei informaciją apie EKGT veiklą.
EKGT sudėtis. EKGT sudaro 21 narys, kuriuos Etninės kultūros globos tarybos nuostatų
nustatyta tvarka skiria ir atšaukia Lietuvos Respublikos Seimas (Seimo Kultūros komiteto teikimu).
Į Tarybą narius deleguoja su etninės kultūros globa ir plėtra tiesiogiai susijusios institucijos ir
organizacijos, teikdamos po vieną narį, turintį ne mažesnę kaip 3 metų patirtį etninės kultūros
srityje: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Lietuvos istorijos institutas, Lietuvos
tautodailininkų sąjunga, Lietuvių etninės kultūros draugija, Lietuvos kraštotyros draugija, Lietuvos
ramuvų sąjunga, Lietuvių katalikų mokslo akademija, Lietuvos etninės kultūros ugdytojų sąjunga,
Lietuvos muzikos ir teatro akademija, Klaipėdos universitetas, Šiaulių universitetas, Vytauto
Didžiojo universitetas, Lietuvos edukologijos universitetas, Lietuvos liaudies buities muziejus,
Lietuvos nacionalinis kultūros centras, Vilniaus etninės kultūros centras ir regioninės etninės
kultūros globos tarybos (toliau – regioninės tarybos). Tarybos kadencija – 4 metai.
Ataskaitinio laikotarpio EKGT personalinė sudėtis (žr. 1 priedą) Seimo buvo patvirtinta 2017
m. gruodžio 12 d. nutarimu Nr. XIII-887 „Dėl Etninės kultūros globos tarybos sudėties“, 2018 m.
gegužės 31 d. nutarimu Nr. XIII-1225 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2017 m. gruodžio 15 d.
nutarimo Nr. XIII-887 „Dėl Etninės kultūros globos tarybos sudėties“ pakeitimo“, 2018 m. lapkričio
22 d. nutarimu Nr. XIII-1677 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2017 m. gruodžio 15 d. nutarimo
Nr. XIII-887 „Dėl Etninės kultūros globos tarybos sudėties“ pakeitimo“.
EKGT pirmininke ketverių metų kadencijai išrinkta Dalia Urbanavičienė, patvirtinta 2018 m.
sausio 12 d. Seimo nutarimu Nr. XIII-990 „Dėl Etninės kultūros globos tarybos pirmininko
patvirtinimo“.
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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),
 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 2018 m. pabaigoje – 122 nariai (personalinę regioninių
tarybų sudėtį žr. 3 priede).
Remiantis Seimo valdybos 2018 m. balandžio 25 d. sprendimu Nr. SV-S-698 „Dėl didžiausio
leistino Etninės kultūros globos tarybos sekretoriato valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių
pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų,
pareigybių skaičiaus“ EKGT administracijos didžiausias leistinas valstybės tarnautojų ir darbuotojų,
dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių skaičius – 14.

I. ETNINĖS KULTŪROS GLOBOS TARYBOS VEIKLA 2018 M.
2018 metai buvo pirmieji EKGT naujosios kadencijos, prasidėjusios nuo 2017-12-13, veiklos
metai.
Iš viso per 2018 metus surengta 11 EKGT posėdžių (jų protokolų santraukas žr. 3 priede),
kurie vyko kas mėnesį (išskyrus liepos ir rugpjūčio mėn.), 17 darbo grupių posėdžių (jų protokolų
santraukas žr. 4 priede), 20 regioninių tarybų posėdžių (jų protokolų santraukas žr. 5 priede), 1
bendras EKGT ir regioninių tarybų atstovų posėdis (protokolo santrauką žr. 6 priede), Etninės
kultūros kaitos tyrimų programos koordinavimo tarybos 4 posėdžiai (jų protokolų santraukas žr. 7
priede).
2018 m. EKGT veikla buvo grindžiama 2018 m. kalendoriniu veiklos planu, patvirtintu
EKGT 2018 m. sausio 23 d. nutarimu Nr. TN-1 „Dėl 2018 metų kalendorinio veiklos plano
patvirtinimo“.
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EKGT SUPLANUOTŲ UŽDAVINIŲ 2018 M. ĮGYVENDINIMAS
Tema
1. EKGT
strateginis
veiklos planas
ir jo
įgyvendinimas

Suplanuoti darbai
1.1. EKGT
strateginių veiklos
planų ir ataskaitų
rengimas,
tvirtinimas ir
teikimas

Veiklos produktai1

Neplaniniai darbai

EKGT 2017 m. veiklos ataskaitos rengimas, tvirtinimas ir teikimas
 2018-01-18 Suvalkijos (Sūduvos) taryba patvirtino savo 2017 m.
veiklos aatskaitą.
 2018-01-29 Mažosios Lietuvos tarybos posėdyje patvirtinta jos 2017
m. darbo ataskaita.
 2018-02-20 EKGT posėdyje patvirtinta EKGT 2017 m. darbo
ataskaita.
 2018-03-02 EKGT raštu Nr. S-62 „Dėl Etninės kultūros globos
tarybos 2017 metų veiklos ataskaitos pateikimo“ pateikė Seimui 2017
metų veiklos ataskaitą.
 2018-03-21 EKGT pirmininkė D. Urbanavičienė pristatė EKGT 2017
m. ataskaitą Seimo Kultūros komitetui (toliau – Seimo KK).
EKGT 2018 m. veiklos plano bei 2018–2020 m. strateginio veiklos
plano tikslinimas
 2017-12-29 Dzūkijos (Dainavos) taryba patvirtino 2018 m. veiklos
planą.
 2018-01-18 Suvalkijos (Sūduvos) taryba patvirtino 2018 m. veiklos
planą.
 2018-01-23 EKGT posėdyje bendru sutarimu patvirtintas
patobulintas EKGT 2018 m. veiklos planas (nutarimo Nr. TN-1).
 2018-01-29 Mažosios Lietuvos tarybos posėdyje patvirtintas jos
2018 m. darbo planas.
 2018-01-29 EKGT posėdyje bendru sutarimu pritarta EKGT 2018–
2020 m. strateginiam veiklos planui.
 2018-01-29 EKGT pirmininko įsakymu Nr. ĮV-2 patvirtintas EKGT
2018–2020 m. strateginis veiklos planas ir EKGT 2018 m. biudžeto
programų sąmata, vadovaujantis Seimo patvirtintais 2018 m. EKGT

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

5

EKGT siūlymų ir sprendimų
realizacija
 2018-03-21 Seimo KK
pritarė EKGT 2017 m.
ataskaitai.



EKGT regioninės tarybos
patvirtino savo veiklos planus
vadovaudamosi bendruoju
EKGT veiklos 2018 m. planu.

Tema

Suplanuoti darbai

Veiklos produktai1

Neplaniniai darbai

EKGT siūlymų ir sprendimų
realizacija

asignavimais.
 2018-02-01 Žemaitijos taryba patvirtino 2018 m. veiklos planą.
 2018-02-28 Aukštaitijos taryba patvirtino 2018 m. veiklos planą.
 2018-02-29 Mažosios Lietuvos taryba patvirtino 2018 m. veiklos
planą.
 2018-12-11 Žemaitijos taryba svarstė savo 2018 m. veiklos
ataskaitą.
 2018-12-19 Suvalkijos (Sūduvos) taryba svarstė savo 2018 m.
veiklos ataskaitą.

2. Etninės
kultūros plėtrą
reglamentuoja
ntys teisės

2.1. Kultūros
ministerijos (toliau
– KM) patvirtinto
Etninės kultūros

EKGT 2019 m. veiklos plano bei 2019–2021 m. strateginio veiklos
plano rengimas
 2018-04-05 Mažosios Lietuvos tarybos posėdyje nutarta pateikti
EKGT Mažosios Lietuvos tarybos veiklai 2019 m. reikalingų klėšų
poreikį.
 2018-05-09 EKGT raštu Nr. S-139 „Dėl 2019–2021 metų
strateginio veiklos plano projekto“ FM Biudžeto departamentui pateiktas
EKGT 2019–2021 m. strateginio veiklos plano projektas.
 2018-08-27 EKGT raštu Nr. S-226 „Dėl prognozuojamų 2019, 2020
ir 2021 metų valstybės biudžeto apimčių ir 2019 metų valstybės biudžeto
projekto skaičiavimų“ FM Biudžeto departamentui pateiktas EKGT
2019–2021 m. strateginio veiklos plano patikslintas projektas.
 2018-12-18 EKGT Aukštaitijos tarybos virtualiame posėdyje
patvirtinti Aukštaitijos tarybos 2019 m. veiklos prioritetai.
 2018-12-18 EKGT posėdyje pritarta preliminariam EKGT 2019 m.
veiklos plano projektui, nutarta teikti siūlymus dėl jo tobulinimo iki kito
EKGT posėdžio.
 2018-12-11 Žemaitijos taryba svarstė savo 2019 m. veiklos planą.
 2018-12-19 Suvalkijos (Sūduvos) taryba svarstė savo veiklos 2019
m. planą.
 2018-02-02 EKGT raštu Nr. S-49 „Dėl etninės kultūros plėtros  2018-03-01 KM raštu Nr.
2015–2018 metų veiksmų plano“ kreipėsi į Kultūros ministgeriją (toliau S2-653 pateikė informacijos
– KM), prašydama pateikti duomenis dėl plano vykdymo 2015–2017 m. apie plano vykdymą suvestinę.
laikotarpiu.
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Tema
aktai

Suplanuoti darbai
plėtros veiksmų
plano 2015–2018
m. įgyvendinimo
stebėsena ir išvadų
teikimas
2.2. Etninės
kultūros plėtros
valstybinės
programos naujo
etapo rengimo
inicijavimas ir
dalyvavimas ją
rengiant

Veiklos produktai1

Neplaniniai darbai

 2018-12-18 EKGT posėdyje nutarta kreiptis į KM prašant pateikti
duomenis apie Etninės kultūros plėtros veiksmų plano 2015–2018 m.
įgyvendinimą.
[2019-01-04 EKGT raštu Nr. S-1 „Dėl Etninės kultūros plėtros
2015–2018 metų veiksmų plano įgyvendinimo“ kreipėsi į KM su
prašymu pateikti informaciją apie plano įgyvendinimą]
 2018 m. sausio pabaigoje EKGT pirmininkė ir EKGT narys J.
Rudzinskas susitiko su Seimo Etninės kultūros laikinosios parlamentinės
grupės pirmininku R. Šarknicku ir aptarė Etninės kultūros plėtros
valstybinės programos 2019–2027 m. (toliau – Programa) rengimo
inicijavimo klausimą.
 2018-02-02 EKGT raštu Nr. S-47 „Dėl valstybinės Etninės kultūros
plėtros programos“ kreipėsi į Seimo KK su prašymu padėti inicijuoti
Programos rengimą.
 2018-02-14 EKGT pirmininkė D. Urbanavičienė, pirmininkės
pavaduotojas J. Rudzinskas ir EKGT narė N. Balčiūnienė dalyvavo
Seimo KK posėdyje, kuriame pasisakė dėl būtinybės rengti Programą
kaip vidutinės trukmės strateginį dokumentą, įtraukiant įvairias
ministerijas į rengėjų darbo grupę.
 2018-02-20 EKGT posėdyje iš EKGT narių sudaryta laikinoji darbo
grupė Programai rengti, taip pat Etninės kultūros sąvokų gryninimo
darbo grupė (toliau – EK sąvokų grupė).
 2018-02-22 EKGT pirmininkė D. Urbanavičienė ir pirmininkės
pavaduotojas J. Rudzinskas susitiko su kultūros viceministru R.
Augustinavičiumi ir aptarė Programos rengimo klausimą. Nutarta, kad iš
pradžių reikia parengti Programos koncepcijos projektą; atsakinga –
EKGT.
 2018-03-16 Dzūkijos (Dainavos) tarybos posėdyje nutarta siūlyti,
kad būtų numatytos valstybės biudžeto tikslinės lėšos Programos
priemonėms įgyvendinti.
 2018-05-25 Aukštaitijos tarybos posėdyje nutarta siūlyti, kad
rengiant ir įgyvendinant Programą ypatingas dėmesys būtų skirtas
atminties ir kultūros paveldo institucijoms – krašto muziejams,
bibliotekoms, kraštotyros draugijoms, kurios prisidėtų prie krašto etninio
paveldo išsaugojimo ateičiai, bei akcentuoti vietos bendruomenių
7
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realizacija

 Seimo Etninės kultūros
laikinosios parlamentinės
grupės pirmininkas R.
Šarknickas pritarė EKGT
atstovų siūlymams ir
tarpininkavo dėl klausimo
įtraukimo į Seimo KK posėdį.
 2018-02-14 Seimo KK
svarstė EKGT siūlymus dėl
valstybinės Etninės kultūros
plėtros programos 2019–2027
m. parengimo ir jiems pritarė
(2018-02-14 protokolas Nr.
121-P-3).

Tema

Suplanuoti darbai

2.3. Etninės
kultūros plėtros
programų
savivaldybėse
rengimo
inicijavimas ir (ar)
programų

Veiklos produktai1

Neplaniniai darbai

įtraukimą į rajonų Etninės kultūros plėtros programų įgyvendinimą.
 2018-05-29 EKGT pirmininkė D. Urbanavičienė ir pirmininkės
pavaduotojas J. Rudzinskas apsilankė KM ir su kultūros ministre Lijana
Ruokyte-Jonsson aptarė Programos rengimo inicijavimą bei galimybes
Programą įtraukti į bendruosius kultūros strateginius planus.
 2018-06-12 EKGT posėdyje Programos rengimo darbo grupė
įpareigota parengti Programos koncepcijos projektą.
 2018-07-17 EKGT Programos rengimo darbo grupės posėdyje
aptartos Programos koncepcijos rengimo gairės.
 2018-09-17 EKGT Programos rengimo darbo grupės posėdyje
svarstytas ir tobulintas Programos koncepcijos projektas.
 2018-09-18 EKGT posėdyje aptartas darbo grupės parengtas
Programos koncepcijos projektas.
 2018-09-20 EKGT raštu Nr. S-239 „Dėl Etninės kultūros plėtros
valstybinės 2019–2027 metų programos koncepcijos projekto“ pateikė
Seimo KK posėdžiui Programos koncepcijos projektą.
 2018-09-28 EKGT darbo grupės nariai susitiko su kultūros
viceministru R. Augustinavičium ir aptarė Programos koncepcijos
projektą.
 2018-10-05 išplėstiniame EKGT ir regioninių tarybų atstovų
posėdyje-seminare Kaune buvo aptarta Programos koncepcija ir
Programos rengimo klausimai.
 2018-10-10 EKGT pirmininkė D. Urbanavičienė ir pirmininkės
pavaduotojas J. Rudzinskas pateikė Seimo KK posėdžiui Programos
koncepcijos projektą.
 2018-11-08 Aukštaitijos taryba posėdyje buvo supažindinta su
Programos koncepcija, regioninės tarybos nariai paskatinti teikti
konkrečius pasiūlymus Programos rengimui.
 2018 m. sausio mėn. buvo vykdoma Aukštaitijos tarybos prioritetų
sklaida regiono savivaldybėms.
 2018-02-28 Aukštaitijos tarybos posėdyje aptarta Pasvalio r.
savivaldybės Etninės kultūros plėtros programa, nutarta daugiausia
dėmesio skirti vietos etnokultūriniam identitetui, jo išlaikymui ir
tęstinumui, didinti etninės kultūros prieinamumą per virtualias erdves.
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EKGT siūlymų ir sprendimų
realizacija

Seimo KK 2018-10-10
posėdyje pritarė EKGT
pateiktam Programos
koncepcijos projektui ir
pasiūlė Vyriausybei sudaryti
tarpinstitucinę darbo grupę
programos ir jos įgyvendinimo
priemonių planui parengti.



Savivaldybių atstovai
teigiamai įvertino EKGT ir jos
regioninių tarybų pateiktas
ekspertines pastabas ir
gerosios patirties vertinimus
dėl Etninės kultūros plėtros
programų įgyvendinimo

Tema

Suplanuoti darbai
įgyvendinimo
vertinimas, Etninės
kultūros globos
tarybų veiklos
savivaldybėse
stebėsena

3. Etninės
kultūros
integravimas į
bendrąją
kultūros
politiką
Lietuvoje

3.1. Etninės
kultūros plėtros bei
integravimo į
bendrąją kultūros
politiką Lietuvoje
situacijos analizė
(pagal Etninės
kultūros kaitos
tyrimų programą –
toliau EK tyrimų
programa).
3.2. Siūlymų dėl
etninės kultūros

Veiklos produktai1

Neplaniniai darbai

 2018-03-29 Suvalkijos (Sūduvos) tarybos posėdyje nutarta kreiptis į
Marijampolės savivaldybę rekomenduojant papildyti Marijampolės –
kultūros sostinės – programą etninės kultūros renginiais.
 2018-04-04 EKGT raštu Nr. S-97 „Dėl Marijampolės – Lietuvos
kultūros sostinės 2018 m. – programos papildymo etninės kultūros
renginiais“ kreipėsi į Marijampolės savivaldybės merę I. Lunskienę
siūlydama papildyti Marijampolės – Lietuvos kultūros sostinės 2018 m.
– programą etnokultūriniais renginiais, parengti ir patvirtinti
Marijampolės savivaldybės Etninės kultūros plėtros programą.
 2018-04-05 Mažosios Lietuvos tarybos posėdyje aptarta Klaipėdos r.
vykdoma Etninės kultūros plėtros programa.
 2018-05-25 Aukštaitijos tarybos posėdyje aptarta Kupiškio r.
savivaldybės Etninės kultūros plėtros programa.
 2018-11-08 Aukštaitijos tarybos posėdyje aptarta Švenčionių r.
savivaldybės Etninės kultūros plėtros programa, pasiūlyta savivaldybei
ypatingą dėmesį skirti atminties ir kultūros paveldo institucijoms, kurios
prisideda prie krašto etninio paveldo išsaugojimo.
 EKGT specialistė Aukštaitijai V. Vasiliauskaitė teikė konsultacijas
Biržų rajono savivaldybei dėl naujai kuriamo etninės kultūros specialisto
etato pareigybės aprašo.
 EKGT administracija atliko LKT skiriamo finansavimo įvairioms
kultūros ir meno sritims 10 tyrimų (ne pagal EK tyrimų programą) – 1
tyrimą dėl etninės kultūros sąvokos ir santykio su nacionaline kultūra,
profesionaliuoju menu bei mėgėjų menu (papildant tyrimą schema),
parengė 9 tyrimų suvestines-lenteles (išsamiau – žr. toliau, 3.2 darbo
apžvalgą).
 2018-06-20 EKGT raštais Nr. S-187 ir Nr. S-189 „Dėl Etninės
kultūros valstybinės globos pagrindų įstatymo vertimo“ kreipėsi į Seimo
kanceliarijos Tarptautinių ryšių skyriaus Vertimų poskyrį ir Dokumentų
departamento Teisės aktų redagavimo ir vertimo skyrių dėl Etninės
kultūros valstybinės globos pagrindų įstatymo vertimo patikslinant
EKGT pavadinimą.
 2018-01-23 EKGT posėdyje sudaryta darbo grupė išvadoms ir
siūlymams dėl etninės kultūros konkursinio finansavimo per Lietuvos
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savivaldybėse.



Marijampolės r.
savivaldybė į EKGT pateiktą
siūlymą neatsižvelgė.



Biržų r. savivaldybė,
atsižvelgdama į
rekomendacijas, įdarbino
etnokultūrine kompetencija
pasižyminčią specialistę.




Tema

Suplanuoti darbai
konkursinio
finansavimo
modelio tobulinimo
rengimas ir
teikimas

Veiklos produktai1

Neplaniniai darbai

kultūros tarybą (toliau – Derybų su LKT darbo grupė) rengti.
 2018-01-29 Mažosios Lietuvos tarybos posėdyje pritarta EKGT
siūlymams dėl LKT finansavimo etninės kultūros sričiai kvotos
didinimo, pabrėžtas poreikis skirti ypatingą dėmesį regionų tęstiniams
etniniams projektams finansuoti.
 2018-02-06 EKGT derybų su LKT darbo grupės posėdyje aptartas
rašto dėl etninės kultūros konkursinio finansavimo per LKT projektas,
nutarta su EKGT išvadomis ir pasiūlymais supažindinti LKT pirmininkę
Dainą Urbanavičienę, LKT narę etnologę R. Racėnaitę ir Seimo narius.
 2018-02-20 EKGT posėdyje pritarta EKGT raštui dėl nepakankamo
LKT skiriamo finansavimo etninės kultūros projektams.
 2018-02-28 Aukštaitijos tarybos posėdyje pritarta siūlymui, kad LKT
etninės kultūros finansavimui skirtų didesnę kvotą.
 2018 m. kovo pradžioje EKGT pirmininkė D. Urbanavičienė atliko 3
tyrimus dėl LKT skiriamų lėšų (duomenų suvestines pateikiant
lentelėse): „2015–2017 m. LKT skirtų lėšų bei paremtų projektų pagal
kultūros ir meno sritis palyginimas“; „2017 m. ir 2018 m. pirmaisiais
finansavimo etapais skirtų lėšų pagal sritis ir programas palyginimas“;
„2018 m. pirmame finansavimo etape paremtų ir neparemtų projektų
palyginimas pagal vertinimo balus“.
 2018-03-08 EKGT raštu Nr. S-68 „Dėl Lietuvos kultūros tarybos
skiriamo finansavimo etninės kultūros projektams“ kreipėsi į Seimo KK
ir LKT dėl etninės kultūros srities projektų finansavimo modelio
tobulinimo.
 2018-03-08 LKT patalpose įvyko EKGT ir LKT atstovų pasitarimas
dėl etninės kultūros konkursinio finansavimo tobulinimo, kuriame
nutarta: 1) pritarti EKGT siūlymui keisti etnokultūrinių projektų rėmimą
sukuriant atskirą „Etninės kultūros ir tautodailės“ programą, skiriant jai
didesnę lėšų kvotą; 2) EKGT įsipareigojo apibrėžti šios
programos koncepciją, išgryninti etninės kultūros ir mėgėjų meno
sąvokas; 3) parengti „Etninės kultūros tęstinių renginių finansavimo“
programą atskiriant etnokultūrinius renginius nuo programos „Mėgėjų
meno tęstiniai renginiai“; 4) rengiant regionų finansavimo modelį
apsvarstyti siūlymą atsižvelgti į etnografinius regionus, ieškoti
galimybių į regionuose formuojamas ekspertų grupes įtraukti atstovus iš
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Tema

Suplanuoti darbai

Veiklos produktai1

Neplaniniai darbai

EKGT regioninių tarybų; 5) išnagrinėti EKGT pateiktą Estijos kultūros
fondo pavyzdį ir tęsti EKGT bei LKT bendradarbiavimą.
 2018-03-13 EKGT posėdyje pavesta Etninės kultūros sąvokų darbo
grupei išgryninti sąvokas etninė kultūra ir mėgėjų menas.
 2018-03-23 EKGT pirmininkės pavaduotojas J. Rudzinskas dalyvavo
KM Kultūros ir meno tarybos posėdyje, kuriame kultūros ministrė L.
Ruokytė-Jonsson pristatė konkursinio finansavimo per LKT
planuojamus pokyčius.
 2018-04-05 EKGT derybų su LKT darbo grupės posėdyje buvo
parengti LKT siūlytini programų projektai: 1) programa „Tęstiniai
etninės kultūros ir tautodailės renginiai“ (siūlant į ją perkelti etninius
renginius iš „Tęstinių mėgėjų meno renginių“ programos); 2) programa
„Etninė kultūra ir tautodailė“.
 2018 m. balandžio viduryje EKGT pirmininkė D. Urbanavičienė
atliko tyrimą „Etninės kultūros sąvoka ir santykis su nacionaline kultūra,
profesionaliuoju menu bei mėgėjų menu“, kurį papildė schema „Etninės
kultūros, profesionaliojo meno ir nacionalinės kultūros bei mėgėjų meno
santykis Lietuvoje“.
 2018-04-18 EK sąvokų darbo grupės posėdyje, atsižvelgiant į LKT
pageidavimą išgryninti sąvokų etninė kultūra ir mėgėjų menas
skirtumus, aptartas aiškinamojo rašto dėl šių sąvokų projektas bei
schema, kurioje parodytas etninės kultūros, mėgėjų meno ir
profesionaliojo meno santykis.
 2018-04-19 EKGT pirmininkės pavaduotojas J. Rudzinskas dalyvavo
KM Kultūros ir meno tarybos posėdyje, kuriame buvo aptartas KM ir
LKT rengiamas naujas regionų finansavimo modelis.
 2018-04-20 EKGT raštu Nr. S-124 „Dėl etninės kultūros sąvokos“
kreipėsi į LKT, pateikdama naujų programų „Etninė kultūra ir
tautodailės renginiai“ ir „Tęstiniai etninės kultūros renginiai“ projektus
bei etninės kultūros ir mėgėjų meno sąvokų skirtumo išaiškinimą.
 2018-04-24 EKGT sudaryta Derybų su LKT darbo grupė aptarė
siūlymus LKT dėl regionų finansavimo modelio ir etninės kultūros
projektų konkursinio finansavimo tobulinimo.
 2018-05-03 EKGT posėdyje nutarta dalyvauti LKT posėdyje
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 LKT 2018-05-02 raštu Nr.
S-71 (4.6) atsakė į EKGT raštą
Nr. S-68, pateikdama savo
skaičiavimus dėl lėšų
skirstymo sritims proporcijų ir
pakvietė teikti siūlymus dėl
regionų finansavimo modelio.
 2018-05-15 LKT raštu Nr.
S-78 (4.6) nepritarė EKGT
raštu Nr. S-124 pateiktiems
pasiūlymams.

Tema

Suplanuoti darbai

Veiklos produktai1

Neplaniniai darbai

pateikiant EKGT siūlymus, susitikti su kultūros ministre dėl etninei
kultūrai skiriamos lėšų kvotos didinimo (kviečiant susitikime dalyvauti
ir LKT atstovus).
 2018-05-08 EKGT raštu Nr. S-137 „Dėl siūlymų regionų kultūros
finansavimo modeliui“ pateikė pasiūlymus LKT sudarant regionines
kultūros tarybas atsižvelgti į Lietuvos etnografinių regionų tradicijų
savitumo išlaikymą, pažinimą, fiksavimą, taip pat įtraukti į jas
regioninių EKGT atstovus.
 2018-05-18 EKGT pirmininkė D. Urbanavičienė ir pirmininkės
pavaduotojas J. Rudzinskas dalyvavo LKT surengtame seminare apie
siūlomus pokyčius dėl Kultūros rėmino fondo (toliau – KRF) lėšų
skirstymo.
 2018 m. gegužės pabaigoje EKGT pirmininkė D. Urbanavičienė
atliko 3 tyrimus dėl LKT skiriamų lėšų (duomenų suvestines pateikiant
lentelėse): „2017 m. ir 2018 m. skirtų lėšų pagal sritis palyginimas“;
„2017 m. ir 2018 m. pirmaisiais finansavimo etapais skirtų lėšų pagal
sritis ir programas palyginimas“; „2018 m. pirmame finansavimo etape
paremtų ir neparemtų projektų palyginimas pagal vertinimo balus“.
 2018-06-04 EKGT pirmininkė D. Urbanavičienė ir pirmininkės
pavaduotojas J. Rudzinskas dalyvavo LKT posėdyje, kuriame pateikė
EKGT išvadas ir siūlymus dėl etnokultūrinių projektų konkursinio
finansavimo tobulinimo.
 2018-06-12 EKGT posėdyje nutarta: parengti raštą LKT siūlant
išlaikyti atskirą Etninės kultūros sritį ir sukurti atskirą Nematerialaus
kultūros paveldo programą; siekti KRF lėšų skirstymo modelio
tobulinimo inicijuojant KRF ir LKT reglamentuojančių įstatymų
pakeitimus; kreiptis į FM su prašymu pateikti informaciją apie KRF
lėšas pastaraisiais ir artimiausiais metais.
 2018-06-14 EKGT raštu Nr. S-184 „Dėl Kultūros rėmimo fondo
lėšų“ kreipėsi į FM su prašymu pateikti duomenis, kiek iš viso kasmet
KRF sukaupiama lėšų kultūrai ir menui remti.
 2018-07-19 EKGT raštu Nr. S-212 „Dėl 2019 m. Kultūros rėmimo
fondo lėšomis finansuojamų projektų teikimo gairių projekto“ kreipėsi į
Seimo KK pirmininką R. Karbauskį, kultūros ministrę L. RuokytęJonsson ir LKT pirmininkę D. Urbanavičienę, pateikdama pastabas ir
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 2018-06-04 LKT posėdyje,
remiantis EKGT pateiktu
programos „Etninė kultūra ir
tautodailė“ aprašo projektu,
buvo sutarta dėl programos
„Etninė kultūra ir nematerialus
kultūros paveldas“ aprašo.
 2018-06-14 raštu FM
pateikė EKGT prašomą
informaciją.

 2018-08-10 Seimo KK
persiuntė EKGT raštą Nr. S212 atsakyti LKT.

Tema

Suplanuoti darbai

Veiklos produktai1

Neplaniniai darbai

siūlymus dėl „Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamų projektų
teikimo gairių 2019 m.“ (toliau – Gairės) projekto tobulinimo.
 2018-07-30 EKGT iniciatyva Seime su KK pirmininku R.
Karbauskiu buvo aptarti kultūros ministro įsakymu jau patvirtintų Gairių
trūkumai; dalyvavo LKT pirmininkė D. Urbanavičienė, kultūros
viceministrė G. Žemaitytė, EKGT pirmininkės pavaduotojas J.
Rudzinskas, EKGT narė N. Balčiūnienė, Lietuvos nacionalinio kultūros
centro (toliau – LNKC) ir kitų institucijų atstovai.
 2018 m. rugsėjo pradžioje EKGT pirmininkė D. Urbanavičienė atliko
3 tyrimus dėl LKT skiriamų lėšų (duomenų suvestines pateikiant
lentelėse): „Kultūros ir meno sritims 2015–2019 m. LKT skirtų lėšų bei
paremtų projektų palyginimas“; „Kultūros rėmimo fondo lėšomis
finansuojamos programos 2018–2019 m.“; „Kultūros ir meno sritims
(tarp jų ir 2 programoms) 2018 m. LKT realiai skirtų lėšų ir viešai
deklaruotų skirtų lėšų skirtumas“.
 2018-09-04 EKGT derybų su LKT darbo grupės posėdyje buvo
aptartos kultūros ministro patvirtintos Gairės ir nutarta: 1) Gairėse
atsiradusią naują programą „Etninė kultūra ir paveldas“ aptarti su
Valstybinės kultūros paveldo komisijos (toliau – VKPK) atstovais; 2)
raštu informuoti Seimo KK pirmininką apie Gairėse įtvirtintus
neigiamus pokyčius etninės kultūros ir kultūros paveldo atžvilgiu; 3)
siekti atskirti etninę kultūrą nuo kultūros paveldo, didinti finansavimą,
tobulinti regioninį modelį, įtvirtinti prioritetus sritims.
 2018-09-05 EKGT pirmininkė D. Urbanavičienė ir pirmininkės
pavaduotojas J. Rudzinskas apsilankė VKPK, su pirmininke Evelina
Karalevičiene aptarė Gairėse įtvirtintos programos „Etninė kultūra ir
kultūros paveldas“ trūkumus, nutarė bendromis jėgomis siekti Gairių
tobulinimo.
 2018-09-12 EKGT raštu Nr. S-235 „Dėl 2019 m. Kultūros rėmimo
fondo lėšomis finansuojamų projektų teikimo gairių“ kreipėsi į Seimo
KK pirmininką R. Karbauskį dėl Gairių trūkumų neatsižvelgus į EKGT
pastabas ir pakartojo LKT ir KM teiktus siūlymus dėl Gairių
tobulinimo.
 2018-09-18 EKGT posėdyje nutarta siekti, kad Gairėse būtų išskirtos
dvi atskiros programos – Materialaus kultūros paveldo ir Etninės
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 2018-08-14 LKT raštu Nr.
S-140 (46) atsakė į EKGT
raštą Nr. S-212 informuodama,
kad nuspręsta kurti atskirą
programą „Etninė kultūra ir
nematerialus kultūros
paveldas“ su atskirais
vertinimo prioritetais ir
kriterijais.
 2018-09-26 Seimo KK
pirmininkas R. Karbauskis
raštu Nr. S-2018-6935
persiuntė EKGT kreipimąsi į
LKT.
 2018-10-24 LKT raštu Nr.
S-209 (4.6) Seimo KK ir
EKGT pateikė atsakymus į
EKGT pastabas ir siūlymus.

Tema

Suplanuoti darbai

3.3. Siūlymų
rengimas ir
teikimas dėl etninės
kultūros
integravimo į
bendrąją kultūros
politiką
reglamentuojančius
teisės aktus

Veiklos produktai1

Neplaniniai darbai

kultūros, pastarajai skirtas didesnis finansavimas negu ankstesniais
metais, taip pat nutarta siekti, kad būtų apibrėžti prioritetai sričių
projektams.
 2018-10-02 EKGT pirmininkė D. Urbanavičienė ir pavaduotojas J.
Rudzinskas apsilankė LKT ir su LKT pirmininke D. Urbanavičiene
aptarė Gairėse apibrėžto etninės kultūros finansavimo tobulinimo
galimybes.
 2018-10-05 Kauno tautinės kultūros centre vykusiame išplėstiniame
EKGT ir regioninių tarybų atstovų posėdyje-seminare buvo aptarti
etninės kultūros projektų finansavimo per LKT probleminiai klausimai.
 2018-10-10 EKGT pirmininkė D. Urbanavičienė ir pirmininkės
pavaduotojas J. Rudzinskas apsilankė VKPK, su pirmininke Evelina
Karalevičiene aptarė Gairių tobulinimo bendrus siekius.
 2018-10-26 EKGT pirmininkė D. Urbanavičienė ir pirmininkės
pavaduotojas J. Rudzinskas KM vykusiame pasitarime, kuriame
dalyvavo viceministrė G. Žemaitytė, LKT pirmininkė D. Urbanavičienė
ir VKPK atstovai, aptarė Gairių tobulinimo klausimus siekiant geresnio
etnokultūrinių ir kultūros paveldo projektų finansavimo.
 2018-11-06 EKGT pirmininkė D. Urbanavičienė ir pirmininkės
pavaduotojas J. Rudzinskas aptarė su LKT pirmininke D. Urbanavičiene
Gairių tobulinimo aspektus.
Siekis dalyvauti rengiant Kultūros pagrindų įstatymą
 2018-05-03 EKGT posėdyje nutarta kreiptis į KM dėl EKGT atstovų
dalyvavimo darbo grupėje, rengiančioje Kultūros politikos pagrindų
įstatymą.
 2018-05-17 EKGT pirmininkė D. Urbanavičienė ir pirmininkės
pavaduotojas J. Rudzinskas susitiko su LNKC direktoriumi S. Liausa ir
aptarė bendradarbiavimo galimybes siekiant etninės kultūros
integravimo į rengiamą Kultūros pagrindų įstatymą bei kitus etninės
kultūros plėtros klausimus.
 2018-05-28 EKGT raštu Nr. S-173 „Dėl Etninės kultūros globos
tarybos atstovo įtraukimo į Kultūros pagrindų įstatymo rengėjų grupę“
kreipėsi į kultūros ministrę su prašymu įtraukti EKGT pirmininkę D.
Urbanavičienę ir jos pavaduotoją J. Rudzinską į Kultūros pagrindų
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įstatymo projekto rengėjų grupę.
 2018-05-29 EKGT pirmininkė D. Urbanavičienė ir pirmininkės
pavaduotojas J. Rudzinskas apsilankė KM ir su kultūros ministre Lijana
Ruokyte-Jonsson aptarė šiuos klausimus: 1) EKGT atstovų įtraukimo į
Kultūros pagrindų įstatymo projekto rengėjų grupę galimybė; 2) vidinė
KM reforma ir būtinybė KM struktūroje turėti už etninę kultūrą
atsakingą padalinį, specialistus bei patariamąją Etninės kultūros tarybą;
3) nepakankamas etninės kultūros projektų finansavimas per LKT ir kt .
 2018-06-05 EKGT pirmininkės pavaduotojas J. Rudzinskas dalyvavo
KM Kultūros ir meno tarybos posėdyje, kuriame kultūros ministrė
aptarė KM administracijos reformos, Kultūros pagrindų įstatymo
rengimo ir tuo tikslu atlikto tyrimo klausimus.
 2018-07-16 EKGT pirmininkės pavaduotojas J. Rudzinskas dalyvavo
KM Kultūros ir meno tarybos posėdyje, kuriame buvo aptariamas
Kultūros pagrindų įstatymo rengimas.
 2018-11-13 EKGT posėdyje nutarta, sulaukus Kultūros pagrindų
įstatymo projekto paviešinimo, jį skubiai teikti nagrinėti EKGT.
 2018-12-05 EKGT pirmininkė D. Urbanavičienė ir pirmininkės
pavaduotojas J. Rudzinskas dalyvavo Nacionalinėje dailės galerijoje
surengtame KM užsakymu atlikto kultūros tyrimo viešame pristatyme.
 2018-12-18 EKGT pirmininkė D. Urbanavičienė pasisakė KM
surengtame strategijos „Kultūra 2030“ projekto pristatyme ir išsakė
pastabas dėl šio projekto trūkumų.
 2018-12-18 EKGT posėdyje nutarta parengti raštą KM, Seimo
Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetui bei Kultūros komitetui,
atkreipiant dėmesį į tai, kad naujai KM parengta Kultūros strategija
neatitinka Nacionalinio saugumo pagrindų įstatymo reikalavimų.
Siūlymai dėl KM struktūros ir KM skiriamų kultūros premijų
reformų
 2018-04-27 EKGT pirmininkės pavaduotojas J. Rudzinskas dalyvavo
KMT posėdyje, kuriame buvo aptariamos KM rengiamos reformos.
 2018-05-03 EKGT posėdyje nutarta raštu kreiptis ir susitikti su
kultūros ministre siūlant įsteigti Etninės kultūros tarybą Kultūros
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3.4. Siūlymų
teikimas dėl Tautos
istorinės atminties
įstatymo parengimo
3.5. Siūlymų
teikimas dėl
kalendorinių ir kitų
tradicinių švenčių
bei atmintinų dienų
statuso bei
populiarinimo

Veiklos produktai1

Neplaniniai darbai
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ministerijoje.
 2018-05-10 EKGT raštu Nr. S-138 „Dėl Etninės kultūros tarybos
sukūrimo įgyvendinant tarybų ir komisijų prie Kultūros ministerijos
pertvarką“ kreipėsi į kultūros ministrę siūlydama sukurti Etninės
kultūros tarybą prie KM.
 2018-05-18 EKGT pirmininkės pavaduotojas J. Rudzinskas dalyvavo
KM Kultūros ir meno tarybos posėdyje, kuriame buvo aptarta KM
rengiama premijavimo sistemos reforma.
 2018-11-13 EKGT posėdyje nutarta sudaryti darbo grupę KM
skiriamų premijų už nuopelnus etninės kultūros srityje klausimo analizei,
įpareigoti grupę pateikti EKGT siūlymus.
 2018-11-22 EKGT darbo grupės posėdyje buvo išnagrinėta: KM
skiriamos premijos už nuopelnus etninės kultūros srityje; geriausio metų
kultūros centro premijavimas; KM skiriamų įvairių kultūros sričių
premijų neproporcingi dydžiai.
 2018-11-22 EKGT pirmininkės pavaduotojas J. Rudzinskas dalyvavo
KM Kultūros ir meno tarybos posėdyje, kuriame pateikė EKGT išvadas
ir siūlymus dėl KM inicijuojamos kultūros premijų reformos.
 2018-11-23 Dzūkijos (Dainavos) tarybos posėdyje svarstytas KM
skiriamų premijų už nuopelnus etninės kultūros srityje klausimas.
Neįgyvendinta, kadangi Seime sustojo Tautos istorinės atminties
įstatymo rengimas. Vietoj to pakartotinai pasiūlytas patobulintas
Atmintinų dienų įstatymo naujos redakcijos projektas (žr. 3.5 darbą).
 2018-10-09 EKGT posėdyje nutarta užbaigti Atmintinų dienų
įstatymo naujos redakcijos projekto rengimą.
 2018-10-09 EKGT posėdyje nutarta išreikšti pritarimą Seimo
Lietuvos lenkų sąjungos frakcijos siūlymui Vėlines paskelbti nedarbo
diena.
 2018-11-06 Mažosios Lietuvos tarybos posėdyje aptariant EKGT
parengtą Atmintinų dienų įstatymo naujos redakcijos projektą pastebėta,
kad Reformacijos diena, spalio 31-oji, turėtų būti prie tarptautinių dienų,
o ne prie nacionalinių profesinių švenčių, o lapkričio 30-oji – Tilžės akto
diena.
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 2018-11-15 Jūrinės
kultūros koordinacinė taryba
prie Klaipėdos m.
savivaldybės raštu Nr. (1.27)T5-181 pasiūlė EKGT į
Atmintinų dienų įstatymo
naujos redakcijos projekto
tarptautinių dienų sąrašą
įrašyti Europos jūrų dieną,
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Suplanuoti darbai

Veiklos produktai1

Neplaniniai darbai

3.6.
Bendradarbiavimo
su savivaldybių
merais stiprinimas
siekiant etninės
kultūros plėtros
3.7. Siūlymai dėl
kitų teisės aktų

 2018-11-19 EKGT raštu Nr. S-286 „Dėl Atmintinų dienų įstatymo
naujos redakcijos projekto“ pateikė Seimo Valstybės istorinės atminties
komisijai Atmintinų dienų įstatymo naujos redakcijos projektą, kuriame
atmintinos dienos sugrupuotos į tarptautines ir nacionalines, o
pastarosios smulkiau į: 1) Lietuvos reikšmingus istorinius įvykius,
reiškinius ar asmenybes pagerbiančias dienas; 2) tradicines kalendorines
šventes; 3) profesijų pagerbimo dienas; 4) kitas nacionalines atmintinas
dienas. Projektu siūloma iš esmės papildyti atmintinų dienų sąrašus
įrašant tradicines kalendorines šventes (Užgavėnes, Verbų sekmadienį,
Atvelykį, Jurgines, Sekmines ir kt.) bei kitas visuomenėje jau
įsitvirtinusias atmintinas dienas.
 2018-02-27 EKGT raštu Nr. S-60 „Dėl Vytauto Daraškevičiaus
fotoalbumo „Saulės ratu: lietuvių kalendorinių švenčių tradicijos“
leidybos“ kreipėsi į LKT rekomenduodama skirti paramą V.
Daraškevičiaus fotoalbumo „Saulės ratu“ leidybai.
 2018-11-06 Mažosios Lietuvos tarybos posėdyje aptartas EKGT
parengtas Atmintinų dienų įstatymo naujos redakcijos projektas, nutarta
teikti pasiūlymus dėl atmintinų datų, svarbių regionui, įrašymo į
atmintinų dienų sąrašą.
 2018-11-23 Dzūkijos (Dainavos) tarybos posėdyje aptartas EKGT
parengtas Atmintinų dienų įstatymo naujos redakcijos projektas, nutarta
teikti pasiūlymus dėl atmintinų datų, svarbių regionui, įrašymo į
atmintinų dienų sąrašą..
 2018-12-27 EKGT raštu Nr. S-308 „Dėl Vytauto Daraškevičiaus
fotoalbumo „Saulės ratu“ kreipėsi į ŽŪM rekomenduodama skirti
paramą V. Daraškevičiaus fotoalbumo „Saulės ratu“ leidybai.
 Mažosios Lietuvos taryba ir jos inicijuota Heraldikos kūrimo grupė
toliau vykdė 7 savivaldybių (Klaipėdos m., Klaipėdos r., Šilutės r.,
Tauragės r., Jurbarko r., Neringos ir Pagėgių) finansuojamą projektą –
Mažosios Lietuvos etnografinio regiono herbo kūrimą.
 2018-11-31 Tilžės akto 100-mečio proga EKGT įteikė padėkas už
bendradarbiavimą kuriant Mažosios Lietuvos herbą Klaipėdos miesto,
Neringos, Pagėgių, Jurbarko r., Šilutės r., Tauragės r. merams.
Siūlymai dėl Savivaldos įstatymo tobulinimo
 2018-10-05 Mažosios Lietuvos tarybos pirmininkė V. Griškevičienė
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Tarptautinę jūrininkų dieną.
 Atsakymo iš Seimo dėl
EKGT siūlomos Atmintinų
dienų įstatymo naujos
redakcijos dar laukiama.

Tema

Suplanuoti darbai

Neplaniniai darbai

Veiklos produktai1

tobulinimo ir
etnokultūrinės
kompetencijos
didinimo
ministerijose
siekiant etninės
kultūros valstybinės
globos stiprinimo

parengė ir pateikė EKGT siūlymus tobulinti etninės kultūros valstybinės
globos reglamentavimą savivaldos lygmeniu.
 2018-10-09 EKGT posėdyje nutarta inicijuoti Savivaldos įstatymo
pataisas, kuriomis etninės kultūros puoselėjimas būtų įtvirtintas kaip
valstybės deleguojama funkcija.
 2018-12-03 EKGT raštu Nr. S-299 „Dėl savivaldybių funkcijos
užtikrinti etninės kultūros valstybinę globą reglamentavimo“ kreipėsi į
Seimo KK ir VVSK, siūlydama suderinti Vietos savivaldos įstatymą su
Etninės kultūros valstybinės globos pagrindų bei Nacionalinio saugumo
pagrindų įstatymais ir priskirti etninės kultūros valstybinę globą
valstybės perduotoms savivaldybių funkcijoms.
Siūlymai dėl Etninės kultūros valstybinės globos pagrindų įstatymo
ir Turto valdymo įstatymo keitimų
 2018-10-31 EKGT raštu Nr. S-278 „Dėl Etninės kultūros valstybinės
globos pagrindų įstatymo keitimo projekto XIIIP-2634“ kreipėsi į Seimo
KK, prašydama nepritarti Etninės kultūros valstybinės globos pagrindų
įstatymo 8 straipsnio 8 dalies panaikinimui.
 2018-11-07 EKGT pirmininkė D. Urbanavičienė dalyvavo Seimo
KK posėdyje ir pasisakė dėl Etninės kultūros valstybinės globos
pagrindų įstatymo pakeitimo.
 2018-11-12 EKGT raštu Nr. S-284 „Dėl Valstybės valdymo ir
savivaldybių komiteto posėdžio“ kreipėsi į Seimo VVSK, prašydama
papildyti Turto valdymo įstatymo pakeitimo projekto Nr. XIIIP-2622 14
str. 2 dalies 9 punktą įterpiant etninės kultūros subjektus.
 2018-11-14 EKGT pirmininkė D. Urbanavičienė dalyvavo Seimo
VVSK posėdyje ir pasisakė dėl Turto valdymo įstatymo papildymo
suteikiant galimybę etninės kultūros subjektams gauti patalpas panaudos
pagrindais.
 2018-11-19 EKGT raštu S-293 „Dėl galimybės panaudos pagrindais
suteikti patalpas etninės kultūros subjektų veiklai“ kreipėsi į Seimo
Audito komitetą (toliau – Seimo AK), prašydama papildyti Turto
valdymo įstatymo pakeitimo projekto Nr. XIIIP-2622 14 str. 2 dalies 9
punktą įterpiant etninės kultūros subjektus.
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2018-12-19 Seimo Valstybės
valdymo ir savivaldybių
komitetas (toliau – Seimo
VVSK) raštu Nr. S-2018-9757
persiuntė EKGT siūlymą VRM
ir Lietuvos savivaldybių
asociacijai.

 Seimo
VVSK
pritarė
EKGT siūlymui ir jį perdavė
Audito komitetui.
 Seimo Audito komitetas
svarstė EKGT siūlymą ir
2018-12-05 posėdyje jam
pritarė.

Tema

Suplanuoti darbai

Veiklos produktai1

Neplaniniai darbai

 2018-11-21 ir 2018-12-05 EKGT pirmininkė D. Urbanavičienė
dalyvavo Seimo AK posėdžiuose dėl Turto valdymo įstatymo pakeitimo.
Siūlymai dėl etnokultūrinės kompetencijos didinimo Švietimo ir
mokslo ministerijoje (toliau – ŠMM)
 2018-10-05 išplėstiniame EKGT ir regioninių tarybų atstovų
posėdyje-seminare Kaune nutarta siūlyti ŠMM įsteigti ministro patarėjo
etninės kultūros klausimais pareigybę.
 2018-10-09 EKGT posėdyje pritarta siūlymui ŠMM įsteigti
ministro patarėjo etninės kultūros ugdymo klausimais pareigybę.
Siūlymai dėl EKGT priskyrimo aukštesnei institucijų grupei, dėl
EKGT pareigūnų apmokėjimo
 2018-10-29 EKGT raštu Nr. S-274 „Dėl Etninės kultūros globos
tarybos perkėlimo į II institucijų ir įstaigų grupę“ kreipėsi į Seimo KK ir
jo pirmininką R. Karbauskį, siūlydama pakeisti Seimo 2008-04-24
nutarimą Nr. X-1511 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo, Seimo
kanceliarijos ir Seimui atsakingų institucijų, Respublikos Prezidento
institucijos ir Respublikos Prezidentui atskaitingų institucijų,
Nacionalinės teismų administracijos, teismų, prokuratūros, savivaldybių
institucijų ir įstaigų sąrašo pagal grupes, į kurias atsižvelgiant
nustatomos valstybės tarnautojų suvienodintų pareigybių kategorijos,
patvirtinimo“ ir perkelti EKGT iš III grupės į II grupę.
 2018-10-29 EKGT raštu Nr. S-275 „Dėl Etninės kultūros globos
tarybos valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo“ kreipėsi į Seimo KK ir
jo pirmininką R. Karbauskį su siūlymu papildyti Valstybės politikų ir
valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymo priedėlį, pakeliant
EKGT pirmininko, pavaduotojo ir narių pareigines algas.
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Seimo ir Pasaulio lietuvių
bendruomenės (toliau – PLB)
komisijos 2018-10-11
priimtoje rezoliucijoje „Dėl
programos „Globali Lietuva“
ateities vizijos“ pateiktas
prašymas ŠMM 2018–2020 m.
strateginiame veiklos plane
numatyti paskirti etninės
kultūros ugdymą mokyklose ir
universitetuose kuruojantį
ministerijos vadovybės
pareigūną.
 2018-11-07 Seimo KK
persiuntė EKGT raštą Seimo
Socialinių reikalų ir darbo
komiteto pirmininkei R.
Šalaševičiūtei.
 2018-11-07 Seimo KK
persiuntė EKGT raštą Seimo
Teisės ir teisėtvarkos komiteto
(toliau – Seimo TTK)
pirmininkei A. Širinskienei.
 2018-11-26 Seimo TTK
raštu Nr. S-2018-9019
persiuntė EKGT prašymą
Vyriausybei.
 2018-12-05 Socialinės
apsaugos ir darbo ministerija
raštu Nr. (11.9-53) SD-6393
informavo, kad rengiamas
Valstybės politikų ir valstybės
pareigūnų darbo apmokėjimo
įstatymo pakeitimo projektas.

Tema
4. Etninės
kultūros
įtraukimo į
atmintinų
metų
programas bei
svarbių datų
pažymėjimo
valstybiniu
lygmeniu
inicijavimas

Suplanuoti darbai
4.1. Siūlymų dėl
etninės kultūros
įtraukimo į
atmintinų metų
programas bei
priemones
rengimas ir
teikimas

Veiklos produktai1

Neplaniniai darbai
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Žemaitijos metai
 2018-02-08 Žemaitijos tarybos posėdyje nutarta siekti, kad
Vyriausybė skelbiamų svarbių metų paminėjimo finansinės naštos ne
užkrautų vien savivaldybėms, bet skirtų finansavimą ir regionams.
 2018-05-10 Žemaitijos tarybos posėdyje aptarti siūlymai dėl
Žemaitijos metų 2019-aisiais įgyvendinimo plano, nutarta inicijuoti
susitikimą su AM ir kitomis ministerijomis dėl informacinių stendų apie
Žemaitiją įrangimo prie paveldo abjektų Žemaitijoje.
 2018-09-21 Žemaitijos tarybos posėdyje aptarti siūlymai dėl
Žemaitijos metų baigiamojo renginio surengimo.
Simono Daukanto metai
 2018-01-08 EKGT raštu Nr. S-1 „Dėl Simono Daukanto atmintinų
metų programos rengimo“ kreipėsi į Vyriausybę su prašymu kuo skubiau
formuoti S. Daukanto atmintinų metų programos rengimo darbo grupę.
 2018-01-23 EKGT posėdyje iš EKGT narių sudaryta S. Daukanto
atmintinų metų programos rengimo grupė.
 2018-01-30 EKGT raštu Nr. S-34 „Dėl Simono Daukanto atmintinų
metų minėjimo plano“ kreipėsi į KM ir pasiūlė įtraukti 3 priemones.
 2018-02-08 Žemaitijos tarybos posėdyje nutarta sudaryti S.
Daukanto metams skirtų renginių Žemaitijoje gidą, inicijuoti S.
Daukantų tekstų skaitymus su karinių-istorinių dainų intarpais,
tarpininkauti rengiant S. Daukantuo atminimui skirtą parodą-konkursą.
 2018-03-13 EKGT posėdyje nutarta organizuoti renginius, skirtus S.
Daukanto metams.
 2018-05-10 Žemaitijos tarybos posėdyje nutarta kreiptis į LTS
skyrius dėl respublikinės parodos, skirtos S. Daukantui atminti,
surengimo 2018 m. pabaigoje.
 2018-06-12 EKGT posėdyje laikinoji S. Daukantui skirtos
konferencijos organizavimo darbo grupė įpareigota artimiausiu metu
pateikti preliminarią konferencijos programą.
 2018-09-18 EKGT posėdyje nutarta lapkričio 7 d. organizuoti S.
Daukanto atminimui skirtą konferenciją Skuode, o Seime rengiamoje
Simonui Daukantui skirtoje konferencijoje įpareigoti EKGT atstovauti
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 Vyriausybės nutarimas
2018-04-18 Nr. 362 „Dėl
Simono Daukanto 225-ųjų
gimimo metinių minėjimo
2018 metais plano
patvirtinimo“.
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N. Balčiūnienę ir V. Jocį.
 2018-09-21 Žemaitijos tarybos posėdyje nutarta tarpininkauti
organizuojant S. Daukanto metams skirtą III respublikinę taikomosios
tautodailės parodą-konkursą „Iš Džiugo sakmių“.
 2018-10-09 EKGT posėdyje aptartas S. Daukantui atminti skirtos
konferencijos organizavimas Skuode ir EKGT atstovavimas S.
Daukantui skirtoje konferencijoje Seime.
 2018 m. spalio 12–13 d. Seime įvyko EKGT inicijuota konferencija
„Mūsų mokytojai – Daukantas, Vydūnas“, skirta S. Daukanto 225osioms ir Vydūno 150-osioms gimimo metinėms, kurioje dalyvavo
Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklų ir užsienio lietuviškų mokyklų
mokytojai (konferencijos iniciatoriai: Seimas, ŠMM, Ugdymo plėtotės
centras (toliau – UPC), Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas (toliau
– LLTI), Lituanistų sambūris ir EKGT).
 2018-11-07 EKGT kartu su Skuodo r. savivaldybės R. Granausko
viešąja biblioteka ir Skuodo r. savivaldybe surengė S. Daukantui
pagerbti skirtą konferenciją „Simonas Daukantas, jo epocha ir Lietuvos
valstybės atkūrimo šimtmetis“, vykusią Skuodo meno mokykloje.
Konferencijoje 3 EKGT nariai skaitė pranešimus: V. Jocys (pranešimas
„Etninės kultūros reliktai S. Daukanto veiklos palikime“), J. Šorys
(pranešimas „Mano ir mūsų Daukantas“) ir doc. R. Vildžiūnienė
(pranešimas „Ko neteko be melodijų užrašytos dainos? S. Daukanto ir
kitų tautosakos rinkėjų palikimo klausimu“). Konferencijos dalyviai
dalyvavo atidengiant S. Daukantui skirtą atminimo ženklą Gulbių k.
(Bilionių sen., Šilalės r.), N. Vėliaus ir L. R. Ivinskio istoriniame
etnokultūriniame pažinimo kelyje.
Vietovardžių metai
 2018-01-10 EKGT raštu Nr. S-4 „Dėl 2019 metų paskelbimo
Vietovardžių metais“ kreipėsi į Seimo KK, Švietimo ir mokslo komitetą
(toliau – ŠMK), VVSK, Valstybės istorinės atminties komisiją ir pasiūlė
2019 metus paskelbti Vietovardžių atminties metais.
 2018-10-04 EKGT raštu Nr. S-248 „Dėl pasiūlymų Vietovardžių
metų minėjimo plano projektui“ KM priminė, kad Seimo nutarimu dėl
Vietovardžių metų paskelbimo yra pasiūliusi Vyriausybei sudaryti
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 2018-02-21 Seimo VVSK
posėdyje pritarė EKGT
siūlymui (2018-02-21
protokolas Nr. 113-P-6).
 Seimo 2018-06-14
nutarimas Nr. XIII-1273 „Dėl
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Vietovardžių metų komisiją, kuri iki 2018-10-01 parengtų Vietovardžių 2019 metų paskelbimo
metų programą.
Vietovardžių metais“.
 2018-10-09 EKGT posėdyje buvo suderinti EKGT siūlymai
Vietovardžių metų (2019 m.) įgyvendinimo plano projektui, įtraukiant
Lietuvos vietovardžių išsaugojimo gairių parengimą ir vietovardžių
pripažinimo kultūros paveldo vertybe inicijavimą bei kitas priemones.
 2018-10-15 EKGT raštu Nr. S-256 „Dėl pasiūlymų Vietovardžių
metų minėjimo plano projektui“ pateikė KM pasiūlymus Vietovardžių
metų minėjimo planui, iš kurių svarbiausias siūlymas – tarpinstitucinei
darbo grupei parengti Lietuvos vietovardžių išsaugojimo gaires,
nubrėžiančias veiksmų planą keleriems metams, kuriose būtų numatyti
šie uždaviniai: pripažinti istorinius kaimų ir viensėdžių vardus  KM įtraukė į Vietovardžių
nematerialaus kultūros paveldo vertybe; sustabdyti valstybiniu lygiu metų įgyvendinimo plano
vietovardžių išbraukimą iš dokumentų; sunorminti gyvenamųjų vietovių projektą tik vieną EKGT
ir teritorijų pavadinimus ir nustatyti jų išsaugojimo, naudojimo ir pasiūlytą priemonę (dėl
duomenų kaupimo tvarką; sudaryti savivaldybėse vietovardžių Lietuvos vietovardžių
išsaugojimo ir įpaminklinimo komisijas; atkurti panaikintus kaimo išsaugojimo gairių parengimo)
gyvenamųjų vietovių vardus, patikslinant Lietuvos Respublikos adresų iš pasiūlytų 9 priemonių.
registrą ir Nekilnojamojo turto kadastro ir registro įrašus bei pažymint
 Vyriausybės 2019-01-16
buvusių istorinių gyvenamųjų vietovių teritorijų ribas.
 2018-12-04 EKGT raštu Nr. S-301 „Dėl Lietuvos Respublikos nutarimu Nr. 39 „Dėl
Vyriausybės nutarimo „Dėl Vietovardžių metų minėjimo 2019 metais Vietovardžių metų minėjimo
plano patvirtinimo“ pritarė KM parengtam Vyriausybės nutarimo 2019 metais plano
projektui „Dėl Vietovardžių metų minėjimo 2019 metais plano patvirtinimo“ patvirtintame
plane EKGT įpareigota
patvirtinimo“.
 2018-12-18 Aukštaitijos tarybos posėdyje nutarta įvairiais organizuoti Lietuvos
vietovardžių išsaugojimo
etnokultūrinės veiklos būdais aktualizuoti Vietovardžių metus 2019gairių parengimą.
aisiais.
Pasaulio lietuvių metai
 2018-06-08 EKGT raštu Nr. S-178 „Dėl Pasaulio lietuvių metų
minėjimo programos“ pateikė URM pasiūlymus dėl Pasaulio lietuvių
metų minėjimo programos įgyvendinimo priemonių.
Vyriausybės 2018-11-07
 2018-09-03 EKGT raštu Nr. S-228 „Dėl Lietuvos Respublikos nutarimu Nr. 1111 „Dėl
Vyriausybės nutarimo „Dėl Pasaulio lietuvių metų minėjimo 2019
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metais plano patvirtinimo“ projekto derinimo“ pateikė URM atsakymą
dėl EKGT įgyvendintinų priemonių.
 2018-10-30 Suvalkijos (Sūduvos) tarybos posėdyje nutarta teikti
etnokultūrinius projektus Pasaulio lietuvių metams.
Tautodailės metai
 2018-09-18 EKGT posėdyje nutarta pakartotinai siūlyti Seimui 2020uosius paskelbti atmintinais Tautodailės metais.
 2018-12-10 EKGT raštu Nr. S-303 „Dėl 2020 metų paskelbimo
Tautodailės metais“ kreipėsi į Seimo Valstybės istorinės atminties
komisiją dėl 2020 metų paskelbimo Tautodailės metais.

4.2. Lietuvos
valstybės atkūrimo
šimtmečio
minėjimo
programos
priemonių
papildymo
etnokultūrinėmis
veiklomis
inicijavimas



2018-02-08 Žemaitijos tarybos posėdyje nutarta prisidėti prie
Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečio renginių įgyvendinimo.
 2018-03-01 EKGT raštu Nr. S-61 „Dėl bendradarbiavimo projekte
„Šimtmečio kultūros paveldas“ pateikė rekomendaciją LKT, siūlydama
paremti projektą, įprasminantį etninę kultūrą ir kultūros paveldą minint
Lietuvos atkūrimo šimtmetį.
 2018-03-29 Suvalkijos (Sūduvos) tarybos posėdyje nutarta kreiptis į
Marijampolės savivaldybę rekomenduojant papildyti Marijampolės
kultūros sostinės programą etninės kultūros renginiais.
 2018 m., tarpininkaujant Žemaitijos tarybai, įgyvendintas projektas
„Šimtmečio raštai. Tradicinis rankšluostis“, kurį organizavo Žemaitijos
nacionalinis parkas, Vilniaus dailės akademija, švedų Boksholmo
organizacija „Draugas-draugui“.
 2018-12-13 EKGT specialistas Suvalkijai (Sūduvai) V. Jazerskas
dalyvavo 2018 m. respublikinės liaudies meno parodos Dainų šventės
renginių aptarime LNKC, kur pateikė praėjusio renginio vertinimus.
 Aukštaitijos tarybos iniciatyva buvo teikiamos rekomendacijos
regiono savivaldybėms Lietuvos valstybės 100-mečio renginiuose
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4.3. Baltų vienybės
dienos renginių
organizavimo
Aukštaitijos,
Dzūkijos,
Mažosios Lietuvos,
Suvalkijos ir
Žemaitijos
regionuose (kartu
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direkcijomis,
Lietuvos
archeologijos
draugija ir
savivaldybėmis)
koordinavimas ir
viešinimas

4.4. Folklorinio
judėjimo pradžios
Lietuvoje 50-mečio
paminėjimo (-ų) ir
šio reiškinio
aktualizavimo
valstybiniu
lygmeniu
inicijavimas
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plačiai naudoti Aukštaitijos regiono vėliavas.
 Minėdama Lietuvos ir Latvijos valstybių atkūrimo šimtmetį,
Žemaitijos taryba aktyviai dalyvavo 2018-09-22 Baltų vienybės dienos
minėjimo renginiuose ant Žemaitijos piliakalnių.
 2018-05-25 Aukštaitijos tarybos posėdyje nutarta rengiant Baltų
vienybės dieną ar kitus etninės kultūros renginius skatinti tarptautinį
bendradarbiavimą, ypač su regiono kaimynais latviais.
 2018 m. rugsėjo pradžioje EKGT regioninės tarybos dalyvavo
rengiant pilietinę akciją „Baltų sąšauka“: EKGT socialiniuose tinkluose
kreiptasi į Lietuvos visuomenę bei Pasaulio lietuvių bendruomenę
raginant aktyviai dalyvauti baltų vienybę simbolizuojančios ugnies
užkūrimo akcijoje. EKGT regioninių tarybų nariai daugelyje Lietuvos
vietų buvo baltų vienybės ugnies užkūrimo iniciatoriai.
 2018-09-22 Žemaitijos etninės kultūros globos taryba surengė Baltų
vienybės
dienai
skirtą
konferenciją
„Lietuvos
Didžiosios
Kunigaikštystės Kęstučio ir Birutės laikų kultūra“ Palangos gintaro
muziejuje. Konferenciją užbaigė Baltų vienybės ugnies užkūrimas
Birutės kalno papėdėje. Konferencijoje 2 EKGT narės skaitė
pranešimus: doc. dr. D. Urbanavičienė (pranešimas „Tautinės kultūros
reikšmė tapatybės su šalimi ugdyme“) ir doc. R. Vildžiūnienė
(pranešimas „Lietuvių liaudies dainų melodijų variantiškumas“).
 2018-11-19 Žemaitijos taryba, atsižvelgdama į Palangoje surengtos
konferencijos rezoliuciją, kreipėsi į Kultūros paveldo departamento
Klaipėdos teritorinį padalinį dėl Šv. Marijos altoriaus eksponavimo
Palangos Birutės kalno koplyčioje.
 2018-02-20 EKGT posėdyje iš EKGT narių sudaryta Etnokultūrinio
sąjūdžio konferencijos rengimo darbo grupė (toliau – Etnokultūrinio
sąjūdžio grupė).
 2018-04-10 EKGT posėdyje pavesta Etnokultūrinio sąjūdžio darbo
grupei parengti konferencijos „Etnokultūrinio judėjimo ištakos, raida ir
reikšmė“, skirtos folkloro ansamblių ir žygeivystės 50-mečiui bei
Lietuvos atkūrimo 100-mečiui, organizavimo projektą.
 2018-06-12 EKGT posėdyje papildyta konferencijos rengimo
grupė.
2018-09-19 Seimo KK
 2018-09-12 EKGT raštu Nr. S-237 „Dėl konferencijos
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„Etnokultūrinio sąjūdžio ištakos, raida ir reikšmė“ kreipėsi į Seimo KK, posėdyje pritarė EKGT
prašydama komiteto tapti konferencijos rengėjais kartu su EKGT.
iniciatyvai (protokolo Nr. 121 2018-09-18 EKGT posėdyje aptarta konferencijos programa ir P-25).
siūlomos rezoliucijos.
 2018-10-22 EKGT narės N. Balčiūnienė teikė interviu LRT laidai
apie etnokultūrinio sąjūdžio ir Liaudies dainų klubo įkūrimo 50-metį.
 2018-10-24 Seimo spaudos konferencijų salėje įvyko EKGT
inicijuota Seimo nario Stasio Tumėno spaudos konferencija
„Etnokultūrinio sąjūdžio ištakos“ (dalyvavo Seimo narys S. Tumėnas,
EKGT pirmininkė D. Urbanavičienė, EKGT narės D. Vyčinienė ir N.
Balčiūnienė).
 2018-10-24 EKGT iniciatyva Seime įvyko konferencija
„Etnokultūrinio sąjūdžio ištakos, raida ir reikšmė“, skirta Lietuvos
valstybės atkūrimo 100-mečiui ir folklorinio judėjimo bei žygeivystės
50-mečiui (konferenciją organizavo Seimo KK ir EKGT). Konferencijos
sesijoms pirmininkavo Seimo narys S. Tumėnas, EKGT pirmininkė D.
Urbanavičienė, EKGT narė D. Vyčinienė, kuri moderavo ir diskusiją
„Folklorinis judėjimas prieš ir po Lietuvos Nepriklausomybės
atgavimo“, pranešimus skaitė EKGT narės N. Balčiūnienė (pranešimas
„Žygeivių atotrūkis nuo sovietinės visuomenės. Dainų klubo pradžia“),
L. Petrošienė (pranešimas „Klaipėdos krašto folkloro / lietuvybės
gaivinimas XX a. 2-ojoje pusėje“), R. Vildžiūnienė (pranešimas
„Autentiškos saviraiškos būdai folkloro ansamblių veiklomis“),
koncertavo Žiūrų kaimo etnografinis ansamblis ir folkloro ansamblis
„Ratilio“.
 2018-01-29 Mažosios Lietuvos tarybos posėdyje svarstytas
klausimas dėl regionų heraldikos įteisinimo dekretu.
 2018-04-05 Mažosios Lietuvos tarybos posėdyje nutarta pateikti
Lietuvos heraldikos komisijai, atsižvelgus į jos pastabas, šešis paruoštus
Mažosios Lietuvos etninio regiono herbo variantus su briedžio ir kurėno
simbolika.
 2018-05-07 parengta ir pateikta išsami informacija apie Suvalkijos
(Sūduvos) herbą Marijampolės regiono žiniasklaidai – Marijampolės TV
ir Marijampolės apskrities laikraščiui „Sūduvietis“. Be to, pasirūpinta,
kad regiono vėliavą įsigytų visos regiono savivaldybės.
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5.2. Etninės
kultūros būklės
Lietuvos
etnografiniuose
regionuose
kompleksiniai
tyrimai

2018-10-09 EKGT posėdyje aptartos EKGT pasiūlytos ir Seime
užregistruotos Heraldinių ženklų įstatymo pataisos, nutarta
Etnografinio regiono herbo naudojimo tvarkos parengimą įtraukti į 2019
m. EKGT veiklos planą, pavedant šį darbą EKGT Regionų kultūros
politikos darbo grupei. Nutarta deleguoti D. Urbanavičienę ir V. Jocį
dalyvauti Lietuvos heraldikos komisijos posėdyje ir pareikšti EKGT
pritarimą siūlomam Mažosios Lietuvos herbo projektui.
 2018-10-18 Mažosios Lietuvos tarybos atstovai ir EKGT
pirmininkė D. Urbanavičienė dalyvavo Lietuvos heraldikos
komisijos posėdyje, kuriame buvo diskutuojama dėl Mažosios
Lietuvos herbo projekto.
 2018-11-06 Mažosios Lietuvos tarybos posėdyje nutarta inicijuoti
etnografinio Mažosios Lietuvos regiono savivaldybių merų pasitarimą ir
pristatyti situaciją, dalyvaujant Mažosios Lietuvos heraldikos kūrimo
darbo grupės nariams, konsultantams, Klaipėdos universiteto (toliau –
KU) mokslininkams, dailininkei.
 2018-11-13 EKGT posėdyje nutarta kreiptis į Vyriausiąją tarnybinės
etikos komisiją dėl galimo viešųjų ir privačiųjų interesų konflikto
derinant heraldikos projektus Lietuvos heraldikos komisijoje, atlikti
Lietuvos heraldinių ženklų sukūrimą reglamentuojančių teisės aktų bei
Lietuvos heraldikos komisijos sudarymo reglamento analizę.
 2018-12-10 vykusiame Mažosios Lietuvos heraldikos kūrimo darbo
grupės posėdyje dalyvavo Mažosios Lietuvos regiono savivaldybių
vadovai, konsultantas heraldikos klausimais dr. doc. A. Baublys ir
dailininkė J. Bizauskienė. Posėdžio dalyviai bendru sutarimu pritarė, kad
Mažosios Lietuvos regiono simbolis turi būti briedis. Nutarta išsakant
savo palaikymo poziciją kreiptis į Lietuvos Respublikos Prezidentę.
 2018-04-05 Mažosios Lietuvos tarybos posėdyje apsvarstytas etninės
kultūros būklės Lietuvos etnografiniuose regionuose kompleksinių
tyrimų klausimas, regioninės tarybos narė R. Nabažaitė įpareigota
paruošti statistiką apie KU bakalauro ir magistro darbus, kuriuose
pateikiama informacija apie Mažosios Lietuvos regiono dabartinę
etninės kultūros būklę.
 2018 m. EKGT užsakymu atliktas tyrimas „Raižių totorių
etnokultūrinis palikimas“ (atliko prof. dr. Jonas Mardosa pagal EK
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tyrimų programą).
2018-01-18 Suvalkijos (Sūduvos) tarybos posėdyje aptartas EKGT
pirmininkės D. Urbanavičienės parengtas administracinės-regioninės
reformos modelis ir jam pritarta.
 2018-01-29 Mažosios Lietuvos tarybos posėdyje nutarta organizuoti
diskusiją dėl administracinės-teritorinės reformos tobulinimo, pakviesti
diskusijoje dalyvauti įvairių sričių atstovus.
 2018-01-30 EKGT įvyko pirmininkės D. Urbanavičienės ir
regioninės politikos žinovų doc. Donato Burneikos bei doc. Vidmanto
Daugirdo susitikimas, kurio metu aptartas EKGT siūlomas regioninės
reformos modelis bei VRM parengtas Lietuvos regioninės politikos
„Baltosios knygos“ projektas.
 2018-02-08 Žemaitijos tarybos posėdyje aptartas EKGT
pirmininkės D. Urbanavičienės parengtas administracinės-regioninės
reformos modelis ir nutarta jį teikti, kai bus aiškesnė Vyriausybės
pozicija dėl regionų reformos ir savivaldos.
 2018-03-13 EKGT posėdyje nutarta parengti raštą, pabrėžiant
nepakankamą dėmesį etninei kultūrai ir apskritai kultūrai Lietuvos
regioninės politikos „Baltojoje knygoje“, inicijuoti šiuo klausimu
susitikimą su vidaus reikalų viceministru G. Surpliu ir Seimo VVSK
pirmininku P. Urbšiu.
 2018-03-16 Dzūkijos (Dainavos) tarybos posėdyje aptartas EKGT
pirmininkės D. Urbanavičienės parengtas administracinės-regioninės
reformos modelis ir jam pritarta.
 2018-05-03 EKGT posėdyje pritarta Klaipėdos rajono pavadinimo
išsaugojimui, nutarta parengti raštą šiuo klausimu.
 2018-05-08 EKGT raštu Nr. S-136 „Dėl Klaipėdos rajono
pavadinimo išsaugojimo“ siūlė išsaugoti Klaipėdos rajono pavadinimą.
 2018-02-20 EKGT posėdyje iš EKGT narių sudaryta Regionų
kultūros politikos darbo grupė.
 2018-02-28 Aukštaitijos tarybos posėdyje pristatyta Pasvalio krašto
elektroninė biblioteka pasvalia.lt, kurioje atskleista vietos tarmė,
tautosaka, papročiai ir kt.
 2018 m. EKGT užsakymu atliktas tyrimas „Regioninės veiklos raiška

EKGT siūlymų ir sprendimų
realizacija
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programą),
apibendrintų
duomenų apie šių
regionų ypatybes
suvestinės
tobulinimas ir
sklaida

XX a. pradžioje“ (atliko dr. Alma Ragauskaitė pagal EK tyrimų
programą).
 2018 m. EKGT tinklalapyje suvestinė apie etnografinius regionus
papildyta naujais duomenimis.

5.5. EKGT
regioninių tarybų
veiklos
koordinavimas ir
reglamentavimo
tobulinimas

 2018-01-18 Suvalkijos (Sūduvos) tarybos posėdyje nutarta kreiptis
dėl prašymų deleguoti naujus narius į regioninę tarybą iš Kazlų Rūdos ir
Vilkaviškio savivaldybių
 2018-01-23 surengtas EKGT specialistų regioninėms taryboms ir kitų
EKGT administracijos darbuotojų posėdis, kuriame aptarti EKGT
regioninių tarybų veiklos koordinavimo klausimai.
 2018-01-29 Mažosios Lietuvos tarybos posėdyje nutarta parengti
EKGT siūlymus dėl regioninių tarybų nuostatų ir darbo reglamento
keitimo.
 2018-02-28 Aukštaitijos tarybos posėdyje nutarta kreiptis į EKGT dėl
prašymų deleguoti naujus narius į Aukštaitijos tarybą iš Joniškio,
Pakruojo ir Radviliškio savivaldybių.
 2018-03-13 EKGT posėdyje pritarta Regioninių etninės kultūros
globos tarybų bendrųjų nuostatų I–V skyrių pakeitimams.
 2018-03-16 Dzūkijos (Dainavos) tarybos posėdyje pritarta siūlymui
naujais nariais patvirtinti M. Galinį, J. Žitkauską, D. Semionovę, E.
Dambrauskaitę ir I. Eidukonienę.
 2018-03-29 Suvalkijos (Sūduvos) tarybos posėdyje aptaros naujų
narių kandidatūros ir nutarta siūlyti EKGT jas patvirtinti.
 2018-04-05 Mažosios Lietuvos tarybos posėdyje aptarti siūlymai
EKGT dėl regioninių tarybų nuostatų ir darbo reglamento keitimų.
 2018-04-10 EKGT posėdyje patvirtinta: Regioninių etninės kultūros
globos tarybų bendrųjų nuostatų nauja redakcija (nutarimas Nr. TN-5);
Regioninės etninės kultūros globos tarybos tipinis darbo reglamentas
(nutarimas Nr. TN-6); Sūduvos (Suvalkijos) regioninės tarybos ir
Dzūkijos (Dainavos) regioninės tarybos personalinės sudėties pakeitimai
(nutarimas Nr. TN-4).
 2018-05-03 EKGT posėdyje patvirtinti Aukštaitijos regioninės
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tarybos personalinės sudėties pakeitimai (nutarimas Nr. TN-4).
 2018-06-12 EKGT posėdyje patvirtinti Žemaitijos regioninės tarybos
personalinės sudėties pakeitimai (nutarimas Nr. TN-4), nutarta bendrą
regioninių tarybų posėdį surengti spalio pirmąją savaitę Kauno tautinės
kultūros centre (toliau – KTKC).
 2018-01-23 surengtas EKGT regioninių tarybų pirmininkų, EKGT
specialistų regioninėms taryboms ir kitų EKGT administracijos
darbuotojų posėdis, kuriame aptarti EKGT regioninių tarybų veiklos
koordinavimo klausimai.
 2018-09-18 EKGT posėdyje patvirtinti Mažosios Lietuvos,
Suvalkijos (Sūduvos) ir Žemaitijos regioninių tarybų personalinės
sudėties pakeitimai (nutarimas Nr. TN-10).
 2018-09-18 EKGT posėdyje sudaryta bendro regioninių tarybų
posėdžio darbotvarkė: 1) Dėl etninės kultūros ugdymo plėtros; 2) Dėl
etninės kultūros projektų finansavimo iš Kultūros rėmimo fondo lėšų per
Lietuvos kultūros tarybą; 3) Dėl Etninės kultūros plėtros valstybinės
programos 2019–2027 m. rengimo.
 2018-10-05 įvyko išplėstinis EKGT narių ir regioninių tarybų atstovų
posėdis, surengtas KTKC.
 2018-10-06 Mažosios Lietuvos taryba posėdyje nutarė parengti
deleguojančių institucijų į naujos kadencijos regioninę tarybą sąrašą.
 2018-10-09 EKGT posėdyje patvirtinti Dzūkijos (Dainavos) tarybos
personalinės sudėties pakeitimai (nutarimas Nr. TN-11).
 2018-10-23 Suvalkijos (Sūduvos) tarybos posėdyje nutarta surinkti
informaciją apie regione veikiančias su etninės kultūros plėtra susijusias
institucijas ir organizacijas.
 2018-11-08 Aukštaitijos tarybos posėdyje nutarta sudaryti
deleguojančių į naujos kadencijos Aukštaitijos tarybą institucijų ir
organizacijų sąrašą, be to, kreiptis į EKGT dėl didžiausio leistino
regioninės tarybos narių skaičiaus padidinimo.
 2018-11-13 EKGT posėdyje patvirtinti Aukštaitijos regioninės
tarybos personalinės sudėties pakeitimai (nutarimas Nr. TN-11).
 2018-11-23 Dzūkijos (Dainavos) tarybos posėdyje nutarta tikslinti į
naujos kadencijos regioninę tarybą deleguojančių institucijų ir
oorganizacijų sąrašą.
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 2018-12-11 Žemaitijos posėdyje nutarta sudaryti deleguojančių į
naujos kadencijos Žemitijos tarybą institucijų ir organizacijų sąrašą.
 2018-12-19 Suvalkijos (Sūduvos) tarybos posėdyje patvirtintas į
naujos kadencijos regioninę tarybą deleguojančių institucijų ir
oorganizacijų sąrašas.
5.6. Etninės
kultūros
puoselėtojų
etnografiniuose
regionuose
apdovanojimai

 2018-02-08 Žemaitijos posėdyje patvirtintas žemaitiškas etninės
kultūros tradicijas 2017 m. labiausiai puoselėjusių asmenų ir kolektyvų
sąrašas, nutarta jiems įteikti apdovanojimus.
 2018-01-26 EKGT pirmininkė įteikė padėkos raštus zanavykų
krašto etninės kultūros puoselėtojams Zanavykų sueigoje, surengtoje
Vilniaus mokytojų namuose (įteikė 1 EKGT padėką).
 2018-03-24 Šiaulių apskrities tautodailininkų darbų ir laimėjimų
parodoje įteikta 1 EKGT padėka.
 2018-05-10 Žemaitijos tarybos iniciatyva surengta Žemaitijos
etninės kultūros puoselėtojų pagerbimo šventė, vykusi Jurbarko r. kaimo
turizmo sodyboje „Dvaras Bebirva“, buvo pasveikinti ir apdovanoti 9
Žemaitijai nusipelnę visuomenės veikėjai ir kolektyvai.
 2018-05-24 Jubiliejaus proga 3 EKGT padėkos įteiktos UAB
„Utenos Indra“.
 2018-06-21 EKGT pirmininkė dalyvavo Zanavykų muziejaus 90mečio šventėje ir įteikė EKGT padėką.
 2018-06-16 „Ratilio“ 50-mečio proga įteiktos 5 padėkos esamiems
ir buvusiems vadovams.
 2018-06-18 EKGT padėka įteikta EKGT veikusios parodos
„Vilniaus skyriaus tautodailininkai – Lietuvos 100-mečiui“ rengėjai.
 2018-06-28 Fotografijų parodos „Saulės ratu“ atidarymo metu
padėka įteikta parodos autoriui V. Daraškevičiui.
 2018-09-22 Žemaitijos taryba surengė Baltų vienybės dienai skirtą
konferenciją „Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės Kęstučio ir Birutės
laikų kultūra“ Palangos gintaro muziejuje, konferencijos metu įteiktos 2
padėkos.

2018-10-05 išplėstiniame EKGT ir regioninių tarybų atstovų
posėdyje-seminare Kaune buvo įteikta 10 padėkų.
 2018-10-26 10-mečio proga pasveikinta Bijotų laisvalaikio salės
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6. Etninės
kultūros
ugdymo,
studijų ir
mokslo plėtra

Suplanuoti darbai

6.1.
Bendradarbiavimas
su Seimu, ŠMM ir
kitomis
institucijomis dėl
etninės kultūros
ugdymo plėtros

Veiklos produktai1

Neplaniniai darbai
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realizacija

liaudiškos muzikos kapela „Bijotaičiai“ .
 2018-11-07 Skuodo meno mokykloje vykusios konferencijos
„Simonas Daukantas, jo epocha ir Lietuvos valstybės atkūrimo
šimtmetis“ metu konferencijos dalyviams, taip pat S. Daukantui skirto
atminimo ženklo atidengimo ceremonijoje Gulbių k. (Bilionių sen.,
Šilalės r.) dalyvavusiems savivaldybės, seniūnijos bei bendruomenės
atstovams įteiktos 7 padėkos.
 2018-02-20 EKGT posėdyje iš EKGT narių buvo sudaryta Švietimo
ir mokslo darbo grupė (toliau – ŠM darbo grupė).
 2018-03-02 ŠM darbo grupės posėdyje aptartos šios grupės
papildymas kviestiniais ekspertais ir grupės veiklos gairės, nutarta: 1)
atlikti bendrojo lavinimo mokyklų apklausą dėl etninės kultūros
bendrųjų programų įgyvendinimo; 2) parengti siūlymus dėl etninės
kultūros integravimo į atnaujinamas bendrojo ugdymo programas ir
vadovėlius; 3) inicijuoti etnokultūrinės olimpiados įteisinimą; 4)
inicijuoti privalomo etnokultūrinio ugdymo pradinėse klasėse įteisinimą;
5) analizuoti etnokultūrinio ugdymo plėtros per neformalųjį ugdymą
galimybes; 6) siekti etnologijos ir folkloristikos studijų krypties
grąžinimo, inicijuoti atnaujintos VDU etnologijos programos grąžinimą,
skatinti etnokultūrinių studijų įtvirtinimą ar įtraukimą į kitų aukštųjų
mokyklų studijų programas, parengti siūlymus dėl galimybės teikti
etninę kultūrą kaip gretutines studijas aukštųjų mokyklų studentams; 7)
inicijuoti susitikimą su švietimo ir mokslo ministre J. Petrauskiene ir
viceministru G. Kazakevičiumi; 8)
išanalizuoti etninės kultūros
specialistų rengimo Lietuvoje situaciją; 9) analizuoti, kaip finansuojami
etnokultūriniai tyrimų projektai per Lietuvos mokslo tarybą (toliau –
LMT), aktualizuoti etnologinio pobūdžio periodinių mokslo leidinių
trūkumo problemą; 10) parengti raštą dėl lituanistikos prioriteto
užtikrinimo moksle ir siekti pasitarimo šiuo klausimu surengimo Seime.
 2018-05-10 Žemaitijos tarybos posėdyje nutarta tarpininkauti ir
skleisti informaciją apie Kretingos r. švietimo ir kultūros darbuotojams
rengiamą seminarą 2019 m.
Etnokultūrinio
organizavimas

ugdymo
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2018-04-10 EKGT posėdyje nutarta kartu su Seimo nariais ir
Lietuvos etninės kultūros ugdytojų sąjunga (toliau – LEKUS) Seime
surengti konferenciją, skirtą etnokultūrinio ugdymo klausimams aptarti,
pavedant ŠM grupei parengti konferencijos koncepciją.
 2018-05-03 EKGT posėdyje pritarta konferencijos, skirtos
etnokultūrinio ugdymo klausimams aptarti, organizavimo 2018-05-28
Seime projektui, nutarta pakviesti konferencijos diskusijų dalyje
dalyvauti VU, ŠMM, UPC, Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo
centro (toliau – LMNŠC), Vilniaus kolegijos ir kitų suinteresuotų
institucijų atstovus.
 2018-05-10 Žemaitijos tarybos posėdyje nutarta skleisti informaciją
regione apie EKGT rengiamą konferenciją.
 2018-05-22 EKGT raštu Nr. S-165 „Dėl internetinės transliacijos ir
kitų paslaugų Seime rengiamoje konferencijoje „Etninės kultūros
ugdymo padėtis Lietuvoje ir siekiamybė“ kreipėsi į Seimo KK dėl
internetinės transliacijos konferencijoje užtikrinimo.
 2018-05-28 EKGT iniciatyva surengta konferencija „Etninės
kultūros ugdymo padėtis Lietuvoje ir siekiamybė“ Seimo Europos
informacijos biure (rengėjai – Seimo laikinoji etninės kultūros grupė,
EKGT ir LEKUS). Konferencijoje 2 EKGT narės skaitė pranešimus:
doc. dr. D. Urbanavičienė (pranešimai „Etninės kultūros ugdymo
reikšmė ir raida Lietuvoje“ ir „Etninės kultūros ugdymo sampratos
taikymas ilgosiose gimnazijose“), prof. habil. dr. D. Vyčinienė
(pranešimas „Etninės kultūros specialistų rengimo būklės apžvalga“).
Siūlymai dėl Etninės kultūros ugdymo sampratos įteisinimo
 2018-03-28 EKGT pirmininkė D. Urbanavičienė dalyvavo Vilniaus
m. savivaldybės Kultūros, švietimo ir sporto komiteto posėdyje, kuriame
pasisakė dėl siūlymo pakeisti Vilniaus Žvėryno gimnazijos statusą į
ilgosios gimnazijos, taikančios Etninės kultūros ugdymo sampratos
elementus, statusą.
 2018-04-10 EKGT posėdyje nutarta teikti Vilniaus m. savivaldybei
raštą dėl Etninės kultūros ugdymo sampratos.
 2018-04-10 EKGT raštu Nr. S-104 „Dėl Žvėryno gimnazijos
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 2018-03-28 Vilniaus m.
savivaldybės Kultūros,
švietimo ir sporto komitetas
pritarė EKGT siūlymui dėl EK
sampratos.
 2018-04-11 Vilniaus m.
savivaldybės taryba sprendimu
Nr. 1-1469 pritarė EKGT
siūlymui dėl EK sampratos.

Tema

Suplanuoti darbai

6.2. Pagrindinio ir
vidurinio ugdymo
bendrųjų etninės
kultūros ugdymo
programų
įgyvendinimo
švietimo įstaigose
inicijavimas ir
stebėsena

Veiklos produktai1

Neplaniniai darbai

parengtos etninės kultūros ugdymo sampratos“ kreipėsi į Vilniaus m.
savivaldybės tarybą su siūlymu Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo
ugdymo mokyklų pertvarkos 2016–2020 metų bendrajame plane
pakeisti Vilniaus Žvėryno gimnazijos statusą į ilgosios gimnazijos,
taikančios Etninės kultūros ugdymo sampratos elementus, statusą.
 2018-06-08 EKGT pirmininkė Žvėryno gimnazijoje su jos
vadovybe aptarė Etninės kultūros ugdymo sampratos pateikimo ŠMM
reikalavimus.
 2018-06-12 EKGT posėdyje nutarta parengti raštą ŠMM
rekomenduojant patvirtinti Etninės kultūros ugdymo sampratą.
 2018-06-12 EKGT raštu Nr. S-183 „Dėl etninės kultūros ugdymo
sampratos“ kreipėsi į švietimo ir mokslo viceministrą G. Kazakevičių
rekomenduodama patvirtinti Etninės kultūros ugdymo sampratos
projektą.
 2018-06-20 EKGT sudarytos Švietimo ir mokslo darbo grupės
atstovai susitiko ŠMM su viceministru G. Kazakevičiumi ir aptarė
Etninės kultūros ugdymo sampratos patvirtinimo klausimą.
 2018-10-09 EKGT posėdyje nutarta siekti, kad ŠMM būtų
patvirtinta Etninės kultūros ugdymo samprata.
 2018-05-25 Aukštaitijos tarybos posėdyje buvo pristatyta geroji
etnougdymo patirtis Šepetos A. Adamkienės pagrindinėje mokykloje, ši
patirtis skelbta EKGT svetainėje.
 EKGT raštais 2018-05-23 Nr. S-166, 167, 168, 169, 170, 171
„Dėl bendrųjų etninės kultūros ugdymo programų įgyvendinimo“
kreipėsi į Lietuvos savivaldybių švietimo skyrius ir paprašė pateikti
informaciją, kaip įgyvendinamos etninės kultūros bendrosios programos
ir kokias konkrečias jose numatytas etninės kultūros ugdymo formas
pasirinko savivaldybėse veikiančios mokyklos.
 2018 m. rugsėjo mėn. buvo apibendrinti apklausos dėl bendrųjų
etninės kultūros ugdymo programų įgyvendinimo rezultatai (Vilniaus,
Kauno mieste bei etnografiniuose regionuose atliktų apklausų
apibendrinimus atliko EKGT specialistai).
 2018-09-21 Žemaitijos tarybos posėdyje buvo aptartas apklausos
organizavimas regione ir jos rezultatų apibendrinimas.
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 2018-03-28 Vilniaus m.
savivaldybės Kultūros,
švietimo ir sporto komitetas
pritarė siūlymui pakeisti
Vilniaus Žvėryno gimnazijos
statusą į ilgosios gimnazijos,
taikančios Etninės kultūros
ugdymo sampratos elementus,
statusą.
 Švietimo ir mokslo
viceministras G. Kazakevičius
2018-06-29 raštu Nr. SR-2907
atsakė, kad Etninės kultūros
ugdymo samprata nevertintina
pagal Netradicinio ugdymo
koncepcijos nuostatas.

 Žemaitijos regiono
apklausoje dalyvavo 12
savivaldybių, informaciją
pateikė 202 mokyklos;
Aukštaitijos regiono
apklausoje dalyvavo 18
savivaldybių, informaciją
pateikė 224 mokyklos;
Suvalkijos (Sūduvos)
apklausoje dalyvavo 5
savivaldybės, informaciją
pateikė 91 mokykla;
Dzūkijos regione apklausoje
dalyvavo 8 savivaldybės,
informaciją pateikė 127
mokyklos;

Tema

Suplanuoti darbai

Veiklos produktai1

Neplaniniai darbai

 2018-10-05 KTKC vykusiame išplėstiniame EKGT ir regioninių
tarybų atstovų posėdyje-seminare buvo aptarti apklausos rezultatai ir kiti
etninės kultūros ugdymo klausimai, tarptautinės mokytojų dienos proga
už švietėjišką kultūrinę veiklą pagerbti įvairiose švietimo srityse
dirbantys etnokultūrininkai.
 2018-10-09 EKGT posėdyje nutarta etninės kultūros bendrųjų
programų įgyvendinimo tyrimą praplėsti Vilniaus mieste, pakartotinai
kreipiantis į mokyklas, kurios anketų neužpildė; tyrimo klausimyną
papildyti pagal išsakytas pastabas (įtraukiant papildomus kiekybinius ir
kokybinius klausimus), o tyrimą etnografiniuose regionuose pratęsti
kitais metais pagal EK tyrimų programą.
 2018-11-06 Mažosios Lietuvos tarybos posėdyje svarstytas etninės
kultūros bendrųjų programų įgyvendinimo Mažosios Lietuvos regiono
bendrojo ugdymo mokyklose padėties klausimas.
 2018 m. EKGT užsakymu atliktas tyrimas „Etninės kultūros temos
ugdymo programose“ (atliko Rūta Čėsnienė ir Asta Valiukevičienė pagal
EK tyrimų programą).
 2018-12-10 EKGT pirmininkė D. Urbanavičienė pasisakė Seime
surengtoje diskusijoje dėl Bendrųjų ugdymo programų atnaujinimo
gairių, trumpai pristatydama EKGT užsakymu atlikto tyrimo rezultatus.

6.3. Galimybių
įtraukti privalomą
Etninės kultūros
dalyką į Bendrąją
pradinio ugdymo
programą analizė,
siūlymų rengimas ir
teikimas



2018-02-28 Aukštaitijos tarybos posėdyje nutarta surengti apklausą
regione dėl privalomo etnokultūrinio ugdymo pradinėse klasėse.
 2018-06-20 EKGT raštu Nr. S-188 „Dėl etninės kultūros ugdymo
pradinėse klasėse“ kreipėsi į ŠMM dėl privalomo etninės kultūros
dalyko dėstymo pradinėse klasėse.
 2018-06-20 EKGT sudarytos Švietimo ir mokslo grupės atstovai
susitikime ŠMM viceministrui G. Kazakevičiui pateikė siūlymą parengti
privalomo Etninės kultūros dalyko programą, įtraukiant ją į Bendrąją
pradinio ugdymo programą.
 2018-10-30 Suvalkijos (Sūduvos) tarybos posėdyje pritarta EKGT
siekiui patvirtinti dėstomą dalyką Etninė kultūra.
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Mažosios Lietuvos regione
apklausoje dalyvavo visos 5
regiono savivaldybės,
informaciją pateikė 69
mokyklos ar gimnazijos;
Vilniaus m. apklausai
informaciją pateikė 58
mokyklos;
Kauno m. apklausai
informaciją pateikė 41
švietimo įstaiga.
 Seimo ir PLB komisijos
2018-10-11 priimtoje
rezoliucijoje „Dėl programos
„Globali Lietuva“ ateities
vizijos“ pateiktas prašymas
ŠMM 2018–2020 m.
strateginiame veiklos plane
numatyti, kad į mokymo
planus būtų įtrauktas etninės
kultūros kursas kaip
pasirenkamas dalykas
vyresniųjų klasių
moksleiviams.
Seimo ir PLB komisijos 201810-11 priimtoje rezoliucijoje
„Dėl programos „Globali
Lietuva“ ateities vizijos“
pateiktas prašymas ŠMM
2018–2020 m. strateginiame
veiklos plane numatyti
privalomą etnokultūros
ugdymą pradinėse klasėse.

Tema

Suplanuoti darbai
6.4. Siūlymų dėl
etninės kultūros
neformalaus
ugdymo plėtros
rengimas

Veiklos produktai1

Neplaniniai darbai



2018-02-08 Žemaitijos tarybos posėdyje nutarta tarpininkauti
organizuojant mokymus „Tramtatulio akademija“.
 2018-02-28 Aukštaitijos tarybos posėdyje nutarta siūlyti regiono
savivaldybių muziejuose vykstančias edukacines programas vesti vietos
tarme, pristatyta geroji ugdymo patirtis Pasvalio rajono vaikų folkloro
ansambliuose.
 2018-03-29 Suvalkijos (Sūduvos) tarybos posėdyje nutarta
organizuoti seminarus moksleiviams ir mokytojams, besirengiantiems
konkursui „Sidabro vainikėlis“.
 2018-05-25 Aukštaitijos tarybos posėdyje nutarta rekomenduoti
savivaldybėms kasmet rengti vaikų konkursą „Tramtatulis“.
 2019-09-20 Suvalkijos (Sūduvos) tarybos pirmininkės R.
Vasaitienės ir V. Jazersko iniciatyva surengtas seminaras Šakių rajono
pedagogams „Respublikinis moksleivių tautodailės konkursas „Sidabro
vainikėlis“, patirtis ir perspektyvos“ Zanavykų muziejuje.
 2018-09-21 Žemaitijos tarybos posėdyje aptartas mokymų
„Tramtatulio akademija“ organizavimas.
 2018-11-08 Aukštaitijos tarybos posėdyje nutarta surengti Utenos
krašto konkursą „Sidabro vaininkėlis“ Ankykščiuose.
 2018 m. spalio 11–12 d. Žemaitijos taryba tarpininkavo
organizuojant mokymus „Tramtatulio akademija“, skirtus Žemaitijos
regiono kultūros darbuotojams ir etninės kultūros mokytojams.
 2018-11-16 Žemaitijos taryba inicijavo Telšių rajono
priešmokyklinių įstaigų skaitymų žemaitiškai konkursą „Žemaitėjė,
kuoki tu graži“.
 2018-11-20 Suvalkijos (Sūduvos) tarybos pirmininkės R.
Vasaitienės ir V. Jazersko iniciatyva Zanavykų muziejuje suorganizuotas
suaugusiųjų švietimo savaitei skirtas seminaras Šakių r. pedagogams
„Ugdymas kitaip. Etnokultūros tradicijų puoselėjimas ugdymo procese“.
 2018-12-07, tarpininkaujant Žemaitijos tarybai, vyko regioninis IX
moksleivių žemaičių kūrybos ir žemaitiškų skaitinių konkursas
„Rokoukiamos ėr korkiam žemaitėška“.
 2018-12-11 Žemaitijos tarybos posėdyje nutarta parengti Žemaitijos
regione vykstančių etninio kultūrinio ugdymo vaikų stovyklų sąrašą.
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6.5. Išvadų ir
siūlymų teikimas
dėl Pilietinio ir
tautinio ugdymo
2016–2020 metų
tarpinstitucinio
veiksmų plano
įgyvendinimo

 2018-12-18 EKGT posėdyje nutarta kreiptis į ŠMM prašant pateikti
duomenis apie Pilietinio ir tautinio ugdymo 2016–2020 metų
tarpinstitucinio veiksmų plano įgyvendinimą.

6.6. Poreikio
sugrąžinti
etnologijos studijų
kryptį į Studijų
krypčių sąrašą
aktualizavimas
valstybiniu
lygmeniu, išvadų ir
siūlymų teikimas

 2018-03-13 EKGT posėdyje nutarta siūlyti bendrame Seimo ŠMK ir
KK posėdyje pakartotinai svarstyti klausimą dėl etnologijos studijų
krypties grąžinimo į Studijų krypčių ir grupių sąrašą.
 2018-04-09 EKGT raštu Nr. S-101 „Dėl lituanistikos prioriteto
užtikrinimo bei etnologijos ir folkloristikos studijų krypties grąžinimo“
kreipėsi į Seimo ŠMK, KK ir Laikinąją etninės kultūros grupę,
pateikdama siūlymą grąžinti etnologijos ir folkloristikos studijų kryptį į
Studijų krypčių ir krypčių grupių sąrašą.
 2018-10-09 EKGT posėdyje pritarta parengtam rašto „Dėl
etnologijos ir folkloristikos studijų krypties studijų krypčių sąraše“
projektui.
 2018-10-23 EKGT raštu Nr. S-270 „Dėl etnologijos ir folkloristikos
studijų krypties įtraukimo į studijų krypčių sąrašą“, adresuotu Seimo
KK, prašė tarpininkauti dėl etnologijos ir folkloristikos grąžinimo į
studijų krypčių sąrašą.
 2018-11-06 Mažosios Lietuvos tarybos posėdyje nutarta siūlyti, kad
aukštosios mokyklos ruoštų pedagogus suteikdamos dvigubą specialybę
(iš jų viena – etninės kultūros, o kita, pvz., pradinių klasių, muzikos
mokytojo).
 Etnologijos ir folkloristikos grąžinimo į Studijų krypčių sąrašą
klausimas buvo nagrinėjamas 2018-05-28 EKGT iniciatyva Seime
surengtoje konferencijoje „Etninės kultūros ugdymo padėtis Lietuvoje ir
siekiamybė“ (žr. aukščiau, 6.1 darbą), 2018 m. EKGT užsakymu
atliktame tyrime „Etnologijos studijos ir etninės kultūros specialistų
rengimas Lietuvoje Europos Sąjungos šalių kontekste“ (žr. toliau, 6.8–
6.9 darbus).
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2019-02-19 per EKGT
pirmininkės D. Urbanavičienės
susitikimą su švietimo ir
mokslo ministru A.
Monkevičiumi buvo iškeltas
klausimas apie Pilietinio ir
tautinio ugdymo 2016–2020
metų tarpinstitucinio veiksmų
plano įgyvendinimą.

 Seimo KK 2018-04-11
posėdyje priėmė sprendimą
surengti bendrą KK ir ŠMK
posėdį (Protokolo Nr. 121-P10).

 Seimo ir PLB komisijos
2018-10-11 priimtoje
rezoliucijoje „Dėl programos
„Globali Lietuva“ ateities
vizijos“ pateiktas prašymas
ŠMM 2018–2020 m.
strateginiame veiklos plane
sudaryti konkrečias galimybes
būsimiems mokytojams
universitetuose įgyti etninės
kultūros specialybę, taip pat
sudaryti galimybę mokytojams
įgyti papildomą etninės
kultūros mokymo
kvalifikaciją.

Tema

Suplanuoti darbai
6.7. Siūlymų
teikimas dėl
lituanistikos
prioriteto
užtikrinimo
įgyvendinant
Mokslo ir studijų
įstatymą bei ryšių
su baltistikos
centrais užsienyje
aktyvinimo

6.8. Kiekybiniai ir
kokybiniai etninės
kultūros pedagogų
rengimo ir
kvalifikacijos
tobulinimo tyrimai
(pagal EK tyrimų
programą)
6.9. Kiekybiniai ir
kokybiniai etninės
kultūros specialistų
poreikio, rengimo ir
kvalifikacijos
tobulinimo
galimybių tyrimai
(pagal EK tyrimų
programą)

Veiklos produktai1

Neplaniniai darbai



2018-03-13 EKGT posėdyje nutarta siūlyti bendrame Seimo ŠMK
ir KK posėdyje svarstyti klausimą dėl lituanistikos prioriteto
užtikrinimo.
 2018-04-09 EKGT raštu Nr. S-101 „Dėl lituanistikos prioriteto
užtikrinimo bei etnologijos ir folkloristikos studijų krypties grąžinimo“
kreipėsi į Seimo ŠMK, KK ir Laikinąją etninės kultūros grupę,
pateikdama siūlymus papildyti Mokslo ir studijų įstatymą ir kitus teisės
aktus, reglamentuojančius lituanistikos prioriteto įgyvendinimo
tęstinumą, skirti tikslinį finansavimą lituanistinėms studijoms vykdyti.
 2018-10-04 EKGT raštu Nr. S-250 „Dėl duomenų pateikimo“
kreipėsi į LMT dėl duomenų apie humanitarinių ir socialinių mokslų
projektus pateikimo; duomenys reikalingi EKGT užsakymu atliekamam
tyrimui „Etnologijos ir folkloristikos krypties mokslo projektų
finansavimo būklė 2013–2017 m.“
 2018 m. EKGT užsakymu atliktas tyrimas „Etnologijos krypties ir
susijusių mokslo šakų projektų konkursinio finansavimo būklė 2013–
2017 m.“ (atliko doc. dr. Gaila Kirdienė pagal EK tyrimų programą).
 2018-10-05 išplėstiniame EKGT ir regioninių tarybų atstovų
posėdyje Kaune bei 2018-10-09 EKGT posėdyje nutarta siūlyti ŠMM,
kad kiekvienoje mokykloje privaloma tvarka dirbtų bent vienas
etnologijos krypties specialistas, turintis pedagoginę kvalifikaciją, arba
pedagogas, turintis etnokultūrinių kompetencijų.
 2018-10-09 EKGT posėdyje nutarta inicijuoti etninės kultūros
(etnologijos) pedagogų rengimo ir kvalifikacijos kėlimo strategijos
(sistemos) sukūrimą.
 2018 m. EKGT užsakymu atliktas tyrimas „Etnologijos studijos ir
etninės kultūros specialistų rengimas Lietuvoje Europos Sąjungos šalių
kontekste“ (atliko doc. dr. Laimutė Anglickienė ir doc. dr. Dalia
Senvaitytė pagal EK tyrimų programą).
 2018-02-28 posėdyje Aukštaitijos taryba nutarė siūlyti savivaldybių
muziejuose įdarbinti etninės kultūros specialistus.
 2018-11-06 Mažosios Lietuvos tarybos posėdyje remiantis mokyklų
apklausa pristatytas etninės kultūros specialistų poreikis regione – jo
mokykloms trūksta 26 etninės kultūros specialistų.
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 Seimo KK 2018-04-11
posėdyje priėmė sprendimą
surengti bendrą KK ir ŠMK
posėdį (Protokolo Nr. 121-P10).

 2018-10-19 LMT raštu Nr.
4S-946 atsakė, kad nebus
teikiami asmens duomenys
nelaimėjusiųjų konkursų pagal
skelbtus kvietimus teikti
paraiškas.

Tema

Suplanuoti darbai
6.10.
Bendradarbiavimas
su KAM, Karo
akademija ir kitais
partneriais dėl karių
tautinio ir
patriotinio ugdymo
plėtros
6.11. EK tyrimų
programos
įgyvendinimo
koordinavimas

Veiklos produktai1

Neplaniniai darbai

Neįgyvendinta dėl užimtumo kitais neplaniniais darbais.

 2018-01-23 EKGT posėdyje iš EKGT narių sudaryta EK tyrimų
programos koordinavimo taryba.

 2018-02-06 EK tyrimų programos koordinavimo tarybos posėdyje
nutarta: pakoreguoti EK tyrimų programos įgyvendinimo tvarkos
aprašą; patobulinti paraiškų teikimo konkurso organizavimo tvarką;
pakoreguoti projektų prioritetines kryptis pagal EKGT 2018–2020 m.
strateginį veiklos planą; parengti reikalavimų tyrimo tekstui ir projekto
įgyvendinimo ataskaitai aprašus. Be to, buvo suderintos paraiškų
teikimo konkurso datos ir kitos sąlygos, suderintas atlygio ekspertams
dydis.
 2018-02-20 EKGT posėdyje pritarta Programos įgyvendinimo
tvarkos aprašo keitimams.
 2018-03-13 EK tyrimų programos koordinavimo tarybos posėdyje
nutarta pratęsti konkursą konkrečioms temoms, konkurso rezultatus
paskelbti kovo 27 d.
 2018-03-28 EK tyrimų programos koordinavimo tarybos posėdyje
buvo vertinamos konkursui pateiktos paraiškos, projektams skiriamos
lėšos.
 2018-10-08 EK tyrimų programos koordinavimo tarybos posėdyje
buvo vertinamos projektų tarpinės ataskaitos.
 2018 m. pagal EK tyrimų programą EKGT užsakymu buvo atlikta 10
tyrimų.
 2018-12-11 Telšiuose įvyko EKGT ir Žemaitijos tarybos
organizuotas seminaras „Etnologijos mokslo, etnokultūrinio ugdymo ir
specialistų rengimo aktualijos: naujausių tyrimų duomenys“, kuriame
pristatyta dalis tyrimų, atliktų 2018 m. pagal EK tyrimų programą.
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Tema

Suplanuoti darbai

Neplaniniai darbai

Veiklos produktai1

6.12. Lietuvos
moksleivių etninės
kultūros olimpiados
(toliau –
Olimpiada)
inicijavimas ir
organizavimas

 2018-05-28 EKGT iniciatyva surengtoje konferencijoje Seime buvo
svarstomas Olimpiados surengimo aktualumo klausimas.
 2018-06-20 EKGT raštu Nr. S-186 „Dėl Etninės kultūros olimpiados
organizavimo“ kreipėsi į ŠMM ir pateikė olimpiados nuostatų projektą.
 2018-06-20 per EKGT atstovų susitikimą su švietimo ir mokslo
viceministru G. Kazakevičiumi buvo aptartas Olimpiados nuostatų
patvirtinimo klausimas.
 2018-09-13 EKGT pirmininkė apsilankė LMNŠC, atsakingame už
olimpiadų organizavimą, su LMNŠC atstovais aptarė parengtą Lietuvos
moksleivių etninės kultūros olimpiados (toliau – Olimpiada) nuostatų
projektą ir jo tobulinimo aspektus, kurie vėliau buvo suderinti el. paštu.
 2018-10-22 EKGT raštu Nr. S-268 „Dėl mokinių etninės kultūros
olimpiados“ kreipėsi į LMNŠC dėl Olimpiados I etapo organizavimo
savivaldybėse.
 2018-10-22 EKGT raštu Nr. S-269 „Dėl mokinių etninės kultūros
olimpiados“ kreipėsi į EKGT regionines tarybas, prašydama iki 201810-26 sudaryti darbo grupes kiekvienoje regioninėje taryboje ir atsiųsti
jų sudėtis EKGT.
 2018-10-24 Dzūkijos (Dainavos) tarybos posėdyje sudaryta darbo
grupė Olimpiados I ir II turų organizavimui regione, užduočių
parengimui.
 2018-10-26 EKGT raštu Nr. S-271 „Dėl Lietuvos mokinių etninės
kultūros olimpiados organizavimo“ kreipėsi į LMNŠC ir EKGT
regionines tarybas pateikdama rekomendacijas dėl olimpiados užduočių
parengimo.
 2018-10-30 Suvalkijos (Sūduvos) tarybos posėdyje sudaryta darbo
grupė Olimpiados I ir II turų organizavimui regione, užduočių
parengimui.
 2018-11-06 Mažosios Lietuvos tarybos posėdyje svarstytas
Olimpiados II etapo (regione) organizavimo klausimas.
 2018-11-08 Aukštaitijos tarybos posėdyje nutarta pakartotinai išsiųsti
raštus regiono savivaldybėms dėl Olimpiados I turo organizavimo,
sudaryta darbo grupė Olimpiados Aukštaitijos regioninio turo
organizavimui ir užduočių parengimui.
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LMNŠC direktoriaus 2018 m.
spalio 9 d. įsakymu Nr. R1677 buvo patvirtintos Lietuvos
moksleivių etninės kultūros
olimpiados sąlygos, pagal
kurias 2018 m. pabaigoje
pradėta rengti pirmąją
Olimpiadą. Pagal Olimpiados
sąlygas EKGT atsakinga už
visų trijų Olimpiados etapų
kuravimą, o II (regioninį)
etapą turi organizuoti su
EKGT regioninėmis
tarybomis.
 Olimpiados I ture dalyvavo
iš viso 258 moksleiviai (6–8
bei 9–12 klasių) iš 22
savivaldybių.

Tema

Suplanuoti darbai

Veiklos produktai1

Neplaniniai darbai

 2018-12-11 Žemaitijos tarybos posėdyje sudaryta darbo grupė ir

7. Tautinio
paveldo
produktų
įstatymo
įgyvendinimas

7.1. Išvadų bei
siūlymų dėl tautinio
paveldo produktų
(toliau – TPP)
sertifikavimą
reglamentuojančių
teisės aktų
tobulinimo
teikimas,
dalyvavimas
sprendžiant
Tautinio paveldo
produktų įstatymo
įgyvendinimo

nutarta Olimpiados II turą (regioninį) surengti 2019-02-27 Telšiuose.
 2018-11-13 EKGT posėdyje nutarta: kreiptis tiesiogiai į Vilniaus m.
bei kitas savivaldybes, jose esančias aktyvesnį etnokultūrinį ugdymą
turinčias mokyklas kviečiant dalyvauti Olimpiadoje; parengti klausimus
(apsiribojant kalendorinių papročių tematika) Olimpiados etnokultūrinio
pažinimo testui, paliekant savivaldybėse sudarytoms Olimpiados
komisijoms galimybę juos savaip sukomplektuoti ir papildyti savo
sukurtais klausimais.
 2018-11-15 EKGT pirmininkė susitiko su Vilniaus m. savivaldybės
atstovu M. Labanausku, kuruojančiu olimpiadų organizavimą Vilniaus
mieste, ir aptarė kvietimo mokykloms dalyvauti etnokultūrinėje
Olimpiadoje sąlygas.
 2018-11-23 Dzūkijos (Dainavos) tarybos posėdyje nutarta sudaryti
Olimpiados I ture dalyvaujančių mokyklų bei konkursų savivaldybėse su
datomis bei vietomis sarašą, nustatyti Olimpiados II turo (Dzūkijos) datą
ir vietą.
 2018-12-19 Suvalkijos (Sūduvos) posėdyje aptartas pasirengimas
Olimpiados II turo (regione) organizavimas.
 2018 m. gruodžio mėn., tarpininkaujant EKGT ir jos regioninėms
tarybomis, 22 Lietuvos savivaldybėse įvyko Olimpiados I etapas.

2018-01-25 EKGT pirmininkės pavaduotojas J. Rudzinskas
dalyvavo ŽŪM sudarytos Tautinio paveldo produktų tarybos (toliau –
TPP taryba) posėdyje, kuriame pasisakė dėl svarstytos TPP strategijos ir
metinių veiklos planų.

2018-02-14 EKGT pirmininkės pavaduotojas J. Rudzinskas
dalyvavo ŽŪM surengtame TPP tarybos posėdyje ir pasisakė dėl TPP
plėtros 2014–2020 m. programos.

2018-02-20 EKGT posėdyje iš EKGT narių sudaryta TPP darbo
grupė, pritarta parengtam ŽŪM adresuotam raštui.

2018-02-21 EKGT raštu Nr. S-56 „Dėl tautinio paveldo produktų
įstatymo įgyvendinimo užtikrinimo reorganizuojant Žemės ūkio
ministerijos struktūrą“ kreipėsi į ŽŪM su siūlymu atkurti TPP skyrių
kaip atskirą ŽŪM padalinį.
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Tema

Suplanuoti darbai
klausimus

Veiklos produktai1

Neplaniniai darbai


2018-02-21 EKGT pirmininkė D. Urbanavičienė ir pirmininkės
pavaduotojas J. Rudzinskas susitiko su žemė ūkio ministru Broniumi
Markausku: aptartas TPP įstatymo įgyvendinimas, nutarta ŽŪM sušaukti
TPP tarybos posėdį ir aptarti su šio įstatymo įgyvendinimu susijusius
strateginius klausimus, siekti aktyvesnio EKGT ir ŽŪM
bendradarbiavimo.

2018-03-18 Dzūkijos (Dainavos) tarybos posėdyje aptarta Dargužių
amatų centro veikla, pateikti siūlymai dėl veiklos tobulinimo, kylančių
problemų sprendimo ir bendradarbiavimo galimybių didinimo.

2018-03-27 EKGT pirmininkė D. Urbanavičienė ir pirmininkės
pavaduotojas J. Rudzinskas dalyvavo ŽŪM surengtame TPP tarybos
posėdyje, pasisakė dėl strateginių TPP įstatymo įgyvendinimo klausimų.

2018-06-07 EKGT raštu Nr. S-177 „Dėl susitikimo Tautinio
paveldo produktų įstatymo įgyvendinimo klausimais“ kreipėsi į žemės
ūkio ministrą G. Surplį dėl susitikimo TPP įstatymo įgyvendinimo
klausimais.
 2018-06-11 EKGT raštu Nr. S-180 „Dėl leidinio apie Lietuvos
nacionalines augalų ir gyvūnų veisles“ kreipėsi į ŽŪM,
rekomenduodama ŽŪM parengti ir išleisti leidinį apie Lietuvos
nacionalines augalų ir gyvūnų veisles.

2018-06-12 EKGT posėdyje EKGT sudaryta TPP grupė įpareigota
teikti siūlymus ŽŪM dėl TPP sertifikavimo ir TPP įstatymo tobulinimo.

2018-06-28 Dzūkijos (Dainavos) tarybos posėdyje nutarta kreiptis į
Lietuvos tautodailininkų sąjungą dėl tautodailininko pažymėjimo formos
tobulinimo bei teikiamų privilegijų.

2018-07-04 EKGT sudarytos TPP darbo grupės posėdyje svarstyti
TPP įstatymo įgyvendinimo klausimai.

2018-08-16 EKGT pirmininkės pavaduotojas J. Rudzinskas
dalyvavo Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centre (toliau –
KPMPC) kaip Amatų ekspertų grupės vadovas, kur buvo vertinamos
amatų mokymo programų ekspertizės.

2018-10-12 EKGT pirmininkės pavaduotojas J. Rudzinskas
dalyvavo KPMPC surengtame Mokymo programų vertinimo ekspertų
grupių bendrame posėdyje, kur buvo vertinama Švietimo strategija
profesinio mokymo atžvilgiu.
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2018-10-24 Aukštaitijos regioninė taryba teikė rekomendaciją
ŽŪM Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūrai dėl sėkmingiausiai
dirbančių tradicinių amatininkų premijavimo.

2018-10-24 Dzūkijos (Dainavos) tarybos posėdyje teigiamai
įvertintas projektas „Meistrai ir pameistriai. Kryždirbystė Dzūkijoje“,
nutarta prisidėtu prie jo sklaidos ir aktualizavimo.

2018-10-30 EKGT raštu Nr. S-276 „Dėl Trakų krašto Tradicinių
amatų centro“ rekomendavo VšĮ Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūrai
Trakų krašto tradicinių amatų centrą pripažinti 2018 m. geriausiu
tradicinių amatų centru Lietuvoje.

2018-11-06 Mažosios Lietuvos posėdyje, dalyvaujant Lietuvos
tautodailininkų sąjungos pirmininkui ir EKGT pirmininkės pavaduotojui
J. Rudzinskui, buvo tariamasi dėl Mažosios Lietuvos regiono
tautodailininkų skyriaus įkūrimo.

2018-11-23 Dzūkijos (Dainavos) tarybos posėdyje buvo teigiamai
įvertinta Trakų krašto kultūros ir amatų asociacijos veikla.

2018-12-12 EKGT pirmininkė D. Urbanavičienė pasisakė Seimo
Kaimo reikalų komiteto surengtoje apskrito stalo diskusijoje „Ar sugrįš į
Lietuvą linai?“

2018-12-13 EKGT pirmininkė D. Urbanavičienė ir pirmininkės
pavaduotojas J. Rudzinskas dalyvavo ŽŪM surengtoje konferencijoje
„Tautinio paveldo produktų apsauga, kūrimas ir populiarinimas“, EKGT
pirmininkė pasisakė dėl TPP įstatymo įgyvendinimo aktualijų.

EKGT pirmininkės pavaduotojas J. Rudzinskas 2018 m. dalyvavo
ŽŪM surengtuose 6-iuose TPP ekspertų komisijos posėdžiuose (01-31;
03-06; 04-17; 05-15; 06-28; 09-11), kuriuose buvo svarstomi TPP
meistro suteikimo ir neformalaus mokymo programų sertifikavimo
klausimai.

Gruodžio mėn. EKGT specialistai atrinko iš ŽŪM paskelbtos TPP
sertifikuotų gamintojų duomenų bazės medžio dirbinių, juostų, riešinių,
pirštinių, kojinių, žvakių, muilo, odos, molio, tošies ir pintų gaminių,
juvelyrikos sertifikuotus gamintojus, jų sąrašą pateikė prekybos tinklo
Maxima vadybininkams rekomenduodami prekiauti šių gamintojų
gaminiais Maxima parduotuvėse.

2018 m. EKGT užsakymu buvo atliktas tyrimas „Tradicinė
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Tema

Suplanuoti darbai

7.2. Esamos
teisinės bazės,
reglamentuojančios
tautinio kostiumo
gamybą, analizė,
siūlymų dėl jos
tobulinimo
parengimas (kartu
su KM, ŽŪM,
LNKC)
7.3. Siūlymų dėl
tradicinių mugių
sertifikavimo
teikimas

Veiklos produktai1

Neplaniniai darbai

EKGT siūlymų ir sprendimų
realizacija

dailidystė Lietuvoje“ (atliko dr. Rasa Bertašiūtė pagal EK tyrimų
programą).
Įgyvendinta iš dalies: EKGT specialistai surinko ir paskelbė EKGT
svetainėje duomenis apie tautinio drabužio ekspertus ir gamintojus
Lietuvoje (sąvadą), žr. http://www.ekgt.lt/svarbu/tautinio-drabuzioekspertai-ir-gamintojai/
2018-03-18 Dzūkijos (Dainavos) tarybos posėdyje nutarat aptarti
dizainerio J. Statkevičiaus sukurtus tautinius kostiumus mokykloms.

 2018-03-13 EKGT posėdyje pavesta TPP darbo grupei išsamiau
išnagrinėti Kaziuko mugės dalies sertifikavimo kaip tradicinės mugės
klausimą, parengti raštą ŽŪM dėl siūlymo sertifikuoti dalį mugės.
 2018-04-09 EKGT raštu Nr. S-100 „Dėl Kaziuko mugės dalies
sertifikavimo suteikiant tradicinės mugės statusą“ kreipėsi į žemės ūkio
ministrą B. Markauską, Vilniaus m. savivaldybės tarybą ir Vilniaus merą
R. Šimašių, siūlydama surengti tarpinstitucinį pasitarimą dėl galimybės
sertifikuoti Kaziuko mugės dalį.
 2018-05-03 EKGT posėdyje nutarta organizuoti (atsakinga TPP
darbo grupė) tarpinstitucinį pasitarimą, skirtą Kaziuko mugės dalies
sertifikavimo klausimui aptarti.
 2018-06-28 EKGT iniciatyva ŽŪM buvo surengtas tarpinstitucinis
pasitarimas dėl Kaziuko mugės dalies sertifikavimo kaip tradicinės
mugės (dalyvavo ŽŪM, Vilniaus m. savivaldybės, LNKC, Vilniaus
etninės kultūros centras (toliau – VEKC), Lietuvos tautodailininkų
sąjunga (toliau – LTS), Lietuvos istorijos instituto (toliau – LII) atstovai
ir nepriklausomi etninės kultūros ekspertai).
 2018-07-04 EKGT sudarytos TPP darbo grupės posėdyje
išnagrinėtas Vilniaus m. savivaldybės parengtas Kaziuko mugės
organizatoriaus parinkimo konkurso nuostatų projektas, nutarta parengti
raštą savivaldybei pateikiant siūlymus šį projektą iš esmės tobulinti.
 2018-07-05 EKGT raštu Nr. S-196 „Dėl Kaziuko mugės
organizatoriaus parinkimo konkurso nuostatų projekto“ kreipėsi į
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 2018-06-28
tarpinstituciniame pasitarime
pritarta EKGT idėjai siekti,
kad Kaziuko mugės dalis būtų
sertifikuota kaip tradicinė
mugė, nutarta 2019 m.
Gedimino prospekte
organizuoti sertifikuotos
mugės reikalavimus
atitinkančią mugę ir rengti
dokumentus šios mugės dalies
sertifikavimui.
 Vilniaus m. savivaldybė

Tema

Suplanuoti darbai

Veiklos produktai1

Neplaniniai darbai

Vilniaus m. savivaldybės tarybą ir administraciją bei ŽŪM siūlydama iš
esmės tobulinti Kaziuko mugės organizatoriaus parinkimo konkurso
nuostatų projektą.
 2018-09-18 EKGT posėdyje nutarta aptarti Kaziuko mugės dalies
sertifikavimo idėją su atskirais Vilniaus m. savivaldybės Tarybos nariais,
taip pat su žemės ūkio ministro patarėju.
 2018-11-26 EKGT raštu Nr. S-295 „Dėl Kaziuko mugės dalies
sertifikavimo suteikiant tradicinės mugės statusą“ kreipėsi į Vilniaus m.
savivaldybės tarybos Kultūros, švietimo ir sporto skyrių, siūlydama dalį
Kaziuko mugės sertifikuoti kaip tradicinę mugę, parengus koncepciją ir
atitinkamą teisinį reglamentavimą.
 2018 m. gruodį EKGT pirmininkė D. Urbanavičienė el. paštu aptarė
Kaziuko mugės sertifikavimo problemą su Vilniaus m. tarybos nariu
Liutauru Stoškumi.
8. Etninė
kultūra ir
turizmas

8.1. Siūlymų ir
išvadų dėl etninės
kultūros plėtros
kultūrinio turizmo
(apimant ir kaimo
turizmą) srityje
teikimas

 2018-02-08 Žemaitijos taryba svarstė kaimo turizmo sodybų
apželdinimo klausimą ir pasiūlė pasitelkti tradicinio kraštovaizdžio
specialistus.
 2018-02-20 EKGT posėdyje iš EKGT narių sudaryta Kultūrinio
turizmo darbo grupė (toliau – KT darbo grupė).
 2018-02-28 Aukštaitijos tarybos posėdyje nutarta siūlyti Ūkio
ministerijai, skatinant etnografinių kaimo turizmo sodybų verslą, suteikti
PVM mokesčių lengvatas.
 2018-03-16 Dzūkijos (Dainavos) tarybos posėdyje nutarta parengti
siūlymus dėl etnokultūrines tradicijas puoselėjančių kaimo turizmo
sodybų gerosios patirties sklaidos.
 2018-03-29 Suvalkijos (Sūduvos) tarybos posėdyje nutarta inicijuoti
informacijos apie kaimo turzmo sodybas regione rinkiąmir sąraųū
sudarymą.
 2018-06-28 Dzūkijos (Dainavos) taryba nutarė pasinaudoti savo nario
R. Povilaičio pateiktomis rekomendacijomis, kaip organizuoti
Piliakalnių (arba Baltų tradicinės kultūros) kelią, įtraukiant
tautodailininkų sodybų ar etnografinių kaimų ir šventviečių lankymą.
 2018-11-13 EKGT posėdyje nutarta inicijuoti tarpinstitucinį
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EKGT siūlymų ir sprendimų
realizacija
neatsakė į EKGT raštą Nr. S196 ir patvirtino Kaziuko
mugės organizatoriaus
parinkimo konkurso nuostatus
neatsižvelgusi į EKGT
pastabas.
 Susirašinėjant su Vilniaus
m. Tarybos nariu buvo gautas
iš savivaldybės Turto dept.
Licenzijavimo ir leidimų
skyriaus vedėjo G. Karandos
paaiškinimas, kad Kaziuko
mugės organizatoriai yra
įpareigoti užtikrinti
sertifikuotų TPP gaminių
erdvės išskyrimą mugėje.

Tema

Suplanuoti darbai

8.2.
Etnografiškiausios
kaimo turizmo
sodybos konkurso
parengimas (kartu
su Lietuvos kaimo
turizmo asociacija)

8.3. Su etnine
kultūra susijusių
objektų, mugių,
švenčių, festivalių
ir kitų renginių gido
turizmo reikmėms
sudarymas

Veiklos produktai1

Neplaniniai darbai

pasitarimą etnokultūrinio turizmo klausimu, į jį pakviesti ŪM, KM,
ŽŪM, LNKC, Lietuvos kaimo turizmo asociacijos (toliau – LKTA),
KPD atstovus.
 2018-03-16 Dzūkijos (Dainavos) tarybos posėdyje nutarta siūlyti
Etnografiškiausios kaimo turizmo sodybos konkurso sąlygas parengti
vadovaujantis etnografinių regionų principu.

2018-03-16 Dzūkijos (Dainavos) taryba nutarė parengti siūlymus
dėl etnokultūrines tradicijas puoselėjančių kaimo turizmo sodybų
gerosios patirties sklaidos.
 2018-03-29 Suvalkijos (Sūduvos) tarybos posėdyje nutarta dalyvauti
organizuojant EKGT inicijuojamą konkursą.
 2018-05-03 EKGT posėdyje KT darbo grupė įpareigota parengti
Etnografiškiausios kaimo turizmo sodybos konkurso nuostatus.

2018-05-10 Žemaitijos tarybos posėdyje buvo aptartas
etnokultūrines tradicijas puoselėjančių kaimo turizmo sodybų gerosios
patirties ir EKGT inicijuojamo Etnografiškiausios kaimo turizmo
sodybos konkurso rengimas; nutarta skleisti informaciją apie
etnografiškas sodybas, puoselėjančias Žemaitijos regiono architektūros,
kulinarinio ir kito kultūros paveldo tradicijas.

EKGT vyr. specialistė A. Daraškevičienė parengė konkurso
„Etnokultūrinė kaimo turizmo sodyba“ nuostatų projektą KT darbo
grupei svarstyti.
 2018-02-28 Aukštaitijos tarybos posėdyje nutarta sudaryti
Aukštaitijoje esančių su etnine kultūra susijusių objektų, mugių, švenčių,
festivalių ir kitų renginių gidą
 2018-03-16 Dzūkijos (Dainavos) tarybos posėdyje nutarta sudaryti su
dzūkų etnine kultūra susijusių objektų, mugių, švenčių, festivalių ir kitų
renginių gidą turizmo reikmėms.
 2018-03-29 Suvalkijos (Sūduvos) tarybos posėdyje nutarta rinkti ir
sisteminti informaciją apie regione rengiamas muges, šventes,
festivalius, parengti gidą ir surinktą informaciją skelbti EKGT
tinklalapyje.

2018-05-10 Žemaitijos tarybos posėdyje nutarta su etnine kultūra
susijusių objektų, mugių, švenčių, festivalių ir kitų renginių gidą turizmo
reikmėms sudaryti pagal etnografinius regionus.
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EKGT siūlymų ir sprendimų
realizacija

Tema

Suplanuoti darbai

Veiklos produktai1

Neplaniniai darbai



9.
Nematerialaus
etnokultūrinio
paveldo globa

9.1. Nematerialaus
etnokultūrinio
paveldo valstybinės
globos situacijos
Lietuvoje analizė ir
jos sklaida (pagal
EK tyrimų
programą)

9.2. Siūlymų dėl
nematerialaus
kultūros paveldo
archyvų ir (ar)
audiovizualinių
archyvų teisinės
apsaugos teikimas
9.3. Rekomendacijų
dėl senųjų
vietovardžių

2018-06-28 Dzūkijos (Dainavos) tarybos virtualiame posėdyje
aptartas EKGT svetainei rengiamas gidas.
 2018 m. buvo sudarytas bendras etnografinio Mažosios Lietuvos
regiono renginių gidas, kuris skelbiamas EKGT tinklalapyje.
 EKGT vyr. specialistė A. Daraškevičienė parengė kultūrinio
turizmo plėtros reikmėms elektroninę publikaciją „Lietuvos legendinės
vietos“ EKGT svetainei, kurios projektą EKGT regioninės tarybos
apsvarstė ir pateikė siūlymus dėl jo tobulinimo.
 Aukštaitijos taryba prie jau sudaryto Aukštaitijos regiono
etnokultūrinio turizmo gido pridėjo naujus mitologijos objektus
(Dijokalnį Kupiškio r., akmenį su Dievo pėda Panevėžio r. ir kt.).
 2018-05-25 Aukštaitijos tarybos posėdyje nutarta siekti, kad bent
vienas etninės kultūros reiškinys, būdingiausias regiono savivaldybėms,
būtų įrašytas į UNESCO nematerialaus paveldo sąrašą.
 2018-11-23 Dzūkijos (Dainavos) tarybos posėdyje aptartos
nematerialaus kultūros paveldo (toliau – NKP) vertybių įtraukimo į
Lietuvos NKP sąvadą sąlygos, pritarta pateiktoms iniciatyvoms dėl
regione esančių vertybių įtraukimo.
 2018 m. EKGT užsakymu atliktas tyrimas „Nematerialaus kultūros
paveldo apsauga: tarptautinių ir nacionalinių juridinių dokumentų
taikymo Lietuvoje ir kitose šalyse patirtis“ (atliko doc. dr. Rimantas
Astrauskas pagal EK tyrimų programą).
 2018 m. EKGT užsakymu atliktas tyrimas „Utenos krašto armonikų
meistrai ir jų darbo armonikos“ (atliko Raimondas Garsonas pagal EK
tyrimų programą).
 2018-02-20 EKGT posėdyje iš EKGT narių sudaryta Nematerialaus
kultūros paveldo darbo grupė.
 2018-11-13 EKGT posėdyje nutarta sudaryti darbo grupę siūlymams
dėl nematerialaus kultūros paveldo archyvų įteisinimo parengti.



EKGT 2018 m. pateikė Seimui siūlymą 2019-uosius paskelbti
Vietovardžių metais, teikė siūlymus KM dėl Vietovardžių metų
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EKGT siūlymų ir sprendimų
realizacija

Tema

Suplanuoti darbai
išsaugojimo
rengimas ir
teikimas

9.4. Etnokultūrinės
veiklos
bendruomenėse,
tradicinių
kalendorinių
švenčių, šeimos ir
bendruomeninių
papročių tęstinumo
būklės tyrimas
(pagal EK tyrimų
programą)
9.5.
Bendradarbiavimas
su tarptautinėmis
organizacijomis,
veikiančiomis
nematerialaus
kultūros
paveldo
srityje

Veiklos produktai1

Neplaniniai darbai

EKGT siūlymų ir sprendimų
realizacija

įgyvendinimo plano projekto, šiame plane įsipareigojo 2019 m. parengti
Lietuvos vietovardžių išsaugojimo gaires (išsamiau žr. aukščiau – 4.1.
darbo aprašą).
 2018-12-11 Žemaitijos tarybos posėdyje nutarta teikti siūlymus
rengiant Vietovardžių išsaugojimo koncepciją bei sudaryti sąrašą
žmonių, kurie aktyviai prisideda prie Žemaitijos vietovardžių
išsaugojimo.
 2018-05-25 Aukštaitijos tarybos posėdyje nutarta, kad rengiant
šventes jaunimui ir miesto gyventojams būtina derinti tradicijas ir naujų
formų paieškas, kad etninė kultūra būtų šiuolaikiška ir patraukli kuo
platesniam kultūros vartotojų ratui.
 2018-06-28 Dzūkijos (Dainavos) tarybos posėdyje nutarta viešinti
Žiūrų kaimo ansamblio veiklą kaip gerosios patirties pavyzdį.
 2018 m. EKGT užsakymu atliktas tyrimas „Raižių totorių
etnokultūrinis palikimas“ (atliko prof. dr. Jonas Mardosa pagal EK
tyrimų programą), kuris atskleidė vietos totorių bendruomenės papročių
tęstinumo būklę.
 Pagal 2018 m. EKGT užsakymu atliktą tyrimą „Nematerialaus
kultūros paveldo apsauga: tarptautinių ir nacionalinių juridinių
dokumentų taikymo Lietuvoje ir kitose šalyse patirtis“ (atliko doc. dr.
Rimantas Astrauskas pagal EK tyrimų programą) paaiškėjo, su kokiomis
svarbiomis tarptautinėmis ir nacionalinėmis organizacijomis kitose
šalyse, veikiančiomis nematerialaus kultūros paveldo srityje, EKGT
galėtų užmegzti bendradarbiavimo ryšius.
 2018 m. rugpjūčio mėn. Tarptautinės tradicinės muzikos tarybos
(International Council for Traditional Music, ICTM) Etnochoreologijos
studijų grupės valdyba pritarė EKGT pirmininkės D. Urbanavičienės
iniciatyvai surengti šios grupės 31-ąjį simpoziumą 2020 m. Lietuvoje,
Klaipėdoje.
 2018-09-21 Žemaitijos tarybos posėdyje buvo pritarta EKGT
pirmininkės D. Urbanavičienės iniciatyvai surengti tarptautinį
etnochoreologų simpoziumą 2020 m. Klaipėdoje
 2018 m. rugsėjo mėn. EKGT pirmininkės iniciatyva buvo sudarytas
simpoziumo Vietinis organizacinis komitetas (į jį įtraukti LMTA, KU ir
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 ICTM Etnochoreologijos
studijų grupės 31-ojo
simpoziumo Vietinio
organizacinio komiteto vadove
tarptautinė organizacija
patvirtino D. Urbanavičienę
(atstovaujančią EKGT ir
LMTA) ir į šį komitetą
įtrauktus kitus narius.

Tema

Suplanuoti darbai

Veiklos produktai1

Neplaniniai darbai

Klaipėdos etninės kultūros centro atstovai).
 2018-10-04 EKGT raštu Nr. S-249 „Dėl Klaipėdos universiteto
partnerystės rengiant Pasaulinį etnochoreologų simpoziumą Klaipėdoje
2020 m.“ kreipėsi į KU, kaip simpoziumo partnerį, dėl patalpų suteikimo
renginiui ir dalyvių apgyvendinimui.
9.6. Siūlymai dėl
Lietuvos piliečių
asmenvardžių
rašybos

9.7. Siūlymai dėl
lietuviškų vardų
populiarinimo
9.8. Tarmių
išsaugojimo
įtraukimas į
bendrąją lietuvių
kalbos apsaugos
politiką

EKGT siūlymų ir sprendimų
realizacija
 EKGT prašymui KU 201810-10 raštu Nr. 4-114 pritarė.



2018-04-10 EKGT posėdyje nutarta išsiųsti Seimo KK ir ŠMK raštą
teikiant EKGT nuomonę dėl Lietuvos piliečių asmenvardžių rašybos
nelietuviškais rašmenimis (pakartojant ankstesnio EKGT rašto turinį).
 2018-04-16 EKGT raštu Nr. S-109 „Dėl Lietuvos Respublikos
piliečių asmenvardžių rašybos nelietuviškais rašmenimis“ kreipėsi į
Seimo KK ir ŠMK pateikdama siūlymus dėl asmenvardžių rašybos
Lietuvos Respublikos piliečio pase.
 2018-11-13 EKGT posėdyje nutarta sudaryti laikiną darbo grupę
siūlymams dėl lietuviškų vardadienių tradicijos išsaugojimo
parengti.



 2018-06-27 Seimas
nutarimu Nr. XIII-1318
patvirtino Valstybinės kalbos
politikos 2018–2022 metų
gaires.
 2018-07-16 VLKK
pirmininko įsakymu Nr. V-30 į
darbo grupę Valstybinės kalbos
 Liepos mėn. EKGT pirmininkė D. Urbanavičienė el. paštu pateikė politikos 2018–2022 metų
VLKK konkrečius siūlymus Valstybinės kalbos politikos 2018–2022 gairių įgyvendinimo priemonių
metų gairių įgyvendinimo priemonių plano projektui.
planui parengti įtraukta EKGT
pirmininkė D. Urbanavičienė.
 Vyriausybė 2019-02-13
nutarimu Nr. 147 „Dėl
Valstybinės kalbos politikos
2019–2022 metų gairių
įgyvendinimo priemonių plano
patvirtinimo“ patvirtintame
plane įtraukta priemonė dėl


2018-07-16 EKGT pirmininkė, kaip darbo grupės narė, dalyvavo
VLKK posėdyje, kuriame buvo aptariamas Lietuvių kalbos politikos
gairių įgyvendinimo priemonių plano projektas, pasiūlė į jį įtraukti
tarmių ir vietovardžių išsaugojimą.
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Tema

Suplanuoti darbai

10. Etninės
kultūros
sklaida
viešosiose
erdvėse ir
žiniasklaidoje

10.1. Lietuviškos
muzikos ir
simbolikos sklaidos
per tradicines
kalendorines
šventes viešosiose
erdvėse stebėsena
bei siūlymų
teikimas

Veiklos produktai1

Neplaniniai darbai

EKGT siūlymų ir sprendimų
realizacija
tarmiškų laidų transliacijos per
radiją (atsakinga EKGT).

 2018-10-09 EKGT posėdyje nutarta iš esmės pritarti Seimo nario
Vytauto Kernagio iniciatyvai nustatyti Lietuvos radijo stotims 35 proc.
nacionalinių kūrinių kvotą, be to, siūlyti Lietuvos transliuotojams kuo
daugiau dėmesio skirti lietuvių kalba atliekamiems kūriniams bei
naudotis lietuvių folkloro archyvais.
 2018-11-13 EKGT posėdyje nutarta: parengti pagal tradicines
advento – Kalėdų laikotarpio dainas sukurtų postfolkloro kūrinių,
tinkamų transliuoti viešosiose erdvėse kalėdiniu laikotarpiu, sąrašą;
išsiaiškinti, ar šie kūriniai, jų autoriai ir / ar atlikėjai figūruoja LATGA ir
AGATA sistemose; kreiptis į Lietuvoje veikiančius prekybos tinklus
rekomenduojant juose transliuoti siūlomus lietuviškus kūrinius,
atitinkančius to meto kalendorines tradicijas; kreiptis į Lietuvos
savivaldybes rekomenduojant transliuoti siūlomus kūrinius miestuose ar
gyvenvietėse šventiniais laikotarpiais.
 Lapkričio mėn. EKGT ekspertai atrinko dainas ir sudarė 2 dainų
grojaraščių sąrašus: ramesnių dainų advento laikotarpiui; linksmesnių
dainų Kalėdoms.
 2018-11-23 EKGT pirmininkė D. Urbanavičienė ir EKGT vyr.
specialistė A. Daraškevičienė susitiko su prekybos tinklo „Maxima“
atstovu spaudai P. Stoniu ir kitais vadybininkais dėl lietuviškų kalėdinių
dainų ir kitų lietuviškų tradicijų sklaidos „Maxima“ parduotuvėse,
pateikė EKGT atrinktų kalėdinių dainų garso įrašų sąrašą.
 2018-11-26 EKGT raštu Nr. S-294 „Dėl lietuviškų kalėdinių dainų
šventiniuose renginiuose Vilniuje“ kreipėsi į Vilniaus m. savivaldybės
tarybos Kultūros, švietimo ir sporto skyrių bei Vilniaus kultūros centrą,
pateikdama siūlomų lietuviškų kalėdinių dainų grojaraščio sąrašą ir
siūlydama šias dainas pasirinktinai įtraukti į Vilniaus kalėdinius
renginius.
 2018-11-27 EKGT raštu Nr. S-297 „Dėl lietuviškų kalėdinių dainų
šventiniuose renginiuose“ kreipėsi į kitas Lietuvos savivaldybes,
pateikdama siūlomų lietuviškų kalėdinių dainų grojaraščio sąrašą ir
siūlydama šias dainas pasirinktinai įtraukti į savivaldybių kalėdinius
renginius. Į šios lietuviškų kalėdinių dainų populiarinimo akcijos sklaidą
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Į EKGT iniciatyvą
viešuosiuose renginiuose
transliuoti lietuviškas
kalėdines dainas atsiliepė
Vilniaus kultūros centras,
prekybos tinklai „Maxima“,
„Senukai“, kai kurios
savivaldybės ir kt.

Tema

Suplanuoti darbai

10.2.
Bendradarbiavimas
su LRT dėl etninės
kultūros sklaidos

10.3. Etninės
kultūros regioninėje

Veiklos produktai1

Neplaniniai darbai

aktyviai įsitraukė EKGT regioninės tarybos (ypač Aukštaitijos ir
Žemaitijos).
 2018-12-03 EKGT pirmininkė D. Urbanavičienė apsilankė AGATA
asociacijoje ir su AGATA atstovais aptarė lietuviškų tradicinių dainų
populiarinimo klausimą. EKGT kaip tarpininkė raštu kreipėsi į AGATA,
prašydama pateikti Vilniaus kultūros centro organizuojamiems
kalėdiniams renginiams EKGT atrinktų kalėdinių dainų iš PAKARTOT
duomenų bazės garso įrašus.
 2018-12-04 EKGT pirmininkė D. Urbanavičienė pasisakė LNK
laidoje dėl lietuviškų kalėdinių dainų populiarinimo iniciatyvos.
 2018-12-05 „Lietuvos žinios“ kalbino EKGT pirmininkę laidai dėl
EKGT iniciatyvos populiarinti lietuviškas tradicines kalėdines dainas.
 Plėsdama postfolkloro kalendorinių dainų populiarinimo akciją, 2018
m. gruodžio mėnesį EKGT kreipėsi į Lietuvos prekybos centrus, radijo
stotis ir kai kuriuos lietuviško maisto restoranus ir pakvietė juos advento
ir Kalėdų laikotarpiu transliuoti kalėdines lietuvių postfolkloro dainas
pagal EKGT ekspertų rekomendacijas parengtą dainų sąrašą.
 Prieš Kūčias EKGT paskelbė abu atrinktų lietuviškų dainų
grojaraščių sąrašus (advento ir kalėdinių dainų) EKGT svetainėje,
kviesdama plačiąją visuomenę švęsti šventes su šiomis dainomis.
 2018-12-18 EKGT posėdyje EKGT nariai folkloro ekspertai buvo
įpareigoti teikti siūlymus patriotinių dainų garso įrašų, transliuotinų per
Vasario 16-osios ir kitas patriotines šventes, sąrašui.
 2018-10-29 EKGT raštu Nr. S-273 „Dėl Seimo nario Vytauto
Kernagio pasiūlymo“ kreipėsi į Seimo KK ir LRT, išreikšdama pritarimą
Seimo nario V. Kernagio siūlymui papildyti Visuomenės informavimo
įstatymą nustatant Lietuvos radijo stotims nacionalinių kūrinių kvotą bei
pasiūlė teikti pirmenybę išliekamąją vertę turintiems nacionaliniams
kūriniams, nepamirštant folkloro kūrinių.
 2018-12-18 EKGT posėdyje nutarta sudaryti darbo grupę
etnokultūrinės laidos, numatomos siūlyti LRT, koncepcijai išgryninti,
pasikonsultuoti dėl šios laidos koncepcijos su E. Mildažyte.
 2018 m. EKGT užsakymu atliktas tyrimas „Etninės kultūros
sklaidos Lietuvos regioninėje (vietinėje) televizijoje vertinimas:
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EKGT siūlymų ir sprendimų
realizacija

Tema

Suplanuoti darbai
žiniasklaidoje
tyrimas
10.4. EKGT
informacinio
leidinio „Etninė
kultūra“
pristatymas ir naujo
leidinio numerio
elektroninės
versijos rengimas
10.5. Etninės
kultūros sklaida
EKGT svetainėje

Veiklos produktai1

Neplaniniai darbai

EKGT siūlymų ir sprendimų
realizacija

regioninių televizijų asociacijos atvejo analizė“ (atliko dr. Dovilė
Kulakauskienė ir dr. Andželika Bylaitė-Žakaitienė pagal EK tyrimų
programą).
Darbas neįgyvendintas dėl lėšų trūkumo.



2018-02-20 EKGT posėdyje iš EKGT narių sudaryta Etninės
kultūros sklaidos darbo grupė.
 2018-06-28 Dzūkijos (Dainavos) tarybos virtualiame posėdyje
aptartas EKGT svetainės skyrelis Etninė kultūra vaikams ir tėveliams,
pateikti siūlymai dėl jo papildymo trimis poskyriais: „Lietuvių (baltų)
mitologija ir tikėjimai“; „Vaikų kūryba“; „Tradiciniai lietuvių žaidimai“.
2018 m. EKGT svetainė vyr. specialistės A. Daraškevičienės
pastangomis buvo papildyta naujai sukurtais skyriais:
 „Etninė kultūra mokykloje“. Šiame skyriuje sudėtos etninės kultūros
ugdymo metodinės rekomendacijos ikimokyklinio, priešmokyklinio ir
pradinio ugdymo pedagogams, pagrindinio ir vidurinio ugdymo etninės
kultūros bendrosios programos bei rekomenduojamos mokymo
priemonės, papildoma literatūra ir kiti šaltiniai pagal atskiras temines
sritis. Taip pat surinktos nuorodos į virtualias etninės kultūros ugdymo
priemones: elektronines publikacijas, videociklus, kompiuteirnius
žaidimus.
 „Etninė kultūra vaikams ir tėveliams“. Šiame skyriuje pateikiamos
nuorodos į lietuviškos animacijos duomenų bazes, folkloro ir
postfolkloro muzikos bazes, etninę kultūrą pristatančias elektronines
svetaines ir t. t. 2018 metų pavasarį sudarytas ir paskelbtas 2018 metų
vasarą vyksiančių etninės kultūros stovyklų vaikams sąrašas.
 Rengta medžiaga numatomam naujam skyriui „Lietuvos legendinės
vietos“, kuriame pateikiamas legendinių Lietuvos vietų sąrašas,
sudaromas remiantis mokslinėmis ir populiariomis publikacijomis,

51

EKGT veikla atsispindi ir
kitoje žiniasklaidoje,
daugiausia portale Alkas.lt:
 Interviu su EKGT
pirmininke (2018-03-22);
 EKGT organizuotos
konferencijos (2018-05-23,
2018-10-14, 2018-10-28,
2018-11-17);
 EKGT organizuoti
seminarai ir kiti renginiai
(2018-05-16, 2018-10-01);
 EKGT posėdžiai (2018-1014);
 EKGT regioninių tarybų
posėdžiai (2018-10-08, 201811-11);
 EKGT inicijuota kalėdinių
dainų akcija (2018-12-07,
2018-12-19)
ir kt.

Tema

11. Lietuvių
etninės
kultūros globa
bei plėtra
užsienyje

Suplanuoti darbai

11.1. Lietuviškų
tradicijų kaitos
etninėse lietuvių
žemėse ir lietuvių
bendruomenėse
užsienio šalyse
tyrimas (pagal EK
tyrimų programą)
11.2.
Bendradarbiavimas
su lietuvių
bendruomenėmis
bei organizacijomis
užsienyje

Veiklos produktai1

Neplaniniai darbai

derinantis su regioninių tarybų nariais.
Tobulinti ir pildyti skyriai:
 „Įdomiausi etnorenginiai Lietuvoje“,
 „Tautinio drabužio ekspertai ir gamintojai“,
 „Lietuvos etnografiniai regionai“.
 Nuolat pildytas skyrius „Naujienos“, kuriame pateikiama informacija
apie EKGT ir regioninių tarybų posėdžius, organizuotas konferencijas ir
kitus renginius.
 Nuolat pildoma socialinio tinklo facebook paskyra „EKGT“, kurioje
pateikiama informacija ne tik apie EKGT organizuojamus renginius, bet
ir apie kitus Lietuvoje vykstančius etnokultūrinius renginius, kitų šalių
etnokultūrinius įdomius pavyzdžius ir pan.
 2018-10-30 Suvalkijos (Sūduvos) tarybos posėdyje nutarta teikti
siūlymus EKGT svetainės skyrelio „Legendinių vietų sąrašas“
papildymui regiono objektais.
 2018-11-23 Dzūkijos (Dainavos) tarybos posėdyje nutarta sukurti
šios tarybos veiklos viešinimui skirtą atskirą Facebook paskyrą.
 2018-12-11 Žemaitijos tarybos posėdyje nutarta teikti informaciją
apie legendines Žemaitijos vietoves skelbimui EKGT tinklapyje.
 2018 m. EKGT užsakymu atliktas tyrimas „Tradicinių švenčių
tęstinumas ir kaita lietuvių bendruomenėse užsienio šalyse“ (atliko
Giedrė Barkauskaitė pagal EK tyrimų programą).

 2018 m. sausio mėn. Mažosios Lietuvos tarybos narė G. Skipitienė
skaitė pranešimą Tilžės lietuvių bendruomenei apie Mažosios Lietuvos
pavadinimo kilmę ir etnines žemes.
 2018-02-13 EKGT pirmininkė D. Urbanavičienė ir EKGT narė N.
Balčiūnienė dalyvavo Seimo ir PLB komisijos pasitarime, skaitė
pranešimus ir pasisakė dėl lietuvybės ir etninės kultūros plėtros užsienio
lietuvių bendruomenėse bei bendradarbiavimo su etninės kultūros
puoselėtojais Lietuvoje.
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EKGT siūlymų ir sprendimų
realizacija



2018-02-20 EKGT posėdyje iš EKGT narių sudaryta Užsienio
lietuvių tapatybės išsaugojimo darbo grupė.
 2018 m. vasario mėn. EKGT narė N. Balčiūnienė parengė ir pristatė
prezidentūrai medžiagą dėl Valstybinio apdovanojimo Lenkijos lietuvių
etninės kultūros draugijos pirmininkei A. Vaicekauskienei bei Lydos
lietuvių bendruomenės pirmininkei M. Mitiukevič.
 2018-02-21 EKGT raštu Nr. S-58 „Dėl atnaujinto Užsienio lietuvių
įsitraukimo į valstybės gyvenimą modelio kūrimo“ kreipėsi į užsienio
reikalų viceministrą N. Germaną siūlydama priemones, kurios padėtų
stiprinti užsienio lietuvių ryšius su Lietuva ir lietuviškų tradicijų
išsaugojimą užsienio lietuvių bendruomenėse.
 2018-03-06 URM patalpose įvyko EKGT Užsienio lietuvių darbo
grupės ir URM atstovų pasitarimas dėl lietuvių etninės tapatybės
išsaugojimo emigracijoje.
 2018 m. kovo mėn. Mažosios Lietuvos tarybos narė G. Skipitienė
skaitė pranešimą Tilžės miesto visuomenei apie Vydūną, o Pagėgių
kultūros centras ir tarybos narė A. Mikšienė kalendorinių švenčių
klausimais konsultavo Tilžės „Birutės“ draugiją.
 2018-04-24 EKGT atstovė N. Balčiūnienė dalyvavo Seimo ir PLB
komisijos posėdyje, kuriame skaitė pranešimą ir pateikė informaciją
apie etninės kultūros situaciją Baltarusijos ir Lenkijos lietuvių
bendruomenėse.
 2018-04-25 EKGT pirmininkė D. Urbanavičienė skaitė pranešimą
Seimo ir PLB komisijos posėdyje Seime.
 2018-06-12 EKGT posėdyje nutarta į LTOK organizuojamų
Pasaulio lietuvių žaidynių atidarymo ceremoniją nuo EKGT deleguoti J.
Rudzinską, D. Senvaitytę, V. Jocį.
 2018-07-28 EKGT pirmininkės pavaduotojas J. Rudzinskas ir
EKGT narė D. Senvaitytė pasveikino EKGT vardu Pasaulio lietuvių
žaidynių dalyvius.
 2018-10-07 EKGT narė N. Balčiūnienė kartu su Seimo ir PLB
komisijos nariais dalyvavo susitikime su Punsko, Seinų ir Suvalkų
lietuvių bendruomenėmis, kur buvo aptariama Lenkijos lietuvių etninės
kultūros draugijos veikla.
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Atsižvelgiant į EKGT
siūlymus, Seimo ir PLB
komisijos 2018-10-11
priimtoje rezoliucijoje „Dėl
programos „Globali Lietuva“
ateities vizijos“ pateiktas
prašymas ŠMM į 2018–2020
m. strateginį veiklos planą
įtraukti šias veiklas: 1)
sudaryti konkrečias galimybes
būsimiems mokytojams
universitetuose įgyti etninės
kultūros specialybę; 2)
sudaryti galimybę mokytojams
įgyti papildomą kvalifikaciją
etninės kultūros mokymui; 3) į
mokymo planus įtraukti
etninės kultūros kursą kaip

Tema

Suplanuoti darbai

12. Lietuvos ir
Latvijos
etnokultūrinis
bendradarbiavi
mas

12.1. Lietuvos ir
Latvijos institucijų
bei visuomeninių
organizacijų
bendradarbiavimo
skatinimas

13. Kiti darbai

Neplaniniai darbai

13.1. Siūlymų
teikimas dėl
Nacionalinės Jono
Basanavičiaus
premijos nuostatų

Veiklos produktai1

EKGT siūlymų ir sprendimų
realizacija
 2018-10-09 EKGT pirmininkė D. Urbanavičienė pasisakė Seimo ir pasirenkamą dalyką vyresniųjų
PLB komisijos posėdyje Seime, siūlydama atkreipti dėmesį į klasių moksleiviams, o
pradinėse klasėse siekti
etnokultūrinio ugdymo svarbą.
 2018-10-14 EKGT narė N. Balčiūnienė skaitė pranešimą apie privalomo etnokultūrinio
Lietuvos etnografinius regionus Lydos lietuvių bendruomenės ir ugdymo; 4) paskirti etninės
kultūros ugdymą mokyklose ir
lituanistinės mokyklos Lietuvių kultūros dienos renginyje.
universitetuose kuruojantį
ministerijos vadovybės
pareigūną.
 2018-05-25 Aukštaitijos tarybos posėdyje nutarta rengiant Baltų
vienybės dieną ar kitus etninės kultūros renginius skatinti tarptautinį
bendradarbiavimą su regiono kaimynais latviais.
 2018-09-22 Žemaitijos tarybos iniciatyva surengtoje konferencijoje
„Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės Kęstučio ir Birutės laikų kultūra“
Palangoje dalyvavo Latvijos atstovai, po konferencijos lietuviai ir latviai
užkūrė Baltų vienybės ugnį Birutės kalno papėdėje.
 2018 m. lapkričio 18–19 d. EKGT pirmininkė D. Urbanavičienė
dalyvavo Latvijos Nepriklausomybės šventėje Rygoje, aptarė
bendradarbiavimo
galimybes
su
kultūrinėms
organizacijoms
atstovaujančiais latviais.
 2018-01-23 EKGT posėdyje balsuojant priimti sprendimai dėl
esminių siūlymų tobulinti Nacionalinės Jono Basanavičiaus premijos
(toliau – Premija) nuostatus, sudaryta darbo grupė šiam klausimui.
 2018-02-02 EKGT raštu Nr. S-48 „Dėl Nacionalinės Jono
Basanavičiaus premijos nuostatų suderinimo su Etninės kultūros globos
taryba“ kreipėsi į Seimo KK, prašydama tarpininkauti dėl Premijos
 2018-02-14 Seimo KK
nuostatų suderinimo su EKGT įgyvendinant įstatymą.
 2018-02-14 EKGT pirmininkė D. Urbanavičienė, pirmininkės svarstė EKGT iškeltą
pavaduotojas J. Rudzinskas ir narė N. Balčiūnienė dalyvavo Seimo KK klausimą dėl Premijos
posėdyje ir pasisakė dėl patvirtintų Premijos nuostatų trūkumų, šių nuostatų suderinimo su EKGT
nuostatų parengimo neatsižvelgiant į Etninės kultūros valstybinės globos ir nutarė stabdyti Premijos
komisijos sudarymą,
pagrindų įstatymo nuostatą suderinti Premijos nuostatus su EKGT.
 2018-02-22 EKGT įvyko kultūros viceministro R. Augustinavičiaus įpareigojo KM Premijos
ir EKGT pirmininkės D. Urbanavičienės bei pirmininkės pavaduotojo J. nuostatus suderinti su EKGT.
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Rudzinsko susitikimas, kuriame buvo aptartas Premijos nuostatų
suderinimo su EKGT klausimas. Nutarta KM surengti EKGT ir KM
atstovų pasitarimą dėl Premijos nuostatų suderinimo.
 2018-02-27 surengtas EKGT ir KM atstovų pasitarimas ministerijoje
dėl Premijos nuostatų suderinimo, nutarta sudaryti kultūros ministro
įsakymu patvirtintą darbo grupę naujos redakcijos Premijos nuostatoms
rengti, be to, užklausti Seimo ir Vyriausybės teisininkus, ar yra teisiniai
apribojimai dėl kandidatus Premijai gauti teikiančių asmenų.
 2018-03-05 EKGT raštu Nr. 64 „Dėl nuomonės pateikimo“ kreipėsi į
Seimo kanceliarijos Teisės departamentą dėl nuomonės, ar tik juridiniai
asmenys gali teikti kandidatus Premijai gauti, ar ir fiziniai asmenys.
 2018-03-09 EKGT raštu Nr. 70 „Dėl Nacionalinės Jono
Basanavičiaus premijos nuostatų derinimo grupės papildymo Kultūros
ministerijos atstovu“ kreipėsi į kultūros viceministrą R. Augustinavičių
su pasiūlymu į Premijos nuostatų derinimo darbo grupę įtraukti I.
Kezienę.
 2018-03-09 EKGT raštu Nr. 71 „Dėl Nacionalinės Jono
Basanavičiaus premijos“ informavo kultūros viceministrą R.
Augustinavičių apie Premijos nuostatų derinimo eigą.
 2018-03-09 EKGT sudarytos Premijos darbo grupės posėdyje
aptarta: 1) etninės kultūros srityje veikiančių subjektų, apklaustinų dėl
Premijos teikimo datos ir vietos, sąrašo sudarymas, Premijos teikimas
2018 m. ir artimiausiais metais.
 2018-03-13 EKGT posėdyje pritarta EKGT raštui dėl Premijos
įteikimo pastovios datos ir vietos, adresuotam institucijoms ir
organizacijoms, delegavusioms narius į EKGT, bei KM pasiūlytoms
papildomoms institucijoms; nutarta kovo 27 d. surengti neeilinį EKGT
posėdį, skirtą Premijos nuostatoms derinti su KM; įtraukti J. Vaiškūną į
EKGT sudarytą Premijos nuostatų derinimo laikinąją darbo grupę.
 2018-03-15 EKGT Premijos darbo grupės posėdyje buvo aptarta: 1)
Premijos komisijos sudarymo principai; 2) Vyriausybės ir Seimo
teisininkų nuomonės dėl Premijos komisijos personalinės sudėties
tvirtinimo; 3) siūlymai keisti dalį Premijos nuostatų projekto punktų.
 Kovo mėn. EKGT kreipėsi į EKGT sudarančias institucijas ir
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 Seimo kanceliarijos Teisės
departamentas 2018-03-06
raštu Nr. S-2028-1598 pateikė
nuomonę, kad sprendimas, kas
gali teikti kandidatus Premijai
gauti, priklauso nuo Premijos
nuostatų rengėjų.
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organizacijas dėl nuomonės pateikimo apie Premijos teikimo datą ir
vietą (EKGT raštai 2018-03-14 Nr. S-75 ir 2018-03-19 Nr. S-87).
 2018-02-28 EKGT Aukštaitijos tarybos posėdyje nutarta siūlyti
Premiją teikti Vasario 16-osios proga kartu su kitomis Nacionalinėmis
kultūros ir meno premijomis prezidentūroje.
 2018-03-16 Dzūkijos (Dainavos) tarybos posėdyje nutarta siūlyti
Premiją teikti Vasario 16-osios proga kartu su kitomis Nacionalinėmis
kultūros ir meno premijomis prezidentūroje.
 2018-03-16 Mažosios Lietuvos tarybos virtualiame posėdyje pritarta
siūlymui Premiją teikti lapkričio 23 d. Nacionaliniame muziejuje.
 2018-03-20 Žemaitijos tarybos posėdyje nutarta siūlyti Premiją teikti
Vasario 16-osios proga kartu su kitomis Nacionalinėmis kultūros ir meno
premijomis prezidentūroje.
 2018-03-22 Suvalkijos (Sūduvos) tarybos posėdyje nutarta siūlyti
Premiją teikti Vasario 16-osios proga kartu su kitomis Nacionalinėmis
kultūros ir meno premijomis prezidentūroje.
 2018-03-27 neeiliniame EKGT posėdyje, dalyvaujant kultūros
viceministrui R. Augustinavičiui, suderintas sprendimas dėl siūlymo
Premiją teikti vasario 16 d. kartu su kitomis Nacionalinėmis kultūros ir
meno premijomis, po to surengti laureatų pagerbimo šventę; sutarta dėl
narių delegavimo į Premijos komisiją proporcijų (2 narius deleguoja
KM, 7 narius – EKGT) bei kitų siūlymų dėl Premijos nuostatų
pakeitimo.
 2018-03-28 EKGT raštu Nr. S-91 „Dėl Nacionalinės Jono
Basanavičiaus premijos komisijos sudėties tvirtinimo ir asmenų,
teikiančių kandidatus Premijai gauti“ kreipėsi į kultūros viceministrą R.
Augustinavičių siūlydama Premijos komisijos personalinę sudėtį tvirtinti
Vyriausybes nutarimu, suteikti teisę siūlyti kandidatus Premijai gauti tik
juridiniams asmenims.
 2018-04-17 EKGT atstovai dalyvavo KM darbo grupės dėl Premijos
nuostatų derinimo posėdyje, vykusiame KM.
 2018-04-24 EKGT atstovai dalyvavo KM darbo grupės dėl Premijos
nuostatų derinimo posėdyje, vykusiame KM.
 2018-04-26 EKGT atstovai dalyvavo KM darbo grupės dėl Premijos
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ministro įsakymu Nr. ĮV-353
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nuostatų derinimo posėdyje, vykusiame KM
 2018-05-03 EKGT posėdyje pritarta Premijos nuostatų projektui (su
pataisymais) ir nutarta parengti raštą kultūros viceministrui pateikiant
EKGT nuomonę dėl Premijos nuostatų projekto.
 2018-05-07 EKGT raštu Nr. S-135 „Dėl Nacionalinės Jono
Basanavičiaus premijos nuostatų projekto“ pateikė pastabas dėl KM
pateikto Premijos nuostatų naujos redakcijos projekto.
 2018-06-04 EKGT atstovai dalyvavo KM darbo grupės dėl Premijos
nuostatų derinimo posėdyje, vykusiame KM.
 2018-06-11 EKGT raštu Nr. S-182 „Dėl preliminarių kandidatų į
Nacionalinės Jono Basanavičiaus premijos komisijos narius siūlymų“
kreipėsi į EKGT regionines tarybas, prašydama siūlyti kandidatus į
Premijos komisiją.
 2018-06-12 EKGT posėdyje nutarta į Nacionalinės Jono
Basanavičiaus premijos komisiją EKGT vardu preliminariai deleguoti:
NVO atstovus V. Tumėną, D. Urbanavičienę ir J. Skurdauskienę,
kultūros įstaigų atstoves N. Sliužinskienę ir V. Šatkauskienę, mokslo ir
studijų institucijų atstoves D. Vyčinienę ir D. Vaitkevičienę.
 2018-06-26 EKGT raštu Nr. S-191 kreipėsi į Seimo KK dėl Premijos
nuostatų suderinimo su EKGT, Premijos laureatų pagerbimo šventės ir
kitų su premijos įteikimu susijusių klausimų.
 2018-06-27 EKGT pirmininkė D. Urbanavičienė, pirmininkės
pavaduotojas J. Rudzinskas ir narė N. Balčiūnienė dalyvavo Seimo KK
posėdyje, kuriame įvardijo Premijos nuostatų naujos redakcijos
tvirtinimo Vyriausybėje problemą.
 2018-06-27 EKGT raštu Nr. S-192 „Dėl Nacionalinės J.
Basanavičiaus premijos nuostatų naujos redakcijos projekto“ kreipėsi į
Ministrą Pirmininką S. Skvernelį, nes 2018-06-26 Vyriausybėje
įvykusiame tapinstituciniame pasitarime dėl Premijos nuostatų
tvirtinimo nebuvo atsižvelgta į EKGT ir KM išsakytus argumentus.
 2018-07-02 EKGT raštu Nr. S-195 „Dėl Nacionalinės Jono
Basanavičiaus premijos nuostatų projekto“, adresuotu KM, pritarė
Premijos nuostatų naujos redakcijos patikslintam projektui.
 2018-07-12 EKGT raštu Nr. S-199 „Dėl Etninės kultūros globos
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EKGT siūlymų ir sprendimų
realizacija
patvirtinta darbo grupė
Premijos nuostatų pakeitimo
projektui parengti, kurios
vadovas – kultūros
viceministras R.
Augustinavičius, nariai – N.
Balčiūnienė (EKGT), I.
Kezienė (KM), R. E.
Miliutienė (KM), J.
Rudzinskas (EKGT), L.
Sungailienė (LNKC), D.
Urbanavičienė (EKGT).

 KM birželio pradžioje
pateikė su EKGT suderintą
Premijos nuostatų naujos
redakcijos projektą tvirtinti
Vyriausybei.
 2018-06-27 Seimo KK
Premijos nuostatų derinimo
klausimą pasiūlė spręsti
EKGT, KM ir Vyriausybės
atstovų susitikimo metu
(posėdžio protokolas Nr. 121P-21).
 2018 m. liepos 4 d.
Vyriausybės nutarimu Nr. 644
„Dėl Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2017 m. rugpjūčio
2 d. nutarimo Nr. 640 „Dėl
Nacionalinės Jono

Tema

Suplanuoti darbai

Veiklos produktai1
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tarybos išrinktų kandidatų į Nacionalinės Jono Basanavičiaus premijos
komisiją“ kreipėsi į kultūros ministrę L. Ruokytę-Jonsson, pateikdama
EKGT išrinktus kandidatus į Nacionalinės J. Basanavičiaus premijos
komisiją.
 2018-10-22 EKGT atstovai dalyvavo Premijos skyrimo komisijos
posėdyje ir atrinko paraiškas dėl pretendentų Premijai gauti.
 2018-11-15 EKGT atstovai dalyvavo Premijos skyrimo komisijos
posėdyje ir išrinko Premijos laureatus.
 2018-11-23 Dzūkijos (Dainavos) tarybos posėdyje nutarta siūlyti po
Premijos įteikimo surengti Premijos laureatų pagerbimo ir jų darbų
pagarsinimo šventę Trakuose.
 2018-11-27 EKGT raštu Nr. S-296 „Dėl Nacionalinės Jono
Basanavičiaus premijos įteikimo“ kreipėsi į Seimo vicepirmininkę R.
Baškienę, KK pirmininką R. Karbauskį ir Laikinosios etninės kultūros
parlamentinės grupės pirmininką R. Šarknicką dėl Premijos įteikimo
vadovaujantis Vyriausybės patvirtintais Premijos nuostatais kartu su
kitomis Nacionalinėmis kultūros ir meno premijomis.
 2018-12-18 EKGT posėdyje pritarta Dzūkijos (Dainavos) tarybos
siūlymui Premijos laureatų pagerbimo šventę organizuoti Trakuose.

13.2. EKGT veiklą
reglamentuojančių
teisės aktų ir
logotipo
tobulinimas
13.3. Sprendimai
dėl EKGT
struktūros keitimų

 2018-01-23 EKGT posėdyje patvirtinta (išskyrus V skyrių) EKGT
darbo reglamento nauja redakcija.
 2018-02-20 EKGT posėdyje galutinai patvirtinta EKGT darbo
reglamento nauja redakcija.
 2018-09-18 EKGT posėdyje nutarta tobulinti dabartinio EKGT
logotipo dizainą.
 2018-02-20 EKGT posėdyje slaptu balsavimu EKGT pirmininko
pavaduotoju išrinktas Jonas Rudzinskas.
 2018-03-13 EKGT posėdyje pritarta esamo informacinių
technologijų priežiūros specialisto pareigybės keitimui vyr. specialisto
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Basanavičiaus premijos
įsteigimo ir Nacionalinės Jono
Basanavičiaus premijos
nuostatų patvirtinimo“
pakeitimo“ buvo patvirtinta
Premijos nuostatų nauja
redakcija.
 2018 m. rugsėjo 7 d.
įsakymu Nr. ĮV- 652 „Dėl
nacionalinės Jono
Basanavičiaus premijos
komisijos sudėties
patvirtinimo“ kultūros
ministras patvirtino Premijos
komisiją.
 2019-02-13 Premiją
laureatams įteikė Ministras
Pirmininkas S. Skvernelis,
kadangi prezidentūra atsisakė
teikti Premiją kartu su kitomis
Nacionalinėmis kultūros ir
meno premijomis Vasario 16ąją, nepaisydama Premijos
nuostatuose įtvirtintos
Premijos teikimo tvarkos.

Tema

Suplanuoti darbai

Veiklos produktai1

Neplaniniai darbai

lituanisto pareigybe, dviejų papildomų pareigybių (administracijos
direktoriaus ir užsienio lietuvių etninės kultūros globos) įsteigimui,
nutarta kreiptis į Seimo valdybą dėl didžiausio leistino pareigybių
skaičiaus padidinimo.
 2018-03-14 EKGT raštu Nr. S-74 „Dėl didžiausio leistino pareigybių
skaičiaus padidinimo Etninės kultūros tarybai“ kreipėsi į Seimo valdybą
su prašymu leisti padidinti 2 pareigybėmis didžiausią leistiną EKGT
administracijos pareigybių skaičių.
 2018-03-28 EKGT pirmininkė D. Urbanavičienė pateikė prašymą
Seimo KK posėdžiui teikti siūlymą Seimo valdybai dėl papildomų 2
EKGT pareigybių patvirtinimo.
 2018-03-29 EKGT raštu Nr. S-92 „Dėl didžiausio leistino pareigybių
skaičiaus padidinimo Etninės kultūros tarybai“ kreipėsi į Seimo KK su
prašymu leisti padidinti 2 pareigybėmis didžiausią leistiną EKGT
administracijos pareigybių skaičių.
 2018-04-10 EKGT posėdyje pritarta EKGT administracijos
struktūros ir etatų sąrašo keitimui.
 2018-04-11 EKGT pirmininkė D. Urbanavičienė pasisakė Seimo
Valdybos posėdyje dėl papildomų 2 EKGT pareigybių poreikio.
 2018-05-03 EKGT posėdyje nutarta pakeisti EKGT administracijos
struktūrą įkuriant du skyrius – Strateginio planavimo ir bendrųjų reikalų;
Užsienio lietuvių ir etnografinių regionų.
 2018-05-14 EKGT raštu Nr. S-1410 „Dėl Etninės kultūros globos
tarybos sudėties pakeitimo“ kreipėsi į Seimo KK su prašymu vietoj V.
Ališausko teikti tvirtinti naują narį P. Kalnių.
 2018-05-23 Seimo KK posėdyje EKGT pirmininkė D. Urbanavičienė
pasisakė dėl EKGT sudėties pakeitimo ir Katalikų akademijos siūlomo
kandidato dr. P. Kalniaus.
 2018-10-15 EKGT raštu Nr. S-253 „Dėl Etninės kultūros globos
tarybos sudėties pakeitimo“ kreipėsi į Seimo KK, prašydama EKGT
sudėtyje VEKC atstovavusią M. Ričkutę jos prašymu pakeisti S.
Bakanovaite-Daugirdiene.
 2018-10-25 Seimo KK posėdyje EKGT pirmininkė D. Urbanavičienė
pasisakė dėl EKGT sudėties pakeitimo ir VEKC siūlomos kandidatės.
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 Seimo KK pateikė siūlymą
Seimo Valdybai padidinti
EKGT pareigybių didžiausią
leistiną skaičių 2
pareigybėmis.
2018-04-25 Seimo valdybos
sprendimas Nr. SV-S-698 „Dėl
didžiausio leistino EKGT
valstybės tarnautojų ir
darbuotojų, dirbančių pagal
darbo sutartis ir gaunančių
darbo užmokestį iš valstybės
biudžeto ir valstybės pinigų
fondų, pareigybių skaičiaus“,
patvirtintas pareigybių skaičius
– 14.
 Seimo KK posėdyje
pritarta EKGT prašymui ir
nuspręsta teikti Seimo
nutarimo „Dėl Etninės
kultūros globos tarybos
sudėties“ pakeitimo projektą.
 P. Kalnius patvirtintas
EKGT nariu Seimo 2018-0531 nutarimu Nr. XIII-1225.
 2018-10-25 Seimo KK
posėdyje pritarta EKGT

Tema

Suplanuoti darbai

Veiklos produktai1

Neplaniniai darbai

 2018-11-20 EKGT pirmininkė D. Urbanavičienė dalyvavo Seimo
KK posėdyje dėl EKGT sudėties pakeitimo.

13.4. Siekiai gauti
EKGT patalpas
panaudos
pagrindais

13.5. Pranešimai
tarptautiniuose
renginiuose
atstovaujant EKGT



2018-04-04 EKGT raštu Nr. S-98 „Dėl patalpų panaudos sutarties“
kreipėsi į Seimo kanclerę D. Raudonienę su prašymu panaudos
pagrindais perduoti administracinės paskirties patalpas, esančias
Gedimino pr. 60, EKGT neatlygintinai valdyti ir naudotis 5 metų
laikotarpiui.
 2018-04-09 EKGT pirmininkė D. Urbanavičienė dalyvavo Seimo
valdybos posėdyje ir paaiškino EKGT prašymą dėl patalpų suteikimo
EKGT panaudos pagrindais.
 2018-04-19 EKGT raštu Nr. S-122 „Dėl patalpų suteikimo
panaudos pagrindais“ kreipėsi į Seimo KK su prašymu Gedimino pr. 60
esančias patalpas panaudos pagrindais perduoti EKGT neatlygintinai
valdyti ir naudotis 5 metų laikotarpiui.
 2018-11-09 EKGT raštu Nr. S-283 „Dėl patalpų suteikimo
panaudos pagrindais“ kreipėsi į VĮ Turto banką su prašymu suteikti
EKGT panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis
valstybei nuosavybės teise priklausančias patalpas.

 2018-09-12 EKGT raštu Nr. S-236 „Dėl bendradarbiavimo rengiant
konferenciją“ kreipėsi į Europos moterų vadybos tobulinimo tarptautinio
tinklo Lietuvos padalinio prezidentę A. Gaivenienę su pasiūlymu
prisidėti prie konferencijos „Įmonių socialinė atsakomybė:
įsipareigojimas ar tvari lyderystė?“ organizavimo pristatant Lietuvos
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prašymui ir nuspręsta teikti
Seimo nutarimo „Dėl Etninės
kultūros globos tarybos
sudėties“ pakeitimo projektą.
 S. BakanovaitėDaugirdienė patvirtinta EKGT
nare Seimo 2018-11-22
nutarimu Nr. XIII-1677.
 Seimo valdyba atidėjo
EKGT prašymo suteikti
panaudos pagrindais patalpas
svarstymą.

 VĮ Turto bankas atsakė
2018-11-22 raštu Nr.(15.5-1)SK4-15204 informuodamas,
kad patalpų, tenkinančių
EKGT kriterijus, šiuo metu
Vilniaus mieste nėra.

Tema

Suplanuoti darbai

Veiklos produktai1

Neplaniniai darbai

etninę kultūrą.
 2018-10-07 EKGT pirmininkė D. Urbanavičienė dalyvavo Europos
moterų vadybos tobulinimo tarptautinio tinklo (EWMD) surengtoje
konferencijoje „Įmonių socialinė atsakomybė: įsipareigojimas ar tvari
lyderystė?“ ir konferencijos dalyviams pristatė Lietuvos etninę kultūrą.
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2. EKGT SIŪLYMAI DĖL TEISĖS AKTŲ, JŲ PROJEKTŲ TOBULINIMO IR
PARENGIMO
2.1. EKGT SIŪLYMAI DĖL TEISĖS AKTŲ PROJEKTŲ
Etninės kultūros globos taryba pateikė šiuos siūlymus dėl 6 teisės aktų projektų:
1. Atnaujinto užsienio lietuvių įsitraukimo į valstybės gyvenimą modelio projektas (EKGT
2018-02-21 raštas Nr. S-57, adresuotas URM).
2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Pasaulio lietuvių metų minėjimo 2019
metais plano patvirtinimo“ projektas (EKGT 2018-06-08 raštas Nr. S-178 „Dėl Pasaulio lietuvių
metų minėjimo programos įgyvendinimo priemonių“, adresuotas URM; EKGT raštai 2018-09-03 S235 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Pasaulio lietuvių metų minėjimo 2019
metais plano patvirtinimo“ projekto derinimo“, adresuotas URM).
3. Lietuvos Respublikos vardų ir pavardžių rašymo dokumentuose įstatymo projektas Nr.
XIIP-3796 (EKGT 2018-04-16 raštas Nr. S-109 „Dėl Lietuvos Respublikos piliečių asmenvardžių
rašybos nelietuviškais rašmenimis“, adresuotas Seimo KK ir ŠMK).
4. Nacionalinės Jono Basanavičiaus premijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2017 m. rugpjūčio 2 d. nutarimu Nr. 640, pakeitimo projektаs (EKGT 2018-05-07
raštas Nr. S-135 „Dėl Kultūros ministerijos pateikto Nacionalinės J. Basanavičiaus premijos
nuostatų projekto“, adresuotas KM; EKGT 2018-07-02 raštas Nr. S-195 „Dėl Nacionalinės Jono
Basanavičiaus premijos nuostatų projekto“, adresuotas KM).
5. Regionų kultūros finansavimo modelis (EKGT 2018-05-08 raštas Nr. S-137 „Dėl siūlymų
regionų kultūros finansavimo modeliui“, adresuotas LKT).
6. 2019 m. Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamų projektų teikimo gairių projektas
(EKGT 2018-07-19 raštas Nr. S-212 „Dėl 2019 m. Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamų
projektų teikimo gairių projekto“, adresuotas Seimo KK pirmininkui R. Karbauskiui, Kultūros
ministrei. L. Ruokytei-Jonsson, LKT pirmininkei D. Urbanavičienei).
7. Lietuvos Respublikos etninės kultūros valstybinės globos pagrindų įstatymo keitimo
projektas XIIIP-2634 (EKGT 2018-10-31 raštas Nr. S-278 „Dėl Etninės kultūros valstybinės globos
pagrindų įstatymo keitimo projekto XIIIP-2634“, adresuotas Seimo KK).
8. Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimuo
juo įstatymo Nr. VII-729 5, 6, 10, 12, 14, 15, 19, 20, 21, 24 straipsnių pakeitimo ir 18 straipsnio
pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektas Nr. XIIIP-2622 (EKGT 2018-11-12 raštas Nr. S-284
„Dėl Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto posėdžio“, adresuotas Seimo VVSK; EKGT
2018-11-19 raštas Nr. S-293 „Dėl galimybės panaudos pagrindais suteikti patalpas etninės kultūros
subjektų veiklai“, adresuotas Seimo AK).
2.2. EKGT SIŪLYMAI DĖL ESAMŲ TEISĖS AKTŲ TOBULINIMO
Etninės kultūros globos taryba pateikė šiuos siūlymus dėl 10 esamų teisės aktų tobulinimo:
1. Simono Daukanto atmintinų metų 2018-aisiais minėjimo plano projektas (EKGT 201801-08 raštas Nr. S-1 „Dėl Simono Daukanto atmintinų metų programos rengimo“, adresuotas LRV;
EKGT 2018-01-30 raštas Nr. S-34 „Dėl Simono Daukanto atmintinų metų minėjimo plano“,
adresuotas KM).
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2. Studijų krypčių ir krypčių grupių, pagal kurias vyksta studijos aukštosiose mokyklose,
sąrašas, patvirtintas 2016-12-01 švietimo ir mokslo ministro įsakymu Nr. V-1075 „Dėl studijų
krypčių ir krypčių grupių, pagal kurias vyksta studijos aukštosiose mokyklose, sąrašo, jo keitimo
tvarkos, kvalifikacinių laipsnių sąrangos ir studijų programų pavadinimų sudarymo principų
patvirtinimo“ (EKGT 2018-04-09 raštas Nr. S-101 „Dėl lituanistikos prioriteto užtikrinimo bei
etnologijos ir folkloristikos studijų krypties grąžinimo“, adresuotas Seimo ŠMK, KK ir laikinajai
Etninės kultūros grupei).
3. Nacionalinės Jono Basanavičiaus premijos nuostatai, patvirtinti 2017-08-02 Vyriausybės
nutarimu Nr. 640 „Dėl Nacionalinės Jono Basanavičiaus premijos įsteigimo ir Nacionalinės Jono
Basanavičiaus premijos nuostatų patvirtinimo“ (EKGT 2018-02-02 raštas Nr. S-48 „Dėl
Nacionalinės Jono Basanavičiaus premijos nuostatų suderinimo su Etninės kultūros globos taryba“,
adresuotas Seimo KK).
4. Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamų projektų teikimo gairės, patvirtintos 201808-20 kultūros ministro įsakymu Nr. ĮV-629 „Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2017 m.
rugpjūčio 25 d. įsakymo Nr. 904 „Dėl Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamų projektų
teikimo gairių patvirtinimo“ pakeitimo“ (EKGT 2018-09-12 raštas S-235 „Dėl 2019 m. Kultūros
rėmimo fondo lėšomis finansuojamų projektų teikimo gairių“, adresuotas Seimo KK pirmininkui R.
Karbauskiui).
5. Seimo 2018-05-31 nutarimas Nr. XIII-1225 „Dėl Letuvos Respublikos Seimo 2017 m.
gruodžio 15 d. nutarimo Nr. XIII-887 „Dėl Etninės kultūros globos tarybos sudėties“ (EKGT 201805-14 raštai „Dėl EKGT sudėties pakeitimo“ Nr. S-140 ir 2018-05-14 raštas Nr. S-140, adresuoti
Seimo KK).
6.

„Dėl EKGT sudėties pakeitimo“ (EKGT 2018-10-15 raštas Nr. S-253, adresuotas Seimo

KK).
7. Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 2 priedas „Valstybės ir savivaldybių
institucijų ir įstaigų skirstymo į grupes kriterijai“ (EKGT 2018-10-29 raštas Nr. S-274 „Dėl EKGT
perkėlimo į II institucijų ir įstaigų grupę“, adresuotas Seimo KK).
8. Lietuvos Respublikos valstybės politikų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo
įstatymas (EKGT 2018-10-29 raštas Nr. S-275 „Dėl EKGT valstybės pareigūnų darbo
apmokėjimo“, adresuotas Seimo KK).
9. Lietuvos Respublikos atmintinų dienų įstatymas (EKGT 2018-11-14 raštas Nr. S-286 „Dėl
atmintinų dienų įstatymo naujos redakcijos projekto“, adresuotas Seimo Valstybės istorinės
atminties komisijai).
10. Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas (EKGT 2018-12-03 raštas Nr. S-299
„Dėl savivaldybių funkcijos užtikrinti etninės kultūros valstybinę globą reglamentavimo“,
adresuotas Seimo KK ir VVSK).
2.3. EKGT SIŪLYMAI DĖL NAUJŲ TEISĖS AKTŲ RENGIMO
Etninės kultūros globos taryba pateikė šiuos siūlymus dėl 10 naujų teisės aktų parengimo:
1. 2019-ųjų metų paskelbimas Vietovardžių metais (EKGT 2018-01-10 raštas Nr. S-4 „Dėl
2019 metų paskelbimo Vietovardžių metais“, adresuotas Seimo KK, ŠMK, VVSK ir Valstybės
istorinės atminties komisijai).
2. Valstybinė Etninės kultūros plėtros programa 2019–2027 m. (EKGT 2018-02-02 raštas
Nr. S-47 „Dėl valstybinės Etninės kultūros plėtros programos 2019–2027 m. rengimo“, adresuotas
Seimo KK).
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3. Etninės kultūros plėtros valstybinės 2019–2027 metų programos koncepcija (EKGT
2018-09-20 raštas Nr. S-239 „Dėl Etninės kultūros plėtros valstybinės 2019–2027 metų programos
koncepcijos projekto“, adresuotas Seimo KK).
4. Etninės kultūros ugdymo samprata (EKGT 2018-04-10 raštas Nr. S-104 „Dėl Žvėryno
gimnazijos parengtos etninės kultūros ugdymo sampratos“ Vilniaus m. savivaldybės tarybai; 201806-12 raštas Nr. S-183 „Dėl etninės kultūros ugdymo sampratos“, adresuotas ŠMM).
5. Programos „Etninė kultūra ir tautodailė“ aprašas (EKGT 2018-04-20 raštas Nr. S-124,
adresuotas LKT).
6. Programos „Tęstiniai etninės kultūros ir tautodailės renginiai“ aprašas (EKGT 2018-0420 raštas Nr. S-124, adresuotas LKT).
7. Lietuvos moksleivių etninės kultūros olimpiados sąlygos (EKGT 2018-06-20 raštas Nr. S186 „Dėl etninės kultūros olimpiados organizavimo“, adresuotas ŠMM).
8. 2020-ųjų metų paskelbimas Tautodailės metais (EKGT 2018-12-10 raštas Nr. S-303 „Dėl
2020 metų paskelbimo Tautodailės metais“, adresuotas Seimo Valstybės istorinės atminties
komisijai).
2.4. EKGT PRIIMTI TEISĖS AKTAI
EKGT priėmė 11 teisės aktų:
1. Dėl 2018 metų kalendorinio veiklos plano patvirtinimo (2018-01-23 nutarimas TN-1).
2. Dėl 2018 metų Etninės kultūros tęstinumo ir kaitos tyrimų 2016–2022 metų programos
įgyvendinimo temų patvirtinimo (2018-01-23 nutarimas TN-2).
3. Dėl Etninės kultūros globos tarybos darbo reglamento patvirtinimo (2018-02-20 nutarimas
TN-3).
4. Dėl Etninės kultūros globos tarybos 2015 m. balandžio 14 d. nutarimo Nr. TN-4 „Dėl
Regioninių etninės kultūros globos tarybų sudėties patvirtinimo“ pakeitimo (2018-04-10 nutarimas
TN-4).
5. Dėl Bendrųjų regioninių etninės kultūros globos tarybų nuostatų patvirtinimo (2018-04-10
nutarimas TN-5).
6. Dėl Regioninės etninės kultūros globos tarybos tipinio darbo reglamento patvirtinimo
(2018-04-10 nutarimas TN-6).
7. Dėl Etninės kultūros globos tarybos 2018 m. balandžio 10 d. nutarimo Nr. TN-4 „Dėl
Regioninių etninės kultūros globos tarybų sudėties patvirtinimo“ pakeitimo (2018-05-03 nutarimas
TN-7).
8. Dėl Etninės kultūros globos tarybos 2018 m. balandžio 10 d. nutarimo Nr. TN-4 „Dėl
Regioninių etninės kultūros globos tarybų sudėties patvirtinimo“ pakeitimo (2018-06-12 nutarimas
TN-8).
9. Dėl Etninės kultūros globos tarybos struktūros ir pareigybių sąrašo patvirtinimo (2018-0612 nutarimas TN-9).
10. Dėl Etninės kultūros globos tarybos 2018 m. balandžio 10 d. nutarimo Nr. TN-4 „Dėl
Regioninių etninės kultūros globos tarybų sudėties patvirtinimo“ pakeitimo (2018-09-18 nutarimas
TN-10).
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11. Dėl Etninės kultūros globos tarybos 2018 m. balandžio 10 d. nutarimo Nr. TN-4 „Dėl
Regioninių etninės kultūros globos tarybų sudėties patvirtinimo“ pakeitimo (2018-11-13 nutarimas
TN-11).
3. TYRIMAI, APKLAUSOS IR SĄVADAI
EKGT 2018 m. atliko 21 tyrimą:
1. Nematerialaus kultūros paveldo apsauga: tarptautinių ir nacionalinių juridinių dokumentų
taikymo Lietuvoje ir kitose šalyse patirtis (atliko doc. dr. Rimantas Astrauskas pagal Etninės
kultūros tęstinumo ir kaitos tyrimų 2016–2022 m. programą, toliau – EK tyrimų programa). Tyrimo
tikslas – išanalizuoti ir įvertinti tarptautinius ir nacionalinius juridinius įrankius (rekomendacijas,
konvencijas, įstatymus ir kt.), kuriais nustatoma nematerialaus kultūros paveldo – tradicinės žinijos
ir gebėjimų – valstybinė globa, įvertinti jų veiksmingumą ir taikymo ribojimus.
2. Raižių totorių etnokultūrinis palikimas (atliko prof. dr. Jonas Mardosa pagal EK tyrimų
programą). Tikslas – atskleisti Raižių totorių istorinę-demografinę bei kultūrinę raida remiantis
etnografine medžiaga bei istoriniais duomenimis.
3. Etnologijos krypties ir susijusių mokslo šakų projektų konkursinio finansavimo būklė
2013–2017 m. (atliko doc. dr. Gaila Kirdienė pagal EK tyrimų programą). Tikslas – atskleisti
priežastis, dėl kurių sumažėjo etnologijos (kultūrinės antropologijos), folkloristikos ir susijusių
mokslų projektų finansavimas humanitarinių ir socialinių mokslo projektų konkursinio finansavimo
kontekste.
4. Regioninės veiklos raiška XX a. pradžioje (atliko dr. Alma Ragauskaitė pagal EK tyrimų
programą). Tikslas – identifikuoti regioninės savimonės raidos teritorinę raišką.
5. Etninės kultūros sklaidos Lietuvos regioninėje (vietinėse) televizijoje vertinimas: regioninių
televizijų asociacijos atvejo analizė (atliko dr. Dovilė Kulakauskienė ir dr. Andželika BylaitėŽakaitienė pagal EK tyrimų programą). Tikslas – įvertinti etninės kultūros sklaidą Lietuvos
regioninėje televizijoje.
6. Etnologijos studijos ir etninės kultūros specialistų rengimas Lietuvoje Europos Sąjungos
šalių kontekste (atliko doc. dr. Laimutė Anglickienė ir doc. dr. Dalia Senvaitytė). Tikslas –
išnagrinėti etnologijos studijų ir etninės kultūros specialistų rengimo situaciją Lietuvoje Europos
Sąjungos šalių kontekste.
7. Etninės kultūros temos ugdymo programose (atliko Rūta Čėsnienė ir Asta Valiukevičienė
pagal EK tyrimų programą). Tikslas – išsiaiškinti, kiek dabartinės bendrosios ugdymo programos
užtikrina etnokultūrinio ugdymo efektyvumą.
8. Tradicinė dailidystė Lietuvoje (atliko dr. Rasa Bertašiūtė pagal EK tyrimų programą).
Tikslas – ištirti tradicinės dailidystės būklę Lietuvoje.
9. Utenos krašto armonikų meistrai ir jų darbo armonikos (atliko Raimondas Garsonas pagal
EK tyrimų programą). Tikslas – tęsti Peterburgo armonikų gyvavimo tradicijas Utenoje; rengti
Utenos rajono nematerialaus kultūros paveldo sąvadą.
10.
Tradicinių švenčių tęstinumas ir kaita lietuvių bendruomenėse užsienio šalyse (atliko
Giedrė Barkauskaitė pagal EK tyrimų programą). Tikslas – išnagrinėti užsienio lietuvių
bendruomenėse vykstančias tradicines šventes ir apibūdinti jų tęstinumą bei pokyčius.
11. Apklausa dėl bendrųjų etninės kultūros ugdymo programų įgyvendinimo (atliko EKGT
specialistai Vilniaus, Kauno mieste bei etnografiniuose regionuose). Tikslas – išsiaiškinti, kaip
savivaldybėse veikiančios mokyklos, vykdančios pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas,
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įgyvendina BUP 121 ir 139 punktus, kokias konkrečiai pasirinko etninės kultūros ugdymo formas,
įvardytas pagrindinio ir vidurinio ugdymo etninės kultūros bendrosiose programose.
Papildomai EKGT administracija atliko tyrimus ne pagal EK tyrimų programą:
12. 2015–2017 m. LKT skirtų lėšų bei paremtų projektų pagal kultūros ir meno sritis
palyginimas (duomenų suvestinė-lentelė, atliko Dalia Urbanavičienė).
13. 2017 m. ir 2018 m. pirmaisiais finansavimo etapais skirtų lėšų pagal sritis ir programas
palyginimas (duomenų suvestinė-lentelė, atliko Dalia Urbanavičienė).
14. 2018 m. pirmame finansavimo etape paremtų ir neparemtų projektų palyginimas pagal
vertinimo balus (duomenų suvestinė-lentelė, atliko Dalia Urbanavičienė).
15. Etninės kultūros sąvoka ir santykis su nacionaline kultūra, profesionaliuoju menu bei
mėgėjų menu (tyrimą atliko Dalia Urbanavičienė) ir Etninės kultūros, profesionaliojo meno ir
nacionalinės kultūros bei mėgėjų meno santykis Lietuvoje (schema, atliko D. Urbanavičienė ir A.
Daraškevičienė).
16. 2017 m. ir 2018 m. skirtų lėšų pagal sritis palyginimas (duomenų suvestinė-lentelė, atliko
Dalia Urbanavičienė).
17. 2017 m. ir 2018 m. pirmaisiais finansavimo etapais skirtų lėšų pagal sritis ir programas
palyginimas (duomenų suvestinė-lentelė, atliko Dalia Urbanavičienė).
18. 2018 m. pirmame finansavimo etape paremtų ir neparemtų projektų palyginimas pagal
vertinimo balus (duomenų suvestinė-lentelė, atliko Dalia Urbanavičienė).
19. Kultūros ir meno sritims 2015–2019 m. LKT skirtų lėšų bei paremtų projektų palyginimas
(duomenų suvestinė-lentelė, atliko Dalia Urbanavičienė).
20. Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamos programos 2018–2019 m. (duomenų
suvestinė-lentelė, atliko Dalia Urbanavičienė).
21. Kultūros ir meno sritims (tarp jų ir 2 programoms) 2018 m. LKT realiai skirtų lėšų ir
viešai deklaruotų skirtų lėšų skirtumas (duomenų suvestinė-lentelė, atliko Dalia Urbanavičienė).
EKGT 2018 m. atliko 7 apklausas:
1. Vilniaus m. švietimo įstaigų apklausa Dėl bendrųjų etninės kultūros ugdymo programų
įgyvendinimo.
2. Kauno m. švietimo įstaigų apklausa Dėl bendrųjų etninės kultūros ugdymo programų
įgyvendinimo.
3. Žemaitijos regiono švietimo įstaigų apklausa Dėl bendrųjų etninės kultūros ugdymo
programų įgyvendinimo.
4. Aukštaitijos regiono švietimo įstaigų apklausa Dėl bendrųjų etninės kultūros ugdymo
programų įgyvendinimo.
5. Dzūkijos (Dainavos) regiono švietimo įstaigų apklausa Dėl bendrųjų etninės kultūros
ugdymo programų įgyvendinimo.
6. Suvalkijos (Sūduvos) regiono švietimo įstaigų apklausa Dėl bendrųjų etninės kultūros
ugdymo programų įgyvendinimo.
7. Mažosios Lietuvos regiono švietimo įstaigų apklausa Dėl bendrųjų etninės kultūros
ugdymo programų įgyvendinimo.
EKGT 2018 m. sudarė 5 sąvadus:
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1. Advento laikotarpio kalendorinės lietuvių folkloro bei postfolkloro dainos (grojaraštis,
paskelbtas EKGT svetainėje, žr. http://www.ekgt.lt/naujienos/siemet-kaledos--su-tradicinelietuviska-muzika.html ).
2. Kalėdų laikotarpio kalendorinės lietuvių folkloro bei postfolkloro dainos (grojaraštis,
paskelbtas EKGT svetainėje, žr. http://www.ekgt.lt/naujienos/siemet-kaledos--su-tradicinelietuviska-muzika.html ).
3. Tautinio drabužio gamintojai ir ekspertai (kontaktų ir kitų duomenų suvestinė, paskelbta
EKGT svetainėje, žr. http://www.ekgt.lt/svarbu/tautinio-drabuzio-ekspertai-ir-gamintojai/ ).
4. Įdomiausi etnorenginiai Lietuvoje (nuolat pildomas renginių aprašų su nuotraukomis
rinkinys, paskelbtas EKGT svetainėje, žr. http://www.ekgt.lt/svarbu/idomiausi-etnorenginiailietuvoje/ ).
5. Lietuvos legendinės vietos (vietovių aprašų su nuotraukomis rinkinys, ruošiamas skelbimui
EKGT svetainėje) .
4. EKGT SURENGTI AR INICIJUOTI RENGINIAI, AKCIJOS
Bendradarbiaudamos su partneriais, EKGT ir regioninės tarybos surengė 6 konferencijas, 1
spaudos konferenciją, 2 seminarus, 1 etnokultūros puoselėtojų pagerbimo renginį, 1 tarmių
populiarinimo renginį, 2 konkursus, 2 visuomenines akcijas, inicijavo ir organizavo Lietuvos
mokinių etninės kultūros olimpiadą 22 savivaldybėse. EKGT būstinėje surengtos 2 parodos.
1. EKGT Žemaitijos taryba prisidėjo organizuojant Norberto Vėliaus 80-osioms gimimo
metinėms paminėti skirtą konferenciją „Sekam Norberto Vėliaus keliais“, kuri vyko 2018 m.
balandžio 20 d. Šilalės r. Laukuvos kultūros centre.
2. 2018 m. gegužės 28 d. Seimo laikinoji Etninės kultūros grupė, EKGT ir Lietuvos etninės
kultūros ugdytojų sąjunga (toliau – LEKUS) surengė konferenciją „Etninės kultūros ugdymo
padėtis Lietuvoje ir siekiamybė“. Konferencija vyko Seimo Europos informacijos biure.
Konferencijoje parengtos rekomendacijos: dėl Švietimo ir mokslo ministerijos 2012 m. patvirtintų
pagrindinio ir vidurinio ugdymo etninės kultūros bendrųjų programų įgyvendinimo; dėl Etninės
kultūros ugdymo sampratos įteisinimo ir taikymo ilgosiose gimnazijose; dėl Lietuvos mokinių
etninės kultūros olimpiados įteisinimo ir organizavimo; dėl etnokultūrinio ugdymo pedagogų
rengimo inicijavimo ir strategijos dėl kvalifikacijos tobulinimo šioje srityje parengimo; dėl
privalomojo etninės kultūros dalyko įvedimo į pradinį ugdymą; dėl etnokultūrinio ugdymo plėtros
per neformalųjį ugdymą; dėl gerosios etnokultūrinio ugdymo patirties sklaidos; dėl etnokultūrinio
ugdymo metodinių priemonių leidybos ir sklaidos.
3. 2018 m. rugsėjo 22 d. Žemaitijos taryba surengė konferenciją „Lietuvos Didžiosios
Kunigaikštystės Kęstučio ir Birutės laikų kultūra“, kuri vyko Palangos gintaro muziejuje,
Palangoje. Konferencija skirta Baltų vienybei paminėti. Konferencijoje gilintasi į reikšmingas
Baltijos pajūrio gyventojų bei Lietuvos valstybės istorijos detales, analizuotos nūdienos
etnokultūros puoselėjimo problemos. Konferencijos dalyviai priėmė rezoliuciją, kurioje raginama
atverti visuomenei Birutės kalno koplyčią ir koplyčios interjerą suderinti stilistiniu požiūriu.
Konferencija užbaigta Birutės kalno papėdėje užkuriant Baltų vienybės ugnį.
4. 2018 m. spalio 12–13 dienomis Seime įvyko konferencija „Mūsų mokytojai –
Daukantas, Vydūnas“, skirta Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklų ir užsienio lietuviškų mokyklų
mokytojams, kurią inicijavo Seimas, ŠMM, UPC, EKGT, LLTI ir Lituanistų sambūris.
Konferencijos tikslas – įprasminti Europos paveldo metus, aptarti Simono Daukanto ir Vydūno
darbų ir idėjų aktualumą šiandienos mokyklai, visuomenei, pasidalyti naujausiais literatūros,
istorijos, kultūros tyrimais ir įžvalgomis, telkti akademinę ir mokytojų bendruomenę.
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5. 2018 spalio 24 d. Seimo spaudos konferencijų salėje įvyko EKGT inicijuota Seimo nario
Stasio Tumėno spaudos konferencija „Etnokultūrinio sąjūdžio ištakos“. Spaudos konferencijoje
dalyvavo Seimo narys Stasys Tumėnas, EKGT pirmininkė dr. Dalia Urbanavičienė, EKGT narės dr.
Daiva Vyčinienė ir Nijolė Balčiūnienė. Spaudos konferencijoje buvo siekiama atkreipti visuomenės
ir politikų dėmesį į folklorinių ansamblių, kraštotyrininkų bei žygeivių judėjimo reikšmę
išsivaduojant Lietuvai iš sovietinio režimo.
6. 2018 m. spalio 24 d. EKGT iniciatyva Seime įvyko konferencija „Etnokultūrinio
sąjūdžio ištakos, raida ir reikšmė“, skirta Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečiui ir folklorinio
judėjimo bei žygeivystės 50-mečiui. Konferenciją organizavo Seimo Kultūros komitetas ir EKGT.
Konferencijoje keltas tikslas – atkreipti visuomenės ir politikų dėmesį į folklorinių ansamblių,
kraštotyrininkų bei žygeivių judėjimo reikšmę išsivaduojant Lietuvai iš sovietinio režimo.
Konferencijoje pranešimus skaitė mokslininkai, tiriantys etnokultūrinio sąjūdžio ypatumus,
folklorinių ansamblių, žygeivių, kraštotyrininkų ir ramuviečių judėjimo pradininkai, aktyvūs
dalyviai. Aptarta šio judėjimo reikšmė ir prasmė Lietuvos istorijoje. Konferencijos dalyviai priėmė
rezoliuciją, kurioje raginama valstybiniu lygmeniu pripažinti etnokultūrinio judėjimo reikšmę ir
svarbą.
7. 2018 m. lapkričio 7 d. EKGT kartu su Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešąja
biblioteka ir Skuodo rajono savivaldybe surengė S. Daukantui pagerbti skirtą konferenciją. S.
Daukanto atmintinus metus žyminti konferencija „Simonas Daukantas, jo epocha ir Lietuvos
valstybės atkūrimo šimtmetis“ įvyko Skuodo meno mokykloje. Konferencijoje mokslininkai ir
visuomenės veikėjai dalinosi įžvalgomis apie S. Daukanto asmenybę ir jo kūrybinį palikimą. Vyko
kilnojamoji paroda „Simonui Daukantui 225. Laikas ir asmenybė“. Renginio dalyviai ir svečiai
galėjo susipažinti su S. Daukanto asmenybę ir jo veiklą pristatančiais leidiniais, tarp jų – naujausia
prof. dr. Giedriaus Subačiaus knyga „Simono Daukanto Rygos ortografija (1827–1834)“.
Konferencijos svečiai dalyvavo ir atidengiant S. Daukantui skirtą atminimo ženklą Gulbių kaime
(Bilionių sen., Šilalės r.), N. Vėliaus ir L. R. Ivinskio istoriniame etnokultūriniame pažinimo kelyje.
8. 2018 m. spalio 5 d. Kauno tautinės kultūros centre įvyko išplėstinis EKGT ir regioninių
tarybų posėdis-seminaras. Svarstyti aktualūs etninės kultūros globos klausimai: dėl etninės
kultūros ugdymo plėtros; dėl etninės kultūros projektų finansavimo iš Kultūros rėmimo fondo lėšų
per Lietuvos kultūros tarybą; dėl Etninės kultūros plėtros valstybinės programos 2019–2027 m.
rengimo. Tarptautinės mokytojų dienos proga už švietėjišką kultūrinę veiklą pagerbti įvairiose
švietimo srityse dirbantys etnokultūrininkai.
9. 2018 m. gruodžio 11 d. Telšių Žemaitės dramos teatre įvyko EKGT organizuotas
seminaras „Etnologijos mokslo, etnokultūrinio ugdymo ir specialistų rengimo aktualijos:
naujausių tyrimų duomenys“, kuriame pristatyta dalis tyrimų, atliktų 2018 m. pagal Etninės
kultūros globos tarybos vykdomą Etninės kultūros tęstinumo ir kaitos tyrimų 2016–2022 metų
programą.
10. 2018 m. gegužės 10 d. įvyko Žemaitijos etninės kultūros puoselėtojų pagerbimo
šventė, kurią surengė Žemaitijos taryba Jurbarko r. kaimo turizmo sodyboje „Dvaras Bebirva“ –
joje buvo pasveikinti ir apdovanoti 9 Žemaitijai nusipelnę visuomenės veikėjai ir kolektyvai.
11. 2018 m. gegužės 22 d. Žemaitijos taryba tarpininkavo organizuojant renginį
„Išsauguokem savasti, būda ė šnekta“ Užvenčio muziejuje, skirtą žemaičių kalbai, kultūrai ir jų
propagavimui. Renginį žemaičių kalba vedė Telšių kultūros centro režisierė A. Jakavičiūtė,
Žemaitijos tarybos narys Juozas Pabrėža pristatė savo knygą „Žemaičių gramatika ir rašyba“, vyko
EKGT specialistės S. Dacienės riešinių parodos atidarymas bei miestelio riboženklio „Užventis. Ož
Vėntuos, ož opės švėntuos“ atidarymo (šventinimo) ceremonija.
12. 2018 m. lapkričio 16 d. Žemaitijos taryba prisidėjo organizuojant Telšių rajono
priešmokyklinių įstaigų skaitymų žemaitiškai konkursą „Žemaitėjė, kuoki tu graži“, kuriame
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dalyvavo 12 vaikų iš trijų lopšelių-darželių, o laimėtojai buvo deleguoti dalyvauti Žemaitijos
regiono žemaitiškų skaitymų konkurse Skuode.
13. 2018 m. gruodžio 7 d. Žemaitijos tarybos iniciatyva vyko kasmetinis regioninis
moksleivių žemaičių kūrybos ir žemaitiškų skaitinių konkursas „Rokoukiamos ėr korkiam
žemaitėška“, skirtas Simono Daukanto 225-osioms gimimo metinėms (dalyvavo 37 moksleiviai iš
Žemaitijos).
14. 2018 m. gruodžio mėn., tarpininkaujant EKGT ir jos padaliniams regioninėms etninės
kultūros globos taryboms, 22 Lietuvos savivaldybėse įvyko Lietuvos moksleivių etninės kultūros
olimpiados pirmasis etapas. Šiuose renginiuose dalyvavo iš viso 258 moksleiviai (6–8 bei 9–12
klasių).
15. 2018 metais EKGT būstinėje surengtos 2 parodos. Balandžio–gegužės mėn. veikė paroda
„Vilniaus skyriaus tautodailininkai – Lietuvos 100-mečiui“. Joje eksponuoti 18 Vilniuje gyvenančių
ir kuriančių tautodailininkų darbai. Liepos – gruodžio mėn. veikė Lietuvos tautodailininkų sąjungos
ir senųjų amatų klubo „Dvaro meistrai“ nario, drožėjo Algirdo Juškevičiaus medžio drožybos darbų
(Užgavėnių kaukių) paroda.
16. 2018 m. rugsėjo pradžioje EKGT regioninės tarybos dalyvavo rengiant pilietinę akciją
„Baltų sąšauka“. EKGT socialiniuose tinkluose kreiptasi į Lietuvos visuomenę bei Pasaulio
lietuvių bendruomenę raginant aktyviai dalyvauti Šiaulių gamtos ir kultūros paveldo apsaugos
klubo „Aukuras“ organizuojamoje baltų vienybę simbolizuojančios ugnies užkūrimo akcijoje.
EKGT regioninių tarybų nariai daugelyje Lietuvos vietų buvo baltų vienybės ugnies užkūrimo
iniciatoriai.
17. 2018 m. gruodžio mėn. EKGT surengė postfolkloro kalendorinių dainų populiarinimo
akciją – kreipėsi į Lietuvos savivaldybes, prekybos centrus, radijo stotis ir kai kuriuos restoranus
kviesdama advento ir Kalėdų laikotarpiu transliuoti kalendorines lietuvių postfolkloro dainas.
Remiantis EKGT ekspertų rekomendacijomis buvo parengtas ir išplatintas šių dainų sąrašas. Į šią
EKGT iniciatyvą atsiliepė Vilniaus kultūros centras, prekybos tinklai „Maxima“, „Senukai“, kai
kurios savivaldybės.
5. REKOMENDACIJOS IR PADĖKOS
EKGT 2018 metais iš viso pateikė 5 rekomendacijas:
1. Dėl projekto „Šimtmečio kultūros paveldas“ (EKGT 2018-03-01 raštas Nr. S-61,
adresuotas LKT).
2. Dėl Aukštaitijoje sėkmingiausiai dirbančių tradicinių amatininkų premijavimo
(Aukštaitijos tarybos 2018-10-24 rekomendacija, adresuota ŽŪM Kaimo verslo ir rinkų plėtros
agentūrai).
3. Dėl Trakų krašto tradicinių amatų centro pripažinimo 2018 m. geriausiu tradicinių amatų
centru Lietuvoje (EKGT 2018-10-30 raštas Nr. S-276, adresuotas ŽŪM Kaimo verslo ir rinkų
plėtros agentūrai).
4. Dėl Vytauto Daraškevičiaus fotoalbumo „Saulės ratu: lietuvių kalendorinių švenčių
tradicijos“ leidybos (EKGT 2018-02-27 raštas Nr. S-60, adresuotas LKT; EKGT 2018-12-27 raštas
Nr. S-308, adresuotas ŽŪM).
EKGT 2018 metais iš viso įteikė 48 padėkas:
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 Padėka Zanavykų muziejaus direktorei R. Vasaitienei „Zanavykų sueigoje“, surengtoje Vilniaus
mokytojų namuose 2018-01-26.
 Padėka Šiaulių apskrities tautodailininkų darbų ir laimėjimų parodoje 2018-03-24.
 9 padėkos Žemaitijos visuomenės veikėjams ir kolektyvams Žemaitijos tarybos surengtoje
Žemaitijos etninės kultūros puoselėtojų pagerbimo šventėje, vykusioje Jurbarko r. kaimo turizmo
sodyboje „Dvaras Bebirva“ 2018-05-10).
 3 padėkos UAB „Utenos Indra“ jubiliejaus proga 2018-05-24.
 Padėka Zanavykų muziejaus 90-mečio šventėje 2018-06-21.
 5 padėkos esamiems ir buvusiems vadovams „Ratilio“ 50-mečio proga 2018-06-16.
 Padėka EKGT veikusios parodos „Vilniaus skyriaus tautodailininkai – Lietuvos 100-mečiui“
rengėjai 2018-06-18.
 Padėka V. Daraškevičiui per jo fotografijų parodos „Saulės ratu“ atidarymą 2018-06-28.
 2 padėkos Žemaitijos tarybos surengtoje Baltų vienybės dienai skirtoje konferencijoje „Lietuvos
Didžiosios Kunigaikštystės Kęstučio ir Birutės laikų kultūra“ Palangos gintaro muziejuje 2018-0922.
 10 padėkų Kauno etninės kultūros puoselėtojams išplėstiniame EKGT ir regioninių tarybų
atstovų posėdyje-seminare Kaune 2018-10-05.
 Padėka Bijotų liaudiškos muzikos kapelai „Bijotaičiai“ 10-mečio proga 2018-10-26.
 7 padėkos Šilalės r. savivaldybės, Bilionių seniūnijos, kaimo bendruomenės atstovams ir Skuode
vykusios konferencijos „Simonas Daukantas, jo epocha ir Lietuvos valstybės atkūrimo
šimtmetis“ dalyviams 2018-11-07.
 6 padėkos už bendradarbiavimą kuriant Mažosios Lietuvos herbą Klaipėdos miesto, Neringos,
Pagėgių, Jurbarko r., Šilutės r., Tauragės r. merams Tilžės akto 100-mečio proga 2018-11-31.

6. BENDRADARBIAVIMAS SU VALSTYBĖS VALDYMO IR KITOMIS VALSTYBĖS
INSTITUCIJOMIS, NEVYRIAUSYBINĖMIS ORGANIZACIJOMIS

6.1. BENDRADARBIAVIMAS SU LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMU
EKGT teikė Seimui įvairius siūlymus:
 Dėl valstybinės Etninės kultūros plėtros 2019–2027 m. programos rengimo (2018-02-02
raštas Nr. S-47) ir EKGT parengto Programos koncepcijos projekto (2018-09-20 raštas Nr. S-239);
 Dėl LKT skiriamo finansavimo etninės kultūros projektams (2018-03-08 raštas Nr. S-68;
2018-07-19 raštas Nr. S-212; 2018-09-12 raštas Nr. S-235);
 Dėl savivaldybių funkcijos užtikrinti etninės kultūros valstybinę globą reglamentavimo
(2018-12-03 raštas Nr. S-299);
 Dėl galimybės panaudos pagrindais suteikti patalpas etninės kultūros subjektų veiklai
(2018-10-31 raštas Nr. S-278; 2018-11-12 raštas Nr. S-284; 2018-11-19 raštas S-293);
 Dėl Nacionalinės Jono Basanavičiaus premijos nuostatų keitimo derinant su EKGT (201802-02 raštas Nr. S-48; 2018-03-05 raštas Nr. 64; 2018-06-26 raštas Nr. S-191), dėl Nacionalinės
Jono Basanavičiaus premijos įteikimo (2018-11-27 raštas Nr. S-296);
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 Dėl lituanistikos prioriteto užtikrinimo bei etnologijos ir folkloristikos studijų krypties
grąžinimo (2018-10-23 raštas Nr. S-270; 2018-04-09 raštas Nr. S-101);
 Dėl Lietuvos Respublikos piliečių asmenvardžių rašybos nelietuviškais rašmenimis (201804-16 raštas Nr. S-109);
 Dėl 2019 metų paskelbimo Vietovardžių metais (2018-01-10 raštas Nr. S-4);
 Dėl 2020 metų paskelbimo Tautodailės metais (2018-12-10 raštas Nr. S-303);
 Dėl EKGT parengto Atmintinų dienų įstatymo naujos redakcijos projekto (2018-11-19
raštas Nr. S-286);
 Dėl Seimo nario Vytauto Kernagio pasiūlymo nustatyti Lietuvos radijo stotims
nacionalinių kūrinių kvotą (2018-10-29 raštas Nr. S-273);
 Dėl konferencijų etninės kultūros klausimais surengimo Seime (2018-05-22 raštas Nr. S165; 2018-09-12 raštas Nr. S-237);
 Dėl Etninės kultūros valstybinės globos pagrindų įstatymo vertimo (2018-06-20 raštai Nr.
S-187 ir Nr. S-189);
 Dėl EKGT sudėties pakeitimo (2018-05-14 raštas Nr. S-1410; 2018-10-15 raštas Nr. S253);
 Dėl EKGT didžiausio leistino pareigybių skaičiaus padidinimo (2018-03-14 raštas Nr. S74; 2018-03-29 raštas Nr. S-92);
 Dėl patalpų panaudos pagrindais suteikimo EKGT (2018-04-04 raštas Nr. S-98; 2018-0419 raštas Nr. S-122; 2018-11-09 raštas Nr. S-283);
 Dėl EKGT perkėlimo į II institucijų ir įstaigų grupę remiantis Valstybės tarnybos įstatymo
2 priedu „Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų skirstymo į grupes kriterijai“ (2018-10-29
raštas Nr. S-274);
 Dėl EKGT valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo (2018-10-29 raštas Nr. S-275).
Sprendžiant šiuos klausimus bendradarbiauta su įvairiais Seimo komitetais bei kitais
padaliniais – Kultūros, Švietimo ir mokslo, Valstybės valdymo ir savivaldybių, Nacionalinio
saugumo ir gynybos, Kaimo reikalų, Audito komitetais, Seimo valdyba, laikinąja Etninės kultūros
grupe, Seimo ir Pasaulio lietuvių bendruomenės komisija. EKGT atstovai dalyvavo 18-oje šių
Seimo padalinių posėdžių ar susitikimų.
Bendradarbiaujant su Seimo komitetais ir nariais, EKGT iniciatyva Seime buvo surengtos 3
konferencijos: „Etninės kultūros ugdymo padėtis Lietuvoje ir siekiamybė“, „Etnokultūrinio
sąjūdžio ištakos, raida ir reikšmė“, spaudos konferencija „Etnokultūrinio sąjūdžio ištakos“.

Bendradarbiavimas su kitomis Seimui atskaitingomis institucijomis
Su Valstybine kultūros paveldo komisija buvo aptarti „Kultūros rėmimo fondo lėšomis
finansuojamų projektų teikimo gairėse 2019 m.“ įtvirtintos programos „Etninė kultūra ir kultūros
paveldas“ trūkumai, nutarta bendromis jėgomis siekti Gairių tobulinimo.
Atsiliepdama Valstybinės lietuvių kalbos komisijos kvietimą, EKGT pirmininkė įsitraukė į
darbo grupės Lietuvių kalbos politikos gairių įgyvendinimo priemonių planui 2018–2022 m.
parengti veiklą ir teikė siūlymus dėl tarmių išsaugojimo.
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EKGT kreipėsi į Lietuvos mokslo tarybą dėl duomenų apie humanitarinių ir socialinių mokslų
projektų finansavimą pateikimo (2018-10-04 raštas Nr. S-250) – šie duomenys buvo reikalingi
EKGT užsakymu atliekamam tyrimui.

6.2. BENDRADARBIAVIMAS SU LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTŪRA
IR JOS PADALINIAIS
EKGT narė N. Balčiūnienė parengė ir pristatė Prezidentūrai medžiagą dėl valstybinio
apdovanojimo Lenkijos lietuvių etninės kultūros draugijos pirmininkei A. Vaicekauskienei bei
Lydos lietuvių bendruomenės pirmininkei M. Mitiukevič.
EKGT pirmininkė D. Urbanavičienė ir Mažosios Lietuvos tarybos atstovai dalyvavo
Lietuvos heraldikos komisijos posėdyje, kuriame buvo diskutuojama dėl Mažosios Lietuvos herbo
projekto.

6.3. BENDRADARBIAVIMAS SU LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBE IR
MINISTERIJOMIS
EKGT kreipėsi į Vyriausybę šiais klausimais:
 Dėl Simono Daukanto atmintinų metų programos rengimo (2018-01-08 raštas Nr. S-1);
 Dėl Nacionalinės J. Basanavičiaus premijos nuostatų naujos redakcijos projekto (2018-0627 raštas Nr. S-192).
Bendradarbiavimas su Kultūros ministerija
EKGT kreipėsi į KM šiais klausimais:
 Dėl EKGT atstovo įtraukimo į Kultūros pagrindų įstatymo rengėjų grupę (2018-05-28
raštas Nr. S-173);
 Dėl Etninės kultūros tarybos sukūrimo įgyvendinant tarybų ir komisijų prie KM pertvarką
(2018-05-10 raštas Nr. S-138);
 Dėl Nacionalinės Jono Basanavičiaus premijos nuostatų naujos redakcijos rengimo (201803-09 raštai Nr. 70 ir Nr. 71; 2018-03-28 raštas Nr. S-91; 2018-05-07 raštas Nr. S-135; 2018-07-02
raštas Nr. S-195);
 Dėl EKGT išrinktų kandidatų į Nacionalinės Jono Basanavičiaus premijos komisiją (201807-12 raštas Nr. S-199);
 Dėl 2019 m. Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamų projektų teikimo gairių
projekto (2018-07-19 raštas Nr. S-212);
 Dėl etninės kultūros plėtros 2015–2018 m. veiksmų plano įgyvendinimo (2018-02-02
EKGT raštas Nr. S-49);
 Dėl Simono Daukanto atmintinų metų minėjimo plano (2018-01-30 raštas Nr. S-34);
 Dėl Vietovardžių metų minėjimo plano (2018-10-04 raštas Nr. S-248; 2018-10-15 raštas
Nr. S-256; 2018-12-04 raštas Nr. S-301).
Sprendžiant šiuos klausimus įvyko 5 EKGT susitikimai su KM vadovybe, dalyvauta KM
sudarytos darbo grupės 4 posėdžiuose.
Bendradarbiavimas su Švietimo ir mokslo ministerija
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bei jai pavaldžiomis institucijomis
EKGT kreipėsi į ŠMM šiais klausimais:
 Dėl Etninės kultūros ugdymo sampratos (2018-06-12 raštas Nr. S-183);
 Dėl privalomo etninės kultūros ugdymo pradinėse klasėse (2018-06-20 raštas Nr. S-188);
 Dėl Etninės kultūros olimpiados organizavimo (2018-06-20 raštas Nr. S-186).
Siekiant išspręsti šiuos klausimus įvyko EKGT ir ŠMM atstovų 2 susitikimai.
ŠMM, UPC, LMNŠC atstovai pakviesti dalyvauti EKGT organizuotoje konferencijoje
„Etninės kultūros ugdymo padėtis Lietuvoje ir siekiamybė“ 2018-05-28.
EKGT pirmininkė D. Urbanavičienė kartu su Lietuvos moksleivių neformaliojo švietimo
centru (LMNŠC) parengė Lietuvos mokinių etninės kultūros olimpiados sąlygas ir bendradarbiavo
organizuojant olimpiadą (2018-10-22 raštas Nr. S-268; 2018-10-26 raštas Nr. S-271).
EKGT kartu su ŠMM, Ugdymo plėtotės centru (UPC) ir kitais partneriais 2018 m. spalio 12–
13 d. Seime surengė konferenciją „Mūsų mokytojai – Daukantas, Vydūnas“.
Bendradarbiavimas su Žemės ūkio ministerija
EKGT kreipėsi į ŽŪM šiais klausimais:
 Dėl tautinio paveldo produktų įstatymo įgyvendinimo užtikrinimo reorganizuojant ŽŪM
struktūrą (2018-02-21 raštas Nr. S-56; 2018-06-07 raštas Nr. S-177);
 Dėl leidinio apie Lietuvos nacionalines augalų ir gyvūnų veisles (2018-06-11 raštas Nr. S180);
 Dėl Trakų krašto Tradicinių amatų centro (2018-10-30 raštas Nr. S-276);
 Dėl Kaziuko mugės dalies sertifikavimo suteikiant tradicinės mugės statusą (2018-04-09
raštas Nr. S-100);
 Dėl paramos skyrimo V. Daraškevičiaus fotoalbumo „Saulės ratu“ leidybai (2018-12-27
raštas Nr. S-308).
Sprendžiant TPP įstatymo įgyvendinimo klausimus, įvyko EKGT ir ŽŪM atstovų susitikimas,
EKGT atstovai dalyvavo TPP tarybos 3 posėdžiuose, TPP ekspertų 6 posėdžiuose, ŽŪM surengtoje
konferencijoje.
Sprendžiant Kaziuko mugės dalies sertifikavimo klausimą, EKGT iniciatyva buvo surengtas
tarpinstitucinis pasitarimas ŽŪM.
Bendradarbiavimas su Užsienio reikalų ministerija
EKGT kreipėsi į URM šiais klausimais:
 Dėl atnaujinto Užsienio lietuvių įsitraukimo į valstybės gyvenimą modelio kūrimo (201802-21 raštas Nr. S-58);
 Dėl Pasaulio lietuvių metų minėjimo plano rengimo (2018-06-08 raštu Nr. S-178; 2018-0903 raštu Nr. S-228).
Šiais klausimais 2018-03-06 įvyko EKGT Užsienio lietuvių darbo grupės ir URM atstovų
pasitarimas dėl lietuvių etninės tapatybės išsaugojimo emigracijoje.
Bendradarbiavimas su Finansų ministerija
EKGT kreipėsi į FM prašydama pateikti duomenis dėl Kultūros rėmimo fondo lėšų (2018-0614 raštas Nr. S-184).
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Kaip ir kasmet, EKGT teikė FM savo starteginių veiklos planų projektus bei kitus duomenis.

6.4. BENDRADARBIAVIMAS SU KITOMIS INSTITUCIJOMIS IR SAVIVALDYBĖMIS
Bendradarbiavimas su Lietuvos kultūros taryba (LKT)
EKGT kreipėsi į LKT šiais klausimais:
 Dėl LKT skiriamo finansavimo etninės kultūros projektams (2018-03-08 raštas Nr. S-68;
2018-04-20 raštas Nr. S-124; 2018-05-08 raštas Nr. S-137; 2018-07-19 raštas Nr. S-212);
 EKGT teikė rekomendaciją LKT dėl projekto, skirto V. Daraškevičiaus fotoalbumo „Saulės
ratu: lietuvių kalendorinių švenčių tradicijos“ leidybai (2018-02-27 raštas Nr. S-60);
 EKGT teikė rekomendaciją LKT dėl projekto „Šimtmečio kultūros paveldas“ (2018-03-01
raštas Nr. S-61).
Sprendžiant LKT skiriamo finansavimo etninės kultūros projektams klausimus, įvyko 6
EKGT ir LKT atstovų susitikimai.
Bendradarbiavimas su mokslo ir studijų institucijomis
Daugiausia buvo bendradarbiaujama su mokslo ir studijų institucijomis, kurios delegavo savo
atstovus į EKGT sudėtį 2018–2021 m. kadencijai: LLTI, LII, LMTA, KU, VDU, ŠU, LEU ir
LKMA.
Su mokslo ir studijų institucijomis bendradarbiauta šiais klausimais:
 Dėl lituanistikos prioriteto užtikrinimo, etnologijos ir folkloristikos grąžinimo į Studijų
krypčių sąrašą – šis klausimas buvo nagrinėjamas 2018-05-28 EKGT iniciatyva Seime surengtoje
konferencijoje „Etninės kultūros ugdymo padėtis Lietuvoje ir siekiamybė“ bei EKGT užsakymu
VDU atliktame tyrime „Etnologijos studijos ir etninės kultūros specialistų rengimas Lietuvoje
Europos Sąjungos šalių kontekste“.
 VU, Vilniaus kolegijos ir kitų mokslo ir studijų institucijų atstovai buvo pakviesti dalyvauti
EKGT iniciatyva Seime surengtoje konferencijoje „Etninės kultūros ugdymo padėtis Lietuvoje ir
siekiamybė“.
 EKGT kartu su LLTI ir kitais partneriais bendradarbiavo rengiant Seime konferenciją
„Mūsų mokytojai – Daukantas, Vydūnas“ 2018 spalio 12–13 d.
 EKGT nuo 2018 m. rugsėjo mėn. tapo partneriais su LMTA ir KU organizuojant pasaulinį
etnochoreologų simpoziumą, kuris įvyks 2020 m. Klaipėdoje.
Bendradarbiavimas su Lietuvos savivaldybėmis
Daugiausia bendradarbiauta su Lietuvos savivaldybėmis per jų atstovavimą EKGT
regioninėse tarybose – jose savo atstovus turi visų Lietuvos rajonų ir miestų (išskyrus Vilnių)
savivaldybės.
EKGT kreipėsi į savivaldybes šiais klausimais:
 2018 m. pirmajame ketvirtyje vyko EKGT regioninių tarybų prioritetų sklaida regionų
savivaldybėse;
 EKGT regioninių tarybų posėdžiuose analizuotos atskirų savivaldybių Etninės kultūros
plėtros programos;
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 Dėl bendrųjų etninės kultūros ugdymo programų įgyvendinimo savivaldybių mokyklose
kreiptasi į Lietuvos savivaldybių švietimo skyrius prašant pateikti informaciją (raštai 2018-05-23
Nr. S-166, 167, 168, 169, 170, 171).
 EKGT kreipėsi į Vilniaus m. savivaldybės tarybą dėl Vilniaus Žvėryno gimnazijos
parengtos etninės kultūros ugdymo sampratos patvirtinimo, šiuo klausimu EKGT pirmininkė D.
Urbanavičienė dalyvavo 2018-03-28 Vilniaus m. savivaldybės Kultūros, švietimo ir sporto komiteto
posėdyje, vėliau kreiptasi į Vilniaus m. tarybą (EKGT 2018-04-10 raštas Nr. Nr. S-104);
 EKGT regioninėms taryboms bendradarbiaujant su Lietuvos savivaldybėmis, 2018 m.
gruodžio mėn. 22 savivaldybėse įvyko Lietuvos mokinių etninės kultūros olimpiados I etapas;
 Į Vilniaus m. savivaldybę kreiptasi dėl Kaziuko mugės dalies sertifikavimo suteikiant
tradicinės mugės statusą (EKGT raštai 2018-04-09 Nr. S-100; 2018-07-05 Nr. S-196; 2018-11-26
Nr. S-295);
 Į Marijampolės savivaldybę EKGT kreipėsi dėl Marijampolės – Lietuvos kultūros sostinės
2018 m. – programos papildymo etninės kultūros renginiais (EKGT raštas 2018-04-04 Nr. S-97);
 Į Klaipėdos rajono savivaldybę EKGT kreipėsi siūlydama išsaugoti Klaipėdos rajono
pavadinimą (EKGT 2018-05-08 raštas Nr. S-136);
 Kartu su Skuodo r. savivaldybe EKGT 2018-11-07 surengė S. Daukantui pagerbti skirtą
konferenciją „Simonas Daukantas, jo epocha ir Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetis“;
 EKGT gruodžio mėn. pateikė savivaldybėms atrinktų postfolkloro lietuviškų kalėdinių
dainų garso įrašų sąrašą, kviesdama populiarinti lietuviškas kalėdines dainas savivaldybių
rengiamuose kalėdiniuose renginiuose (EKGT raštai 2018-11-26 Nr. S-294; 2018-11-27 Nr. S-297).
Bendradarbiavimas su kultūros įstaigomis
EKGT daugiausia bendradarbiavo su kultūros įstaigomis, kurios delegavo savo atstovus į
EKGT sudėtį 2018–2021 m. kadencijai – su LNKC, VEKC ir Lietuvos liaudies buities muziejumi.
Be to, regioninėse tarybose savo atstovus turi šios kultūros įstaigos: Mažosios Lietuvos
taryboje – Klaipėdos m. savivaldybės etnokultūros centras, Šilutės Hugo Šojaus kraštotyros
muziejus, Pagėgių savivaldybės kultūros centras, Pagėgių savivaldybės Martyno Jankaus muziejus,
Neringos savivaldybės Liudviko Rėzos kultūros centras, Klaipėdos r. Dovilų etnokultūros centras,
Mažosios Lietuvos istorijos muziejus, Jurbarko krašto kultūros centras, Tauragės kultūros centras;
Suvalkijos (Sūduvos) taryboje – Kalvarijos savivaldybės kultūros centras, Kauno rajono muziejus,
Lietuvos nacionalinio muziejaus J. Basanavičiaus gimtinė, Prienų krašto muziejus, Prienų kultūros
ir laisvalaikio centras, Kazlų Rūdos kultūros centras, Vilkaviškio krašto muziejus, Marijampolės
kultūros centras, Zanavykų muziejus, Kauno tautinės kultūros centras, Šakių rajono savivaldybės
Patašinės laisvalaikio salė; Dzūkijos (Dainavos) taryboje – Varėnos kultūros centras, Druskininkų
kultūros centras, Lazdijų krašto muziejus, Elektrėnų savivaldybės literatūros ir meno muziejus,
Trakų kultūros rūmai; Žemaitijos taryboje – Kelmės kultūros centras, Vėžaičių kultūros centras,
Rietavo savivaldybės kultūros centras, Šiaulių rajono savivaldybės Etninės kultūros ir tradicinių
amatų centras, Šiaulių miesto savivaldybės kultūros centras, Tauragės rajono savivaldybės kultūros
centras, Šiaulių „Aušros“ muziejus, Žemaičių dailės muziejus, Eržvilko kultūros centras;
Aukštaitijos taryboje – Jonavos krašto muziejus,, Joniškio istorijos ir kultūros muziejus, Kaišiadorių
krašto muziejus, Kauno r. Ramučių kultūros centras, Kupiškio kultūros centras, Molėtų krašto
muziejus, Panevėžio kraštotyros muziejus, Pasvalio krašto muziejus, Reškutėnų tradicinių amatų
centras, Ukmergės kultūros centras, Kupiškio etnografijos muziejus, Pakruojo kultūros centras,
Zarasų kultūros centras.
Kai kurie klausimai buvo atskirai aptariami su kai kuriomis kultūros įstaigomis:
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 Su LNKC direktoriumi S. Liausa 2018-05-17 įvyko EKGT pirmininkės D. Urbanavičienės
ir pirmininkės pavaduotojo J. Rudzinsko pasitarimas dėl bendradarbiavimo galimybių siekiant
etninės kultūros integravimo į rengiamą Kultūros pagrindų įstatymą bei kitais etninės kultūros
plėtros klausimais;
 Su Kauno tautinės kultūros centru bendradarbiauta rengiant jame 2018-10-05 išplėstinį
EKGT ir regioninių tarybų atstovų posėdį-seminarą.
 EKGT kreipėsi į Vilniaus kultūros centrą, pateikdama siūlomų lietuviškų kalėdinių dainų
grojaraščio sąrašą ir siūlydama šias dainas pasirinktinai įtraukti į Vilniaus kalėdinius renginius
(EKGT 2018-11-26 raštas Nr. S-294), vėliau tarpininkaudama dėl garso įrašų pateikimo iš AGATA;
 Su Klaipėdos etninės kultūros centru nuo 2018 m. rugsėjo mėn. EKGT bendradarbiauja dėl
pasaulinio etnochoreologų simpoziumo Klaipėdoje organizavimo 2020 m.
Bendradarbiavimas su nacionaliniais ir regioniniais parkais
Su nacionaliniais ir regioniniais parkais daugiausia bendradarbiauja EKGT regioninės
tarybos, kuriose šie parkai turi savo atstovus: Dzūkijos (Dainavos) taryboje – Dieveniškių istorinis
regioninis parkas, Dzūkijos nacionalinis parkas ir Čepkelių valstybinis gamtinis rezervatas;
Suvalkijos (Sūduvos) taryboje – Vištyčio regioninis parkas; Žemaitijos taryboje – Žemaitijos
nacionalinis parkas ir Varnių regioninis parkas; Aukštaitijos taryboje – Aukštaitijos nacionalinis
parkas ir Labanoro regioninis parkas, Mažosios Lietuvos taryboje – Rambyno regioninis parkas.
Bendradarbiavimas su žiniasklaidos institucijomis
Plėsdama postfolkloro kalendorinių dainų populiarinimo akciją, EKGT gruodžio mėnesį
kreipėsi į Lietuvos radijo stotis, kviesdama advento ir Kalėdų laikotarpiu transliuoti kalėdines
lietuvių postfolkloro dainas pagal EKGT ekspertų rekomendacijas parengtą dainų sąrašą.
EKGT kreipėsi į LRT šiais klausimais:
 Dėl pritarimo Seimo nario V. Kernagio siūlymui papildyti Visuomenės informavimo
įstatymą nustatant Lietuvos radijo stotims nacionalinių kūrinių kvotą (EKGT 2018-10-29 raštas Nr.
S-273);
 EKGT narė N. Balčiūnienė 2018-10-22 teikė interviu LRT laidai apie etnokultūrinio
sąjūdžio ir Liaudies dainų klubo įkūrimo 50-metį.
EKGT pirmininkė D. Urbanavičienė teikė interviu žiniasklaidai dėl EKGT inicijuotos
lietuviškų kalėdinių dainų populiarinimo akcijos: LNK laidai 2018-12-04 ir portalui „Lietuvos
žinios“ 2018-12-05.
6.5. BENDRADARBIAVIMAS SU NEVYRIAUSYBINĖMIS ORGANIZACIJOMIS
Su pagrindinėmis etninės kultūros srities nevyriausybinėmis organizacijomis EKGT nuolat
bendradarbiavo per jų deleguotus atstovus į EKGT sudėtį 2018–2021 m. kadencijai – su Lietuvių
etninės kultūros draugija, Lietuvos kraštotyros draugija, Lietuvos ramuvų sąjunga, LTS, LEKUS.
Su kitomis nevyriausybinėmis organizacijomis bendradarbiaujama per EKGT regionines
tarybas, į kurias delegavo savo atstovus nevyriausybinės organizacijos: Aukštaitijos taryboje –
Lietuvai pagražinti draugijos Panevėžio skyrius, Panevėžio romuva, Sėlių kultūros bendrija „Sėla“,
Lietuvos tautodailininkų sąjunga; Žemaitijos taryboje – Lietuvos tautodailininkų sąjunga, Šilalės
kraštiečių draugija; Mažosios Lietuvos taryboje – Šilutės kraštotyros draugija, lietuvininkų bendrija
„Mažoji Lietuva“; Suvalkijos (Sūduvos) taryboje – Sūduvos krašto mokslo, istorijos ir kultūros
draugija, Lietuvių etninės kultūros draugijos Kauno teritorinis padalinys, Marijampolės liaudies
menininkų klubas „Mūza“, Višakio Rūdos kaimo bendruomenė; Dzūkijos (Dainavos) taryboje –
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Lietuvos tautodailininkų sąjungos
Dzūkijos skyrius, Dzūkų kultūros draugija, Lietuvos
fotomenininkų sąjunga, asociacija „Vilniaus dzūkuliai“.
Ypač daug bendradarbiaujama su LEKUS, kurios atstovai įtraukti į EKGT sudarytą Švietimo
ir mokslo darbo grupę, EKGT kartu su LEKUS Seime surengė konferenciją „Etninės kultūros
ugdymo padėtis Lietuvoje ir siekiamybė“ 2018-05-28, kartu organizuoja Lietuvos moksleivių
etninės kultūros olimpiadą.
EKGT taip pat bendradarbiovo su atlikėjų teises atstovaujančia organizacija AGATA: aptarė
lietuviškų tradicinių dainų populiarinimo klausimą, tarpininkavo tarp AGATOS ir kitų institucijų bei
organizacijų suteikiant teisę transliuoti lietuvių folkloro ir postfolkloro kūrinius.
6.6. BENDRADARBIAVIMAS SU VERSLO ATSTOVAIS
Plėsdama postfolkloro kalendorinių dainų populiarinimo akciją, EKGT 2018 m. gruodžio
mėnesį kreipėsi į Lietuvos prekybos centrus bei kai kuriuos lietuviško maisto restoranus ir pakvietė
juos advento ir Kalėdų laikotarpiu transliuoti kalėdines lietuvių postfolkloro dainas pagal EKGT
ekspertų rekomendacijas parengtą dainų sąrašą.
Atskirai buvo bendradarbiauta su prekybos tinklo „Maxima“ vadybininkais:
 EKGT pirmininkė D. Urbanavičienė ir EKGT vyr. specialistė A. Daraškevičienė 2018-1123 susitiko su prekybos tinklo „Maxima“ atstovu spaudai P. Stoniu ir kitais vadybininkais dėl
lietuviškų kalėdinių dainų ir kitų lietuviškų tradicijų sklaidos „Maxima“ parduotuvėse, pateikė
EKGT atrinktų kalėdinių dainų garso įrašų sąrašą.
 Gruodžio mėn. EKGT specialistai „Maximos“ vadybininkams atrinko iš ŽŪM paskelbtos
TPP sertifikuotų gamintojų duomenų bazės medžio dirbinių, juostų, riešinių, pirštinių, kojinių,
žvakių, muilo, odos, molio, tošies ir pintų gaminių, juvelyrikos sertifikuotus gamintojus, jų sąrašą,
rekomenduodami prekiauti šių gamintojų gaminiais „Maximos“ parduotuvėse.
6.7. BENDRADARBIAVIMAS SU UŽSIENIO LIETUVIAIS
Su Pasaulio lietuvių bendruomene (PLB) bendradarbiauta per Seime surengtus Seimo ir PLB
komisijos posėdžius (vasario 13 d., balandžio 24 d. ir 25 d., spalio 9 d.). EKGT narė N. Balčiūnienė
kartu su Seimo ir PLB komisijos nariais spalio 7 d. dalyvavo susitikime su Punsko, Seinų ir
Suvalkų lietuvių bendruomenėmis, kur buvo aptariama Lenkijos lietuvių etninės kultūros draugijos
veikla.
EKGT atstovai (pirmininkės pavaduotojas J. Rudzinskas ir EKGT narė D. Senvaitytė) 201807-28 dalyvavo Pasaulio lietuvių žaidynių atidaryme ir pasveikino žaidynių dalyvius EKGT vardu.
2018 m. rugsėjo pradžioje EKGT socialiniuose tinkluose kreipėsi į užsienio lietuvių
bendruomenes, ragindama aktyviai dalyvauti baltų vienybę simbolizuojančioje akcijoje „Baltų
sąšauka“.
EKGT narė N. Balčiūnienė bendradarbiavo su Baltarusijos ir Lenkijos lietuvių
bendruomenėmis, spalio 14 d. skaitė pranešimą apie Lietuvos etnografinius regionus Lydos lietuvių
bendruomenės ir lituanistinės mokyklos Lietuvių kultūros dienos renginyje.
Mažosios Lietuvos taryba palaikė aktyvius ryšius su Karaliaučiaus krašto lietuvių
bendruomenėmis: regioninės tarybos narė G. Skipitienė sausio mėn. skaitė pranešimą Tilžės lietuvių
bendruomenei apie Mažosios Lietuvos pavadinimo kilmę ir etnines žemes, kovo mėn. skaitė
pranešimą Tilžės miesto visuomenei apie Vydūną, o narė A. Mikšienė konsultavo Tilžės „Birutės“
draugiją kalendorinių švenčių klausimais.
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6.8. TARPTAUTINIS BENDRADARBIAVIMAS
EKGT 2018 m. bendradarbiavo su tarptautinėmis organizacijomis:
 2018 m. rugpjūčio mėn. Tarptautinės tradicinės muzikos tarybos (International Council for
Traditional Music, ICTM) Etnochoreologijos studijų grupės valdyba pritarė EKGT pirmininkės D.
Urbanavičienės iniciatyvai surengti Pasaulinį etnochoreologų simpoziumą 2020 m. Klaipėdoje;
 2018-10-07 EKGT pirmininkė D. Urbanavičienė dalyvavo Europos moterų vadybos
tobulinimo tarptautinio tinklo (EWMD) surengtoje konferencijoje „Įmonių socialinė atsakomybė:
įsipareigojimas ar tvari lyderystė?“ ir konferencijos dalyviams pristatė Lietuvos etninę kultūrą;
 Atsiliepdama į Latvijos dievturių kvietimą, EKGT pirmininkė D. Urbanavičienė lapkričio
18–19 d.dalyvavo Latvijos Nepriklausomybės šventėje Rygoje, aptarė bendradarbiavimo galimybes
su kultūrinėms organizacijoms atstovaujančiais latviais.

78

Etninės kultūros globos tarybos veiklos ataskaita___________________________

_2018

TARYBOS BIUDŽETINIAI ASIGNAVIMAI 2018 M.
IR JŲ PANAUDOJIMAS
Etninės kultūros globos tarybos veiklos tikslai ir uždaviniai įgyvendinami vykdant dvi
valstybės biudžeto programas: „Etninės kultūros valstybinė globa“ ir „Etninės kultūros tęstinumo ir
kaitos tyrimų programa“.
Lietuvos Respublikos 2018 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų
finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu Nr. XIII-868 (2017-12-12) Tarybai skirti asignavimai
213,00 tūkst. Eur. Iš jų: išlaidoms – 213,00 tūkst. Eur (darbo užmokesčiui – 126,00 tūkst. Eur,
asignavimai turtui įsigyti – 0,0 tūkst. Eur).
Palyginus su 2017 metais, 2018 metų asignavimai sumažėjo 2,0 tūkst. Eur dėl
investicinio projekto pabaigos.
2018 metų asignavimų planas, įskaitant patikslinimus – 213,0 tūkst. Eur, iš jo darbo
užmokesčiui – 121,7 tūkst. Eur, turtui – 4,5 tūkst. Eur.
Programos „Etninės kultūros valstybinė globa“ asignavimų planas – 196,0 tūkst. Eur,
o programos „Etninės kultūros tęstinumo ir kaitos tyrimų programa“ – 17,0 tūkst. Eur.
I programa: Etninės kultūros valstybinė globa
Išlaidų pasiskirstymas 2018 m. gruodžio 31 d. pagal išlaidų straipsnius
Eil
Nr.

Straipsnio
pavadinimas

1
2
3
4

Darbo užmokestis
Socialinio draudimo įmokos
Ryšių paslaugos
Transporto paslaugų įsigijimo
išlaidos
Komandiruočių išlaidos
Materialiojo ir nematerialiojo turto
nuomos išlaidos
Kvalifikacijos kėlimo išlaidos
Komunalinių paslaugų įsigijimo
išlaidos
Informacinių technologijų prekių ir
paslaugų įsigijimo išlaidos
Reprezentacinės išlaidos
Ūkinio inventoriaus įsigijimo
išlaidos
Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo
išlaidos
t.t. Tarybos narių ekspertinė veikla
Darbdavių socialinė parama
Ilgalaikio materialiojo ir
nematerialiojo turto įsigijimas
Iš viso:

5
6
7
8
9
10
11
12

13
14

Sąmata
Panaudota
Nepanaudota Įvykdyta
(tūkst.
(tūkst. Eur)
Eur
proc.
Eur)
121,7
121,7
1,69
99,999
37,6
37,6
0,18
99,999
1,2
1,2
0,48
99,959
0,3
0,3
0,50
99,940
0,9
8,3

0,9
8,3

0,71
0

99,808
100

0,7
2,6

0,7
2,6

0,50
0,97

99,934
99,981

2,7

2,7

0,51

99,981

1,8
0,5

1,8
0,5

0,44
0,29

99,976
99,948

12,1

12,1

0,45

99,996

8,4
1,1
4,5

8,4
1,1
4,5

0,19
0,27
0,24

99,998
99,975
99,995

196,0

196,0

7,23

99,996

Per visus išlaidų ekonominės klasifikacijos straipsnius liko nepanaudota 7,23 Eur.
2018 m. gruodžio 31 d. biudžetinių lėšų likutis – 0,00 Eur.
II programa: Etninės kultūros tęstinumo ir kaitos tyrimai
Išlaidų pasiskirstymas 2018 m. gruodžio 31 d. pagal išlaidų straipsnius
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Nr. pavadinimas
1
2

Transporto paslaugų įsigijimo
išlaidos
Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo
išlaidos
Iš viso:

_2018

Sąmata
Panaudota
Nepanaudot Įvykdyta
(tūkst.
(tūkst. Eur)
a
proc.
Eur)
Eur
0,6
0,6
0
100
16,4

16,4

2,75

99,999

17,0

17,0

2,75

99,999

Per visus išlaidų ekonominės klasifikacijos straipsnius liko nepanaudota 2,75 Eur.
2018 m. gruodžio 31 d. biudžetinių lėšų likutis – 0,00 Eur.
2018 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 2018 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
2018-ieji buvo pirmieji šios kadencijos EKGT veiklos metai.
Iš viso buvo surengta 11 EKGT posėdžių.
EKGT sudarytos darbo grupės surengė iš viso 17 posėdžių. Iš jų: nuolatinės darbo grupės
surengė 7 posėdžius (Etninės kultūros tęstinumo ir kaitos tyrimų programos koordinavimo taryba –
4 posėdžius, Etninės kultūros sąvokų grupė, Švietimo ir mokslo grupė ir Tautinio paveldo produktų
grupė – po 1 posėdį), o laikinosios darbo grupės – 10 posėdžių (Derybų su Lietuvos kultūros taryba
darbo grupė – 5 posėdžius, Nacionalinės J. Basanavičiaus premijos nuostatų derinimo grupė – 2
posėdžius, Etninės kultūros plėtros valstybinės programos inicijavimo grupė – 2 posėdžius, darbo
grupė Kultūros ministerijos skiriamų premijų už nuopelnus etninės kultūros srityje klausimo
analizei – 1 posėdį).
Etninės kultūros kaitos tyrimų programos įgyvendinimo koordinacinė taryba surengė 4
posėdžius.
EKGT teritoriniai padaliniai etnografiniuose regionuose – Aukštaitijos, Dzūkijos
(Dainavos), Mažosios Lietuvos, Suvalkijos (Sūduvos) ir Žemaitijos regioninės etninės kultūros
globos tarybos surengė 20 posėdžių: Aukštaitijos taryba surengė 3 posėdžius, Dzūkijos (Dainavos),
Suvalkijos (Sūduvos) ir Mažosios Lietuvos regioninės tarybos surengė po 4 posėdžius, Žemaitijos
taryba surengė 5 posėdžius.
Tradiciškai buvo surengtas 1 bendras EKGT ir regioninių tarybų atstovų posėdis Kaune.
Siekiant sklandesnio regioninių tarybų veiklos koordinavimo, buvo su rengti EKGT
specialistų regionams 2 posėdžiai.
2018 m. EKGT:
 pateikė siūlymus dėl 26 teisės aktų: dėl 8 teisės aktų projektų tobulinimo, dėl 10 esamų
teisės aktų tobulinimo ir dėl 8 naujų teisės aktų parengimo;
 atliko 21 tyrimą ir 7 apklausas, sudarė 5 sąvadus;
 surengė ar inicijavo 39 renginius – 6 konferencijas, 1 spaudos konferenciją, 2 seminarus, 1
etnokultūros puoselėtojų pagerbimo renginį, 1 tarmių populiarinimo renginį, 2 konkursus, 2
visuomenines akcijas, inicijavo ir organizavo Lietuvos mokinių etninės kultūros olimpiadą 22
savivaldybėse, EKGT būstinėje surengė 2 parodas;
 pateikė 5 rekomendacijas ir įteikė 48 padėkas.
Per 2018 metus EKGT pagal 12 temų buvo suplanavusi 47 darbus, iš kurių 3 darbai liko
neįgyvendinti, bet papildomai buvo atlikta 13 neplaninių darbų (iš viso 586 veiklos
produktai2).
Pagal 1-ąją temą EKGT strateginis veiklos planas ir jo įgyvendinimas atliktas 1 planinis
darbas (iš viso 21 veiklos produktas): parengta, patvirtinta ir pateikta EKGT 2017 m. veiklos
ataskaita (regioninių tarybų 2017 m. ataskaitos patvirtintos 2 regioninių tarybų posėdžiuose,
klausimas svarstyta ir patvirtinta 1 EKGT posėdyje, raštu pateikta Seimui, pristatyta Seimo KK
posėdyje); patikslintas ir patvirtintas EKGT 2018 m. veiklos planas bei 2018–2020 m. strateginis
veiklos planas (svarstyta 1 EKGT posėdyje, 7 regioninių tarybų posėdžiuose, pateiktas 1 EKGT
raštas), parengti EKGT 2019 m. veiklos plano bei 2019–2021 m. strateginio veiklos plano projektai
(svarstyta 1 EKGT posėdyje, 3 regioninių tarybų posėdžiuose, pateikti 2 EKGT raštai).

2

Terminas produktas pasirinktas vadovaujantis Valstybės kontrolės naudojama terminija vertinant EKGT ir kitų
institucijų veiklą.
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Pagal 2-ąją temą Etninės kultūros plėtrą reglamentuojantys teisės aktai atlikti 3 planiniai
darbai (iš viso 28 veiklos produktai):
1 darbas. KM patvirtinto Etninės kultūros plėtros veiksmų plano 2015–2018 m. įgyvendinimo
stebėsena ir išvadų teikimas – svarstyta 1 EKGT posėdyje, pateiktas 1 EKGT raštas;
2 darbas. Etninės kultūros plėtros valstybinės programos naujo etapo rengimo inicijavimas ir
dalyvavimas ją rengiant – EKGT parengė Programos koncepcijos projektą, pateikė 2 EKGT raštus,
dalyvavo 4 susitikimuose su KM atstovais, aptarė klausimą 2 Seimo KK posėdžiuose, svarstė 3
EKGT posėdžiuose, 2 EKGT darbo grupės posėdžiuose, 3 regioninių tarybų ir 1 bendrame EKGT ir
regioninių tarybų posėdyje;
3 darbas. Etninės kultūros plėtros programų savivaldybėse rengimo inicijavimas ir (ar)
programų įgyvendinimo vertinimas – svarstyta 5 regioninių tarybų posėdžiuose, pateiktas 1 EKGT
raštas, teiktos konsultacijos ir vykdyta etninės kultūros prioritetų sklaida regione.
Pagal 3-iąją temą Etninės kultūros integravimas į bendrąją kultūros politiką Lietuvoje atlikti
6 planiniai darbai (iš viso 71 veiklos produktai) ir 1 neplaninis darbas (13 veiklos produktų):
1 darbas. Etninės kultūros plėtros bei integravimo į bendrąją kultūros politiką Lietuvoje
situacijos analizė – darbas buvo numatytas pagal EK tyrimų programą, tačiau 10 tyrimų atliko
EKGT administracija, išanalizavusi LKT skiriamo finansavimo įvairioms kultūros ir meno sritims
duomenis (žr. toliau, 2 darbą), be to, pateikti 2 EKGT raštai;
2 darbas. Siūlymų dėl etninės kultūros konkursinio finansavimo modelio tobulinimo rengimas
ir teikimas – sudaryta EKGT darbo grupė, inicijuoti 6 pasitarimai su LKT atstovais (iš jų 1
surengtas Seime su KK pirmininku, 1 surengtas KM dalyvaujant viceministrei), 1 pasitarimas su
VKPK, klausimas svarstytas EKGT 6 posėdžiuose, regioninių tarybų 3 posėdžiuose, EKGT darbo
grupės 4 posėdžiuose, atlikta 10 tyrimų, sukurti 2-ų programų projektai, pateikti 6 EKGT raštai,
dalyvauta 1 tarpinstituciniame posėdyje (KMT) ir 2 seminaruose šia tema;
3 darbas. Siūlymų rengimas ir teikimas dėl etninės kultūros integravimo į bendrąją kultūros
politiką reglamentuojančius teisės aktus – siekiant dalyvauti rengiant Kultūros pagrindų įstatymą
buvo inicijuoti 2 pasitarimai (su LNKC ir KM), klausimas svarstytas EKGT 3 posėdžiuose, 1
regioninės tarybos posėdyje, pateiktas 1 EKGT raštas, dalyvauta 2 tarpinstituciniuose posėdžiuose
(KMT); teikiant siūlymus dėl KM struktūros ir KM skiriamų kultūros premijų reformų, klausimas
svarstytas EKGT 2 posėdžiuose, 1 darbo grupės posėdyje, pateiktas 1 EKGT raštas, dalyvauta 2
tarpinstituciniuose posėdžiuose (KMT) ir 2 seminaruose;
4 darbas. Siūlymų teikimas dėl Tautos istorinės atminties įstatymo parengimo –
neįgyvendintas, nes Seime sustojo šio įstatymo rengimas (vietoj to pakartotinai pasiūlytas
Atmintinų dienų įstatymo naujos redakcijos projektas, žr. toliau);
5 darbas. Siūlymų teikimas dėl kalendorinių ir kitų tradicinių švenčių bei atmintinų dienų
statuso – svarstyta 3 regioninių tarybų posėdžiuose, 2 klausimai EKGT posėdyje, pateikti 3 EKGT
raštai (1 su siūlomu Atmintinų dienų įstatymo naujos redakcijos projektu);
6 darbas. Bendradarbiavimo su savivaldybių merais stiprinimas siekiant etninės kultūros
plėtros – Mažosios Lietuvos taryba ir jos inicijuota Heraldikos kūrimo grupė toliau vykdė 7
savivaldybių Mažosios Lietuvos etnografinio regiono herbo kūrimą;
7 darbas (neplaninis). Siūlymai dėl kitų teisės aktų tobulinimo ir etnokultūrinės kompetencijos
didinimo ministerijose siekiant etninės kultūros valstybinės globos stiprinimo – siūlymai dėl
Savivaldos įstatymo tobulinimo svarstyti 1 EKGT posėdyje, pateiktas 1 EKGT raštas; siūlymai dėl
Etninės kultūros valstybinės globos pagrindų įstatymo ir Turto valdymo įstatymo keitimų pateikti 3
EKGT raštuose, dalyvauta Seimo komitetų 4 posėdžiuose; siūlymai dėl etnokultūrinės
kompetencijos didinimo ŠMM svarstyti 1 regioninių tarybų posėdyje ir 1 EKGT posėdyje; siūlymai
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dėl EKGT priskyrimo aukštesnei institucijų grupei, dėl EKGT pareigūnų apmokėjimo pateikti 2
EKGT raštuose.
Pagal 4-ąją temą Etninės kultūros įtraukimas į amintinų metų programas ir svarbių datų
pažymėjimo inicijavimas atlikti 4 planiniai darbai (iš viso 49 veiklos produktai):
1 darbas. Siūlymų dėl etninės kultūros įtraukimo į atmintinų metų programas bei priemones
rengimas ir teikimas – siekiant Žemaitijos metų 2019 m. plano tobulinimo, klausimas svarstytas
Žemaitijos tarybos 3 posėdžiuose; siekiant paminėti Simono Daukanto metus, EKGT klausimą
svarstė 5 posėdžiuose, regioninių tarybų 3 posėdžiuose, pateikė 1 EKGT raštą, surengė konferenciją
Skuode (joje 3 EKGT nariai skaitė pranešimus) ir EKGT atstovai dalyvavo konferencijoje Seime;
siekdama Vietovardžių metų patvirtinimo ir įgyvendinimo, EKGT pateikė 4 raštus, klausimą svarstė
1 EKGT posėdyje ir regioninės tarybos 1 posėdyje; įsitraukdama į Pasaulio lietuvių metų
įgyvendinimo plano parengimą, EKGT pateikė 2 raštus, klausimą svarstė regioninės tarybos 1
posėdyje; siekdama inicijuoti Tautodailės metus, EKGT klausimą svarstė 1 posėdyje ir pateikė 1
raštą; atmintinų metų įgyvendinimo klausimas buvo svarstytas 1 regioninės tarybos posėdyje;
2 darbas. Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimo programos priemonių papildymo
etnokultūrinėmis veiklomis inicijavimas – pateiktas 1 EKGT raštas, svarstyta 2 regioninių tarybų
posėdžiuose, tarpininkaujant EKGT ekspertams įgyvendintas 1 projektas, dalyvauta 1
tarpinstituciniame pasitarime, teiktos rekomendacijos dėl regioninės simbolikos renginiuose;
3 darbas. Baltų vienybės dienos renginių organizavimo Aukštaitijos, Dzūkijos, Mažosios
Lietuvos, Suvalkijos ir Žemaitijos regionuose koordinavimas ir viešinimas – regioninės tarybos
dalyvavo rengiant Baltų ugnies sąšaukos akciją, klausimą svarstė 1 regioninės tarybos posėdyje,
surengė 1 konferenciją Palangoje (joje 2 EKGT narės skaitė pranešimus);
4 darbas. Folklorinio judėjimo pradžios Lietuvoje 50-mečio paminėjimo (-ų) ir šio reiškinio
aktualizavimo valstybiniu lygmeniu inicijavimas – klausimas svarstytas 3 EKGT posėdžiuose,
sudaryta laikinoji darbo grupė, pateiktas 1 EKGT raštas, surengta konferencija Seime (jos pradžioje
vyko spaudos konferencija), kurioje 3 EKGT nariai skaitė pranešimus, teiktas 1 interviu LRT.
Pagal 5-ąją temą Etnografinių regionų globa atlikti 4 planiniai darbai (iš viso 22 veiklos
produktai ir 2 neplaniniai darbai (66 veiklos produktai):
1 darbas. Etnografinių regionų heraldikos įteisinimo ir naudojimo inicijavimas – svarstyta 2
EKGT posėdžiuose, 3 Mažosios Lietuvos tarybos posėdžiuose, EKGT ir regioninės tarybos atstovai
dalyvavo Lietuvos heraldikos komisijos posėdyje, 1 Mažosios Lietuvos Heraldikos grupės
posėdyje, teikta informacija žiniasklaidai apie regioninę heraldiką;
2 darbas. Etninės kultūros būklės Lietuvos etnografiniuose regionuose kompleksiniai tyrimai –
svarstyta 1 regioninės tarybos posėdyje, EKGT užsakymu atliktas 1 tyrimas (pagal EK tyrimų
programą);
3 darbas. Siūlymų dėl administracinės-teritorinės reformos svarstymas Taryboje bei
regioninėse tarybose, tobulinimas ir teikimas – svarstyta 2 EKGT posėdžiuose, 4 regioninių tarybų
posėdžiuose, surengtas 1 pasitarimas su ekspertais, pateiktas 1 EKGT raštas;
4 darbas. Etnografinių regionų savitumo išsaugojimo problemų ir plėtros galimybių tyrimas,
apibendrintų duomenų apie šių regionų ypatybes suvestinės tobulinimas ir sklaida – sudaryta
nuolatinė darbo grupė, klausimas svarstytas 1 EKGT posėdyje, 1 regioninės tarybos posėdyje,
EKGT užsakymu atliktas 1 tyrimas (pagal EK tyrimų programą), papildyta informacija apie
Lietuvos etnografinius regionus EKGT svetainėje;
5 darbas (neplaninis). EKGT regioninių tarybų veiklos koordinavimas ir reglamentavimo
tobulinimas – klausimas svarstytas 6 EKGT posėdžiuose, regioninių tarybų 11 posėdžių ir 1
bendrame regioninių tarybų posėdyje, patvirtinta Regioninių etninės kultūros globos tarybų
bendrųjų nuostatų nauja redakcija ir Regioninės etninės kultūros globos tarybos tipinis darbo
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reglamentas, atnaujinta regioninių tarybų personalinė sudėtis, surengti 2 EKGT specialistų
regionams pasitarimai;
6 darbas (neplaninis). Etninės kultūros puoselėtojų etnografiniuose regionuose apdovanojimai
– EKGT regioninės tarybos iniciatyva surengtas 1 renginys, klausimas svarstytas regioninės tarybos
1 posėdyje, įteiktos 42 EKGT padėkos 13-oje renginių.
Pagal 6-ąją temą Etninės kultūros ugdymo, studijų ir mokslo plėtra atlikta 11 planinių darbų
(iš viso 87 veiklos produktai) ir 1 neplaninis darbas (36 veiklos produktai):
1 darbas. Bendradarbiavimas su Seimu, ŠMM ir kitomis institucijomis dėl etninės kultūros
ugdymo plėtros – sudaryta nuolatinė darbo grupė, kuri surengė 1 posėdį ir parengė savo veiksmų
programą; buvo surengta 1 konferencija Seime, kurios organizavimas buvo aptartas 2 EKGT
posėdžiuose, regioninės tarybos 1 posėdyje, pateiktas 1 EKGT raštas, konferencijoje 2 EKGT narės
skaitė 3 pranešimus; siekiant Etninės kultūros ugdymo sampratos įteisinimo, klausimas svarstytas 3
EKGT posėdžiuose, pateikti 2 EKGT raštai, dalyvauta Vilniaus m. savivaldybės tarybos komiteto
posėdyje, inicijuotas susitikimas su švietimo ir mokslo viceministru;
2 darbas. Pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrųjų etninės kultūros ugdymo programų
įgyvendinimo švietimo įstaigose inicijavimas ir stebėsena – vykdytos švietimo įstaigų apklausos 5
etnografiniuose regionuose, Vilniaus ir Kauno miestuose, pateikti 6 EKGT raštai, klausimas
svarstytas 1 EKGT posėdyje ir 4 regioninių tarybų posėdžiuose, EKGT užsakymu atliktas 1 tyrimas
(pagal EK tyrimų programą), dalyvauta diskusijoje Seime;
3 darbas. Galimybių įtraukti privalomą etninės kultūros dalyką į Bendrąją pradinio ugdymo
programą analizė, siūlymų rengimas ir teikimas – klausimas svarstytas 2 regioninių tarybų
posėdžiuose, pateiktas 1 EKGT raštas, inicijuotas susitikimas su švietimo ir mokslo viceministru;
4 darbas. Siūlymų dėl etninės kultūros neformalaus ugdymo plėtros rengimas – klausimas
svarstytas 1 EKGT posėdyje ir 8 regioninių tarybų posėdžiuose, regioninių tarybų nariai dalyvavo
organizuojant 2 seminarus, 2 konkursus, 1 mokymus;
5 darbas. Išvadų ir siūlymų teikimas dėl Pilietinio ir tautinio ugdymo 2016–2020 metų
tarpinstitucinio veiksmų plano įgyvendinimo – svarstytas 1 EKGT posėdyje;
6 darbas. Poreikio sugrąžinti etnologijos studijų kryptį į Studijų krypčių sąrašą aktualizavimas
valstybiniu lygmeniu, išvadų ir siūlymų teikimas – klausimas svarstytas 2 EKGT posėdžiuose, 1
regioninės tarybos posėdyje, pateikti 2 EKGT raštai, klausimas svarstytas Seime surengtoje
konferencijoje;
7 darbas. Siūlymų teikimas dėl lituanistikos prioriteto užtikrinimo įgyvendinant Mokslo ir
studijų įstatymą bei ryšių su baltistikos centrais užsienyje aktyvinimo – klausimas svarstytas 1
EKGT posėdyje, pateikti 2 EKGT raštai, EKGT užsakymu atliktas 1 tyrimas (pagal EK tyrimų
programą);
8 darbas. Kiekybiniai ir kokybiniai etninės kultūros pedagogų rengimo ir kvalifikacijos
tobulinimo tyrimai – klausimas svarstytas 1 EKGT posėdyje ir 1 regioninės tarybos posėdyje;
9 darbas. Kiekybiniai ir kokybiniai etninės kultūros specialistų poreikio, rengimo ir
kvalifikacijos tobulinimo galimybių tyrimai – klausimas svarstytas 1 EKGT posėdyje ir 1 regioninės
tarybos posėdyje, EKGT užsakymu atliktas 1 tyrimas (pagal EK tyrimų programą);
10 darbas. Bendradarbiavimas su KAM, Karo akademija ir kitais partneriais dėl karių
tautinio ir patriotinio ugdymo plėtros – neįgyvendinta dėl užimtumo kitais neplaninias darbais.
11 darbas. EK tyrimų programos įgyvendinimo koordinavimas – klausimas svarstytas 2 EKGT
posėdžiuose, sudaryta EK tyrimų programos koordinavimo taryba, kuri surengė 4 posėdžius,
pakeistas Programos įgyvendinimo tvarkos aprašas, 2018 m. EKGT užsakymu pagal Programą
atlikta 10 tyrimų, surengtas 1 seminaras viešinant dalį tyrimų;
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12 darbas (neplaninis). Lietuvos moksleivių etninės kultūros olimpiados inicijavimas ir
organizavimas – pateikti 4 EKGT raštai, dalyvauta rengiant Olimpiados sąlygas, klausimas
svarstytas 1 EKGT posėdyje, 6 regioninių tarybų posėdžiuose, 1 konferencijoje ir 3 pasitarimuose
su ŠMM, LMNŠC ir Vilniaus m. savivaldybės atstovais, EKGT prisidėjo prie 1-ojo Olimpiados
etapo surengimo 22 savivaldybėse.
Pagal 7-ąją temą Tautinio paveldo produktų įstatymo įgyvendinimas atlikti 3 planiniai darbai
(iš viso 39 veiklos produktai):
1 darbas. Išvadų bei siūlymų dėl tautinio paveldo produktų (toliau – TPP) sertifikavimą
reglamentuojančių teisės aktų tobulinimo teikimas, dalyvavimas sprendžiant Tautinio paveldo
produktų įstatymo įgyvendinimo klausimus – klausimas svarstytas 2 EKGT posėdžiuose, 1 darbo
grupės posėdyje, 5 regioninių tarybų posėdžiuose, pateikti 4 EKGT raštai, 1 EKGT regioninės
tarybos rekomendacija dėl amatų centro steigimo, dalyvauta 3 ŽŪM sudarytos TPP tarybos
posėdžiuose, 6 TPP ekspertų posėdžiuose, 2 KPMPC (Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros
centro) posėdžiuose, 1 konferencijoje ŽŪM ir 1 diskusijoje Seime, EKGT užsakymu atliktas 1
tyrimas (pagal EK tyrimų programą), pateiktas sertifikuotų TPP gamintojų sąrašas „Maxima“
prekybos tinklui;
2 darbas. Esamos teisinės bazės, reglamentuojančios tautinio kostiumo gamybą, analizė,
siūlymų dėl jos tobulinimo parengimas (kartu su KM, ŽŪM, LNKC) – įgyvendinta iš dalies, EKGT
specialistai surinko ir paskelbė EKGT svetainėje duomenis apie tautinio drabužio ekspertus ir
gamintojus Lietuvoje (sąvadą), klausimas svarstytas 1 regioninės tarybos posėdyje;
3 darbas. Siūlymų dėl tradicinių mugių sertifikavimo teikimas – klausimas svarstytas 3 EKGT
posėdžiuose, 1 darbo grupės posėdyje, pateikti 3 EKGT raštai, EKGT iniciatyva surengtas 1
tarpinstitucinis pasitarimas ŽŪM, vyko susirašinėjimas su Vilniaus m. tarybos nariais.
Pagal 8-ąją temą Etninė kultūra ir turizmas atlikti 3 planiniai darbai (iš viso 17 veiklos
produktų):
1 darbas. Siūlymų ir išvadų dėl etninės kultūros plėtros kultūrinio turizmo srityje teikimas –
klausimas svarstytas 2 EKGT posėdžiuose ir 4 regioninių tarybų posėdžiuose;
2 darbas. Etnografiškiausios kaimo turizmo sodybos konkurso parengimas (kartu su Lietuvos
kaimo turizmo asociacija) – klausimas svarstytas 1 EKGT posėdyje, 4 regioninių tarybų
posėdžiuose, parengtas konkurso nuostatų projektas;
3 darbas. Su etnine kultūra susijusių objektų, mugių, švenčių, festivalių ir kitų renginių gido
turizmo reikmėms sudarymas – klausimas svarstytas 6 regioninių tarybų posėdžiuose, sudaryti 2
gidai, kurie nuolat papildomi (1 gidas jau paskelbtas EKGT svetainėje).
Pagal 9-ąją temą Nematerialaus kultūros paveldo globa atlikti 5 planiniai darbai (iš viso 20
veiklos produktų) ir 3 neplaniniai darbai (iš viso 5 veiklos produktai):
1 darbas. Nematerialaus etnokultūrinio paveldo valstybinės globos situacijos Lietuvoje
analizė ir jos sklaida – klausimas svarstytas 2 regioninių tarybų posėdžiuose, EKGT užsakymu
atlikti 2 tyrimai (pagal EK tyrimų programą);
2 darbas. Siūlymų dėl nematerialaus kultūros paveldo archyvų ir (ar) audiovizualinių archyvų
teisinės apsaugos teikimas – klausimas svarstytas 1 EKGT posėdyje;
3 darbas. Rekomendacijų dėl senųjų vietovardžių išsaugojimo rengimas ir teikimas – EKGT
pateikė 4 raštus, klausimą svarstė 1 EKGT posėdyje ir 1 regioninės tarybos posėdyje;
4 darbas. Etnokultūrinės veiklos bendruomenėse, tradicinių kalendorinių švenčių, šeimos ir
bendruomeninių papročių tęstinumo būklės tyrimas – klausimas svarstytas 2 regioninių tarybų
posėdžiuose, EKGT užsakymu atliktas 1 tyrimas (pagal EK tyrimų programą);
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5 darbas. Bendradarbiavimas su tarptautinėmis organizacijomis, veikiančiomis nematerialaus
kultūros paveldo srityje – EKGT užsakymu atliktas 1 tyrimas (pagal EK tyrimų programą),
inicijuotas tarptautinio simpoziumo surengimas Lietuvoje 2020 m., sudarytas simpoziumo Vietinis
organizacinis komitetas, klausimas svarstytas 1 regioniėns tarybos posėdyje, pateiktas 1 EKGT
raštas;
6 darbas (neplaninis). Siūlymai dėl Lietuvos piliečių asmenvardžių rašybos – klausimas
svarstytas 1 EKGT posėdyje, pateiktas 1 EKGT raštas;
7 darbas (neplaninis). Siūlymai dėl lietuviškų vardų populiarinimo – klausimas svarstytas 1
EKGT posėdyje;
8 darbas (neplaninis). Tarmių išsaugojimo įtraukimas į bendrąją lietuvių kalbos apsaugos
politiką – dalyvauta 1 tarpinstitucinės darbo grupės posėdyje, susirašinėjant teikti siūlymai Lietuvių
kalbos politikos gairių įgyvendinimo priemonių planui.
Pagal 10-ąją temą Etninės kultūros sklaida viešosiose erdvėse ir žiniasklaidoje atlikti 5
planiniai darbai (iš viso 26 veiklos produktai):
1 darbas. Lietuviškos muzikos ir simbolikos sklaidos per tradicines kalendorines šventes
viešosiose erdvėse stebėsena bei siūlymų teikimas – klausimas svarstytas 3 EKGT posėdžiuose,
pateikti 2 EKGT raštai, sudaryti atrinktų lietuviškų dainų grojaraščių 2 sąrašai (advento laikotarpiui
ir Kalėdoms), kurie buvo paskelbti EKGT svetainėje, kalėdinių dainų sąrašas pasiūlytas
savivaldybėms, Lietuvos prekybos centrams, radijo stotims ir lietuviško maisto restoranams,
inicijuoti 2 susitikimai (su prekybos tinklo „Maxima“ vadybininkais ir AGATA atstovais), teikti 2
interviu žiniasklaidai;
2 darbas. Bendradarbiavimas su LRT dėl etninės kultūros sklaidos – klausimas svarstytas 1
EKGT posėdyje, pateiktas 1 EKGT raštas;
3 darbas. Etninės kultūros regioninėje žiniasklaidoje tyrimas – EKGT užsakymu atliktas 1
tyrimas (pagal EK tyrimų programą);
4 darbas. EKGT informacinio leidinio „Etninė kultūra“ pristatymas ir naujo leidinio numerio
elektroninės versijos rengimas – neįgyvendinta dėl lėšų trūkumo;
5 darbas. Etninės kultūros sklaida EKGT svetainėje – klausimas svarstytas 1 EKGT posėdyje,
4 regioninių tarybų posėdžiuose, EKGT svetainė papildyta 3 naujais skyriais, tobulinti ir pildyti 4
skyriai, nuolat pildyta facebook paskyra EKGT.
Pagal 11-ąją temą Lietuvių etninės kultūros globa bei plėtra užsienyje atlikti 2 planiniai
darbai (iš viso 21 veiklos produktas):
1 darbas. Lietuviškų tradicijų kaitos etninėse lietuvių žemėse ir lietuvių bendruomenėse
užsienio šalyse tyrimas – EKGT užsakymu atliktas 1 tyrimas (pagal EK tyrimų programą);
2 darbas. Bendradarbiavimas su lietuvių bendruomenėmis bei organizacijomis užsienyje –
klausimas svarstytas 2 EKGT posėdžiuose, pateiktas 1 EKGT raštas, vyko 1 susitikimas su URM
atstovais, dalyvauta Pasaulio lietuvių bendruomenių (PLB) 5 renginiuose (iš jų 4 – Seimo ir PLB
komisijos posėdžiuose Seime), 4 vizitai pas etninių žemių lietuvius, perskaityti 7 pranešimai.
Pagal 12-ąją temą Lietuvos ir Latvijos etnokultūrinis bendradarbiavimas atliktas 1 planinis
darbas (3 veiklos produktai): klausimas svarstytas 1 regioninės tarybos posėdyje, latviai pakviesti
dalyvauti Baltų vienybės dienai skirtoje konferencijoje Palangoje, lankytasi Rygoje vykusioje
Latvijos Nepriklausomybės 100-mečio šventėje.
Papildomai temai Kiti darbai priskiriami 5 neplaniniai darbai (iš viso 64 veiklos produktai):
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1 darbas. Siūlymų teikimas dėl Nacionalinės Jono Basanavičiaus premijos nuostatų –
klausimas svarstytas 6 EKGT posėdžiuose, 2 darbo grupės posėdžiuose, 6 regioninių tarybų
posėdžiuose, inicijuotas klausimo svarstymas Seimo KK 2 posėdžiuose, pateikta 14 EKGT raštų,
vyko 2 pasitarimai su KM atstovais, dalyvauta KM patvirtintos darbo grupės 4 posėdžiuose, EKGT
iniciatyva parengta ir patvirtinta Premijos nuostatų nauja redakcija, dalyvauta Premijos skyrimo
komisijos 2 posėdžiuose;
2 darbas. EKGT veiklą reglamentuojančių teisės aktų ir logotipo tobulinimas – klausimas
svarstytas 3 EKGT posėdžiuose, patvirtinta EKGT darbo reglamento nauja redakcija;
3 darbas. Sprendimai dėl EKGT struktūros keitimų – klausimas svarstytas 4 EKGT
posėdžiuose, pateikti 4 EKGT raštai, dalyvauta 4 Seimo KK posėdžiuose ir 1 Seimo valdybos
posėdyje;
4 darbas. Siekiai gauti EKGT patalpas panaudos pagrindais – pateikti 3 EKGT raštai,
dalyvauta 1 Seimo valdybos posėdyje;
5 darbas. Pranešimai tarptautiniuose renginiuose atstovaujant EKGT – pateiktas 1 EKGT
raštas, skaitytas 1 pranešimas tarptautiniame renginyje.
Ypač daug dėmesio skirta šiems planiniams darbams:
 Siūlymų dėl etninės kultūros konkursinio finansavimo modelio tobulinimo rengimas ir
teikima (3.2 darbas, 41 veiklos produktas);
 Siūlymų dėl etninės kultūros įtraukimo į atmintinų metų programas bei priemones
rengimas ir teikimas (4.1 darbas, 28 veiklos produktai);
 Išvadų bei siūlymų dėl tautinio paveldo produktų sertifikavimą reglamentuojančių teisės
aktų tobulinimo teikimas, dalyvavimas sprendžiant Tautinio paveldo produktų įstatymo
įgyvendinimo klausimus stebėsena (7.1 darbas, 28 veiklos produktai);
 EKGT strateginių veiklos planų ir ataskaitų rengimas, tvirtinimas ir teikimas (1.1 darbas,
21 veiklos produktas);
 Pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrųjų etninės kultūros ugdymo programų
įgyvendinimo švietimo įstaigose inicijavimas ir stebėsena (6.2 darbas, 20 veiklos produktų);
 Bendradarbiavimas su lietuvių bendruomenėmis bei organizacijomis užsienyje (11.2
dartbas, 20 veiklos produktų);
 Etninės kultūros plėtros valstybinės programos naujo etapo rengimo inicijavimas ir
dalyvavimas ją rengiant (2.2 darbas, 18 veiklos produktų);
 EK tyrimų programos įgyvendinimo koordinavimas (16.11 darbas, 18 veiklos produktų);
 Siūlymų rengimas ir teikimas dėl etninės kultūros integravimo į bendrąją kultūros politiką
reglamentuojančius teisės aktus (3.3 darbas, 17 veiklos produktų);
 Bendradarbiavimas su Seimu, ŠMM ir kitomis institucijomis dėl etninės kultūros ugdymo
plėtros (6.1 darbas, 16 veiklos produktų).
Iš neplaninių darbų daugiausia veikta įgyvendinant šiuos darbus:
 Siūlymų teikimas dėl Nacionalinės Jono Basanavičiaus premijos nuostatų (13.1 darbas,
39 veiklos produktai);
 Lietuvos moksleivių etninės kultūros olimpiados inicijavimas ir organizavimas (6.12
darbas, 36 veiklos produktai);
 EKGT regioninių tarybų veiklos koordinavimas ir reglamentavimo tobulinimas (5.5
darbas, 22 veiklos produktai);
 Etninės kultūros puoselėtojų etnografiniuose regionuose apdovanojimai (5.5 darbas, 45
veiklos produktai).
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SIŪLYMAI
1. Valstybinei Etninės kultūros plėtros 2019–2027 m. programai suteikti deramą statusą, skirti
jos įgyvendinimui iš valstybės biudžeto tikslinį finansavimą.
2. Atsižvelgiant į etnologiniams tyrimams mažėjančią Lietuvos mokslo tarybos skiriamą
paramą ir siekiant įgyvendinti Etninės kultūros valstybinės globos pagrindų įstatymo nuostatas,
skirti daugiau lėšų Etninės kultūros tęstinumo ir kaitos tyrimų programai, kurią koordinuoja EKGT.
3. Siekiant įgyvendinti etninės kultūros valstybinę globą etnografiniuose regionuose, skatinti
EKGT regioninių tarybų veiklą.
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1 priedas

ETNINĖS KULTŪROS GLOBOS TARYBOS SUDĖTIS NUO 2017-12-12
Patvirtinta Seimo 2017 m. gruodžio 12 d. nutarimu Nr. XIII-887 „Dėl Etninės kultūros
globos tarybos sudėties patvirtinimo“:
1) Rūta Žarskienė

– Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto teikimu

2) Rasa Paukštytė-Šaknienė

– Lietuvos istorijos instituto teikimu

3) Jonas Rudzinskas

– Lietuvos tautodailininkų sąjungos teikimu

4) Jonas Vaiškūnas

– Lietuvių etninės kultūros draugijos teikimu

5) Juozas Šorys

– Lietuvos kraštotyros draugijos teikimu

6) Nijolė Balčiūnienė

– Lietuvos ramuvų sąjungos teikimu

7) Vytautas Ališauskas

– Lietuvių katalikų mokslo akademijos teikimu

8) Dalia Urbanavičienė
9) Daiva Vyčinienė

– Lietuvos etninės kultūros ugdytojų sąjungos
teikimu
– Lietuvos muzikos ir teatro akademijos teikimu

10) Lina Petrošienė

– Klaipėdos universiteto teikimu

11) Kristina Kuprytė

– Šiaulių universiteto teikimu

12) Dalia Senvaitytė

– Vytauto Didžiojo universiteto teikimu

13) Emilija Alma Sakadolskis

– Lietuvos edukologijos universiteto teikimu

14) Violeta Reipaitė

– Lietuvos liaudies buities muziejaus teikimu

15) Loreta Sungailienė

– Lietuvos nacionalinio kultūros centro teikimu

16) Milda Ričkutė

– Vilniaus etninės kultūros centro teikimu

17) Zita Mackevičienė

– Aukštaitijos regioninės tarybos padalinio teikimu

18) Ona Drobelienė

– Dzūkijos regioninės tarybos padalinio teikimu

19) Rima Vasaitienė

– Suvalkijos regioninės tarybos padalinio teikimu

20) Virginijus Jocys

– Žemaitijos regioninės tarybos padalinio teikimu

21) Vilma Griškevičienė

– Mažosios Lietuvos regioninės tarybos padalinio
teikimu.

90

Etninės kultūros globos tarybos veiklos ataskaita___________________________

_2018

2 priedas
EKGT PADALINIŲ – REGIONINIŲ TARYBŲ – SUDĖTIS 2018 M.
AUKŠTAITIJOS REGIONINĖS ETNINĖS KULTŪROS GLOBOS TARYBOS NARIAI
Eil.
Nr.
1.

Delegavusi institucija

Vardas, pavardė

Darbo vieta, pareigos

Giedrė Šukytė

Aukštaitijos nacionalinio parko ir Labanoro regioninio parko Informacijos ir
kultūros paveldo skyriaus vyr. specialistė

2.
3.

Aukštaitijos nacionalinio ir
Labanoro regioninio parko
direkcija
Anykščių r. savivaldybė
Biržų r. savivaldybė

Audronė Pajarskienė
Lina Vireliūnienė

4.

Ignalinos r. savivaldybė

Rasa Juodagalvienė

5.
6.
7.
8.
9.

Jonavos r. savivaldybė
Joniškio r. savivaldybė
Kaišiadorių r. savivaldybė
Kauno r. savivaldybė
Kėdainių r. savivaldybė

Rasa Libienė
Vita Vitkauskienė
Nijolė Adukonienė
Jolanta Balnytė
Kęstutis Stadalnykas

10.
11.

Kupiškio r. savivaldybė
Molėtų r. savivaldybė

Alma Pustovaitienė
Jonas Vaiškūnas

12.
13.

Panevėžio miesto savivaldybė
Panevėžio r. savivaldybė

Lina Vilienė
Remigijus Vilys

14.
15.

Pasvalio r. savivaldybė
Rokiškio r. savivaldybė

Vitutė Povilionienė
Janina Komkienė

Anykščių r. savivaldybės administracijos vyr. specialistė turizmui ir kultūrai
Biržų r. savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyr.
specialistė
Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto
skyriaus vyr. specialistė
Jonavos krašto muziejaus etnokultūros specialistė
Joniškio istorijos ir kultūros muziejaus muziejininkė
Kaišiadorių krašto muziejaus vyriausioji fondų saugotoja, etnologė
Kauno r. Ramučių kultūros centro etnokultūros specialistė
Kėdainių r. savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus
vedėjo pavaduotojas
Kupiškio kultūros centro etnografė
Molėtų krašto muziejaus Etnografinės sodybos ir dangaus šviesulių stebyklos
vedėjas, dienraščio www.alkas.lt vyr. redaktorius.
Panevėžio kraštotyros muziejaus Etninės kultūros skyriaus vedėja
Panevėžio rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto
skyriaus vyr. specialistas
Pasvalio krašto muziejaus direktorė
Rokiškio rajono savivaldybės administracijos Kultūros, turizmo ir ryšių su
užsienio šalimis skyriaus vyr. specialistė
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16.

Širvintų r. savivaldybė

Vita Majerienė

17.
18.

Švenčionių r. savivaldybė
Ukmergės r. savivaldybė

19.
20.

Utenos r. savivaldybė
Visagino miesto savivaldybė

Regina Mikštaitė-Čičiurkienė
Vilma MulevičiūtėSabaliauskienė
Zita Mackevičienė
Asta Sieliūnienė

21.

Ramutė Kežienė

23.

Etninės kultūros ugdytojų
asociacija
Lietuvos savivaldybių muziejų
asociacija
Lietuvai pagražinti draugija

24.

Bendrija „Sėla“

Rima Vitaitė

25.

Utenos tradicinių amatų centras
„Svirnas“
Pakruojo r. savivaldybė

Elena Kiškienė

Lietuvai pagražinti draugijos Panevėžio skyriaus valdybos narys, Panevėžio
romuvos vaidila
Bendrijos „Sėla“ pirmininkė, Zarasų kultūros centro Etninės veiklos skyriaus
vedėja
Tautodailininkė, Utenos vaikų folkloro ansamblio „Kupolytė“ vadovė

Renata Budrienė

Pakruojo kultūros centro direktorė

22.

26.

Violeta Aleknienė
Laimutis Vasilevičius

Širvintų r. savivaldybės administracijos Kultūros, turizmo ir ryšių su užsienio
šalimis skyriaus vyr. specialistė
Reškutėnų tradicinių amatų centro Etninės veiklos skyriaus vedėja, etnologė
Ukmergės kultūros centro etnokultūros specialistė
Utenos r. savivaldybės administracijos Kultūros skyriaus vyr. specialistė
Visagino savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus
vedėja
Kupiškio r. Šepetos A. Adamkienės pagrindinės mokyklos lietuvių kalbos
mokytoja ekspertė
Kupiškio etnografijos muziejaus direktorė

DZŪKIJOS (DAINAVOS) REGIONINĖS ETNINĖS KULTŪROS GLOBOS TARYBOS NARIAI

Delegavusi institucija

Vardas, pavardė

1.

Birštono savivaldybė

Marta Šliumpienė

2.

Dzūkijos nacionalinio parko ir
Čepkelių valstybinio gamtinio
rezervato direkcija
Varėnos kultūros centras

Virginija Pugačiauskienė

3.

Vaida Naruševičiūtė

Darbo vieta, pareigos
Birštono savivaldybės administracijos Architektūros ir kraštovaizdžio
skyriaus vyr. specialistė
Dzūkijos nacionalinio parko ir Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato
direkcijos Kultūros paveldo skyriaus vyr. specialistė
Varėnos kultūros centro vyr. folkloro specialistė
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Valstybinė saugomų teritorijų
tarnyba prie Aplinkos ministerijos
Druskininkų savivaldybė
Lazdijų r. savivaldybė

Onutė Drobelienė

Audronė Lampickienė

8.
9.

Lietuvos tautodailininkų sąjungos
Dzūkijos skyrius
Šalčininkų r. savivaldybė
Varėnos r. savivaldybė

10.

Lazdijų r savivaldybė

Vytuolis Valūnas

11.

Lietuvos tautodailininkų sąjungos
Dzūkijos skyrius
Alytaus r. savivaldybė

Eglė Liškevičienė

Trakų r. savivaldybė
Trakų rajono savivaldybė
Varėnos kultūros centras
Elektrėnų savivaldybė
Vilniaus m. savivaldybės
administracijos Karoliniškių
seniūnija
Dzūkų kultūros draugė
Varėnos kultūros centras
Alytaus dailiųjų amatų mokykla
Lietuvos fotomenininkų sąjunga
Lietuvių etninės kultūros
draugijos Kauno teritorinis
padalinys
Dieveniškių technologijų ir verslo
mokykla
Lazdijų krašto muziejus

Dominyka Semionovė
Dalia Mockevičienė
Lina Būdienė
Ramutė Strebeikienė
Vygandas Čaplikas

Dieveniškių istorinio regioninio parko direkcijos vyr. specialistė
Varėnos rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto
skyriaus vedėjo pavaduotoja
Lazdijų rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto
skyriaus vedėjas
Alytaus dailiųjų amatų mokyklos dailiųjų metalo dirbinių profesijos
mokytoja
Alytaus rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto
skyriaus vyresnioji specialistė
Trakų rajono savivaldybės mero patarėja
VšĮ Trakų kultūros rūmų etnografė
Varėnos kultūros centro vyr. specialistė etnografė
Elektrėnų savivaldybės administracijos Bendrojo skyriaus vyr. specialistė
Klubo „Karjala“ pirmininkas, regioninės politikos ekspertas

Gintarė Markevičienė
Marius Galinis
Eglė Ruplėnaitė
Algimantas Černiauskas
Romualdas Povilaitis

Tekstilininkė
Varėnos kultūros centro kultūrinių renginių organizatorius
Alytaus dailiųjų amatų mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Lietuvos fotomenininkų sąjungos valdybos narys
Lietuvių etninės kultūros draugijos Kauno teritorinio padalinio pirmininkas

Ilona Šedienė

Dieveniškių technologijų ir verslo mokyklos direktorė

Daina Pledienė

Lazdijų krašto muziejaus direktorė
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4.
5.
6.
7.

12.
13.
14.
15.
16.
17.

18.
19.
20.
21.
22.

23.
24.

Lina Balčiūnienė
Rasa Kazlauskienė

Irutė Eidukienė
Regina Svirskienė

Jurgita Osinskienė

Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos Bendrųjų
reikalų skyriaus vyr. specialistė
Druskininkų kultūros centro etnografė
Lazdijų rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto
skyriaus vyr. specialistė etnokultūrai
Sertifikuotų tautinio paveldo produktų tradicinė amatininkė
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25.

Varėnos kultūros centras

Algirdas Juškevičius

Tautodailininkas

26.

Alytaus suaugusiųjų ir jaunimo
mokykla
Alytaus lopšelis-darželis
„Volungėlė“
Alytaus lopšelis-darželis
„Volungėlė“
Elektrėnų savivaldybė
Asociacija „Vilniaus dzūkuliai“

Rasutė Marcinkevičienė

Alytaus suaugusiųjų ir jaunimo mokyklos mokytoja

Aušra Plytninkaitė

Alytaus lopšelio-darželio „Volungėlė“ direktorė

Virginija Žitkauskienė

Alytaus lopšelio-darželio „Volungėlė“ meninio ugdymo pedagogė

Eglė Dambrauskienė
Juozas Žitkauskas

Elektrėnų savivaldybės literatūros ir meno muziejaus darbuotoja
Asociacijos „Vilniaus dzūkuliai“ vadovas

27.
28.
29.
30.

MAŽOSIOS LIETUVOS REGIONINĖS ETNINĖS KULTŪROS GLOBOS TARYBOS NARIAI
Eil.
Nr.
1.
2.

Delegavusi institucija

Vardas, pavardė
Vygantas Vareikis
Virginija Mataitienė

4.

Klaipėdos m. savivaldybė
Klaipėdos m. savivaldybės
Etnokultūros centras
Klaipėdos miesto savivaldybės
Etnokultūros centras
Klaipėdos universitetas

5.

Klaipėdos universitetas

Raimonda Nabažaitė

6.

Klaipėdos m. savivaldybės Mažosios
Lietuvos istorijos muziejus
Šilutės r. savivaldybė
Šilutės rajono savivaldybė
Šilutės rajono savivaldybė
Šilutės kraštotyros draugija
Pagėgių savivaldybė

Zita Genienė

3.

7.
8.
9.
10.
11.

Nijolė Sliužinskienė
Silva Pocytė

Vilma Griškevičienė
Indrė Skablauskaitė
Birutė Servienė
Saulius Sodonis
Liudvika Burzdžiuvienė

Darbo vieta, pareigos
Klaipėdos m. savivaldybės tarybos narys
Klaipėdos m. savivaldybės Etnokultūros centro kultūrinės veiklos
vadybininkė
Klaipėdos m. savivaldybės Etnokultūros centro direktorė
Klaipėdos universitetas, Baltijos regiono istorijos ir archeologijos instituto
direktorė
Klaipėdos universitetas, Baltijos regiono istorijos ir archeologijos instituto
jaunesnioji mokslo darbuotoja
Klaipėdos m. savivaldybės Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus Istorijos
skyriaus vedėja
Šilutės r. savivaldybės administracijos Kultūros skyriaus vedėja
Šilutės Hugo Šojaus kraštotyros muziejaus direktorė
Rusnės salos etnokultūros ir informacijos centro direktorė
Internetinio laikraščio „Šilainės kraštas“ redaktorius ir sudarytojas
Pagėgių savivaldybės Martyno Jankaus muziejaus direktorė
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Aksavera Mikšienė

Pagėgių savivaldybės Kultūros centro etninės veiklos specialistė

Giedrė Skipitienė
Edita Barauskienė

Rambyno regioninio parko direkcijos vyr. specialistė-kultūrologė
Lietuvininkų bendrijos „Mažoji Lietuva“ pirmininkė

Vytautas Gocentas

16.
17.
18.
19.
20.

Pagėgių savivaldybės Kultūros
centras
Rambyno regioninis parkas
Lietuvininkų bendrija „Mažoji
Lietuva“
Lietuvininkų bendrija „Mažoji
Lietuva“
Jurbarko r. savivaldybė
Klaipėdos r. savivaldybė
Klaipėdos r. savivaldybė
Neringos savivaldybė
Neringos savivaldybė

21.

Tauragės r. savivaldybė

Edmundas Mažrimas

Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo bibliotekos Bibliotekos fondo
plėtros skyriaus vadovas
Mažosios Lietuvos Jurbarko krašto kultūros centro direktorius
Klaipėdos r. savivaldybės administracijos Kultūros skyriaus vyr. specialistė
Dovilų etnokultūros centro direktorė
Neringos savivaldybės administracijos Kultūros skyriaus vyr. specialistė
Neringos savivaldybės Liudviko Rėzos kultūros centro direktoriaus
pavaduotoja
Tauragės r. savivaldybės kultūros centro Paveldo skyriaus vadovas

12.
13.
14.
15.

Arvydas Griškus
Jolita Latakienė
Lilija Kerpienė
Elena Tarvainienė
Virginija Burbienė

SUVALKIJOS (SŪDUVOS) REGIONINĖS ETNINĖS KULTŪROS GLOBOS TARYBOS NARIAI
Eil.
Nr.
1.

Delegavusi institucija

Vardas, pavardė

Kalvarijos literatų klubas „Rasa“

Asta Jankeliūnienė

2.
3.
4.

Kalvarijos savivaldybė
Kauno r. savivaldybė
Šakių rajono savivaldybė

Rasa Januškienė
Zigmas Kalesinskas
Aurelija Papievienė

5.

Vilkaviškio Tautinio kostiumo amatų
centras „Audimo artelė“
Asociacija Prienų krašto kūrėjų klubas
„Gabija“
Kazlų Rūdos savivaldybė
Vilkaviškio r. savivaldybė

Rūta Vasiliauskienė

6.
7.
8.

Darbo vieta, pareigos

Ernesta Juodsnukytė

Kalvarijos savivaldybės viešosios bibliotekos Skaitytojų aptarnavimo
skyriaus vedėja
Kalvarijos savivaldybės kultūros centro etninės kultūros specialistė
Kauno rajono muziejaus direktorius
Šakių r. savivaldybės administracijos Kultūros ir turizmo skyriaus vyr.
specialistė
Lietuvos nacionalinio muziejaus padalinio J. Basanavičiaus gimtinės
vedėja
Prienų krašto muziejaus vyr. fondų saugotoja

Žibutė Šilingienė
Aušra Mickevičienė

Kazlų Rūdos savivaldybės Kultūros centro direktorė
Vilkaviškio krašto muziejaus muziejininkė
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Kęstutis Subačius

Sūduvos krašto mokslo, istorijos ir kultūros draugijos narys

10.

Sūduvos krašto mokslo, istorijos ir
kultūros draugija
Marijampolės savivaldybė

Jūratė Zakaravičienė

11.

Marijampolės savivaldybė

Dalia Venckienė

12.
13.
14.
15.

Rima Vasaitienė
Asta Vandytė
Dalė Zagurskienė
Albinas Vaškevičius
Vidas Cikana

Šakių rajono savivaldybės Lukšių seniūnas

Valentinas Jazerskas

Lietuvos tautodailininkų sąjungos Kauno bendrijos pirmininkas

Ona Birutė Surdokienė

19.

Šakių r. savivaldybė
Kauno m. savivaldybė
Prienų r. savivaldybė
Lietuvių etninės kultūros draugijos
Kauno teritorinis padalinys
Šakių rajono tautodailininkų bendrija
„Dailius“
Lietuvos tautodailininkų sąjungos
Kauno bendrija
Marijampolės liaudies menininkų
klubas „Mūza“
Griškabūdžio bendruomenės centras

Marijampolės savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto
Departamento Kultūros skyriaus vedėja
Marijampolės kultūros centro specialistės etninei kultūrai, Trečiojo
amžiaus universiteto folkloro ansamblio „Senapilė“, vaikų folkloro
ansamblio „Žolynukai“ vadovė
Zanavykų muziejaus direktorė
Kauno miesto savivaldybės Kultūros ir meno tarybos pirmininkė
Prienų kultūros ir laisvalaikio centro mėgėjų meno kolektyvo vadovė
Lietuvių etninės kultūros draugijos Kauno teritorinio padalinio narys

20.
21.
22.

Višakio Rūdos kaimo bendruomenė
Girėnų kaimo bendruomenė
Vilkaviškio r. savivaldybė

23.

Kauno m. savivaldybė

Birutė Kerušauskienė
Rimutė Gagienė
Virginija
Armanavičienė
Vilija Kepežinskienė

Marijampolės kultūros centro parodų organizatorė, Marijampolės liaudies
menininkų klubo „Mūza“ vadovė
Šakių rajono savivaldybės Patašinės laisvalaikio salės kultūrinių renginių
organizatorė
Višakio Rūdos kaimo bendruomenės narė
Vištyčio regioninio parko kultūrologė
Meno ir edukacijos centro vadovė

9.

16.
17.
18.

Nijolė Černevičienė

Kauno tautinės kultūros centro direktorė

ŽEMAITIJOS REGIONINĖS ETNINĖS KULTŪROS GLOBOS TARYBOS NARIAI

Eil.
Nr.
1.

Delegavusi institucija
Skuodo r. savivaldybė

Vardas, pavardė
Sigutė Viluckytė

Darbo vieta, pareigos
Skuodo r. savivaldybės administracijos Kultūros ir turizmo skyriaus
vyriausioji specialistė
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2.
3.
4.
5.

Kelmės r. savivaldybė
Klaipėdos r. savivaldybė
Rietavo savivaldybė
Raseinių r. savivaldybė

Nomeda Jokubauskienė
Alma Slušnytė
Aida Liutikienė
Asta Pagarauskaitė

6.
7.

Šiaulių r. savivaldybė
Šilalės rajono savivaldybė

Birutė Poškienė
Jurgita Viršilienė

8.
9.
10.

Virginijus Jocys
Irma Žąsytienė
Laima Kelmelienė

11.
12.
13.

Šilalės kraštiečių draugija
Kretingos rajono savivaldybė
Lietuvos tautodailininkų
sąjungos Šiaulių skyrius
Tauragės r. savivaldybė
Mažeikių r. savivaldybė
Plungės r. savivaldybė

14.

Telšių r. savivaldybė

Rita Macijauskienė

15.
16.
17.
18.
19.
20.

Šiaulių m. savivaldybė
Šiaulių „Aušros“ muziejus
Šiaulių universitetas
Klaipėdos universitetas
Žemaičių dailės muziejus
Varnių regioninio parko
direkcija
Jurbarko r. savivaldybė
Palangos m. savivaldybė

Diana Martinatienė
Sigita Milvidienė
Juozas Pabrėža
Rūta Vildžiūnienė
Jolanta Skurdauskienė
Linas Šedvilas

Tauragės r. savivaldybės kultūros centro metodininkė-etnografė
Mažeikių r. savivaldybės Kultūros ir sporto skyriaus vyr. specialistė
Žemaitijos nacionalinio parko direkcijos Gamtos ir kultūros paveldo skyriaus
vedėjo pavaduotoja
Telšių r. savivaldybės kultūros folkoristė, vaikų ansamblio „Čiučiuruks“
vadovė
Šiaulių miesto savivaldybės kultūros centro direktorė
Šiaulių „Aušros“ muziejaus Etnografijos skyriaus vedėja
Šiaulių universiteto vykdomasis direktorius
Klaipėdos universiteto Menų akademijos Muzikos katedros docentė
Žemaičių dailės muziejaus direktoriaus pavaduotoja
Varnių regioninio parko vyr. specialistas

Lina Lukošienė
Diana Kanclerė

Eržvilko kultūros centro Vadžgirio skyriaus meno vadovė
VšĮ Meno psichologijos centro muzikos pedagogė, edukologė

21.
22.

Violeta Girdžiuvienė
Jurgita Šilinskytė
Aldona Kuprelytė

Kelmės kultūros centro Etninės kultūros ir tradicinių amatų skyriaus vedėja
Vėžaičių kultūros centro direktorė
Rietavo savivaldybės kultūros centro meno vadovė
Raseinių r. savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus
vyriausioji specialistė
Šiaulių r. savivaldybės Etninės kultūros ir tradicinių amatų centro direktorė
Šilalės rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto
skyriaus Kultūros paveldo apsaugos vyr. specialistė
Šilalės kraštiečių draugijos pirmininkas
Kretingos r. savivaldybės administracijos Kultūros skyriaus vyr. specialistė
Lietuvos tautodailininkų sąjungos Šiaulių skyriaus pirmininkė

________________________________________
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EKGT 2018 METŲ POSĖDŽIŲ PROTOKOLŲ SANTRAUKOS
Pirmasis Tarybos posėdis vyko 2018 m. sausio 23 d. Vilniuje. Posėdyje dalyvavo 17
Tarybos narių ir svečiai – Robertas Šarknickas (Seimo narys, Laikinosios Etninės kultūros grupės
pirmininkas), Valdas Voveris.
Svarstyta: 1. Tarybos narių ir Tarybos administracijos darbuotojų susipažinimas. 2. EKGT
darbo reglamento keitimas. 3. EKGT 2018 metų veiklos planas. 4. Siūlymai tobulinti etninės
kultūros konkursinį finansavimą per Lietuvos kultūros tarybą. 5. Nacionalinės J. Basanavičiaus
premijos nuostatų suderinimas su Taryba. 6. Tarybos pirmininkės pavaduotojo rinkimas. 7. Etninės
kultūros kaitos ir tęstinumo tyrimų 2016 – 2022 m. programos koordinacinės tarybos sudarymas.
8. S. Daukanto atmintinų metų programos rengimo grupės sudarymas.
Nutarta: 2. 1. Patvirtinti Tarybos darbo reglamento projektą, išskyrus V skyrių (Apklausa
elektroniniu paštu); 2.2. Reglamento punktą dėl posėdžio valandos pakeisti nuo rugsėjo mėn.,
paankstinant posėdžio laiką. 2.3. Dėl Reglamento V skyriaus konsultuotis su teisininku; klausimą
svarstyti kitame Tarybos posėdyje; 2.4. Į du Tarybos posėdžius per metus kviesti Tarybos
specialistus regionams. 3.1. Pritarti Etninės kultūros globos tarybos 2018–2020 metų strateginiam
veiklos planui. 3.2. Pritarti pagal pateiktas pastabas patobulintam Etninės kultūros globos tarybos
2018 metų veiklos plano projektui. 4. Sudaryti darbo grupę išvadų ir siūlymų rengimui dėl etninės
kultūros konkursinio finansavimo per Lietuvos kultūros tarybą; į ją įtraukti Tarybos narius Mildą
Ričkutę, Nijolę Balčiūnienę, Dalią Urbanavičienę, Joną Rudzinską. 5.1. Klausimui “Ar pritariate,
kad Premijos nuostatuose būtų aiškiai įvardyta, kad Nacionalinė Jono Basanavičiaus premija
pratęsia valstybinės Jono Basanavičiaus premijos tradicijas?“ pritarti bendru sutarimu; 5.2.
Klausimui „Ar pritariate, kad ši premija asmeniui gali būti teikiama tik kartą, todėl valstybinės
Jono Basanavičiaus premijos laureatai negali būti teikiami Nacionalinei Jono Basanavičiaus
premijai gauti?“ pritarti bendru sutarimu; 5.3. Klausimui „Ar pritariate, kad Premijos laureatus
išrenkanti komisija būtų steigiama Vyriausybės, kaip ir pati Premija, kaip yra ir pagal Nacionalinių
kultūros ir meno premijų nuostatus?“ pritarti bendru sutarimu; 5.4. Klausimą „Ar pritariate, kad į
šią komisiją narius siūlytų etninės kultūros srityje veikiančios nevyriausybinės organizacijos (3),
kultūros institucijos (3) ir mokslo bei studijų institucijos (3), atsisakant 3-jų Jono Basanavičiaus
premijos laureatų, kuriuos skiria kultūros ministras (kadangi Premijos laureatai gali būti pasiūlyti
ir minėtų etninės kultūros srityje veikiančių organizacijų bei institucijų; be to, įvedant 3 narių
kvotą Jono Basanavičiaus premijos laureatams yra mažinama minėtų organizacijų ir institucijų
kvota – po 2)“ palikti atvirą. Šio klausimo analizę pavesti darbo grupei; 5.5. Klausimą „Ar
pritariate, kad Premija būtų įteikiama kartu su kitomis Nacionalinėmis kultūros ir meno
premijomis Lietuvos Nepriklausomybės dieną vasario 16-ąją?“ palikti atvirą. Šio klausimo analizę
pavesti darbo grupei; 5.6. Klausimui „Ar pritariate, kad paraiškų Premijai gauti teikimo data
išliktų tradicinė iki spalio 1 d., o ne iki rugsėjo 1 d.?” pritarti bendru sutarimu; 5.7. Klausimui „Ar
pritariate, kad gali būti siūlomi kandidatai Premijai gauti už lietuvių etninės kultūros plėtrą,
gyvenantys ne tik Lietuvoje, bet ir lietuvių bendruomenėse užsienyje?“ pritarti bendru sutarimu;
5.8. Klausimą „Ar pritariate, kad kandidatus Premijai gauti už lietuvių etninės kultūros plėtrą gali
siūlyti tik Lietuvoje registruoti juridiniai asmenys (o ne juridiniai ir fiziniai asmenys, registruoti ne
tik Lietuvoje, bet ir kitose ES šalyse bei trečiosiose šalyse)?“ palikti atvirą. Šio klausimo analizę
pavesti darbo grupei; 5.9. Nacionalinės J. Basanavičiaus premijos nuostatų derinimui sudaryti
darbo grupę, į kurią įtraukti Dalią Urbanavičienę, Joną Rudzinską, Nijolę Balčiūnienę. 6.
Klausimą nukelti į kitą posėdį. 7. Į Etninės kultūros kaitos ir tęstinumo tyrimų 2016 – 2022 m.
programos koordinacinę tarybą įtraukti Dalią Urbanavičienę, Rasą Šaknienę, Virginijų Jocį, Loretą
Sungailienę, Joną Rudzinską, Daivą Vyčinienę, Dalią Senvaitytę. 8. Sudaryti S. Daukanto
atmintinų metų programos rengimo grupę, į ją įtraukiant Virginijų Jocį, Joną Rudzinską, Juozą
Šorį ir Rasą Šaknienę.
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Antrasis Tarybos posėdis vyko 2018 m. vasario 20 d. Vilniuje. Dalyvavo 17 Tarybos
narių. Svečiai – Dangutė Kivilšienė (EKGT vyr. specialistė), Valdas Voveris (etninės kultūros
ekspertas).
Svarstyta: 1. EKGT pirmininkės pavaduotojo rinkimai. 2. EKGT darbo reglamento
tvirtinimas. 3. EKGT 2017 m. ataskaita. 4. EKGT nuolatinių darbo grupių sąrašo sudarymas. 5.
Etninės kultūros plėtros valstybinės programos (toliau – Programa) rengimo inicijavimas. 6.
Lietuvos kultūros tarybos skiriamas finansavimas etninės kultūros projektams. 7. Etninės kultūros
tęstinumo ir kaitos 2016–2022 m. programos (toliau – Programos) įgyvendinimo tvarkos aprašas.
8. Tautinio paveldo produktų skyriaus Žemės ūkio ministerijoje situacija.
Nutarta: 1. EKGT pirmininkės pavaduotoju paskirti Joną Rudzinską. 2. Patvirtinti Tarybos
reglamentą, atsižvelgiant į pastabas. 3. EKGT 2017 m. ataskaitai iš esmės pritarti, įpareigojant
EKGT administraciją pateikti galutinį ataskaitos variantą Tarybos nariams el. paštu. 4.1. Sudaryti
šias EKGT nuolatinio darbo grupes: 1) Švietimo ir mokslo, 2) Nematerialaus kultūros paveldo, 3)
Tautinio paveldo produktų, 4) Kultūrinio turizmo, 5) Regionų kultūros politikos, 6) Užsienio
lietuvių tapatybės išsaugojimo, 7) Etnokultūrinio sąjūdžio, 8) Etninės kultūros sąvokų, 9) Etninės
kultūros sklaidos. 4.2. EKGT nuolatinių darbo grupių pavadinimus patikslinti remiantis kiekvienos
grupės sprendimu. 4.3. Įtraukti į EKGT nuolatines darbo grupes šiuos Tarybos narius: Švietimo ir
mokslo – D. Vyčinienė, E. Sakadolskienė, D. Senvaitytė, R. Žarskienė, D. Urbanavičienė;
Nematerialaus kultūros paveldo - O. Drobelienė, L. Petrošienė, L. Sungailienė, R. Žarskienė, V.
Jocys, J. Šorys, R. Paukštytė-Šaknienė, M. Ričkutė, D. Urbanavičienė; Tautinio paveldo produktų
– Z. Mackevičienė, V. Reipaitė, V. Jocys, J. Rudzinskas, D. Urbanavičienė; Kultūrinio turizmo V. Griškevičienė, V. Reipaitė, D. Senvaitytė, V. Jocys, Z. Mackevičienė, D. Urbanavičienė;
Regionų kultūros politikos - V. Griškevičienė, Z. Mackevičienė, O. Drobelienė, R. Vasaitienė, V.
Jocys, J. Rudzinskas, D. Urbanavičienė; Užsienio lietuvių tapatybės išsaugojimo – E.
Sakadolskienė, K. Kuprytė, V. Jocys, N. Balčiūnienė, R. Paukštytė-Šaknienė, D. Urbanavičienė;
Etnokultūrinio sąjūdžio - M. Ričkutė, D. Vyčinienė, N. Balčiūnienė, D. Urbanavičienė; Etninės
kultūros sąvokų - L. Petrošienė, D. Senvaitytė, V. Jocys, D. Urbanavičienė; Etninės kultūros
sklaidos – J. Rudzinskas, J. Šorys, D. Urbanavičienė. 4.4. Tarybos narių registraciją į darbo grupes
pratęsti el. paštu. 4.5. Sudaryti galimybes nuolatinių darbo grupių darbą organizuoti naudojantis
virtualiomis technologijomis. 5.1. Sudaryti laikinąją darbo grupę Etninės kultūros plėtros
valstybinės programos rengimui. Į ją įtraukti D. Urbanavičienę, J. Rudzinską, V. Jocį ir V.
Griškevičienę. 5. 2. Įpareigoti šią grupę parengti Programos koncepciją iki balandžio mėn. 6.
Pritarti raštui „Dėl Lietuvos kultūros tarybos skiriamo finansavimo etninės kultūros projektams“,
atsižvelgiant į pateiktas pastabas. 7. Patvirtinti Programos įgyvendinimo tvarkos aprašą. 8. Pritarti
parengtam raštui „Dėl tautinio paveldo
produktų įstatymo įgyvendinimo užtikrinimo
reorganizuojant Žemės ūkio ministerijos struktūrą“.
Trečiasis Tarybos posėdis įvyko 2018 m. kovo 13 d. Vilniuje. Dalyvavo 15 Tarybos narių
ir svečiai – Valdas Voveris (etninės kultūros ekspertas), Vidmantas Daugirdas (LSTC), Donatas
Burneika (LSTC).
Svarstyta: 1. Lituanistikos prioriteto užtikrinimas pagal Mokslo ir studijų įstatymą ir
etnologijos studijų krypties grąžinimas į Studijų krypčių ir grupių, pagal kurias vyksta studijos
aukštosiose mokyklose, sąrašą. 2. EKGT siūlymai sertifikuoti dalį Kaziuko mugės Vilniuje kaip
tradicinę mugę. 3. Kultūros įvardijimas VRM parengtoje Lietuvos regioninės politikos „Baltojoje
knygoje“. 4. Regioninių etninės kultūros globos tarybų (toliau – regioninės tarybos) bendrųjų
nuostatų tobulinimas. 5. EKGT administracijos struktūros keitimas ir pareigybių skaičiaus
padidinimas. 6. Nacionalinės Jono Basanavičiaus premijos nuostatų derinimas tarp EKGT ir
Kultūros ministerijos. 7. Bendradarbiavimas su Lietuvos kultūros taryba. 8. Simono Daukanto
gimimo 225-ųjų metinių minėjimo atmintinų metų programa.
Nutarta: 1.2. Pasiūlyti Seimo Švietimo ir mokslo komitetui bei Kultūros komitetui inicijuoti
klaũsymus dėl lituanistikos prioriteto užtikrinimo ir etnologijos studijų krypties grąžinimo į
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Studijų krypčių ir grupių sąrašą, sukviesti galimus pranešėjus šiam renginiui. 1.2. Aptarti
analizuojamus klausimus su Švietimo viceministru Gražvydu Kazakevičiumi. 2.1. Pavesti Tarybos
Tautinio paveldo produktų darbo grupei išsamiau išnagrinėti dalies Kaziuko mugės sertifikavimo
kaip tradicinės mugės klausimą ir pateikti išvadas Tarybai. 2.2. Parengti raštą Žemės ūkio
ministerijai pateikiant siūlymą sertifikuoti dalį Kaziuko mugės Vilniuje. 3.1. Susitikti su Kultūros
ministerijos atstove Jadvyga Lisevičiūte, siekiant išsiaiškinti KM teiktus siūlymus rengiant
Lietuvos regioninės politikos „Baltąją knygą“. 3.2. Parengti raštą, adresuotą VRM ir Seimui dėl
nepakankamo dėmesio etninei kultūrai ir apskritai kultūrai Lietuvos regioninės politikos
„Baltojoje knygoje“. 3.3. Inicijuoti šiuo klausimu susitikimą su VRM viceministru Giedriumi
Surpliu ir Seimo Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto pirmininku Povilu Urbšiu. 4.1.
Pritarti Regioninių etninės kultūros globos tarybų bendrųjų nuostatų I-V skyrių pakeitimams
atsižvelgiant į pastabas, o VI ir VII skyrių tvirtinimą atidėti kitam Tarybos posėdžiui, kai šie
skyriai bus papildyti punktais iš regioninių tarybų darbo reglamento. 4.2. Pagaminti Tarybos ir
regioninių tarybų narių pažymėjimus. 5.1. Pritarti esamo Tarybos vyriausiojo specialisto,
atsakingo už informacinių technologijų priežiūrą, pareigybės keitimui kita pareigybe, kuriai bus
priskiriamos specialiosios funkcijos (vyr. specialistas lituanistas posėdžiams, redagavimui, EKGT
veiklos viešinimui, Etninės kultūros tyrimų programos įgyvendinimo priežiūrai ir kt.). 5.2. Pritarti
administracijos direktoriaus pareigybės įsteigimui. 5.3. Pritarti pareigybės, kuriai bus priskiriama
užsienio lietuvių etninės kultūros globa, įsteigimui. 5.4. Kreiptis į Seimo valdybą dėl didžiausio
leistino pareigybių skaičiaus padidinimo. 6.1. Pritarti, atsižvelgiant į išsakytas pastabas, EKGT
raštui dėl Premijos įteikimo pastovios datos ir vietos, adresuotam narius į EKGT delegavusioms
institucijoms ir organizacijoms bei KM pasiūlytoms papildomoms institucijoms. 6.2. Kovo 27 d.
surengti neeilinį Tarybos posėdį, skirtą Nacionalinės Jono Basanavičiaus premijos nuostatų
derinimui su Kultūros ministerija. 6.3. Joną Vaiškūną įtraukti į Nacionalinės J. Basanavičiaus
premijos nuostatų derinimo laikinąją darbo grupę. 7. Pavesti Tarybos Etninės kultūros sąvokų
darbo grupei išgryninti sąvokas etninė kultūra ir mėgėjų menas. 8. Numatytiems renginiams
pritarti.
Ketvirtasis Tarybos posėdis (neeilinis) įvyko 2018 m. kovo 27 d. Vilniuje. Dalyvavo 11
Tarybos narių ir svečiai - Kultūros viceministras Renaldas Augustinavičius, LR Kultūros
ministerijos vyr. specialistė Irena Kezienė.
Svarstyta: 1. Premijos įteikimo datos ir vietos nustatymas. 2. Premijos teikimas 2018 ir
2019 metais. 3. Premijos skyrimo komisijos sudarymo principai. 4. Premijos komisijos
personalinės sudėties tvirtinimas Vyriausybės nutarimu. 5. Fizinių asmenų galimybės teikti
kandidatus Premijai gauti. 6. Premijos nuostatų konkretūs pakeitimai.
Nutarta: 1.1. Siūlyti Premiją teikti Vasario 16 d. Prezidentūroje, po to surengti laureato
pagerbimo šventę Lietuvos nacionaliniame muziejuje. 1.2. Raštu atsiklausti Prezidentės, ar ji
sutinka įteikti nacionalinę J. Basanavičiaus premiją 2019 m. Lietuvos valstybės atkūrimo dieną
Prezidentūroje. 1.3. Raštu atsiklausti Lietuvos nacionalinio muziejaus, ar jis sutinka organizuoti
Premijos laureato pagerbimo šventę po Premijos įteikimo. 2. 2018 m. lapkričio 23 d. paskelbti
Premijos laureatą, o Premiją įteikti 2019 m. Vasario 16 d. Prezidentūroje. 3. Siūlyti, kad KM į
Premijos skyrimo komisiją deleguotų 2 narius (J. Basanavičiaus premijos laureatus), Taryba – 7
narius (2 – kultūros institucijų, 2 – mokslo ir studijų institucijų, 3 - NVO atstovus). 4. Pritarti
parengtai argumentacijai dėl Premijos komisijos personalinės sudėties tvirtinimo Vyriausybės
nutarimu, atsižvelgiant į pateiktas pastabas. 5. Pritarti parengtai argumentacijai dėl teisės siūlyti
kandidatus Premijai gauti suteikimo juridiniams ir fiziniams asmenims. Nusiųsti Kultūros
viceministrui R. Augustinavičiui siūlymus dėl Premijos nuostatų keitimo ir raštą “Dėl
Nacionalinės Jono Basanavičiaus premijos komisijos sudėties tvirtinimo ir asmenų, teikiančių
kandidatus Premijai gauti” iki kovo 30 d. 6. 1. Į KM ir Tarybos darbo grupę dėl Premijos nuostatų
derinimo deleguoti D. Urbanavičienę, N. Balčiūnienę, J. Rudzinską. 6.2. Premijos nuostatų
pakeitimus KM ir Tarybos darbo grupėje išgryninti iki balandžio 27 d., šiuos pakeitimus
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apsvarstyti gegužės 3 d. Tarybos posėdyje, o gegužės 10 d. nuostatus pateikti Vyriausybei
derinimui.
Penktasis Tarybos posėdis įvyko 2018 m. balandžio 10 d. Vilniuje. Dalyvavo 12 Tarybos
narių.
Svarstyta: 1. Regioninių etninės kultūros globos tarybų bendrieji nuostatai ir Regioninės
etninės kultūros globos tarybos tipinis darbo reglamentas. 2. Regioninių tarybų naujų narių
tvirtinimas. 3. Konferencijos „Folklorinio judėjimo ištakos ir reikšmė siekiant Lietuvos
Nepriklausomybės bei dabartis“, skirtos folkloro ansamblių ir žygeivystės 50-mečiui,
organizavimas. 4. Konferencijos, skirtos etnokultūrinio ugdymo klausimų aptarimui, surengimas
Seime. 5. Lietuvos piliečių asmenvardžių rašyba. 6. Žvėryno gimnazijos parengta Etninės kultūros
ugdymo samprata. 7. EKGT administracijos struktūros ir etatų sąrašo keitimas. 8. Regioninėms
taryboms skiriamos EKGT lėšos. 9. S. Daukanto pagerbimui skirtos konferencijos organizavimas.
Nutarta: 1.1. Patvirtinti posėdžio metu suderintus Regioninių etninės kultūros globos tarybų
bendruosius nuostatus. 1.2. Patvirtinti Regioninės etninės kultūros globos tarybos tipinį darbo
reglamentą. 1.3. Išanalizuoti etninės kultūros eksperto vardo suteikimo klausimą kitame Tarybos
posėdyje. 2.1. Patvirtinti šiuos Sūduvos (Suvalkijos) regioninės tarybos narius: Virginiją
Armanavičienę, Dalią Venskienę, Birutę Kerušauskienę, Rimutę Gagienę. 2.2. Patvirtinti šiuos
Dzūkijos (Dainavos) regioninės tarybos narius: Eglę Dambrauskienę, Irutę Eidukienę, Marių
Galinį, Martą Šliumpienę, Dominyką Semionovę, Juozą Žitkauską. 3.1. Konferencijos pavadinimą
formuluoti taip: „Etnokultūrinio judėjimo ištakos, raida ir reikšmė“. 3.2. Konferenciją skirti ne tik
folkloro ansamblių ir žygeivystės 50-mečiui, bet ir Lietuvos atkūrimo 100-mečiui. 3.3. Pavesti
EKGT Etnokultūrinio sąjūdžio darbo grupei parengti konferencijos organizavimo projektą. 3.4.
Derinimą dėl salės pavesti N. Balčiūnienei. 4.1. Surengti konferenciją, skirtą etnokultūrinio
ugdymo klausimų aptarimui, Seimo Europos informacijos centro salėje festivalio „Skamba
skamba kankliai“ metu. 4.2. Pavesti EKGT Švietimo ir mokslo darbo grupei parengti
konferencijos koncepciją. 4.3. Derinimą dėl salės pavesti N. Balčiūnienei. 5. Išsiųsti Seimo
Kultūros komitetui ir Seimo Švietimo ir mokslo komitetui EKGT raštą „Dėl LR piliečių
asmenvardžių rašybos nelietuviškais rašmenimis“, pakartojant ankstesnio EKGT rašto turinį. 6.1.
Pritarti Vilniaus miesto savivaldybės tarybai adresuotam raštui „Dėl Žvėryno gimnazijos
parengtos Etninės kultūros ugdymo sampratos”, papildant jį pagal išsakytas pastabas. 6.2. Išsiųsti
raštą Vilniaus miesto savivaldybės tarybos nariams. 7. Pritarti EKGT administracijos struktūros ir
etatų sąrašo keitimui. 8. Apibrėžti lėšų skyrimo regioninėms taryboms tvarką. 9. Siūlyti Seimui
organizuoti bendrą konferenciją, skirtą S. Daukanto pagerbimui.
Šeštasis Tarybos posėdis vyko 2018 m. gegužės 3 d. Vilniuje. Dalyvavo 13 Tarybos narių.
Svarstyta: 1. Nacionalinės J. Basanavičiaus premijos nuostatai. 2. Lietuvos kultūros tarybai
teikiami siūlymai ir etninės kultūros sąvokos išaiškinimas. 3. Klaipėdos rajono pavadinimas. 4.
Regioninių tarybų naujų narių tvirtinimas. 5. Tarpinstitucinio pasitarimo, skirto Kaziuko mugės
dalies sertifikavimo klausimo aptarimui, organizavimas. 6. Konferencijos, skirtos etnokultūrinio
ugdymo klausimų aptarimui, organizavimas gegužės 28 d. Seime. 7. Etnografiškiausios kaimo
turizmo sodybos konkurso organizavimas. 8. Tarybos logotipo tobulinimas. 9. Dalyvavimas
Kultūros politikos pagrindų įstatymo rengime. 10. Etninės kultūros srities kuravimas Kultūros
ministerijoje. 11. Tarybos administracijos struktūra.
Nutarta: 1.1. Pritarti Premijos nuostatų projektui su posėdyje priimtais pataisymais; 1.2.
Parengti raštą Kultūros viceministrui pateikiant Tarybos nuomonę dėl Premijos nuostatų projekto.
2.1. Tęsti bendradarbiavimą su LKT; 2.2. Dalyvauti artimiausiame LKT posėdyje ir jame pateikti
Tarybos siūlymus; 2.3. Susitikti su Kultūros ministre dėl etninei kultūrai skiriamos lėšų kvotos,
kviečiant šiame susitikime dalyvauti ir LKT atstovus. 3.1. Pritarti Klaipėdos rajono pavadinimo
išsaugojimui dabartinėje situacijoje; 3.2. Parengti raštą Klaipėdos rajono pavadinimo klausimą
iškėlusiam Vidmantui Matučiui, išreiškiant Tarybos nuomonę. 4. Patvirtinti šiuos Aukštaitijos
regioninės tarybos narius: Renata Budrienė, Vita Vitkauskienė. 5.1. Pritarti tarpinstitucinio
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pasitarimo, skirto Kaziuko mugės dalies sertifikavimo klausimo aptarimui, organizavimui; 5.2.
Pasitarimo organizavimą pavesti EKGT Tautinio paveldo produktų darbo grupei. 6.1. Pritarti
konferencijos organizavimo projektui; 6.2. Pasiūlyti skaityti pranešimą Nijolei Grivačiauskienei;
6.3. Pakviesti dalyvauti diskusijoje VU, ŠMM, UPC, Neformalaus švietimo centro, Vilniaus
kolegijos atstovus. 7. Įpareigoti EKGT Kultūrinio turizmo darbo grupę parengti Etnografiškiausios
kaimo turizmo sodybos konkurso nuostatus. 8. Klausimą analizuoti kitame Tarybos posėdyje. 9.
Kreiptis į Kultūros ministeriją dėl Tarybos atstovų dalyvavimo darbo grupėje rengiančioje
Kultūros politikos pagrindų įstatymą. 9. Kreiptis į Kultūros ministeriją dėl Tarybos atstovų
dalyvavimo darbo grupėje rengiančioje Kultūros politikos pagrindų įstatymą. 10. Raštu kreiptis į
Kultūros ministeriją ir susitikti su Kultūros ministre, siūlant įsteigti etninės kultūros tarybą
Kultūros ministerijoje. 11. Pritarti Tarybos administracijos struktūros keitimui, greta Strateginio
planavimo ir bendrųjų reikalų skyriaus suformuojant Etnografinių regionų skyrių.
Septintasis Tarybos posėdis įvyko 2018 m. birželio 12 d. Vilniuje. Dalyvavo 14 Tarybos
narių ir svečiai: Rita Virbalienė (LRS nario S.Tumėno padėjėja), Rasa Praninskienė (LRS nario S.
Tumėno padėjėja).
Svarstyta: 1. EKGT deleguojamų Nacionalinės Jono Basanavičiaus premijos (toliau –
Premija) komisijos narių preliminarus rinkimas. 2. Etninės kultūros finansavimas per LKT. 3.
Tautinio paveldo produktų įstatymo keitimo projektas. 4. Darbo grupės valstybinės Etninės
kultūros plėtros programos koncepcijos ir programos projekto parengimui sudarymas. 5.
Regioninių tarybų naujų narių tvirtinimas. 6. Bendras regioninių tarybų posėdis. 7. Darbo grupės
konferencijos „Etnokultūrinio judėjimo ištakos, raida ir reikšmė“ rengimui sudarymas. 8. Raštas
Švietimo ir mokslo ministerijai dėl Etninės kultūros ugdymo sampratos. 9. S. Daukantui skirtos
konferencijos organizavimas. 10. „Tautos namų“ sukūrimo idėjos likimas. 11. Tarybos
atstovavimas Pasaulio lietuvių žaidynėse liepos 29 d. Kaune.
Nutarta: 1. Į Nacionalinės Jono Basanavičiaus premijos komisiją Tarybos vardu
preliminariai deleguoti: NVO atstovus V. Tumėną, D. Urbanavičienę ir J. Skurdauskienę, kultūros
įstaigų atstoves N. Sliužinskienę ir V. Šatkauskienę, mokslo ir studijų institucijų atstoves D.
Vyčinienę ir D. Vaitkevičienę. 2.1. Parengti raštą LKT, siūlant išlaikyti atskirą etninės kultūros sritį
ir sukurti atskirą nematerialaus kultūros paveldo išsaugojimui ir tęstinumui skirtą programą; 2.2.
Siūlomos atskiros nematerialaus kultūros paveldo programos pavadinimą išdiskutuoti elektroniniu
paštu; 2.3. Siekti KRF lėšų skirstymo modelio tobulinimo inicijuojant KRF ir LKT
reglamentuojančių įstatymų pakeitimus; 2.4. Kreiptis į Finansų ministeriją, prašant pateikti
informaciją dėl KRF lėšų pastaraisiais ir artimiausiais metais. 3. Įpareigoti Tarybos tautinio
paveldo produktų grupę (Z. Mackevičienė, V. Reipaitė, V. Jocys, J. Rudzinskas, D. Urbanavičienė)
teikti siūlymus ŽŪM dėl tolesnės tautinio paveldo produktų sertifikavimo ir Tautinio paveldo
produktų įstatymo tobulinimo. 4. Į valstybinės Etninės kultūros plėtros programos koncepcijos ir
programos projekto rengimo darbo grupę įtraukti V. Griškevičienę, J. Rudzinską, L. Sungailienę,
V. Jocį, P. Kalnių ir D. Urbanavičienę. 5. Pakeisti Žemaitijos regioninės etninės kultūros globos
tarybos narių sąrašą, į jos sudėtį įtraukiant Nomedą Jokubauskienę, Almą Slušnytę ir Irmą
Žąsytienę. 6. 1. Bendrą regioninių tarybų posėdį surengti spalio pirmąją savaitę Kauno tautinės
kultūros centre, pakviečiant Tarybos, regioninių tarybų atstovus bei Seimo narius ir į vaikų
folkloro festivalį „Baltų raštai“. 6.2. Ieškoti galimybių apmokėti regioninių tarybų nariams
kelionių į posėdžius išlaidas. 7. Į konferencijos „Etnokultūrinio judėjimo ištakos, raida ir reikšmė“
rengimo darbo grupę įtraukti N. Balčiūnienę, D. Senvaitytę, J. Šorį, D. Vyčinienę, L. Petrošienę,
D. Urbanavičienę. 8. Parengti raštą Švietimo ir mokslo ministerijai, rekomenduojant patvirtinti
Etninės kultūros ugdymo sampratą. 9. Įpareigoti laikinąją S. Daukanto konferencijos
organizavimo darbo grupę (V. Jocį, J. Šorį ir R. Šaknienę) artimiausiu metu pateikti Tarybai
preliminarią Seime vyksiančios konferencijos programą. 10. Inicijuoti, pradinės „Tautos namų“
sampratos išlaikymą. 11. Į Pasaulio lietuvių žaidynių atidarymo ceremoniją nuo Tarybos deleguoti
J. Rudzinską, D. Senvaitytę, V. Jocį.
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Aštuntasis Tarybos posėdis įvyko 2018 m. rugsėjo 18 d. Vilniuje. Dalyvavo 15 Tarybos
narių ir svečiai: Ignas Rubikas (Lietuvos Respublikos Vyriausybė), Vytautas Tumėnas (Lietuvos
istorijos institutas).
Svarstyta: 1. Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamų projektų teikimo gairės 2019 m.
2. Kaziuko mugės rengėjo konkursas. 3. Valstybinės Etninės kultūros plėtros programos 2019–
2027 m. (toliau – Programa) koncepcija. 4. EKGT regioninių tarybų naujų narių tvirtinimas. 5.
Bendras EKGT ir EKGT regioninių tarybų posėdis Kaune spalio 5 d. 6. EKGT atstovavimas
konferencijoje „Mūsų mokytojai – Daukantas ir Vydūnas“, kuri vyks 2018 m. spalio 12–13
dienomis Seime. 7. Siūlymas dėl atmintinų Tautodailės metų 2020-aisiais paskelbimo. 8. EKGT
atstovavimas S. Daukantui dedikuotoje konferencijoje Seime. 9. Konferencija „Etnokultūrinio
judėjimo ištakos, raida ir reikšmė“. 10. EKGT logotipo tobulinimas ar keitimas. 11. EKGT
pozicija miškų kirtimo klausimu.
Nutarta: 1.1.Siekti, kad Gairėse būtų išskirtos dvi atskiros programos – etninės kultūros ir
materialaus kultūros paveldo; 1.2. Siekti, kad etninės kultūros programai būtų skirtas ne mažesnis,
o didesnis finansavimas, negu ankstesniais metais; 1.3. Siekti, kad Gairėse būtų nurodyti sričių
programų projektų vertinimo prioritetai. 2.1. Aptarti Kaziuko mugės dalies sertifikavimo idėją su
atskirais Vilniaus miesto Tarybos nariais, kurie galėtų imtis šios idėjos protegavimo. 2.2. Pasitarti
dėl šios idėjos realizavimo su ŽŪM ministro patarėju Alvydu Aleksandravičiumi. 3.1. Tarybos
nariams įsigilinti į parengtą Programos koncepcijos projektą ir atsiųsti pastabas. 3.2. R. Šaknienę
įtraukti į Programos koncepcijos rengimo darbo grupę. 4.1. Patvirtinti naują Mažosios Lietuvos
regioninės etninės kultūros globos tarybos narį – Vygantą Vareikį; 4.2. Patvirtinti naują Žemaitijos
regioninės etninės kultūros globos tarybos narę – Dianą Kanclerę; 4.3. Patvirtinti Suvalkijos
(Sūduvos) regioninės etninės kultūros globos tarybos narę – Viliją Kepežinskienę. 5. Į posėdžio
darbotvarkę įtraukti šiuos klausimus: 1) Dėl etninės kultūros ugdymo plėtros; 2) Dėl etninės
kultūros projektų finansavimo iš Kultūros rėmimo fondo lėšų per Lietuvos kultūros tarybą. 3) Dėl
Etninės kultūros plėtros valstybinės programos 2019–2027 m. rengimo. 6. Įpareigoti N.
Balčiūnienę ir V. Jocį atstovauti EKGT S. Daukantui skirtoje konferencijoje Seime. 7. Pakartotinai
pasiūlyti Seimui 2020-uosius metus skelbti atmintinais Tautodailės metais. 8. Organizuoti S.
Daukanto atminimui skirtą konferenciją Skuode lapkričio 7 d. 9. Organizuoti ir dalyvauti
konferencijoje „Etnokultūrinio judėjimo ištakos, raida ir reikšmė“, vyksiančioje spalio 24 d.
Seime. 10.1. Tobulinti dabartinio EKGT logotipo dizainą; 10.2. Sprendimą dėl dizainerių pateiktų
siūlymų priimti el. paštu. 11. Išreikšti EKGT poziciją miškų klausimu, akcentuojant simbolinę
miško prasmę lietuvių etninėje kultūroje.
Devintasis Tarybos posėdis įvyko 2018 m. spalio 9 d. Vilniuje. Dalyvavo 15 Tarybos narių
ir svečiai: Filomena Kavoliūtė (Vilniaus universitetas), Sandra Bakanovaitė (Vilniaus etninės
kultūros centras).
Svarstyta: 1. Etnografinių regionų heraldikos įteisinimas. 2. Siūlymai Seimo paskelbtų
Vietovardžių metų (2019 m.) įgyvendinimo planui (toliau – Siūlymai). 3. Savivaldos įstatyme
įtvirtintos savivaldybių funkcijos puoselėti etnokultūrą keitimas iš savarankiškos funkcijos į
valstybės deleguotą funkciją. 4. Etninės kultūros pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų
įgyvendinimas bei Etninės kultūros ugdymo sampratos įteisinimas. 5. Etnologijos ir folkloristikos
studijų krypčių grąžinimas į Studijų krypčių ir krypčių grupių, pagal kurias vyksta studijos
aukštosiose mokyklose, sąrašą (toliau – Studijų sąrašas). 6. Vėlinių ir kitų tradicinių kalendorinių
švenčių (Užgavėnių, Sekminių, Jurginių) statusas. 7. EKGT nuomonė apie Seimo nario Vytauto
Kernagio siūlymą nustatyti Lietuvos radijo stotims 35 proc. nacionalinių kūrinių kvotą. 8. S.
Daukanto atminimui skirta konferencija lapkričio 7 d. Skuode. 9. EKGT regioninių tarybų naujų
narių tvirtinimas.
Nutarta: 1.1. Jeigu bus patvirtintos siūlomos Heraldinių ženklų įstatymo pataisos,
Etnografinio regiono herbo naudojimo tvarkos parengimą įtraukti į 2019 metų Etninės kultūros
globos tarybos veiklos planą; 1.2. Etnografinio regiono herbo naudojimo tvarkos parengimą
pavesti EKGT Regionų kultūros politikos darbo grupei; 1.3. EKGT Regionų kultūros politikos
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darbo grupę įtraukti P. Kalnių; 1.4. Deleguoti D. Urbanavičienę ir V. Jocį dalyvauti artimiausiame
Lietuvos heraldikos komisijos posėdyje ir pareikšti EKGT pritarimą siūlomam Mažosios Lietuvos
herbo projektui. 2.1. Parengtą siūlymų Seimo paskelbtų Vietovardžių metų (2019 m.)
įgyvendinimo planui projektą pakoreguoti pagal išsakytas pastabas; 2.2. Siūlymuose akcentuoti
Lietuvos vietovardžių išsaugojimo gairių parengimą; 2.3. Siūlymuose akcentuoti vietovardžių
pripažinimo kultūros paveldo vertybe inicijavimą; 3. Pritarti Savivaldos įstatymo pataisų, kuriomis
etninės kultūros puoselėjimas būtų įtvirtintas kaip valstybės deleguojama funkcija, inicijavimui.
4.1. Tyrimą praplėsti Vilniaus mieste, pakartotinai kreipiantis į mokyklas, kurios anketų neužpildė;
4.2. Tyrimo klausimyną papildyti pagal išsakytas pastabas (įjungiant papildomus kiekybinius ir
kokybinius klausimus) ir tyrimą etnografiniuose regionuose pratęsti kitais metais pagal Etninės
kultūros tęstinumo ir kaitos programą; 4.3. Siūlyti ŠMM, kad kiekvienoje mokykloje privaloma
tvarka dirbtų bent vienas etnologijos krypties specialistas, turintis pedagoginę kvalifikaciją, arba
pedagogas, turintis etnokultūrinių kompetencijų; 4.4. Inicijuoti etninės kultūros (etnologijos)
pedagogų rengimo ir kvalifikacijos kėlimo strategijos (sistemos) sukūrimą; 4.5. Siūlyti ŠMM
įsteigti ministro patarėjo etninės kultūros ugdymo klausimais pareigybę; 4.6. Siekti, kad ŠMM
būtų patvirtinta Etninės kultūros ugdymo samprata. 5. Pritarti parengtam rašto „Dėl etnologijos ir
folkloristikos studijų krypties studijų krypčių sąraše“ projektui. 6.1. Išreikšti pritarimą Seimo
Lietuvos lenkų sąjungos frakcijos siūlymui Vėlines paskelbti nedarbo diena. 6.2. Užbaigti
Atmintinų dienų įstatymo naujos redakcijos projekto rengimą. 7.1. Iš esmės pritarti V. Kernagio
iniciatyvai nustatyti Lietuvos radijo stotims 35 proc. nacionalinių kūrinių kvotą. 7.2. Siūlyti
Lietuvos transliuotojams kuo didesnį dėmesį rodyti lietuvių kalba atliekamiems kūriniams bei
naudotis lietuvių folkloro archyvais. 8. Pagal galimybes dalyvauti S. Daukanto atminimui skirtoje
konferencijoje Skuode. 9.1. Patvirtinti naują Dzūkijos (Dainavos) regioninės etninės kultūros
globos tarybos narę – Lazdijų rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto
skyriaus vyriausiąją specialistę etnokultūrai Neringą Rasiulienę; 9.2. Patvirtinti Vytuolį Valūną
kaip Lazdijų rajono savivaldybės atstovą.
Dešimtasis Tarybos posėdis įvyko 2018 m. lapkričio 13 d. Vilniuje. Dalyvavo 13 Tarybos
narių ir svečiai: Sandra Daugirdienė (Vilniaus etninės kultūros centras), Aurelijus Naruševičius
(knygos „Vardadienių knyga“ autorius), Varsa Liutkutė Zakarienė (LMTA etnomuzikologijos
skyriaus darbuotoja, atsakinga už muzikinio folkloro archyvą).
Svarstyta: 1. Lietuviškų vardadienių tradicijos išsaugojimas. 2. Etninės kultūros plėtra
kultūrinio turizmo (apimant ir kaimo turizmą) srityje. 3. Kalėdinių papročių ir lietuviškos
tradicinės kūrybos sklaida viešosiose erdvėse. 4. Etnografinių regionų heraldika. 5. Kultūros
ministerijos skiriamos premijos už nuopelnus etninės kultūros srityje. 6. Nematerialaus kultūros
paveldo archyvų ir (ar) audiovizualinių archyvų teisinė apsauga. 7. Lietuvos moksleivių etninės
kultūros olimpiados organizavimas. 8. Kultūros įstatymo rengimas. 9. EKGT regioninių tarybų
naujų narių tvirtinimas.
Nutarta: 1. Siūlymų dėl lietuviškų vardadienių tradicijos išsaugojimo parengimui sudaryti
laikiną darbo grupę. Į ją įtraukti V. Jocį, D. Urbanavičienę, P. Kalnių, A. Naruševičių, kalbininkus
iš Lietuvių kalbos instituto ir Valstybinės lietuvių kalbos komisijos, istorikus. 2. Inicijuoti
tarpinstitucinį pasitarimą etnokultūrinio turizmo klausimu. Į jį pakviesti ŪM, KM, ŽŪM, LNKC,
LKTA, KPD atstovus. 3.1. Remiantis EKGT ir LNKC įdirbiu, parengti pagal tradicines adventoKalėdų dainas sukurtų postfolkloro kūrinių, tinkamų transliuoti viešosiose erdvėse kalėdiniu
laikotarpiu, sąrašą. 3.2. Išsiaiškinti, ar šie kūriniai, jų autoriai ir/ar atlikėjai figūruoja LATGOS ir
AGATOS sistemose. 3.3. Kreiptis į Lietuvoje veikiančius prekybos tinklus, rekomenduojant jų
prekybos centruose transliuoti siūlomus lietuviškus kūrinius, atitinkančius to meto kalendorines
tradicijas. 3.4. Kreiptis į Lietuvos savivaldybes, rekomenduojant transliuoti siūlomus kūrinius
miestuose ar gyvenvietėse šventiniais kalendoriniais laikotarpiais. 4.1. Kreiptis į Seimo narį S.
Tumėną siekiant išsiaiškinti, ar siūloma įtvirtinti etnografinių regionų vėliavų reglamentavimą,
papildant Valstybinės vėliavos ir kitų vėliavų įstatymą. 4.2. Kreiptis į Vyriausiąją tarnybinės etikos
komisiją dėl galimo viešųjų ir privačiųjų interesų konflikto derinant heraldikos projektus Lietuvos
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heraldikos komisijoje. 4.3. Atlikti Lietuvos heraldinių ženklų sukūrimą reglamentuojančių teisės
aktų bei Lietuvos heraldikos komisijos sudarymo reglamento analizę. 5.1. Kultūros ministerijos
skiriamų premijų už nuopelnus etninės kultūros srityje klausimo analizei sudaryti darbo grupę. Į ją
įtraukti J. Rudzinską, D. Urbanavičienę. V. Griškevičienę, D. Vyčinienę. 5.2. Įpareigoti šią darbo
grupę pateikti Tarybai siūlymus iki lapkričio 20 d. 6. Sudaryti darbo grupę siūlymams dėl
nematerialaus kultūros paveldo archyvų įteisinimo parengti. 7.1. Kviečiant dalyvauti Olimpiadoje
kreiptis tiesiogiai į Vilniaus m. bei kitas savivaldybes, taip pat į savivaldybėse esančias aktyvesnį
etnokultūrinį ugdymą turinčias mokyklas (vadovaujantis Tarybos sudarytais tokių mokyklų
sąrašais). 7.2. Parengti klausimus (apsiribojant kalendorinių papročių tematika) Olimpiados
etnokultūrinio pažinimo testui, paliekant savivaldybėse sudarytoms Olimpiados komisijoms
galimybę juos savaip sukomplektuoti ir papildyti savo sukurtais klausimais. 8. Sulaukus Kultūros
pagrindų įstatymo projekto paviešinimo, jį skubiai teikti nagrinėti Tarybai. 9. Patvirtinti naują
Aukštaitijos regioninės etninės kultūros globos tarybos narę – Rokiškio rajono savivaldybės
administracijos Kultūros, turizmo ir ryšių su užsienio šalimis skyriaus vyriausiąją specialistę
Janiną Komkienę.
Vienuoliktas Tarybos posėdis įvyko gruodžio 18 d. Tarybos būstinėje, Vilniuje. Dalyvavo
14 Tarybos narių.
Svarstyta: 1. Nacionalinės Jono Basanavičiaus premijos (toliau – Premija) laureatų
pagerbimo šventės, skirtos supažindinti visuomenę su laureatų darbais, surengimas. 2 Etninės
kultūros globos tarybos 2019 m. veiklos plano (toliau – Veiklos planas) projektas. 3. Etninės
kultūros plėtros veiksmų plano 2015–2018 m. įgyvendinimo stebėsena ir išvadų teikimas. 4.
Pilietinio ir tautinio ugdymo 2016–2020 metų tarpinstitucinio veiksmų plano įgyvendinimo
stebėsena ir išvadų teikimas. 5. Bendradarbiavimas su LRT siekiant etninės kultūros sklaidos. 6.
Patriotinių tradicinių dainų atranka Vasario 16-osios dienos renginiams ir karių tautiniam
patriotiniam ugdymui. 7. KM užsakymu parengti kultūros tyrimai ir kiti strateginiai kultūros
politikos dokumentai.
Nutarta: 1. Pritarti Dzūkijos regioninės tarybos siūlymui Premijos laureatų pagerbimo
šventę organizuoti Trakuose. 2.1. Pritarti preliminariam EKGT 2019 m. veiklos plano projektui,
pakoreguotam pagal išsakytus siūlymus. 2.2. Veiklos plano projektą tobulinti iki kito posėdžio. 3.
Pritarti siūlymui kreiptis į Kultūros ministeriją ir paprašyti duomenų dėl Etninės kultūros plėtros
veiksmų plano 2015–2018 m. įgyvendinimo. 4. Pritarti siūlymui kreiptis į Švietimo ir mokslo
ministeriją ir paprašyti duomenų dėl Pilietinio ir tautinio ugdymo 2016–2020 metų tarpinstitucinio
veiksmų plano įgyvendinimo. 5.1. Sudaryti darbo grupę etnokultūrinės laidos, numatomos siūlyti
LRT, koncepcijos išgryninimui. 5.2. Į šią grupę įtraukti J. Rudzinską, V. Jocį, D. Urbanavičienę, L.
Sungailienę. 5.3. Pasikonsultuoti dėl laidos koncepcijos su E. Mildažyte. 6. Įpareigoti EKGT
narius - folkloro ekspertus teikti siūlymus patriotinių dainų sąrašui.7. Parengti raštą Kultūros
ministerijai, LRS Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetui bei LRS Kultūros komitetui,
atkreipiant dėmesį į tai, kad naujai KM parengta Kultūros strategija neatitinka Lietuvo
Respublikos nacionalinio saugumo pagrindų įstatymo reikalavimų.
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EKGT DARBO GRUPIŲ 2018 M. POSĖDŽIŲ PROTOKOLŲ SANTRAUKOS
NUOLATINIŲ DARBO GRUPIŲ POSĖDŽIŲ PROTOKOLŲ SANTRAUKOS
ETNINĖS KULTŪROS SĄVOKŲ NUOLATINĖ DARBO GRUPĖ
Posėdis įvyko 2018 m. balandžio 18 d. Dalyvavo 4 šios grupės nariai, 3 kvietiniai
ekspertai.
Svarstyta: 1. Etninės kultūros sąvokos apibrėžimas. 2. Mėgėjų meno apibrėžimas. 3.
Etninės kultūros ir mėgėjų meno santykis su kitomis kultūros rūšimis.
Nutarta: 1. Nekeisti Įstatyme esančio etninės kultūros apibrėžimo, prie jo pridėti
patikslinimus, paaiškinimus, tačiau išsaugant esmę, kad etninė kultūra yra viso tautos etnoso
sukurta ir perduodama iš kartos į kartą; išskirti atskirus etninės kultūros segmentus. 2. Vadovautis
kriterijumi, kad mėgėjų meną atskiria nuo etninės kultūros kompetencijos lygmuo. 3. Parengti
schemą, kurioje būtų parodytas etninės kultūros, mėgėjų meno ir profesionaliojo meno santykis.
ŠVIETIMO IR MOKSLO DARBO GRUPĖ
Posėdis įvyko 2018 m. kovo 2 d. Dalyvavo 4 šios darbo grupės nariai, 2 ekspertai.
Svarstyta. 1. Papildomų ekspertų priėmimas į EKGT Švietimo ir mokslo grupę. 2. Grupės
veiklos gairės. 3. Etnokultūrinis ugdymas. 4. Etninės kultūros specialistų rengimas. 5. Etninės
kultūros srities kuravimas Ugdymo plėtotės centre.
Nutarta: 1. Siūlyti į EKGT Švietimo ir mokslo darbo grupę įtraukti Rūtą Čėsnienę, Gailą
Kirdienę, Dalią Vaicenavičienę, Emiliją Bugailiškienę, Daivą Briedienę. 2. Pasirinkti šiuos
Švietimo ir mokslo grupės veiklos prioritetus: etnokultūrinis ugdymas; etninės kultūros specialistų
rengimas; etninės kultūros studijų grąžinimas į studijų krypčių sąrašą; lituanistikos prioriteto
užtikrinimas moksle. 3.1. Atlikti bendrojo lavinimo mokyklų apklausą iki š. m. rugsėjo 1 d. dėl
etninės kultūros integravimo į bendrąsias ugdymo programas formų, būdų pasirinkimo bei
parengti siūlymus dėl etninės kultūros integravimo į atnaujinamas bendrojo ugdymo programas.
3.2. Nagrinėti vadovėlių rengimo klausimą, kaip juose integruojama etninė kultūra ir kokios
galimybės parengti atskirus etninės kultūros ugdymo vadovėlius. 3.3. Inicijuoti etnokultūrinės
olimpiados įteisinimą, šį klausimą aptariant su Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centru.
3.4. Inicijuoti privalomo etnokultūrinio ugdymo pradinėse klasėse įteisinimą, integruojant etninės
kultūros dalyką į Pradinio ugdymo bendrąją programą. 3.5. Analizuoti etnokultūrinio ugdymo
plėtros per neformalųjį ugdymą galimybes. 4.1. Siekti etnologijos ir folkloristikos studijų krypties
grąžinimo į Studijų krypčių ir grupių, pagal kurias vyksta studijos aukštosiose mokyklose, sąrašą.
4.2. Inicijuoti susitikimą su švietimo viceministru Gražvydu Kazakevičiumi ir Švietimo ir mokslo
ministre Jurgita Petrauskiene. 4.3. Išanalizuoti etninės kultūros specialistų rengimo Lietuvoje
situaciją. 4.4. Inicijuoti atnaujintos VDU etnologijos programos grąžinimą, taip pat skatinti
etnokultūrinių studijų įtvirtinimą ar įtraukimą į kitų aukštųjų mokyklų studijų programas. 4.5.
Analizuoti, kaip finansuojami etnokultūriniai tyrimų projektai per Lietuvos mokslo tarybos
kuruojamą Valstybinę lituanistinių tyrimų ir sklaidos 2016–2024 metų programą. 4.6. Aktualizuoti
etnologinio pobūdžio periodinių mokslo leidinių, turinčių aukštus reitingus ir įtrauktų į
tarptautines bazes, trūkumo problemą. 4.7. Parengti siūlymus dėl galimybės teikti etninę kultūrą
kaip gretutines studijas aukštųjų mokyklų studentams. 4.8. Parengti raštą Seimo Švietimo ir
mokslo komitetui dėl lituanistikos prioriteto užtikrinimo moksle ir siekti pasitarimo šiuo klausimu
Seime. 5. Organizuoti pokalbį su UPC direktoriumi Giedriumi Vaideliu ir aptarti su juo šį
klausimą.
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TAUTINIO PAVELDO PRODUKTŲ GRUPĖ
Posėdis įvyko 2018 m. liepos 4 d. Dalyvavo 3 šios grupės nariai, 1 ekspertas.
Svarstyta. Kaziuko mugės organizatoriaus parinkimo nuostatai.
Nutarta: 1. Parengti raštą Vilniaus miesto savivaldybei, kuriame išdėstyti šiuos siūlymus:
atskirti tradicinę (sertifikuotą) mugę nuo netradicinės; parengti atskirus abiejų mugių
organizavimo tvarkos nuostatus; atskirų mugės dalių organizatorius parinkti organizuojant atskirus
konkursus; tradicinės mugės organizatoriaus parinkimo konkurso nuostatuose vadovautis Lietuvos
Respublikos tautinio paveldo produktų įstatymu; parengti tradicinės mugės koncepciją (pvz.,
nurodyti, kad pagrindinis tradicinės mugės tikslas – ne komercinė nauda, o kultūrinių išteklių
kūrimas; apibrėžti, kad tradicinės mugės dalyje 2/3 parduodamų produktų turi būti tautinio
paveldo produktai; tradicinės mugės dalies vieta turi būti aiškiai apibrėžta, atskiriant ją
simboliniais vartais; tradicinės mugės dalyje kultūrinė programa turi būti parengta vadovaujantis
etninės kultūros ekspertų rekomendacijomis ir t. t.); į koncepcijos rengimo darbo grupę įtraukti
ŽŪM, EKGT, Vilniaus miesto savivaldybės, LII ir kitų suinteresuotų institucijų atstovus; nustatyti,
kad tradicinės mugės organizatorius privalo būti Savivaldybei pavaldi kultūros įstaiga, turinti
etninės kultūros srities kompetencijas; apibrėžti tradicinės mugės organizatoriaus atrinkimo
komisijos sudarymo principus. 2. Kreiptis į Vilniaus miesto vicemerą su pasiūlymu atskirti
tradicinę (sertifikuotą) mugę nuo netradicinės ir jų organizatorius parinkti, organizuojant atskirus
konkursus. 3. Kreiptis į Lietuvos kultūros tarybą su pasiūlymu skirti finansavimą Kaziuko mugės
sertifikuotos dalies kultūrinės programos organizavimui.
LAIKINŲJŲ DARBO GRUPIŲ POSĖDŽIŲ PROTOKOLŲ SANTRAUKOS
DERYBŲ SU LIETUVOS KULTŪROS TARYBA LAIKINOJI DARBO GRUPĖ
Pirmasis posėdis įvyko 2018 m. vasario 6 d. Dalyvavo 4 šios grupės nariai.
Svarstyta. Išvados ir siūlymai dėl etninės kultūros konkursinio finansavimo per Lietuvos
kultūros tarybą.
Nutarta: 1. Raštą „Dėl konkursinio etninės kultūros finansavimo per Lietuvos kultūros
tarybą“ patobulinti pagal pateiktas pastabas ir išsiųsti Seimo Kultūros komitetui, Lietuvos kultūros
tarybai, kopiją – Kultūros ministerijai; 2. Su išvadomis ir pasiūlymais dėl etninės kultūros
konkursinio finansavimo per LKT susitikti su Seimo nariu S. Tumėnu; 3. Su išvadomis ir
pasiūlymais dėl etninės kultūros konkursinio finansavimo per LKT susitikti su LKT nare etnologe
R. Racėnaite; 4. Su išvadomis ir pasiūlymais dėl etninės kultūros konkursinio finansavimo per
LKT susitikti su LKT pirmininke Daina Urbanavičiene.
Antrasis posėdis įvyko 2018 m. balandžio 5 d. Dalyvavo 4 šios grupės nariai.
Svarstyta: 1. Tęstinių etninės kultūros ir tautodailės renginių programos pavadinimo
patikslinimas, programos aprašo, prioritetų ir vertinimo kriterijų bei renginių sąrašo sudarymas. 2.
Programos „Etninė kultūra ir tautodailė“ aprašas, prioritetų ir vertinimo kriterijų balų aprašo
sudarymas.
Nutarta: 1.1 Etninius renginius išskirti iš Tęstinių mėgėjų meno renginių programos,
perkeliant juos į siūlomą naują programą „Tęstiniai etninės kultūros ir tautodailės renginiai“; 1.2
Nustatyti šiuos tęstinių etninės kultūros ir tautodailės renginių atrankos kriterijus: tęstinumas ne
mažiau kaip 10 metų; kokybiškas tradicijų atspindėjimas renginyje ir profesionalus jo
organizavimas; valstybinė ir (ar) regioninė renginio reikšmė tautos identiteto išsaugojimui bei
Lietuvos įvaizdžio formavimui pasaulyje. 1.3 Sudaryti preliminarų tęstinių prioritetinių etninės
kultūros ir tautodailės 2019–2020 m. renginių sąrašą. Į sąrašą įtraukti 11 renginių iš 2017 m.
priimto Lietuvoje rengiamų tęstinių prioritetinių mėgėjų meno 2018–2020 metų renginių sąrašo ir
papildyti šį sąrašą naujais renginiais remiantis 2 punkte nurodytais atrankos kriterijais; 1.4
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Pasiaiškinti dėl tarptautinių tęstinių renginių ir festivalių įtraukimo į Tęstinių etninės kultūros ir
tautodailės renginių sąrašą, kadangi ankstesniuose sąrašuose jie dubliuojasi. Atsižvelgiant į tai ir į
regioninių tarybų pasiūlymus sąrašą koreguoti. 1.5 Kreiptis į regionines tarybas, kad pateiktų savo
siūlymus dėl tęstinių prioritetinių etninės kultūros ir tautodailės renginių įtraukimo į 3 punkte
nurodytą sąrašą. Siūlomų renginių skaičiaus nutarta neriboti. 1.6 Pritarti programos „Tęstiniai
etninės kultūros ir tautodailės renginiai“ aprašui su pataisymais. 1.7 Sudaryti Kultūros rėmimo
fondo lėšomis finansuojamos programos „Tęstiniai etninės kultūros ir tautodailės renginiai“
finansuojamos veiklos projektų vertinimo kriterijų balų aprašą. 2.1. Pritarti programos „Etninė
kultūra ir tautodailė“ aprašui su pataisymais. 2.2. Pritarti kultūros rėmimo fondo lėšomis
finansuojamos programos „Etninė kultūra ir tautodailė“ finansuojamos veiklos projektų vertinimo
prioritetų ir kriterijų balų aprašui su pataisymais.
Trečiasis posėdis įvyko 2018 m. liepos 17 d. Dalyvavo 4 šios grupės nariai.
Svarstyta. Etninės kultūros plėtros programos 2019–2027 m. koncepcija.
Nutarta: 1. Parengti EK plėtros programos koncepciją. 2. Rengiant EK plėtros programos
koncepciją, kūrybiškai remtis Muziejų koncepcijos modeliu. 3. Koncepcijoje apibrėžti programos
paskirtį, tikslus, uždavinius ir veiklos kryptis. 4. Preliminarią koncepciją aptarti darbo grupėje; į
aptarimą įtraukti regioninių tarybų narius.
Ketvirtasis posėdis įvyko 2018 m. rugsėjo 4 d. Dalyvavo 4 šios grupės nariai.
Svarstyta. Kultūros ministro 2017 m. rugpjūčio 25 d. įsakymo Nr. 904 „Dėl Kultūros
rėmimo fondo lėšomis finansuojamų projektų teikimo gairių patvirtinimo“ pakeitimas.
Nutarta: 1. Susitikti su Valstybinės kultūros paveldo komisijos atstovais ir informuoti juos
apie priimtas Gaires, jose atsiradusią naują programą „EK ir kultūros paveldas“ bei kitas
problemas. 2. Parengti raštą Seimo Kultūros komiteto pirmininkui, kuriame atsispindėtų: pokyčiai
Gairėse, kurie nesutampa su EKGT siūlymais; etninės kultūros sujungimas su kultūros paveldu.
Siekti atskirti etninės kultūros sritį nuo kultūros paveldo ir siekti didesnio finansavimo; regioninio
modelio trūkumai; būtinybė grąžinti EK prie sričių (kad EK būtų ir prie programų, ir prie sričių);
prioritetų grąžinimo būtinumas (tai apibrėžta įstatymuose); LKT teikiamos informacijos painumas
ir neskaidrumas. 3. Siekti susitikimo su Seimo Kultūros komiteto pirmininku.
Penktasis posėdis įvyko 2018 m. rugsėjo 17 d. Dalyvavo 5 šios grupės nariai.
Svarstyta. Etninės kultūros plėtros programos 2019–2027 m. koncepcijos projektas.
Nutarta: 1. Parengti Programos koncepcijos projektą remiantis posėdžio metu išsakytomis
nuomonėmis. 2. Išsiųsti Programos koncepcijos projektą Seimo Kultūros Komitetui su prašymu
apsvarstyti projektą ir jam pritarti.

GRUPĖ DĖL NACIONALINĖS J. BASANAVIČIAUS PREMIJOS NUOSTATŲ
DERINIMO
Pirmasis posėdis įvyko 2018 m. kovo 9 d. Dalyvavo 4 šios grupės nariai ir Kultūros
ministerijos atstovė.
Svarstyta: 1. Etninės kultūros srityje veikiančių subjektų, apklaustinų dėl Premijos teikimo
datos ir vietos, sąrašas. 2. Klausimų apie Premijos teikimo laiką ir vietą šioms institucijoms
formulavimas. 3. Premijos teikimas 2018 m. ir artimiausiais metais. 4. Premijos derinimo
klausimo įtraukimas į eilinį Tarybos posėdį, vyksiantį 2018-03-13.
Nutarta: 1.1. Prijungti prie Tarybą sudarančių institucijų ir organizacijų sąrašo papildomai
dar keturias institucijas – Lietuvos nacionalinį muziejų, Lietuvos dailės muziejų, Žemaičių
muziejų „Alka“ ir Kauno tautinės kultūros centrą (žr. pridedamą bendrą sąrašą). 1.2. Nepritarta
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Kultūros ministerijos siūlymui į šį sąrašą įtraukti Savivaldybių muziejų bendriją (nes ji jau yra
Tarybos regioniniame padalinyje – Aukštaitijos regioninėje etninės kultūros globos taryboje),
Lietuvos kultūros tyrimų institutą, Kultūros savivaldos kolegiją bei Lietuvos kultūros centrų
asociaciją (kadangi šių institucijų ir organizacijų veikloje etninė kultūra nepasižymi svarbiu
vaidmeniu, be to, dauguma savivaldybių ir kultūros centrų yra atstovaujami regioniniuose Tarybos
padaliniuose). 2. Pateikti institucijoms pagal sudarytą sąrašą du klausimus: 1) ar pastovi Premijos
įteikimo data turėtų būti vasario 16-oji, ar lapkričio 23 d. (pateikiant argumentaciją, kodėl
reikšminga viena ir kita data siejant su J. Basanavičiumi); 2) jei apklausiamoji institucija pasirenka
vasario 16 dieną, tuomet klausiama dėl Premijos teikimo vietos – ar prezidentūroje, kur tą dieną
teikiamos Nacionalinės kultūros ir meno premijos, ar Lietuvos nacionaliniame muziejuje
surengiant atskiras Premijos įteikimo iškilmes (taip pat pateikiant argumentaciją, kodėl reikšminga
viena ar kita Premijos įteikimo vieta). 3. 3.1. Patikslinti kultūros viceministro R. Augustinavičiaus
pasiūlytas 4-ių galimų Premijos teikimo variantų formuluotes, atsisakant formuluočių „Premija
teikiama už 2018 metus“ ar „už 2019 metus“, nes skiriant Premiją vertinama kandidatų veikla ne
už tam tikrus metus, o už viso gyvenimo veiklą. 3.2. Patvirtinti patikslintą 4-ių galimų variantų
formuluočių redakciją: a) Premija 2018 m. teikiama lapkričio 23 d., o 2019 m. – vasario 16-ąją; b)
Premija lapkričio 23 d. teikiama 2018 m., o vasario 16 d. – 2020 m.; c) Premijos laureatas 2018 m.
lapkričio 23 d. tik paskelbiamas, o Premija jam teikiama 2019 m. vasario 16-ąją; d) Premija 2018
m. neteikiama, o teikiama tik 2019 m. vasario 16 d. 3.3. Šį klausimą dėl vieno iš variantų
pasirinkimo spręsti ne apklausiant institucijas pagal sąrašą, o priimant sprendimą Tarybos
neeiliniame posėdyje kovo 27 d.; 3.4. Nepritarti siūlymui praleisti vienerius metus Premijos
neteikiant; 3.5. Nepritarti siūlymui 2019 m. vasario 16-ąją įteikti dvi Premijas – ir už 2018 metus,
ir už 2019 metus. 4.1. Pranešti kultūros viceministrui R. Augustinavičiui apie Premijos derinimo
klausimo įtraukimą į eilinį Tarybos posėdį, vyksiantį kovo 13 d. 4.2. Po posėdžio viceministrą
informuoti apie Tarybos priimtus nutarimus.
Antrasis posėdis įvyko 2018 m. kovo 15 d. Dalyvavo 5 šios grupės nariai, Kultūros
ministerijos atstovė, EKGT teisininkė.
Svarstyta. 1. Premijos komisijos sudarymo principai. 2. Gauti atsakymai iš Vyriausybės ir
Seimo teisininkų pareiškiant nuomonę dėl Premijos komisijos personalinės sudėties tvirtinimo. 3.
Siūlymai keisti kitus Premijos nuostatų punktus. 4. Atsakymas viceministrui R. Augustinavičiui
dėl tolimesnio nuostatų derinimo.
Nutarta: 1.1. Siūlyti šią Premijos sudėties apibrėžimo formuluotę: „Komisija sudaroma iš
11 narių, iš kurių: 2 narius Jono Basanavičiaus premijos laureatus skiria Kultūros ministras; 9
narius, atsižvelgiant į savo padalinių etnografiniuose regionuose (regioninių tarybų) siūlymus,
išrenka Etninės kultūros globos taryba, tarp kurių 3 nariai pasiūlyti valstybės ir savivaldybių
įstaigų, veikiančių etninės kultūros srityje, 3 nariai pasiūlyti mokslo ir studijų institucijų,
rengiančių etninės kultūros specialistus ir atliekančių tyrimus šioje srityje, 3 nariai pasiūlyti
nevyriausybinių organizacijų, veikiančių etninės kultūros srityje“; 1.2. Parengti motyvacinį raštą,
kodėl komisiją turėtų tvirtinti Vyriausybė, o ne Kultūros ministerija. 2.1. Tik juridiniams
asmenims suteikti teisę siūlyti kandidatus Premijai gauti (I. Kezienė dėl šio nutarimo susilaikė, kiti
pritarė); 2.2. Parengti argumentuotą motyvacinį raštą, kodėl nereikia suteikti teisės fiziniams
asmenims siūlyti kandidatus Premijai gauti. 3. Grupės daugumos sutarimu, nepritariant I.
Kezienei, pritarti Premijos nuostatų projektui. 4.1. Viceministrą informuoti, kad neeilinis EKGT
posėdis vyks šių metų kovo 27 d. 9:00–10:30 val. EKGT patalpose (J. Tumo-Vaižganto g. 4-1);
4.2. Nusiųsti viceministrui rašto dėl Premijos teikimo datos ir vietos, adresuotą EKGT ir KM
nurodytiems subjektams, kopiją; 4.3. Parengti apklaustų institucijų atsakymų suvestinę lentelę iki
kovo 26 d. 14 val.; 4.4. Pateikti argumentaciją dėl keistinų J. Basanavičiaus nuostatų punktų
tobulinimo atsižvelgiant į šio posėdžio nutarimus, iki kovo 21 d.
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ETNINĖS KULTŪROS PLĖTROS PROGRAMOS GRUPĖ
Pirmasis posėdis įvyko 2018 m. liepos 17 d. Dalyvavo 4 šios grupės nariai.
Svarstyta. Etninės kultūros plėtros programos 2019–2027 m. koncepcija.
Nutarta: 1. Parengti EK plėtros programos koncepciją. 2. Rengiant EK plėtros programos
koncepciją, kūrybiškai remtis Muziejų koncepcijos modeliu. 3. Koncepcijoje apibrėžti programos
paskirtį, tikslus, uždavinius ir veiklos kryptis. 4. Preliminarią koncepciją aptarti darbo grupėje; į
aptarimą įtraukti regioninių tarybų narius.
Antrasis posėdis įvyko 2018 m. rugsėjo 17 d. Dalyvavo 5 šios grupės nariai.
Svarstyta. Etninės kultūros plėtros programos 2019–2027 m. koncepcijos projektas.
Nutarta: 1. Parengti Programos koncepcijos projektą remiantis posėdžio metu išsakytomis
nuomonėmis. 2. Išsiųsti Programos koncepcijos projektą Seimo Kultūros Komitetui su prašymu
apsvarstyti projektą ir jam pritarti.
DARBO GRUPĖ KULTŪROS MINISTERIJOS SKIRIAMŲ PREMIJŲ UŽ NUOPELNUS
ETNINĖS KULTŪROS SRITYJE KLAUSIMO ANALIZEI
Posėdis įvyko 2018 m. lapkričio 22 d. Dalyvavo 4 šios darbo grupės nariai.
Svarstyta: 1. Kultūros ministerijos skiriamos premijos už nuopelnus etninės kultūros srityje.
2. Geriausio metų kultūros centro premijavimas. 3. Kultūros ministerijos skiriamų premijų
neproporcingi dydžiai.
Nutarta: 1.1 Siūlyti tobulinti Kultūros ministerijos Premijų už tradicinės kultūros
puoselėjimą ir skleidimą nuostatų 5 punktą, siūlant tokią redakciją: „5. Premijoms gauti gali būti
pristatomi Lietuvoje ir užsienyje gyvenantys liaudies muzikos, papročių saugotojai ir pateikėjai,
folkloro ansamblių, klubų, klojimo teatrų ir kitų kolektyvų mėgėjų teatrų vadovai, nevalstybinių
etnografinių muziejų įkūrėjai ir vadovai, etninės kultūros medžiagos rinkėjai ir tyrėjai,
tautodailininkai, liaudies meistrai tradiciniai amatininkai, tautinio paveldo produktų kūrėjai.“ 1.2.
Siūlyti kasmet skiriamas 3 premijas už tradicinės kultūros puoselėjimą ir skleidimą paversti
vardinėmis: 1) Pauliaus Galaunės premiją skirti tautodailininkams, tradiciniams amatininkams ir
tautinio paveldo produktų kūrėjams; 2) Angelės Vyšniauskaitės premiją skirti etninės kultūros
medžiagos rinkėjams ir tyrėjams, nevalstybinių etnografinių muziejų įkūrėjams ir vadovams; 3)
Petro Zalansko premiją skirti liaudies muzikos, papročių saugotojams ir pateikėjams, folkloro
ansamblių, klubų, klojimo teatrų ir kitų kolektyvų vadovams. 1.3. Siūlyti steigti tarpinę premiją
tarp Nacionalinės Jono Basanavičiaus premijos ir Premijų už tradicinės kultūros puoselėjimą ir
skleidimą – tai būtų Norberto Vėliaus premija, skiriama jaunųjų etninės kultūros tyrinėtojų
skatinimui, o jos reikšmė ir dydis galėtų prilygti Vyriausybės kultūros ir meno premijų dydžiui bei
statusui. 2. Siūlyti tobulinti Geriausio metų kultūros centro premijavimą, išgryninant kasmet
skiriamų 3 premijų paskirtį: 1) viena premija būtų skiriama už etninės kultūros veiklą; 2) antroji
premija skiriama už mėgėjų meną, kuriant menines programas, plėtojant švietėjišką (edukacinę),
pramoginę veiklą, tenkinant bendruomenės kultūrinius poreikius; 3) trečioji premija skiriama už
profesionalaus meno sklaidos organizavimą. 3.1. Pateikti Kultūros ministerijai Etninės kultūros
globos tarybos atliktą Kultūros ministerijos skiriamų premijų dydžių palyginamąją analizę. 3.2.
Siūlyti Kultūros ministerijai nustatyti bendrus premijų už nuopelnus skirtingose kultūros srityse
principus dėl premijų dydžio ir kiekio, siekiant didesnio proporcingumo.
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REGIONINIŲ TARYBŲ 2018 M. POSĖDŽIŲ PROTOKOLŲ SANTRAUKOS
Aukštaitijos regioninės etninės kultūros globos tarybos
2018 m. protokolų santraukos
Pirmasis Aukštaitijos tarybos posėdis vyko 2018 m. vasario 28 d. Pasvalyje. Dalyvavo 18
Aukštaitijos tarybos narių, EKGT pirmininkė D. Urbanavičienė, Pasvalio r. savivaldybės
vicemeras P. Balčiūnas ir savivaldybės administracijos atstovai V. Gaspariūnaitė, T. Mikolajūnaitė,
V. Stokienė, Pasvalio M. Katiliškio viešosios bibliotekos darbuotojai, Pasvalio krašto muziejaus
darbuotojas Paulius Ramanauskas.
Svarstyta: 1. Pasvalio rajono Etninės kultūros plėtros programos įgyvendinimas. 2.
Aukštaitijos tarybos 2018 m. veiklos planas. 3. Aukštaitijos tarybos veiklos tobulinimas. 4. Kiti
klausimai.
Nutarta: 1.1. Skatinti dažnesnes folkloro kolektyvų šventes, o ne sceninius pasirodymus.
1.2. Didinti krašto etninės kultūros prieinamumą per virtualią erdvę – elektronines bibliotekas ir egidus. 1.3. Sprendžiant specialistų problemą, siūlyti savivaldybių muziejuose įdarbinti etninės
kultūros specialistą. 1.4. Skatinti savivaldybių muziejuose vykstančias edukacines programas vesti
tarmiškai. 1.5. Skatinti Pakruojo r. savivaldybę aktyviau dalyvauti ŽŪM finansuojamose
programose. 1.6. Siūlyti, kad LKT etninės kultūros finansavimui skirtų didesnę kvotą. 1.7. Siūlyti,
kad skatinant etnografinių kaimo turizmo sodybų verslą ŪM suteiktų PVM mokesčių lengvatas.
2.1. Papildyti Aukštaitijos tarybos 2018 m. veiklos planą priemone – surengti apklausą regione dėl
privalomo pradinio etnokultūrinio ugdymo. 2.2. Pakoreguoti plane numatytą priemonę – rugsėjo
mėnesį surengti bendrą visų regioninių tarybų posėdį. 2.3. Veiklos plane numatyti regiono
etnokultūrinio e-gido sudarymo darbus. 2.4. Patvirtinti pakoreguotą Aukštaitijos 2018 m. veiklos
planą. 3.1. Kreiptis į EKGT, kad ji parašytų raštus į Joniškio, Pakruojo, Radviliškio rajonų
savivaldybių administracijas dėl naujo atstovo delegavimo į Aukštaitijos tarybą. 4.1. Jono
Basanavičiaus premiją prilyginti nacionalinei premijai ir teikimą organizuoti vasario 16 d. kartu su
kitomis Nacionalinėmis kultūros ir meno premijomis prezidentūroje. 4.2. Kitą posėdį surengti
gegužės mėn. Kupiškyje.
Antrasis Aukštaitijos tarybos posėdis vyko 2018 m. gegužės 25 d. Kupiškyje. Dalyvavo
16 regioninės tarybos narių, EKGT pirmininkė D. Urbanavičienė, Kupiškio rajono savivaldybės
meras D. Bardauskas, savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vedėja J.
Trifeldienė, Kupiškio mokyklos „Varpelis“ mokytoja V. Kalamažnikienė, Kupiškio kultūros centro
direktorė J. Janušonienė, Kupiškio kultūros centro etninės kultūros skyriaus folkloristė D.
Palionienė, Šepetos A. Adamkienės pagrindinės mokyklos mokytoja Z. Kumpelienė, Panevėžio
„Romuva“ atstovas S. Jakeliūnas.
Svarstyta: 1. Etnokultūrinio ugdymo problemos Kupiškio rajone ir Šepetos A. Adamkienės
pagrindinės mokyklos pavyzdys. 2. Etninės kultūros reikšmė šiuolaikinei krašto kultūrai. 3.
Kupiškio rajono Etninės kultūros plėtros programos įgyvendinimas.
Nutarta: 1.1. Rekomenduoti regiono savivaldybėms rengti kasmet vaikų – liaudies kūrinių
atlikėjų – konkursą „Tramtatulis“. 1.2. Skleisti gerąją Šepetos A. Adamkienės mokyklos
etnokultūrinio ugdymo patirtį platinant moksleivių sukurtą vaizdo filmą apie etnokultūrinius
projektus. 1.3. Skatinti jaunimo įtraukimą į etninės kultūros veiklas per Jaunimo romuvos klubų
veiklas. 2.1. Skatinti ieškoti naujų, ne sceninių etninės kultūros raiškos formų. 2.2. Į etnokultūrinės
veiklos procesus įtraukti kuo daugiau vietos bendruomenių. 3.1. Rengiant Etninės kultūros plėtros
programas savivaldybėse didžiausią dėmesį skirtį vietos etnokultūriniam identitetui, jo išlaikymui
ir tęstinumui. 3.2. Rengiant šventes jaunimui ir miesto gyventojams, derinti tradicijas ir naujų
formų paieškas, kad etninė kultūra būtų šiuolaikiška ir patraukli kuo platesniam kultūros vartotojų
ratui. 3.3. Siekti, kad bent vienas etninės kultūros reiškinys, labiausiai būdingas regiono
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savivaldybėms, būtų įrašytas į UNESCO nematerialaus paveldo sąrašą. 3.4. Rengiant Baltų
vienybės dieną ar kitus etninės kultūros renginius, skatinti tarptautinį bendradarbiavimą, ypač su
regiono kaimynais latviais. 3.5. Įgyvendinant Kupiškio r. Etninės kultūros plėtros programą,
ypatingą dėmesį skirti atminties ir kultūros paveldo institucijoms – krašto muziejams,
bibliotekoms, kraštotyros draugijoms, kurios prisidėtų prie krašto etninio paveldo išsaugojimo
ateičiai. 3.6. Akcentuoti vietos bendruomenių įtraukimą į savivaldybių Etninės kultūros plėtros
programų įgyvendinimą.
Trečiasis Aukštaitijos tarybos posėdis vyko 2018 m. lapkričio 8 d. Švenčionyse, Cirkliškio
dvare. Dalyvavo 20 regioninės tarybos narių, EKGT pirmininkė D. Urbanavičienė, EKGT
pirmininko patarėjas V. Voveris, kiti EKGT administracijos nariai – Užsienio lietuvių
bendruomenių ir etnografinių regionų koordinavimo skyriaus vedėja J. Eidikonienė, vyriausioji
specialistė N. Balčiūnienė, vyriausioji specialistė Asta Žernienė, Švenčionių rajono savivaldybę
atstovavo meras R. Klipčius ir Kultūros, švietimo, jaunimo ir sporto skyriaus vyriausioji
specialistė kultūrai M. Dikmonienė, taip pat dalyvavo Švenčionių r. turizmo ir verslo informacinio
centro direktorė T. Kuznecova, Švenčionių profesinio rengimo centro profesinio mokymo skyriaus
vedėja I. Dicevičienė, Švenčionių profesinio rengimo centro bibliotekos bibliotekininkė J.
Ruslanienė, Sirvėtos regioninio parko vyriausiasis kraštotvarkininkas M. Semaška.
Svarstyta: 1. Etninės kultūros plėtros valstybinės programos 2019–2027 m. koncepcija
(toliau – Programos koncepcija). 2. Lietuvos mokinių etninės kultūros olimpiados (toliau –
Olimpiada) organizaciniai klausimai. 3. Lietuvos moksleivių liaudies dailės konkurso „Sidabro
vainikėlis 2019“ (toliau – Konkursas „Sidabro vainikėlis“). 4. Kiti klausimai.
Nutarta: 1.1. Supažindinti Aukštaitijos tarybos narius su Programos koncepcija ir skatinti
regioninės tarybos narius teikti konkrečius pasiūlymus rengiamai Programai. 2.1. Pakartotinai
išsiųsti savivaldybėms raštus dėl Olimpiados organizavimo. 2.2. Aukštaitijos regione sudaryti
darbo grupę, rengiančią Olimpiados Aukštaitijos regioninį turą, temas ir užduotis. 3. 1. Surengti
Utenos krašto konkursą „Sidabro vainikėlis“ Anykščiuose. 3.2. Pristatyti darbus konkurso
organizatoriams į Anykščių kultūros centrą iki 2019-06-16. 3.3. Organizuoti baigiamąjį konkurso
renginį 2019-04-25 Anykščių kultūros centre. 4. 1. Sudaryti sąrašą ir pateikti savivaldybėms
rekomendacinio pobūdžio raštus dėl siūlomų narių Aukštaitijos tarybos naujai kadencijai. 4.2.
Teikti pasiūlymą EKGT padidinti leistiną Aukštaitijos tarybos narių skaičių.
Ketvirtas Aukštaitijos tarybos posėdis vyko 2018 m. gruodžio 18 d. nuotoliniu būdu.
Svarstyta: Aukštaitijos tarybos 2019 m. veiklos prioritetai.
Nutarta: 1. Patvirtinti šiuos Aukštaitijos tarybos 2019 m. veiklos prioritetus: 1) Aukštaitijos
regiono etninės savasties ir savivertės aktualizavimas bei Aukštaitijos regiono heraldinių ženklų
akcentavimas; 2) Įvairiais etnokultūrinės veiklos būdais aktualizuoti Vietovardžių metus 2019aisiais. 3) Vaikų ir jaunimo etnokultūrinio ugdymo plėtojimas visų lygių švietimo ir kultūros
įstaigose.
Dzūkijos (Dainavos) regioninės etninės kultūros globos tarybos
2018 m. protokolų santraukos
Dzūkijos (Dainavos) tarybos pirmasis posėdis vyko 2018 m. kovo 16 d. Dargužių kaime,
Varėnos rajone. Dalyvavo 22 regioninės tarybos nariai, EKGT pirmininkė D. Urbanavičienė,
Dargužių amatų centro direktorė S. Švedė.
Svarstyta: 1. Dargužių amatų centro veikla, kylančios problemos ir bendradarbiavimo
galimybės. 2. Dzūkijos (Dainavos) tarybos narių sudėties keitimas. 3. Etnokultūrines tradicijas
puoselėjančių kaimo turizmo sodybų gerosios patirties ir EKGT inicijuojamo Etnografiškiausios
kaimo turizmo sodybos konkursas. 4. Su etnine kultūra susijusių objektų, mugių, švenčių,
festivalių ir kitų renginių gido turizmo reikmėms sudarymas. 5. Etninės kultūros plėtros
valstybinės programos 2019–2027 m. rengimo inicijavimas ir Etninės kultūros plėtros programų
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savivaldybėse būklė. 6. Administracinės-teritorinės reformos ir kitų regioninės politikos klausimai.
7. Dzūkijos (Dainavos) tarybos nuomonė apie Nacionalinės Jono Basanavičiaus premijos teikimo
laiką ir vietą. 8. Kiti klausimai.
Nutarta: 1. Pateikti siūlymus dėl Dargužių amatų centro veiklos tobulinimo, kylančių
problemų sprendimo ir bendradarbiavimo galimybių didinimo. 2. Pritarti siūlymui regioninės
tarybos nariais patvirtinti Marių Galinį, Juozą Žitkauską, Dominyką Semionovę, Eglę
Dambrauskienę ir Irutę Eidukonienę. 3. 1. Parengti siūlymus dėl etnokultūrines tradicijas
puoselėjančių kaimo turizmo sodybų gerosios patirties sklaidos. 3.2. Siūlyti EKGT inicijuojamo
Etnografiškiausios kaimo turizmo sodybos konkurso sąlygas rengti vadovaujantis etnografinių
regionų principais, įtraukti į konkurso sąlygų redagavimą bei konkurso organizavimą Dzūkijos
(Dainavos) tarybos narius. 4. Atsižvelgiant į EKGT administracijos parengtą su etnine kultūra
susijusių objektų, mugių, švenčių, festivalių ir kitų renginių gido turizmo reikmėms bendrą
formatą, papildyti gidą su dzūkiška etnine kultūra susijusiais renginiais, kuriuos pageidaujama
viešinti. 5. Siūlyti numatyti Programai valstybės biudžeto tikslines lėšas jos priemonėms
įgyvendinti. 6. Pritarti EKGT parengtam administracinės-teritorinės reformos modeliui ir kitiems
siūlymams dėl regioninės politikos. 7. Siūlyti Premiją teikti vasario 16 d. kartu su kitomis
Nacionalinėmis kultūros ir meno premijomis prezidentūroje. 8.1. Aptarti dizainerio J.
Statkevičiaus sukurtus tautinius kostiumus mokykloms. 8.2. Išsirinkti metų pabaigoje Dzūkijos
(Dainavos) regione aktyvius žmones, puoselėjančius etninę kultūrą ir juos apdovanoti.
Antrasis Dzūkijos (Dainavos) tarybos posėdis vyko 2018 m. birželio 28 d. virtualiai.
Dalyvavo 22 regioninės tarybos nariai.
Svarstyta: 1. Tautodailininko pažymėjimų tobulinimas. 2. Žiūrų etnografinio ansamblio
fenomenas ir reikšmė Dzūkijos regione. 3. Siūlymai dėl kandidatų į LKT Regionines tarybas. 4.
Etnografinių regionų turistinių maršrutų pristatymas EKGT svetainėje. 5. EKGT svetainės
skyrelis Etninė kultūra vaikams ir tėveliams.
Nutarta: 1. Kreiptis į LTS dėl tautodailininko pažymėjimo tobulinimo bei teikiamų
privilegijų. 2. Pagal galimybes prisidėti prie Žiūrų ansamblio veiklos viešinimo. 3. Siūlyti
Dzūkijos (Dainavos) tarybos pirmininkę O. Drobelienę kandidatu į LKT Regionines tarybas. 4.
Pasinaudoti Dzūkijos (Dainavos) tarybos nario R. Povilaičio 2017 m. pateiktomis
rekomendacijomis, kaip organizuoti „Piliakalnių (arba „Baltų tradicinės kultūros“) kelio“ akciją,
įtraukiant tautodailininkų sodybų ar etnografinių kaimų ir šventviečių lankymą. 5. Pritarti EKGT
svetainės skyrelio Etninė kultūra vaikams ir tėveliams turiniui bei siūlyti papildyti skyrelį
poskyriais: „Lietuvių (baltų) mitologija ir tikėjimai“ (pristatant vaizdo įrašais, tekstais mitologines
būtybes ir dievus), „Vaikų kūryba“ (pateikiant vaidybinius ir dokumentinius filmus bei siužetus),
„Tradiciniai lietuvių liaudies žaidimai“.
Trečiasis Dzūkijos (Dainavos) regiono tarybos posėdis vyko 2018 m. spalio 24 d. Seime,
Vilniuje. Dalyvavo 20 regioninės tarybos narių, EKGT pirmininkė D. Urbanavičienė, EKGT
vyriausioji specialistė (Užsienio lietuvių bendruomenėms) N. Balčiūnienė, EKGT Užsienio
lietuvių bendruomenių ir etnografinių regionų koordinavimo skyriaus vedėja J. Eidikonienė.
Svarstyta: 1. Olimpiados organizavimas. 2. Dzūkijos (Dainavos) tarybos veiklos viešinimas
socialiniuose tinkluose. 3. Projekto „Meistrai ir pameistriai. Kryždirbystė Dzūkijoje.“ svarba
šiandienos etninio paveldo kontekste. 4. Kiti klausimai.
Nutarta: 1. Sudaryti Olimpiados organizavimo regione darbo grupę: A. Plytninkaitė, L.
Būdienė, N. Rasiulienė, R. Povilaitis. 2. Pasitarti su EKGT dėl Dzūkijos (Dainavos) tarybos
veiklos viešinimo socialiniuose tinkluose ir pritarti siūlymui sukurti Dzūkijos tarybos facebook
paskyrą regiono etninės kultūros sklaidai. 3. Vertinti projektą „Meistrai ir pameistriai.
Kryždirbystė Dzūkijoje“ kaip reikšmingą šiandienos etninio paveldo kontekte, pagal galimybes
prisidėti prie projekto sklaidos ir aktualizavimo, jei jis bus tęsiamas. 4. Surengti ketvirtąjį
Dzūkijos (Dainavos) regiono tarybos posėdį Trakuose lapkričio 23 d.
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Ketvirtasis Dzūkijos (Dainavos) tarybos posėdis vyko 2018 m. lapkričio 23 d. Trakų
krašto kultūros ir amatų asociacijoje, Trakuose. Dalyvavo 19 regioninės tarybos narių, EGKT
pirmininkė D. Urbanavičienė, pirmininkės pavaduotojas ir LTS pirmininkas J. Rudzinskas, EKGT
pirmininko patarėjas V. Voveris, EKGT Užsienio lietuvių bendruomenių ir etnografinių regionų
koordinavimo skyriaus vedėja J. Eidikonienė, vyriausioji specialistė N. Balčiūnienė, Trakų rajono
merė E. Rudelienė, Dargužių amatų centro direktorė S. Švedė ir duonos kepėja Miglė DalgedaitėLučiūnė.
Svarstyta: 1. Trakų krašto kultūros ir amatų asociacijos veikla, kylančios problemos ir
bendradarbiavimo galimybės. 2. Olimpiados organizavimas Dzūkijos regione. 3. Deleguojančių į
Dzūkijos (Dainavos) tarybą narius naujai kadencijai institucijų sąrašas. 4. Dzūkijos vertybių
įtraukimas į Nematerialaus kultūros paveldo sąvadą. 5. Nacionalinės Jono Basanavičiaus premijos
laureatų pagerbimo renginys po Premijos įteikimo. 6. Dzūkų kalendoriaus 2019 m. pristatymas. 7.
Kiti klausimai: Dzūkijos (Dainavos) regioninės tarybos veiklos viešinimas socialiniuose tinkluose,
EKGT parengtas Atmintinų dienų įstatymo naujos redakcijos projektas, KM skiriamos premijos
už nuopelnus etninės kultūros srityje ir kt.
Nutarta: 1. Teigiamai vertinti Trakų krašto kultūros ir amatų asociacijos veiklą, etninės
kultūros pritaikymą edukaciniams bei turizmo tikslams. 2.1. Sudaryti Olimpiados pirmame etape
dalyvaujančių Dzūkijos regiono mokyklų sąrašą, savivaldybėse vykstančių Olimpiados konkursų
datas ir vietas. 2.2. Organizuoti Dzūkijos regiono Olimpiadą, nustatyti datą ir vietą. 3. Tikslinti
deleguojančių į Dzūkijos (Dainavos) tarybą narius naujai kadencijai institucijų sąrašą. 4.
Susipažinus su nematerialaus kultūros paveldo vertybių įtraukimo į Nematerialaus kultūros
paveldo sąvadą turiniu ir sąlygomis, paremti pateiktas galimas iniciatyvas rengti aprašus. 5.
Pritarti siūlymui, kad Premijos laureatų pagerbimo ir jų darbų paviešinimo renginys gali būti
rengiamas Dzūkijos regione. 6. Vertinti Dzūkų kalendorių 2019 m. kaip reikšmingą ir prisidedantį
prie Dzūkijos regiono tradicijų sklaidos. 7.1. Sukurti per mėnesį Dzūkijos (Dainavos) tarybos
veiklos viešinimui skirtą socialinio tinklo Facebook paskyrą, kurią administruos EKGT specialistė
Dzūkijos (Dainavos) regionui R. Galinienė. 7.2. Susipažinti su EKGT parengtu Atmintinų dienų
įstatymo naujos redakcijos projektu, teikti papildomus siūlymus siūlymus įrašyti atmintinas datas,
kurios svarbios Dzūkijos (Dainavos) regionui. 7.3. Išsamiau panagrinėti KM skiriamas premijas
už nuopelnus etninės kultūros srityje.
Mažosios Lietuvos regioninės etninės kultūros globos tarybos
2018 m. protokolų santraukos
Pirmasis Mažosios Lietuvos tarybos posėdis vyko 2018 m. sausio 29 d. Klaipėdoje.
Dalyvavo 15 regioninės tarybos narių ir EKGT pirmininkė Dalia Urbanavičienė.
Svarstyta: 1. Mažosios Lietuvos tarybos 2017 m. veiklos ataskaita. 2. Mažosios Lietuvos
tarybos 2018 m. veiklos plano sudarymas. 3. Etninės kultūros srities problematikos ir sprendimo
būdų, bendradarbiavimo kaitos būtinybė. 4. Kiti klausimai: 4.1. Regioninės tarybos narių,
nedalyvaujančių Mažosios Lietuvos tarybos posėdžiuose, pašalinimas. 4.2. Siūlymų dėl
administracinės-teritorinės reformos svarstymas, tobulinimas ir teikimas. 4.3. Kiti klausimai.
Nutarta: 1. Pritarti Mažosios Lietuvos tarybos pateiktai ataskaitai už 2017 metus. 2.
Patvirtinti Mažosios Lietuvos tarybos 2018 m. veiklos planą. 3.1. Parengti siūlymus EKGT dėl
regioninių tarybų nuostatų ir reglamento pakeitimo. 3.2. Pritarti EKGT siūlymams LKT dėl
finansavimo etninės kultūros sričiai kvotų didinimo. 4.1. Kitame posėdyje diskutuoti dėl naujo
nario įtraukimo į Mažosios Lietuvos tarybą. 4.2. Išsiaiškinti situaciją ir, esant poreikiui,
organizuoti diskusiją dėl teikimo tobulinti administracinę-teritorinę reformą, pakviesti diskusijoje
dalyvauti įvairių sričių atstovus. 4.3. Pritarti EKGT siūlymams dėl Heraldikos įstatymo pataisų
būtinybės.
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Antrasis Mažosios Lietuvos tarybos posėdis vyko 2018 m. kovo 16–22 d. nuotoliniu būdu.
Dalyvavo 9 regioninės tarybos nariai.
Svarstyta. Dėl Nacionalinės Jono Basanavičiaus premijos teikimo datos ir vietos.
Nutarta: 1. Pritarti siūlymui Premiją teikti lapkričio 23 dieną. 2. Pritarti siūlymui Premijos
įteikimą rengti Nacionaliniame muziejuje.
Trečiasis Mažosios Lietuvos tarybos posėdis vyko 2018 m. balandžio 5 d. Klaipėdoje.
Dalyvavo 17 regioninės tarybos narių ir kviestiniai asmenys dr. doc. Istorikas Arūnas Baublys ir
dailininkė Jūratė Bizauskienė.
Svarstyta: 1. Mažosios Lietuvos etnografinio regiono heraldikos projektų (alternatyvių
variantų) pristatymas (pranešėjai Arūnas Baublys ir Jūratė Bizauskienė). 2. EKGT parengti
Bendrųjų regioninių tarybų nuostatų ir Regioninės tarybos tipinio darbo reglamento projektai. 3.
„Etninės kultūros būklės Lietuvos etnografiniuose regionuose kompleksiniai tyrimai“ – užduoties
suformulavimas ir problematika. 4. Kiti klausimai: 4.1. Regioninės tarybos 2019 m. veiklos
finansinės sąmatos sudarymas. 4.2. Lietuvos tautodailininkų sąjungos Mažosios Lietuvos skyriaus
įkūrimo būtinybė.
Nutarta: 1. Atsižvelgus į Lietuvos Heraldikos komisijos pastabas, pateikti jai šešis paruoštus
Mažosios Lietuvos etninio regiono herbo variantus su briedžio ir kurėno simbolika. 2. Pateikti
EKGT raštą dėl svarstytų dokumentų projektų pakeitimo (atsakinga regioninės tarybos pirmininkė
V. Griškevičienė). 3. Paruošti statistiką apie KU bakalauro ir magistro darbus, kuriuose pateikiama
informacija apie Mažosios Lietuvos regiono etninės kultūros būklę (atsakinga regioninės tarybos
narė R. Nabažaitė). 4.1. Pateikti iki balandžio 20 d. EKGT numatytą Mažosios Lietuvos tarybos
veiklai 2019 m. reikalingų lėšų sąmatą. 4.2. Į kitą posėdį pakviesti LTS pirmininką Joną
Rudzinską.
Ketvirtasis Mažosios Lietuvos tarybos posėdis vyko 2018 m. lapkričio 6 d. Klaipėdoje.
Dalyvavo 12 regioninės tarybos narių, LTS pirmininkas ir EKGT pirmininkės pavaduotojas Jonas
Rudzinskas.
Svarstyta: 1. Mažosios Lietuvos regiono tautodailininkų iniciatyva dėl LTS skyriaus kūrimo
regione. 2. Mažosios Lietuvos etnografinio regiono heraldikos sukūrimo situacija (pranešėja V.
Griškevičienė). 3. Pagrindinio ir vidurinio etninės kultūros bendrųjų programų įgyvendinimo
Mažosios Lietuvos regiono bendrojo ugdymo mokyklose padėtis ir Olimpiados organizavimo
klausimai (pranešėjai R. Jokubaitytė ir J. Rudzinskas). 4. Mažosios Lietuvos tarybos 2018 m.
veiklos plano koregavimas (pranešėja V. Griškevičienė). 5. Kiti klausimai.
Nutarta: 1. Informuoti Birutę Servienę (šios idėjos iniciatorę) dėl Mažosios Lietuvos
regiono LTS skyriaus/bendrijos steigimo situacijos. 2. Inicijuoti artimiausiu metu Mažosios
Lietuvos regiono savivaldybių merų pasitarimą ir aptarti situaciją dalyvaujant Heraldikos kūrimo
darbo grupės nariams, konsultantams, KU mokslininkams, dailininkei. 2.1. Kreiptis į EKGT dėl
konkrečių bendradarbiavimo priemonių, kuriant etnografinio Mažosios Lietuvos regiono
heraldiką. 2.2. Kreiptis į EKGT dėl kreipimosi į VTEK dėl galimai viešųjų ir privačiųjų interesų
konflikto, kuriant heraldikos simbolius. 2.3. Kreiptis į EKGT dėl siūlomų Heraldikos įstatymo
pataisų. 3.1. Išplatinti regiono savivaldybėms R. Jokubaitytės pateiktą statistiką dėl pagrindinio ir
vidurinio etninės kultūros bendrųjų programų įgyvendinimo regiono mokyklose. 3.2.
Rekomenduoti savivaldybėms sudaryti konsultantų grupes, kurios konsultuotų savivaldybių
Švietimo skyrių specialistus ir pedagogus Olimpiados organizavimo klausimais. 3.3. Organizuoti
Olimpiados regioninį turą (atsakinga R. Jokubaitytė). 4. Pritarti Mažosios Lietuvos tarybos 2018
m. veiklos plano koregavimui. 5.1. Parengti deleguojančių institucijų į naujos kadencijos
regioninę tarybą sąrašą 2019 m. pirmame posėdyje. 5.2. Informuoti EKGT dėl pasiūlymų
Atmintinų dienų sąrašui, įtrauktam į EKGT parengtą Atmintinų dienų įstatymo naujos redakcijos
projektą.

115

Etninės kultūros globos tarybos veiklos ataskaita___________________________

_2018

Suvalkijos (Sūduvos) regioninės etninės kultūros globos tarybos
2018 m. protokolų santraukos
Pirmasis Suvalkijos (Sūduvos) tarybos posėdis vyko 2018 m. sausio 18 d. Marijampolės
kultūros centre. Dalyvavo 14 Suvalkijos (Sūduvos) regioninės tarybos narių.
Svarstyta: 1. Suvalkijos (Sūduvos) tarybos 2017 m. veiklos ataskaita. 2. Regioninės tarybos
2018 m. veiklos planas. 3. EKGT pirmininkės D. Urbanavičienės pranešimas „Lietuvos dabartinės
regionalizacijos trūkumai ir siūlomas naujas modelis“. 4. Regioninės tarybos atnaujinimas.
Nutarta: 1. Patvirtinti Suvalkijos (Sūduvos) tarybos 2017 m. veiklos ataskaitai 2. Bendru
sutarimu patvirtinti Suvalkijos (Sūduvos) tarybos 2018 m. veiklos planą 3. Pritarti D.
Urbanavičienės pranešimui „Lietuvos dabartinės regionalizacijos trūkumai ir siūlomas naujas
modelis“. 4. Kreiptis ir pakviesti Kazlų Rūdos ir Vilkaviškio savivaldybes ir nevyriausybines
organizacijas deleguoti naujus narius į Suvalkijos (Sūduvos) tarybą.
2018 m. kovo 22 d. atlikta Suvalkijos (Sūduvos) tarybos narių apklausa dėl
Nacionalinės Jono Basanavičiaus premijos teikimo datos ir vietos.
Nutarta: Siūlyti Jono Basanavičiaus premiją teikti vasario 16 d. kartu su kitomis
Nacionalinėmis kultūros ir meno premijomis prezidentūroje.
Antrasis Suvalkijos (Sūduvos) tarybos posėdis vyko 2018 m. kovo 29 d. Zanavykų
muziejuje, Lukšiuose Šakių rajone. Dalyvavo 10 Suvalkijos (Sūduvos) tarybos narių, EKGT
pirmininkė Dalia Urbanavičienė ir kandidatės į Suvalkijos (Sūduvos) tarybos nares – Dalia
Venckienė, Birutė Kerušauskienė, Virginija Armanavičienė, Rimutė Gagienė.
Svarstyta: 1. Naujų Suvalkijos (Sūduvos) tarybos narių tvirtinimas. 2. Etninės kultūros
trūkumas „Marijampolės – kultūros sostinės“ renginių programoje. 3. Zanavykų muziejaus
įkūrimo 90-mečio renginys. 4. Valstybės 100-mečio Dainų šventės ir moksleivių konkurso
„Sidabro vainikėlio“ tautodailės parodų rengimas. 5. Etnokultūrines tradicijas puoselėjančių kaimo
turizmo sodybų gerosios patirties ir EKGT inicijuojamo Etnografiškiausios kaimo turizmo
sodybos konkurso organizavimas. 6. Su etnine kultūra susijusių objektų, mugių, švenčių, festivalių
ir kitų renginių gido turizmo reikmėms sudarymas. 7. Kiti klausimai: Dėl valstybinės Etninės
kultūros plėtros programos naujo etapo rengimo inicijavimo ir Etninės kultūros plėtros programų
savivaldybėse būklės.
Nutarta: 1. Pritarti Suvalkijos (Sūduvos) tarybos naujų narių kandidatūroms ir kreiptis į
EKGT dėl jų patvirtinimo. 2. Kreiptis į Marijampolės savivaldybės merę, rekomenduojant
papildyti Marijampolės kultūros sostinės programą etninės kultūros renginiais. 3. Pakviesti
Suvalkijos (Sūduvos) tarybos narius teikti siūlymus Zanavykų muziejaus įkūrimo 90-mečio
renginio programai. 4. Pagal poreikį organizuoti teorinius-praktinius seminarus moksleiviams ir
mokytojams regiono mokyklose. 5. Inicijuoti informacijos apie kaimo turizmo sodybas regione
rinkimą ir sąrašų sudarymą pagal būsimą Etnografiškiausios kaimo turizmo sodybos konkurso
nuostatų aprašą, surinktą informaciją skelbti EKGT tinklapyje. 6. Rinkti ir sisteminti informaciją
apie regione rengiamas muges, šventes, festivalius, rengti gidą ir jį teikti skelbimui EKGT
tinklapyje.
Trečiasis Suvalkijos (Sūduvos) tarybos posėdis vyko 2018 m. spalio 30 d. Prienų kultūros
centre, Prienuose. Jame dalyvavo 14 Suvalkijos (Sūduvos) tarybos narių.
Svarstyta: 1. Lietuvos moksleivių etninės kultūros olimpiados organizavimas. 2. Pagrindinio
ir vidurinio ugdymo etninės kultūros bendrųjų programų įgyvendinimo Sūduvos regione apžvalga.
3. Siūlymai EKGT internetinei svetainei rengiamam „Legendinių vietų sąrašui“ dėl papildymo
Sūduvos regiono objektais. 4. Pasaulio lietuvių metų 2019-aisiais renginiai. 5. Suvalkijoje
(Sūduvoje) veikiančių valstybės institucijų ir visuomeninių organizacijų, susijusių su etninės
kultūros plėtra, sąrašo atnaujinimas.
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Nutarta: 1.1. Regioninės tarybos nariams aktyviai dalyvauti Olimpiados organizavime
savivaldybėse, teikti siūlymus Olimpiados testams. 1.2. Patvirtinti Suvalkijos (Sūduvos) tarybos
Švietimo ir mokslo darbo grupę: Rimą Vasaitienę, Dalią Venskienę ir Viliją Kepežinskienę. 1.3.
Rekomenduoti savivaldybėms surengti pirmąjį Olimpiados etapą gruodžio 12 d. 2. Pritarti EKGT
kryptingam darbui siekiant patvirtinti Etninę kultūrą, kaip dėstomąjį dalyką. 3. 3. Teikti siūlymus
EKGT internetinės svetainės papildymui Sūduvos regiono „Legendinių vietų sąrašu“. 4. Teikti
etnokultūrinius projektus Pasaulio lietuvių metams. 5. Įpareigoti Regioninės tarybos narius
surinkti ir pateikti el. paštu informaciją apie regione veikiančias valstybės institucijas ir
visuomenines organizacijas, susijusias su etninės kultūros plėtra.
Ketvirtasis Suvalkijos (Sūduvos) tarybos posėdis įvyko 2018 m. gruodžio 19 d.
Stakliškėse Prienų rajone. Dalyvavo 15 Suvalkijos (Sūduvos) regioninės tarybos narių, EKGT
pirmininkė Dalia Urbanavičienė, EKGT pirmininkės patarėjas Valdas Voveris.
Svarstyta: 1. Olimpiados I turo Suvalkijos (Sūduvos) regiono savivaldybėse rezultatai. 2.
Olimpiados regioninio (II-ojo) turo Suvalkijoje (Sūduvoje) organizavimas. 3. Suvalkijos
(Sūduvos) tarybos 2018 m. veiklos ataskaitos rengimas. 4. Suvalkijos (Sūduvos) tarybos 2019 m.
veiklos plano rengimas.
Nutarta: 1. Atsižvelgiant į Olimpiados I turos rezultatus, ateityje naudotis EKGT pasiūlytais
testais ir kūrybinės raiškos vertinimo lentele. 2. Kreiptis į Marijampolės ir Prienų rajono
savivaldybių Švietimo skyrius, kviečiant bendradarbiauti, organizuojant regioninį Olimpiados turą
2019 m. sausio mėnesį. 3. Įpareigoti narius ataskaitas regioninės tarybos 2018 m. ataskaitai siųsti
EKGT vyr. specialistui V. Jazerskui el. paštu. 4. Pakviesti regioninės tarybos narius paruošti
siūlymus Suvalkijos (Sūduvos) tarybos 2019 m. veiklos planui iki kito regioninės tarybos
posėdžio. 5. Patvirtinti pataisytą ir papildytą deleguojančiųjų į Suvalkijos (Sūduvos) tarybos
organizacijų sąrašą, pateikti jį EKGT. 6. Kiti klausimai: R.Vasaitienė pakviečia 2019 m. sausio 24
d. 15 val. dalyvauti Zanavykų muziejaus leidinio „Tekstilės lobiai Zanavykų krašto bažnyčiose“
pristatyme, kuris vyks Zanavykų muziejuje.
Žemaitijos regioninės etninės kultūros globos tarybos
2018 m. protokolų santraukos
Pirmasis Žemaitijos tarybos posėdis įvyko 2018 m. vasario mėn. 8 d. Plungės rajone,
Beržore. Jame dalyvavo 14 Žemaitijos tarybos narių ir 2 svečiai.
Svarstyta: 1. Žemaitijos regiono 2017 metais nusipelniusių etninės kultūros puoselėtojų
pagerbimo šventė. 2. Simono Daukanto metų renginiai Žemaitijos regione. 3. Lietuvos valstybės
atkūrimo 100-mečio renginiai Žemaitijos regione. 4. Juozo Pabrėžos mokslo monografijos
„Žemaičių kalba ir rašyba“ pristatymas. 5. Marijos Striaukienės turizmo sodybos veiklos
pristatymas. 6. Kiti klausimai: D. Urbanavičienės parengtas Lietuvos administracinės reformos
modelis; „Tramtatulio akademija“ Žemaitijoje.
Nutarta: 1.1. Paskelbti labiausiai žemaitiškas etninės kultūros tradicijas 2017 m.
puoselėjusiais: 1) Kulių kultūros centro folkloro ansamblį „Vaisgamta“ bei jo vadovus Mirgą ir
Audronį Gulbinskius (Plungės r.); 2) Beržinių šeimą (Telšiai); 3) Žemaitijos nacionalinio parko
lietuviško ritinio komandą „Plateliai“; 4) Žemaitijos visuomeninį veikėją Eduardą Butą
(Mažeikiai); 5) kraštotyrininkę Lionę Gulbinaitę (Gruzdžiai, Šiaulių r.); 6) laivadirbį, tradicinių
amatų meistrą Vaidotą Bliudžių (Švėkšna); 7) visuomenininką, žemaičių kalbos puoselėtoją
Zenoną Levickį (Šilalės r.); 8) folkloristą, mokytoją Dobilą Jušką (Ariogala, Raseinių r.), 9)
Eržvilko seniūną, visuomenininką Gintarą Kasputį (Eržvilkas, Jurbarko r.). 1.2. Nutarti nuotoliniu
būdu iki kovo 20 d., kur rengti etnokultūros puoselėtojų pagerbimo šventę. 2.1. Įpareigoti S.
Dacienę parengti Simono Daukanto metams skirtų Žemaitijos regiono renginių gidą. 2.2. Inicijuoti
Simono Daukanto tekstų skaitymus su karinių-istorinių dainų intarpais. 2.3. Tarpininkauti rengiant
Simono Daukanto metams skirtą tautodailės parodą-konkursą. 2.4. Siekti, kad Vyriausybė
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skelbiamiems svarbiems metams paminėti skirtų finansavimą regionams, finansinę naštą
neužkraunant vien savivaldybėms. 2.5. Organizuoti rudenį Žemaitijos tarybos posėdį Žemaičių
Kalvarijoje. 3.1. Prisidėti kiekvienam regioninės tarybos nariui savo iniciatyva prie Lietuvos
valstybės atkūrimo 100-mečio renginių įgyvendinimo, skleisti informaciją. 3.2. Tarpininkauti
rengiant ir pristatant leidinį „Žemaičių savastys. III dalis“. 3.3. Surengti posėdį ir aptarti
Žemaitijos atmintinų 2019 metų Vyriausybės veiksmų plano situaciją. 4. 1. Skleisti informaciją
apie monografiją „Žemaičių kalba ir rašyba“, inicijuoti jos pristatymus kituose rajonuose. 5.1.
Įpareigoti S. Dacienę tarpininkauti kaimo turizmo sodybų apželdinimo klausimais, pasitelkiant
tradicinio kraštovaizdžio specialistus. 5.2. Nustačius platesnį tradicinio kraštovaizdžio specialistų
konsultacijų poreikį, organizuoti seminarą regione. 5. 3. Bendradarbiauti ir skleisti informaciją
apie kaimo turizmo sodybą „Pas tėvukus“ ir kitas sodybas, puoselėjančias Žemaitijos regiono
išplanavimo, kulinarinio ir kito kultūros paveldo tradicijas. 6.1. Siūlyti aptartą EKGT pirmininkės
D. Urbanavičienės parengtą Lietuvos administracinės reformos modelį teikti, kai bus aiški
Vyriausybės pozicija dėl regionų reformos, tiksliau apibrėžti visų savivaldos lygių veiklos
kompetencijos, žmogiški ir finansiniai resursai. 6.2. Inicijuoti diskusijas (apskritą stalą) dėl
regioninės reformos su VRM. 7. Regioninei tarybai tarpininkauti organizuojant mokymus
„Tramtatulio akademija“, kviesti į juos mažiau aktyvių rajonų auklėtojus, mokytojus, ansamblių
vadovus.
Antrasis Žemaitijos tarybos posėdis įvyko 2018 m. kovo 20 d. nuotoliniu būdu. Jame
dalyvavo 11 Žemaitijos tarybos narių.
Svarstyta: 1. Nacionalinės J. Basanavičiaus premijos teikimo datos ir laiko skyrimas.
Nutarta: 1. Žemaitijos tarybos narių daugumos nuomone J. Basanavičiaus premija turi būti
įteikta vasario 16 d. kartu su kitomis Nacionalinėmis kultūros ir meno premijomis prezidentūroje.
Trečiasis Žemaitijos tarybos posėdis įvyko 2018 m. gegužės mėn. 10 d. Jurbarko rajone,
Bebirvų kaime. Jame dalyvavo 11 Žemaitijos tarybos narių, EKGT pirmininkė Dalia
Urbanavičienė ir 2 svečiai.
Svarstyta: 1. Seimo paskelbtų Žemaitijos metų 2019-aisiais įgyvendinimo plano rengimo
inicijavimas. 2. Su etnine kultūra susijusių objektų, mugių, švenčių, festivalių ir kitų renginių gido
turizmo reikmėms sudarymas. 3. Etninės kultūros ugdymo plėtros ir Rūtos Vildžiūnienės
mokomųjų knygų pristatymas. 4. Etnokultūrines tradicijas puoselėjančių kaimo turizmo sodybų
gerosios patirties ir EKGT inicijuojamo Etnografiškiausios kaimo turizmo sodybos konkursas. 5.
Kaimo turizmo sodybos „Dvaras Bebirva“ pristatymas. 6. Kiti klausimai: dėl Simono Daukanto
metų programos priemonių įgyvendinimo.
Nutarta: 1.1. Inicijuoti susitikimą su AM ir kitomis ministerijomis dėl informacinių stendų
įrengimo Žemaitijoje prie kultūros paveldo objektų. 2.1. Sudaryti su etnine kultūra susijusių
objektų, mugių, švenčių, festivalių ir kitų renginių gidą turizmo reikmėms pagal etnografinius
regionus. 2.2. Sudaryto gido sąrašą atsiųsti regioninėms tarybos patikslinimui, suderinimui. 3.1.
Skleisti informaciją apie EKGT rengiamą konferenciją „Etninės kultūros ugdymo padėtis
Lietuvoje ir siekiamybė“. 3.2. Skleisti informaciją ir tarpininkauti platinant R. Vildžiūnienės
knygas „Gyvenu, kai dainuoju“, „Toli mano giminėlė“. 4. 1. Skleisti informaciją apie kaimo
turizmo sodybos „Dvaras Bebirva“ indėlį į etninės kultūros plėtrą. 4.2. Tarpininkauti organizuojant
Etnografiškiausios kaimo turizmo sodybos konkursą. 5. 1. Įpareigoti S. Dacienę dar kartą kreiptis į
LTS skyrius dėl respublikinės parodos, skirtos Simonui Daukantui atminti, parodą surengti 2018
metų pabaigoje.
Ketvirtasis Žemaitijos tarybos posėdis įvyko 2018 m. rugsėjo 21 d. Klaipėdoje. Jame
dalyvavo 15 Žemaitijos tarybos narių, EKGT pirmininkė Dalia Urbanavičienė
Svarstyta: 1. Žemaitijos regiono metų 2019-aisiais aktualijos. 2. Teorinių – praktinių
mokymų „Tramtatulio akademija“ organizavimas. 3. Žemaitijos mokyklų apklausos, kaip
įgyvendinamos bendrosios etninės kultūros pagrindinio ir vidurinio ugdymo programos, rezultatai.
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4. Konferencija, skirta Kretingos rajono etnokultūros švietimo ir kultūros darbuotojams. 5.
Konferencija, skirta Simonui Daukantui Skuode. 6. Kiti klausimai: 1) Tradicinių šokių tyrinėtojų
pasaulinio simpoziumo organizavimas Klaipėdoje 2020 m.; 2) Paskutinis 2018 metų Žemaitijos
tarybos posėdis.
Nutarta: 1.1. Įpareigoti EKGT suderinti ir pateikti pasiūlymus dėl Žemaitijos metų
baigiamojo renginio. 2.1. Tarpininkauti rengiant teorinius ir praktinius folkloro mokymus
„Tramtatulio“ akademija“. 3.1. Įpareigoti S. Dacienę parengti Žemaitijos regiono pagrindinio
ugdymo EK bendrosios programos įgyvendinimo analizę iki spalio 1 d. 4.1. Tarpininkauti ir
skleisti informaciją apie Kretingos r. švietimo ir kultūros darbuotojams 2019 m. organizuojamą
seminarą ir konferenciją Kretingoje. 5. 1. Dalyvauti Simonui Daukantui skirtoje konferencijoje
lapkričio 7 d. Skuode. 5.2. Tarpininkauti organizuojant III Respublikinę taikomosios tautodailės
parodą – konkursą „Iš Džiugo sakmių“, skirtą Simono Daukanto metams. 6. 1. Pritarti EKGT
pirmininkės D. Urbanavičienės iniciatyvai 2020 m. Klaipėdoje surengti tradicinių šokių tyrinėtojų
pasaulinį simpoziumą. 6.2. Sekantį Žemaitijos tarybos posėdį surengti lapkričio 30 d. Žemaičių
Kalvarijoje.
Penktasis Žemaitijos tarybos posėdis įvyko 2018 m. gruodžio 11 d. Telšiuose. Jame
dalyvavo 12 Žemaitijos tarybos narių, EKGT pirmininkė Dalia Urbanavičienė ir kiti EKGT
administracijos nariai.
Svarstyta: 1. Žemaitijos tarybos 2018 m. veiklos ataskaitos rengimas. 2. Žemaitijos tarybos
2019 m. veiklos plano rengimas. 3. Lietuvos mokinių etninės kultūros olimpiados etnografinių
regionų turo Žemaitijoje organizavimas. 4. EKGT tinklalapio skyriaus „Legendinių vietų sąrašas“
rengimas. 5. Žemaitijos tarybos 2019–2022 m. kadencijai sudarymas. 6. Žemaitijos metais 2019
m. planuojamos etnokultūrinės vaikų stovyklos. 7. Istorinių vietovardžių išsaugojimas
Žemaitijoje.
Nutarta: 1.1. Pasiūlymus dėl Žemaitijos tarybos veiklos 2018 m. ataskaitos parengimo siųsti
S. Dacienei iki sausio 15 d. 1.2. Žemaitijos tarybos veiklos ataskaitą parengti iki sausio 28 d. 2.1.
Pasiūlymus dėl Žemaitijos tarybos 2019 m. veiklos plano parengimo siųsti S. Dacienei iki sausio
22 d. 2.2. Žemaitijos tarybos 2019 m. veiklos planą parengti iki sausio 31 d. 3.1. Surengti
Olimpiados II etapą 2019-02-27 Telšiuose. 3.2. Patvirtinti Olimpiados II etapo vertinimo komisiją:
V. Rudavičienė, A. Kuprelytė, A. Pagarauskaitė, D. Kanclerė ir S. Dacienė, komisijos pirmininke
paskirti Virginiją Rudavičienę. 4. Teikti informaciją EKGT tinklalapio skyriaus „Legendinių vietų
sąrašas“ papildymui. 5. Pasiūlymus dėl Žemaitijos tarybos naujos kadencijos sudarymo siųsti S.
Dacienei iki sausio 31 d. 6. Įpareigoti S. Dacienę parengti Žemaitijos regione vykstančių etninio
kultūrinio ugdymo vaikų stovyklų sąrašą. 7.1. Teikti siūlymus EKGT dėl Vietovardžių
išsaugojimo gairių parengimo. 7.2. Įpareigoti S. Dacienę sudaryti sąrašą žmonių, kurie aktyviai
prisideda prie Žemaitijos vietovardžių saugojimo.
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BENDRO EKGT IR REGIONINIŲ TARYBŲ ATSTOVŲ POSĖDŽIO PROTOKOLO
SANTRAUKA
Bendras EKGT ir regioninių tarybų posėdis, įvyko 2018 m. spalio 5 d. Kaune. Dalyvavo
6 Tarybos nariai, 4 Aukštaitijos regioninės EKGT nariai; 6 Dzūkijos (Dainavos) regioninės EKGT
nariai; 1 Mažosios Lietuvos regioninės EKGT narys; 10 Suvalkijos (Sūduvos) regioninės EKGT
narių; 5 Žemaitijos regioninės EKGT nariai; 10 EKGT administracijos darbuotojų; svečiai: Kauno
tautinės kultūros centro direktorė Vilija Kepežinskienė, Kauno TKC darbuotojai; Seimo narys
Mindaugas Puidokas.
Svarstyta: 1. Kauno Tautinės kultūros centro geroji patirtis etnokultūrinio neformalaus
ugdymo srityje. 2. EKGT ir jos regioninių tarybų vykdytos mokyklų apklausos apie Etninės
kultūros pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrųjų programų įgyvendinimą rezultatai. 3. Kliūtys ir
galimybės neformalaus etnokultūrinio ugdymo plėtrai. 4. Lietuvos mokinių etninės kultūros
olimpiados rengimas. 5. Etninės kultūros projektų finansavimas iš Kultūros rėmimo fondo lėšų per
Lietuvos kultūros tarybą. 6. Etninės kultūros plėtros valstybinės programos 2019–2027 m. (toliau
– Programa) rengimas.
Nutarta: 1.1. Kauno tautinės kultūros centro gerąja patirtimi pasidalinti EKGT svetainėje;
1.2. Kreiptis į Kauno miesto savivaldybę siūlant stiprinti Kauno tautinės kultūros centrą; 1.3.
Inicijuoti etninės kultūros centrų atgaivinimą. 2.1. Tyrimą praplėsti Vilniaus mieste, pakartotinai
kreipiantis į mokyklas, kurios anketų neužpildė. 2.2. Tyrimo klausimyną papildyti pagal išsakytas
pastabas (įtraukiant papildomus kiekybinius ir kokybinius klausimus) ir tyrimą etnografiniuose
regionuose pratęsti kitais metais pagal Etninės kultūros tęstinumo ir kaitos programą. 2.3. Siūlyti
ŠMM, kad kiekvienoje mokykloje privaloma tvarka dirbtų bent vienas pedagogas, turintis
etnokultūrinių kompetencijų. 2.4. Kelti klausimą dėl etnokultūrinių kursų pedagogams
organizavimo, bendradarbiaujant su LEKUS. 2.5. Siūlyti ŠMM įsteigti ministro patarėjo etninės
kultūros ugdymo klausimais pareigybę. 2.6. Siekti, kad ŠMM patvirtintų Etninės kultūros ugdymo
sampratą. 3. Inicijuoti etnokultūrinio išprusimo seminarus švietimo įstaigų vadovams. 4. Rengtis
etninės kultūros olimpiados organizavimui. 5.1. Skatinti regionų etnokultūrininkus pretenduoti į
šiuo metu formuojamas LKT regionines tarybas. 5.2. Viešai analizuoti Estijos, Latvijos ir kitų
šalių kultūros projektų finansavimo modelius. 5.3. Rengti siūlymą dėl Lietuvos Respublikos vietos
savivaldos įstatymo keitimo, siūlant pakeisti etninės kultūros globos funkciją iš savivaldybių
savarankiškos į valstybės deleguotą. 6. Teikti siūlymus dėl Etninės kultūros plėtros valstybinės
programos 2019–2027 m. koncepcijos projekto tobulinimo.
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ETNINĖS KULTŪROS TĘSTINUMO IR KAITOS TYRIMŲ 2016–2022 METŲ
PROGRAMOS 2018 METŲ KOORDINAVIMO TARYBOS POSĖDŽIŲ PROTOKOLŲ
SANTRAUKOS
Pirmasis posėdis įvyko 2018 m. vasario 6 d. Dalyvavo 6 koordinavimo tarybos nariai
Svarstyta: 1. Programos pristatymas, sukauptos patirties aptarimas. 2. Programos
prioritetinių krypčių 2018 metams tikslinimas. 3. Programos konkurso 2018 m. skelbimas.
Nutarta: 1. Patobulinti konkurso organizavimo tvarką, atsižvelgiant į sukauptą patirtį. 2.
Programos tyrimų projektų prioritetines kryptis pakoreguoti pagal 2018–2020 m. Tarybos
strateginį veiklos planą ir nurodyti Programos tyrimų projektų temas, vadovaujantis 2018 metų
Tarybos veiklos planu. 3.1. Pakoreguoti Programos įgyvendinimo tvarkos aprašą nurodant, kad
Programos konkursui pateikiamose paraiškose projekto aprašas turi apimti 2000–4000 spaudos
ženklų; turi būti pateikiamas 1 pasirašytas paraiškos egzempliorius ir elektroninė versija. Šį
nutarimą suderinti su Etninės kultūros globos taryba elektroninės apklausos būdu. 3.2. Nustatyti
atlygį ekspertui už tyrimo teksto ir projekto įgyvendinimo ataskaitos įvertinimą – 100 Eur
(neatskaičius mokesčių). 3.3. Skelbiant konkursą nurodyti, kad Programos tyrimams 2018 m.
skiriama suma – 12 800 Eur, vienam projektui skiriama suma – 1000–2000 Eur. 3.4. Parengti
reikalavimų tyrimo tekstui ir projekto įgyvendinimo ataskaitai aprašus; nurodyti, kad tyrimo
projekto teksto apimtis turi būti 30000–50000 spaudos ženklų. 3.5. Programos įgyvendinimo 2018
metais tyrimų projektų konkursą paskelbti iš karto, suderinus konkurso skelbimui reikalingus
dokumentus. 3.6. Konkursui pateikiamas tyrimų projektų paraiškas priimti iki 2018 m. kovo 9 d.
(imtinai). 3.7. Atrinktas paraiškas paskelbti Etninės kultūros globos tarybos tinklapyje 2018 m.
kovo 20 d. 3.8. Nustatyti, kad tyrimo projekto vykdytojas tarpinę projekto ataskaitą, parengtą
vadovaujantis projekto kalendoriniu planu, projekto vykdytojai pateikia iki 2018 m. rugsėjo 7 d.
3.9. Nustatyti, kad tyrimo projekto vykdytojas pagal nustatytus reikalavimus parengtus tyrimo
tekstą ir projekto įgyvendinimo ataskaitą ekspertų vertinimui pateikia iki 2018 m. spalio 15 d.
(data gali būti paankstinta konkurso vertinimo komisijos ir tyrimo vykdytojo bendru sutarimu).
3.10. Nustatyti, kad ekspertai tyrimų tekstus ir projekto įgyvendinimo ataskaitas įvertina iki 2018
m. iki spalio 31 d. 3.11 Nustatyti, kad projekto vykdytojas pagal ekspertų pastabas patikslintą
tyrimo tekstą ir projekto įgyvendinimo ataskaitą pateikia iki 2018 m. lapkričio 30 d.
Antrasis posėdis įvyko 2018 m. kovo 13 d. Dalyvavo 7 koordinavimo tarybos nariai.
Svarstyta. Konkurso pratęsimas.
Nutarta: 1. Pratęsti konkursą konkrečioms temoms iki kovo 21 d. 2. 2. Konkurso rezultatus
paskelbti kovo 27 d.
Trečiasis posėdis įvyko 2018 m. kovo 28 d. Dalyvavo 6 koordinavimo tarybos nariai.
Svarstyta: 1. Etninės kultūros tęstinumo ir kaitos tyrimų 2016–2022 metų programos 2018
metų konkurso paraiškų vertinimas. 2. Etninės kultūros tęstinumo ir kaitos tyrimų 2016–2022
metų programos 2018 metų konkurso paraiškų finansavimas.
Nutarta: 1.1. Paraiškas vertinti balais pagal ekspertinio vertinimo lentelę. 1.2.
Koordinavimo tarybos nariai pateikė pastabas dėl šių projektų: 1.2.1. G. Kirdienės projektas
„Etnologijos ir folkloristikos krypties mokslo projektų finansavimo būklė 2013–2017 m.“
Pastabos: darbo plane reikėtų numatyti tarpinę ataskaitą; neaiški tyrimui reikalingos medžiagos
imtis; reikėtų sukonkretinti planuojamų rezultatų svarbą ir sklaidą. 1.2.2. A. Ragauskaitės
projektas „Lietuvos regioninės savimonės teritorinė raiška“. Pastabos: reikėtų sukonkretinti darbo
planą: nurodyti ne tik datas, bet ir ką ketinama atlikti; patikslinti, ar ketinama atlikti naujų lauko
tyrimų ar apsiriboti jau publikuota medžiaga. 1.2.3. J. Mardosos projektą „Raižių totorių
etnokultūrinis paveldas“ iš tyrimų krypties „Etnografinių regionų statuso įtvirtinimo, savitumo
išsaugojimo problemų ir plėtros galimybių nagrinėjimas“ perkelti į tyrimų kryptį „Nematerialaus
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kultūros paveldo būklės analizė“ suderinus su tyrimo autoriumi. Pastabos: plane reikėtų numatyti
tarpinę ataskaitą; išsamiau atskleisti uždavinių sprendimo būdų bei tyrimo metodų pagrįstumą;
reikėtų atskirai pateikti ir rekomendacijas. 1.2.4. D. Kulakauskienės projektą „Etninės kultūros
sklaidos Lietuvos (Aukštaitijos) regioninėje televizijoje vertinimas“ ir A. Bylaitės-Žakaitienės
projektą „Etninės kultūros sklaidos Lietuvos (Mažosios Lietuvos, Žemaitijos, Dzūkijos ir
Suvalkijos) regioninėje televizijoje“ vertinti kaip vieną projektą suderinus su tyrimo autorėmis.
Pastabos: reikėtų patikslinti, kokios priemonės bus pasitelktos įgyvendinant 3 uždavinį; uždavinių
aprašyme patikslinti informaciją apie planuojamas stebėti regionines televizijas ir laidas. 1.2.5. L.
Anglickienės ir D. Senvaitytės projektas „Etnologijos studijos ir etninės kultūros specialistų
rengimas Lietuvoje Europos Sąjungos šalių kontekste“. Pastabos: nėra aišku, kokia bus
panaudotos medžiagos imtis – reikėtų patikslinti. 1.2.6. R. Bertašiūtės ir D. Valinčiūtės projektas
„Tradicinė dailidystė Lietuvoje“. Pastabos: reikėtų problemiškesnio uždavinių formulavimo bei
detalesnio darbo plano. 1.2.7. R. Garsono projektas „Utenos krašto Peterburgo armonikininkai“.
Pastabos: plane reikėtų numatyti tarpinę ataskaitą; neaiškiai suformuluota tyrimo idėja:
pavadinimas neatspindi problematikos. 1.2.8. R. Astrausko projektas „Nematerialaus kultūros
paveldo apsauga: tarptautinių ir nacionalinių juridinių dokumentų taikymo Lietuvoje ir kitose
šalyse patirtis“. Pastabos: patikslinti kiekybinio tyrimo apimtį; plane numatyti tarpinę ataskaitą;
sukonkretinti planuojamų rezultatų svarbą ir sklaidą; trūksta informacijos dėl įdirbio projekto
tematika. 1.2.9. G. Barkauskaitės projektas „Tradicinių švenčių tęstinumas ir kaita lietuvių
bendruomenėse užsienio šalyse“. Pastabos: plane reikėtų numatyti tarpinę ataskaitą. 1.3.
Koordinavimo tarybos narių posėdžio metu pateiktas pastabas išsiųsti projektų autoriams el. paštu.
2.1. Finansuoti Gailos Kirdienės projektą „Etnologijos ir folkloristikos krypties mokslo projektų
finansavimo būklė 2013–2017 m.“ ir skirti jam 1400,00 Eur. 2.2. Finansuoti Almos Ragauskaitės
projektą „Lietuvos regioninės savimonės teritorinė raiška“ ir skirti jam 1000,00 Eur. 2.3.
Finansuoti Jono Mardosos projektą „Raižių totorių etnokultūrinis paveldas“ ir skirti jam 1000,00
Eur. 2.4. Finansuoti Dovilės Kulakauskienės ir Andželikos Bylaitės-Žakaitienės projektą „Etninės
kultūros sklaidos Lietuvos regioninėje televizijoje vertinimas“ ir skirti jam 1500,00 Eur. 2.5.
Finansuoti Laimutės Anglickienės ir Dalios Senvaitytės projektą „Etnologijos studijos ir etninės
kultūros specialistų rengimas Lietuvoje Europos Sąjungos šalių kontekste“ ir skirti jam 1500,00
Eur. 2.6. Finansuoti Rūtos Čėsnienės ir Astos Valiukevičienės projektą „Etninės kultūros temos
ugdymo programose“ ir skirti jam 1500,00 Eur. 2.7. Finansuoti Rasos Bertašiūtės ir Deimantės
Valinčiūtės projektą „Tradicinė dailidystė Lietuvoje“ ir skirti jam 1500,00 Eur. 2.8. Finansuoti
Raimondo Garsono projektą „Utenos krašto Peterburgo armonikininkai“ ir skirti jam 1000,00 Eur.
2.9. Finansuoti Rimanto Astrausko projektą „Nematerialaus kultūros paveldo apsauga: tarptautinių
ir nacionalinių juridinių dokumentų taikymo Lietuvoje ir kitose šalyse patirtis“ ir skirti jam
1000,00 Eur. 2.10. Finansuoti Giedrės Barkauskaitės projektą „Tradicinių švenčių tęstinumas ir
kaita lietuvių bendruomenėse užsienio šalyse“ ir skirti jam 1400,00 Eur.
Ketvirtasis posėdis įvyko 2018 m. spalio 8 d. Dalyvavo 6 koordinavimo tarybos nariai.
Svarstyta: 1. 2018 m. lapkričio 7 d. Skuode rengiamos S. Daukantui skirtos konferencijos
kelionės išlaidų finansavimas. 2. Programos 2018 m. atliekamų konkursinių tyrimų tarpinių
ataskaitų vertinimas. 3. Kiti klausimai.
Nutarta: 1. Koordinavimo tarybos narių pateiktas pastabas ir rekomendacijas dėl tarpinių
ataskaitų išsiųsti tyrimų autoriams el. paštu. 2. Pakoreguoti projektų pateikimo planus kitiems
metams. 2019 m. konkursą skelbti anksčiau, kad autoriams liktų daugiau laiko tyrimams atlikti.
3.1. Remiantis 2018 m. patirtimi parengti aiškesnius tarpinės ataskaitos reikalavimus. 3.2. Aptarti
galimybę tarpines ataskaitas svarstyti viešai, kartu su autoriais, tokiu būdu sudarant galimybę
autoriams pasikonsultuoti su Koordinavimo tarybos nariais. 3.3. Aptarti klausimą dėl
Koordinavimo tarybos narių dalyvavimo Programos konkurse.
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EKGT ADMINISTRACIJOS DARBUOTOJŲ 2018 M. POSĖDŽIŲ PROTOKOLŲ
SANTRAUKOS
Pirmasis EKGT administracijos darbuotojų pasitarimas įvyko sausio 23 d. Vilniuje.
Dalyvavo 9 EKGT administracijos darbuotojai ir 1 svečias.
Svarstyta: 1. Etninės kultūros globos tarybos administracijos vidaus tvarkos taisyklės. 2.
Tarybos ir regioninių tarybų veiklos 2017 m. ataskaitų rengimas. 3. Regioninių tarybų 2018 m.
veiklos planų rengimas.
Nutarta: 1. Pritarti Etninės kultūros globos tarybos administracijos vidaus tvarkos taisyklių
projekto struktūrai ir rengti jį tolimesniam derinimui. 2. Regioninių tarybų ataskaitas parengti iki
vasario 1 dienos, remiantis 2017 metų Tarybos veiklos planu. 3. Regioninių tarybų 2018 m.
veiklos planus rengti atsižvelgiant į Tarybos 2018 m. veiklos planą.
Antrasis EKGT administracijos darbuotojų pasitarimas įvyko rugsėjo 18 d. Vilniuje.
Dalyvavo 12 EKGT administracijos darbuotojų ir regioninių tarybų pirmininkės - Vilma
Griškevičienė, Zita Mackevičienė.
Svarstyta: 1. Regioninių tarybų posėdžių organizavimas ir protokolų rengimas. 2. EKGT
regioninių tarybų „bičiulių rato“ plėtra. 3. EKGT internetinės svetainės tobulinimas. 4. Bendro
EKGT ir regioninių tarybų posėdžio organizavimas. 5. Moksleivių etninės kultūros olimpiados
nuostatų rengimas. 6. Neformalaus švietimo lėšų paskirstymas. 7. Atmintinų metų skelbimas.
Nutarta: 1.1. Regioninių tarybų posėdžių darbotvarkes iš anksto derinti su EKGT
pirmininke. 1.2. Regionų specialistų metinius darbo planus derinti su regioninių tarybų
pirmininkais. 1.3. Rengti detalius EKGT ir regioninių tarybų posėdžių protokolus. 2. Plėsti EKGT
regioninių tarybų „bičiulių ratą“, patikslinant ir papildant dar 2012 m. EKGT sudarytus
etnokultūrinių įstaigų ir organizacijų etnoregionuose sąrašus, užmezgant su tomis įstaigomis ir
organizacijomis ryšį. 3. Pradėtą rengti etnografinių regionų legendinių vietų sąrašą aptarti su
regioninių tarybų nariais, jį patikslinti ir papildyti. 4.1. Pritarti siūlomiems posėdžio klausimams.
4.2. Išrinkti 1-2 pedagogus kiekviename etnografiniame regione, kuriuos būtų verta pasveikinti ir
apdovanoti posėdžio metu. 4.3. Operatyviai užbaigti švietimo įstaigų apklausos apibendrinimus ir
juos pateikti spalio 5 d. per posėdį Kaune. 4.4. Paraginti EKGT ir regioninių tarybų narius
dalyvauti posėdyje; į posėdį pakviesti LRS Kultūros komiteto bei Švietimo ir mokslo komiteto
narius, ŠMM, NŠC atstovus. 4.5. Išrinkti atstovus iš kiekvieno etnografinio regiono, kurie galėtų
išsakyti etnokultūrinių projektų finansavimo iš KRF lėšų problemas. 4.6. Nusiųsti regioninėms
taryboms Etninės kultūros plėtros valstybinės programos 2019–2027 m. koncepcijos projektą. 4.7.
Aiškintis, kaip etninės kultūra yra atstovaujama regioninėse kultūros tarybose. 5. Tobulinti EK
olimpiados nuostatus pagal išsakytas pastabas. 6. Į spalio 5 d. posėdį pakviesti NŠC atstovą,
kuruojantį neformalaus švietimo lėšų paskirstymo klausimą. 7. Teikti regioninių tarybų siūlymus
EKGT dėl kiekvieno etnografinio regiono atmintinų metų.

123

Etninės kultūros globos tarybos veiklos ataskaita___________________________

_2018

9 priedas
SUTRUMPINIMAI

AGATA – Lietuvos gretutinių teisių
asociacija AGATA

LRV – Lietuvos Respublikos Vyriausybė

EK – etninė kultūra

LTOK – Lietuvos tautinis olimpinis
komitetas

EKGT – Etninės kultūros globos taryba

LTS – Lietuvos tautodailininkų sąjunga

FM – Finansų ministerija
KAM – Krašto apsaugos ministerija

NVO – nevyriausybinės organizacijos

KM – Kultūros ministerija

PLB – Pasaulio lietuvių bendruomenė

KPMPC – Kvalifikacijų ir profesinio
mokymo plėtros centras

Seimo AK – Seimo Audito komitetas

KRF – Kultūros rėmimo fondas

Seimo ŠMK – Seimo Švietimo ir mokslo
komitetas

KT – kultūrinis turizmas
KTKC – Kauno tautinės kultūros centras
KU – Klaipėdos universitetas
LATGA – autorių teisių kolektyvinio
administravimo asociacija LATGA
LEKUS – Lietuvos etninės kultūros
ugdytojų sąjunga
LEU – Lietuvos edukologijos
universitetas
LII – Lietuvos istorijos institutas
LMKA – Lietuvos meno kūrėjų asociacija
LKT – Lietuvos kultūros taryba
LKTA – Lietuvos kaimo turizmo
asociacija
LLTI – Lietuvių literatūros ir tautosakos
institutas
LMNŠC – Lietuvos mokinių neformaliojo
švietimo centras
LMT – Lietuvos mokslo taryba

Seimo KK – Seimo Kultūros komitetas

Seimo TTK – Seimo Teisės ir teisėtvarkos
komitetas
Semo VVSK – Seimo Valstybės valdymo
ir savivaldybių komitetas
ŠM – švietimo ir mokslo
ŠMM – Švietimo ir mokslo ministerija
ŠU – Šiaulių universitetas
TPP – tautinio paveldo produktas
UPC – Ugdymo plėtotės centras
URM – Užsienio reikalų ministerija
ŪM – Ūkio ministerija
VDU – Vytauto Didžiojo universitetas
VEKC – Vilniaus etninės kultūros centras
VKPK – Valstybinė kultūros paveldo
komisija
VLKK – Valstybinė lietuvių kalbos
komisija

LMTA – Lietuvos muzikos ir teatro
akademija

VRM – Vidaus reikalų ministerija

LNKC – Lietuvos nacionalinis kultūros
centras

ŽŪM – Žemės ūkio ministerija

VU – Vilniaus universitetas

LRT – Lietuvos radijas ir televizija
124

Etninės kultūros globos tarybos veiklos ataskaita___________________________

ETNINĖS KULTŪROS GLOBOS TARYBOS ATASKAITA

2018-01-01 – 2018-12-31

EKGT PIRMININKĖ

DALIA URBANAVIČIENĖ

VILNIUS
2018

125

_2018

