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ĮVADAS 

 

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

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

kultūros valstybinės globos pagrindų įstatymas ir Lietuvos Respublikos Seimo 2004 m. 

lapkričio 2 d. nutarimas Nr. IX-2532 „Dėl Etninės kultūros globos tarybos nuostatų 

patvirtinimo“. 

EKGT tikslas – skatinti etninės kultūros plėtotę, laiduojančią tautinio tapatumo ir 

savimonės išsaugojimą bei stiprinimą, savarankišką ir lygiavertį Lietuvos dalyvavimą 

pasaulio tautų kultūriniame gyvenime.  

Funkcijos ir kompetencija: teikti išvadas Seimui ir Vyriausybei apie strateginius 

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

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

išvadas ir pasiūlymus valstybės institucijoms etninės kultūros klausimais; vertinti etninės 

kultūros globos politikos ir strategijos įgyvendinimo programas, teikti siūlymus valstybės 

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

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

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

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

globos idėjas į švietimo programas; inicijuoti Lietuvos etnografinių kaimų išsaugojimo 

ilgalaikės programos rengimą ir padėti Vyriausybei prižiūrėti jos įgyvendinimą; inicijuoti 

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

padėti Vyriausybei prižiūrėti etninės kultūros paveldo inventorizavimą; tvirtinti regioninių 

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

apie EKGT veiklą. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

nutarimu Nr.  XII-759. 

2014 m. du EKGT nariai atsistatydino dėl asmeninių priežasčių, todėl juos delegavusios 

institucijos EKGT prašymu delegavo į Tarybą kitus savo atstovus: Lietuvos universitetų 

rektorių konferencija vietoj Alvydo Mandeikos delegavo Tojaną Račiūnaitę ir Mažosios 

Lietuvos regioninė etninės kultūros globos taryba vietoj Rimanto Balsio – Vilmą 

Griškevičienę. Nauji EKGT nariai  buvo patvirtinti LR Seimo 2015 m. gruodžio 17 d. 

nutarimu Nr. XII-2207 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2013 m. gruodžio 19 d. nutarimo 

Nr. XII-713 „Dėl Etninės kultūros globos tarybos sudėties“ pakeitimo“ (naują personalinę 

Tarybos sudėtį žr. 1 priede).  

Lietuvos etnografiniuose regionuose veikia EKGT padaliniai – regioninės etninės 

kultūros globos tarybos:  

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

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

(Dainavos) taryba),  

http://www3.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=7025&p_d=34972&p_k=1
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=357951
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 Mažosios Lietuvos regioninė etninės kultūros globos taryba (toliau – Mažosios 

Lietuvos taryba),  

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

(Sūduvos) taryba),  

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

Regioninių tarybų narių bendras skaičius 2015 m. – 116 narių (personalinę regioninių tarybų 

sudėtį žr. 2 priede). 

EKGT sekretoriatą sudaro 10 etatų: 1 – Tarybos pirmininkas ir sekretoriato vadovas, 2,5 

– valstybės tarnautojai (vyriausieji specialistai, 6,5 – vyresnieji specialistai (iš jų 5 dirba 

regionuose). 

  

I. ETNINĖS KULTŪROS GLOBOS TARYBOS VEIKLA 2015 M. 

 

2015 metai buvo antrieji šios kadencijos EKGT veiklos metai.  

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

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

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

pasitarimas (santrauką žr. 6 priede). 

EKGT sudarytos ekspertinės Švietimo ir mokslo grupės iniciatyva įvyko pasitarimas su 

Latvijos pedagogais dėl bendradarbiavimo etnokultūrinio ugdymo politikos klausimais 

(santrauką žr. 7 priede). 

2015 m. EKGT veikla buvo grindžiama 2015 m. kalendoriniu veiklos planu, patvirtintu 

EKGT 2015-01-27 posėdyje (žr. 4 priedą). Toliau pateikiama ataskaita palyginant 

suplanuotus ir 2015 m. įgyvendintus EKGT darbus.  
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1. EKGT SUPLANUOTŲ UŽDAVINIŲ 2015 M. ĮGYVENDINIMAS 

Tema Suplanuoti 

darbai 

Neplaniniai 

darbai 

Veiklos produktai1 EKGT siūlymų ir sprendimų 

realizacija 

1. Etninės 

kultūros 

integravimas į 

bendrąją 

kultūros politiką 

Lietuvoje 

1.1. Siūlymų 

rengimas ir 

teikimas dėl 

etninės kultūros 

integravimo į 

bendrąją kultūros 

politiką 

 2015-03-10 posėdyje EKGT aptarė tyrimą „Etninės kultūros globos tarybos ir 

Etninės kultūros plėtros programos Lietuvos savivaldybėse“, nutarė jį 

praplėsti įtraukiant duomenis apie etninės kultūros integravimą į savivaldybių 

bendrąsias Kultūros programas ir Kultūros tarybas, apie savivaldybių įsteigtus 

Etninės kultūros centrus ir etninės kultūros skyrius Kultūros centruose, apie 

savivaldybių skiriamas lėšas etninės kultūros programoms ir etninės kultūros 

centrų veiklai, papildyti tyrimą kokybine analize; 

2015-03-27 Suvalkijos (Sūduvos) taryba nutarė tęsti bendradarbiavimą su 

savivaldybėmis dėl Etninės kultūros plėtros programų rajonuose rengimo ir 

įgyvendinimo; 

Balandžio mėn. Aukštaitijos regiono specialistė dalyvavo Kupiškio rajono 

etninės kultūros globos tarybos ataskaitiniame susirinkime; 

2015-05-14 Mažosios Lietuvos taryba nutarė teikti EKGT siūlymus dėl 

Etninės kultūros valstybinės globos pagrindų įstatymo papildymo ir 

patikslinimo; 

2015-09-23 EKGT regioninių etninės kultūros globos tarybų atstovų 

pasitarime buvo nutarta inicijuoti, kad etninė kultūra iš savarankiškos 

savivaldybių funkcijos taptų valstybės funkcija, perduota įgyvendinti 

savivaldybėms, taip pat skatinti regioninių tarybų narius dalyvauti rengiant 

savivaldybių etninės kultūros programas. 

EKGT pirmininkas V. Jocys buvo įtrauktas į KM sudarytą Etninės kultūros 

valstybinės globos pagrindų įstatymo keitimo įstatymo rengimo grupę (pagal 

Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymą 2014 m. balandžio 17 d. Nr. 

ĮV-296), dalyvavo 2-juose grupės posėdžiuose;  

2015-10-13 posėdyje EKGT svarstė Kultūros ministerijos rengiamą  Etninės 

kultūros valstybinės globos pagrindų įstatymo pakeitimo projektą; 

2015-10-21 Aukštaitijos taryba nutarė skatinti regiono savivaldybes kuriant 

savivaldybėse Etninės kultūros plėtros tarybas ir sudarant Etninės kultūros 

plėtros programas perimti gerąją Joniškio rajono savivaldybės patirtį etninės 

 

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

darbai 

Neplaniniai 

darbai 

Veiklos produktai1 EKGT siūlymų ir sprendimų 

realizacija 

kultūros plėtros srityje; 

2015-11-10 posėdyje EKGT nutarė išnagrinėti KM parengtą Etninės kultūros 

valstybinės globos pagrindų įstatymo projektą, jį palyginant su Seime 

registruotu Etninės kultūros globos tarybos nuostatų pakeitimo projektu Nr. 

XIIP-584(2) bei Etninės kultūros valstybinės globos pagrindų įstatymo Nr. 

VIII-1328 5 straipsnio pakeitimo, 8 straipsnio papildymo ir Įstatymo 

papildymo 6(1) straipsniu įstatymo projektu Nr. XIIP-585(20). 

2015-11-17 Suvalkijos (Sūduvos) taryba aptarė Kauno rajono savivaldybės 

veiklą etninės kultūros srityje; 

2015-12-08 Dzūkijos (Dainavos) taryba nutarė kreiptis į EKGT prašant 

išsiųsti savivaldybėms, neturinčioms koordinacinių etninės kultūros tarybų, 

rekomendaciją aktyvinti tokių tarybų steigimą; 

2015 m. buvo užbaigtas EKGT tyrimas „Etninės kultūros globos tarybos ir 

Etninės kultūros plėtros programos Lietuvos savivaldybėse“ (atliko doc., dr. 

Dalia Urbanavičienė), apibendrinimas paskelbtas EKGT informaciniame 

leidinyje Etninė kultūra Nr. 9, 2015, p. 43-46. 

1.2. Siūlymų 

teikimas Lietuvos 

valstybės 

šimtmečio 2018 

m. paminėjimo 

programai 

 2015-02-10 posėdyje EKGT aptarė siūlymus Lietuvos valstybės atkūrimo 

šimtmečio paminėjimo 2018 m. programai, juos Seimo Švietimo, mokslo ir 

kultūros komitetui pateikė EKGT narė N. Balčiūnienė. 

 

1.3. Etninei 

kultūrai skiriamų 

valstybės 

biudžeto 

asignavimų bei 

finansavimo 

tvarkos analizė ir 

siūlymų teikimas 

 2015-03-10 posėdyje EKGT nutarė kreiptis į Lietuvos mokslo tarybą, prašant 

pateikti duomenis, kiek pagal Nacionalinės lituanistikos plėtros 2009-2015 m. 

programą buvo finansuota etnologinių tyrimų projektų, kiek projektų 2015 m. 

gavo finansavimą atsižvelgiant į Etnografinių regionų metų prioritetą, kiek 

etnokultūrinės srities mokslininkų yra projektus vertinusių ekspertų tarpe, taip 

pat organizuoti susitikimą su Lietuvos mokslo tarybos atstovais siekiant 

išsiaiškinti etnologinių tyrimų konkursinio programinio finansavimo 

perspektyvas; 
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Tema Suplanuoti 

darbai 

Neplaniniai 

darbai 

Veiklos produktai1 EKGT siūlymų ir sprendimų 

realizacija 

  2015-04-14 posėdyje EKGT nutarė atlikti išsamesnį tyrimą apie etninės 

kultūros konkursinį finansavimą iš valstybės biudžeto, kreiptis į Kultūros 

ministeriją ir Lietuvos kultūros tarybą (LKT), siūlant skirti didesnę 

konkursinio finansavimo kvotą etninės kultūros projektams, atsižvelgti į 

proporcingumo principą lyginant su kitomis kultūros sritimis, taip pat pagal 

regionus, tobulinti etninės kultūros projektams nustatytus vertinimo 

prioritetus, kriterijus ir balus, juos suderinant su numatomų finansuoti veiklų 

sąrašu; 

Tyrimą „Lietuvos kultūros tarybos pirmojo finansavimo konkurso etapo 

rezultatų palyginimas pagal etninės kultūros ir kitas sritis” atliko EKGT vyr. 

specialistė dr. Dalia Urbanavičienė; 

2015-05-06 Aukštaitijos tarybos posėdyje regioninės tarybos ir LKT narys R. 

Vilys referavo apie Etnografinių regionų metams skirtų projektų dalinį 

finansavimą iš LKT; 

EKGT 2015-05-13 raštas Nr. S-211 „Dėl etninės kultūros projektų 

finansavimo ir atitikties Lietuvos kultūros tarybai keliamiems 

reikalavimams“, adresuotas Lietuvos kultūros tarybai, kuriame pateiktas LKT 

pirmojo finansavimo konkurso etapo rezultatų palyginimas pagal etninės 

kultūros ir kitas sritis, Taryba siūlo padidinti etninei kultūrai ir tautodailei 

skiriamą finansavimą iki 15%, patobulinti šiai sričiai taikomus projektų 

vertinimo prioritetus ir kriterijus, kad jie atitiktų etninės kultūros specifiką ir 

numatomas finansuoti veiklas, įtraukti į projektų vertinimą daugiau 

kvalifikuotų etninės kultūros ekspertų. 

2015-06-03 EKGT pirmininkas dalyvavo LKT surengtame forume ir pateikė 

EKGT siūlymus; 

2015-06-09 posėdyje EKGT nutarė apsvarstyti LKT konkursinio finansavimo 

rezultatus regioninių tarybų posėdžiuose, atlikti etninės kultūros projektų 

konkursinio finansavimo stebėseną, kokybinius vertinimus ir pateikti išvadas, 

paraginti etninės kultūros specialistus iš visų regionų aktyviai dalyvauti 

Lietuvos kultūros tarybos skelbiamuose projektų vertinimo ekspertų atrankos 

konkursuose, Lietuvos kultūros tarybai pateikti siūlymus dėl etninės kultūros 

projektų vertinimo prioritetų ir kriterijų tobulinimo bei siūlyti numatyti lėšas 

LR Seimo patvirtintiems atmintiniems metams skirtų projektų įgyvendinimui; 

Lietuvos kultūros taryba 2015-06-22 

atsakomajame rašte Nr. S-206 

informavo, kad siekiant tobulinti 2015 

m. finansavimo modelį, sudaryta darbo 

grupė, rengianti 2016 m. finansavimo 

modelį, darbo grupė planuoja peržiūrėti 

ir projektų vertinimo kriterijus bei 

prioritetus. LKT siūlo etninės kultūros 

srities profesionalius atstovus teikti 

paraiškas ir dalyvauti kultūros ir meno 

sričių ekspertų atrankoje. 
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Tema Suplanuoti 

darbai 

Neplaniniai 

darbai 

Veiklos produktai1 EKGT siūlymų ir sprendimų 

realizacija 

  2015-06-30 EKGT pirmininkas dalyvavo LKT posėdyje, kuriame buvo 

aptarti 2016 m. Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamos srities “Etninė 

kultūra ir tautodailė” prioritetai ir tikslai; 

2015-07-10 Dzūkijos (Dainavos) taryba nutarė viešinti informaciją apie 2015 

m. rudenį vyksiančią Lietuvos kultūros tarybos kultūros ir meno sričių 

ekspertų atranką, kad daugiau etninės kultūros specialistų patektų į ekspertų, 

vertinančių LKT finansavimo konkursui pateiktus projektus, sąrašą; 

2015-09-23 EKGT regioninių etninės kultūros globos tarybų atstovų 

pasitarime buvo nutarta išanalizuoti Etnografinių regionų metų renginių 

finansavimą pagal pateiktus Lietuvos kultūros tarybos duomenis ir pagal 

poreikį kreiptis į savivaldybes prašant papildomos informacijos. 

 

1.4. Siūlymų 

teikimas dėl 

švenčių dienos ir 

(ar) atmintinos 

dienos statuso 

suteikimo 

tradicinėms 

kalendorinėms 

šventėms 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EKGT 2015-02-11 raštas Nr. S-25 „Dėl Rasos (Joninių) šventės 

išsaugojimo“ Konferencijos–forumo „Etninė kultūra etnografinių regionų 

metais“, vykusios LR Seime 2014 m. gruodžio 12 d., rezoliucija, adresuota 

LR Seimo pirmininkei L. Graužinienei, LR Seimo Socialinių reikalų ir darbo 

komiteto pirmininkei K. Miškinienei. Joje ragina LR Seimą palikti Rasos 

(Joninių) šventę Darbo kodekse, atsižvelgiant į šios šventės tiek istorinę, tiek 

dabartinę reikšmę Lietuvos kultūrai, atitikimą UNESCO Nematerialaus 

kultūros paveldo apsaugos konvencijos nuostatoms. Taip pat skatinti 

gražiausių Rasos (Joninių) šventės tradicijų sklaidą Lietuvos visuomenei 

edukacinėmis priemonėmis. 

EKGT 2015-02-11 raštas Nr. S-28 „Dėl Užgavėnių ir Sekminių įtraukimo į 

atmintinų dienų sąrašą“ Konferencijos–forumo „Etninė kultūra etnografinių 

regionų metais“, vykusios LR Seime 2014 m. gruodžio 12 d., rezoliucija, 

adresuota LR Seimo pirmininkei L. Graužinienei, LR Seimo Švietimo, 

mokslo ir kultūros komiteto pirmininkei A. Pitrėnienei. Rekomenduojama 

suteikti Užgavėnėms ir Sekminėms atmintinos dienos statusą, papildant 

Atmintinų dienų įstatymą; 

2015-05-06 Aukštaitijos taryba nutarė parengti rezoliuciją dėl Joninių 

(Rasos) šventės statuso išsaugojimo; 

2015-05-19 Žemaitijos taryba nepritarė Seimo narių siūlymui išbraukti Rasos 

(Joninių) šventę iš švenčių dienų sąrašo. 

 



 9 

Tema Suplanuoti 

darbai 

Neplaniniai 

darbai 

Veiklos produktai1 EKGT siūlymų ir sprendimų 

realizacija 

2. Etnografinių 

regionų 

savitumo 

išsaugojimas 

2.1. Etnografinių 

regionų metų 

veiksmų plano 

(patvirtinto LRV 

nutarimu 2014 m. 

liepos 22 d. Nr. 

745) 

įgyvendinimas: 

2.1.1. Parengti ir 

paskelbti 

kiekvieno 

etnografinio 

regiono renginių 

gidą (kartu su 

KM) 

 EKGT sudarė etnokultūrinių renginių, skirtų Etnografinių regionų metams, 

gidą (suderindama su LLKC ekspertais) ir vasario 10 d. pateikė jį Kultūros 

ministerijai, Lietuvos liaudies kultūros centrui ir EKGT regioninėms 

taryboms; 

EKGT sudarė ir parengė LR Prezidentūrai sutrumpintą gido variantą, 

išrenkant reprezentacinius renginius; 

2015-03-27 Suvalkijos (Sūduvos) taryba nutarė nuolat teikti patikslintą ar 

papildytą informaciją apie Etnografinių regionų metų renginius. 

 

2.1.2. Surengti 

Etnografinių 

regionų metų 

pradžios ir 

pabaigos 

renginius (kartu 

su KM, ŠMM, 

AM, VSTT, 

ŽŪM) 

 2015-01-07 EKGT pirmininkas dalyvavo pasitarime su LLKC ir LRT 

atstovais dėl Etnografinių regionų metų renginių filmavimo ir viešinimo; 

EKGT ir regioninės tarybos inicijavo Etnografinių regionų metų atidarymus 

regionuose: 

Mažojoje Lietuvoje Etnografinių regionų metai atidaryti sausio 15 d., 

minint Klaipėdos krašto dieną, renginiai vienu metu vyko Bitėnuose, 

Klaipėdoje, Neringoje, Pagėgiuose, Smalininkuose ir Šilutėje. 

Aukštaitijoje Etnografinių regionų metų atidarymo renginiai prasidėjo 

sausio 19 d. Ukmergėje vyko renginys „Aukštaitiškoj gryčioj – valstybės 

lopšys“. Jonavos kultūros centre buvo pristatoma Aukštaitijos regiono 

vėliava, Panevėžyje atidaryta paroda „Tradicinė Aukštaitijos tekstilė: 

Panevėžio krašto praeitis audimo raštuos“, Ignalinoje vyko renginys „Čia – 

mūsų namai“, Utenoje – „Umžina šito versme“, Pakruojyje – „Ir kalbame, ir 

skaitome sava tarme“, Širvintose vyko Širvintų krašto folkloro ansamblių 

sąšauka. 

Dzūkijoje (Dainavoje) Etnografinių regionų metus  atidarė du svarbiausi 

dzūkų miestai – Varėna ir Alytus, sausio 19 d. Marcinkonių kultūros centre 

vyko renginys „Dzūkų kraštas širdzį guodzia“; 
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Tema Suplanuoti 

darbai 

Neplaniniai 

darbai 

Veiklos produktai1 EKGT siūlymų ir sprendimų 

realizacija 

  

 

 Suvalkijoje (Sūduvoje) Etnografinių regionų metai atidaryti sausio 19 d. 

Zanavykų muziejuje.  

Žemaitijoje sausio 19 d. Etnografinių regionų metų atidarymo renginys 

vyko Telšiuose. 

Sausio 23-25 d. EKGT pirmininkas V. Jocys, nariai O. Drobelienė, V. 

Tumėnas ir N. Balčiūnienė su Seimo nariu A. Kašėta dalyvavo apvalaus stalo 

diskusijose apie Lietuvos etnografinius regionus Tarptautinėje turizmo ir 

aktyvaus laisvalaikio parodoje “Adventur 2015”;  

2015-06-09 posėdyje EKGT nutarė pagrindinį oficialų renginį – konferenciją, 

skirtą EKGT įkūrimo 15 metų sukakčiai paminėti, surengti 2015 m. lapkričio 

mėn., jos metu pristatyti naują žurnalo „Etninė kultūra“ numerį; 

2015-07-10 Dzūkijos (Dainavos) taryba aptarė siūlymus apdovanoti 

nusipelniusius etninei kultūrai asmenis regione per baigiamąjį EKGT 

organizuojamą Etnografinių regionų metų užbaigimo renginį, pasiūlė 

organizuoti skirtingų regionų leidinių mugę per EKGT jubiliejaus šventę; 

2015-09-15 posėdyje EKGT nutarė koreguoti Etnografinių regionų metų 

baigiamojo renginio (2015 m. lapkričio  mėn.) programą; 

2015-10-13 posėdyje EKGT sudarė darbo grupę dėl Etnografinių regionų 

metų baigiamojo renginio organizavimo; 

2015-10-21 Aukštaitijos taryba išrinko kandidatus, siūlomus apdovanoti per 

EKGT organizuojamą baigiamąjį Etnografinių regionų metų renginį; 

2015-11-10 posėdyje EKGT aptarė Etnografinių regionų metų baigiamojo ir 

EKGT 15 metų sukakties renginių organizavimo klausimus; 

2015-11-17 Dzūkijos (Dainavos) taryba nutarė, kokias kandidatūras siūlyti 

apdovanoti Vilniaus miesto Rotušėje gruodžio 8 d. vyksiančiame 

Etnografinių regionų metų uždarymo renginyje; 

2015-12-03 Žemaitijos taryba patvirtino Žemaitijos pristatymo kultūrinę 

programą ir jos dalyvius EKGT renginyje Vilniuje; 

2015-12-08 surengtas Etnografinių regionų metų užbaigimo renginys 

Vilniaus Rotušėje, tuo pačiu buvo pažymėta EKGT 15 metų sukaktis. 
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Tema Suplanuoti 

darbai 

Neplaniniai 

darbai 

Veiklos produktai1 EKGT siūlymų ir sprendimų 

realizacija 

 2.1.3. Surengti 

konferenciją 

„Etninė kultūra 

šiuolaikinių 

kultūros formų 

fone“ (kartu su 

VDA); 

 

 2015-06-09 posėdyje EKGT nutarė surengti konferenciją „Etninė kultūra 

šiuolaikinių formų fone“ su Vilniaus dailės akademija 2015 m. rugsėjo 23 d. 

Panemunės pilyje (kartu su EKGT ir regioninių tarybų bendru posėdžiu); 

2015-09-10 Suvalkijos (Sūduvos) taryba nutarė pakviesti konferencijoje 

„Etninė kultūra šiuolaikinių kultūros pavidalų fone“ dalyvauti Suvalkijos 

(Sūduvos) regiono savivaldybių kultūros vadovus ir specialistus; 

2015-09-23 EKGT kartu su Vilniaus dailės akademija surengė konferenciją 

„Etninė kultūra šiuolaikinių kultūros pavidalų fone“ Panemunėje, Jurbarko r. 

Konferencijos dalyviai pristatė savo patirtį ir naujausius pasiekimus etninės 

kultūros tyrimų ir modernios kūrybos srityje, pademonstravo 

bendrakultūrinius ir regioninius savitumus atspindinčią vaizdinę ir garsinę 

medžiagą, dalyvavo diskusijose dėl tyrimų metodikos ir kitų klausimų. 

 

 2.1.4. Surengti 

geriausiai 

pristatančios 

etnografinio 

regiono kultūros 

vertybes kaimo 

turizmo sodybos 

konkursą (kartu 

su ŽŪM, LKTA, 

KM); 

 EKGT pirmininkui V. Jociui susitikus su Lietuvos kaimo turizmo asociacijos 

(LKTA) vadovybe, nutarta šį darbą perkelti į 2016 m.  

 

2.1.5. Inicijuoti 

geriausiai 

tradicijas 

puoselėjančios 

etnografinio 

regiono 

seniūnijos 

rinkimus (kartu 

su 

savivaldybėmis) 

 EKGT 2015-02-10 nutarimu Nr. TN-3 patvirtino 2015 metais geriausiai 

tradicijas puoselėjusios etnografinio regiono seniūnijos konkurso nuostatus. 

Konkurso tikslas – skatinti seniūnijas prisidėti prie etnografinių regionų 

tradicijų išsaugojimo, sklaidos ir populiarinimo; 

2015-05-08 Dzūkijos (Dainavos) taryba sudarė konkurso „2015 m. geriausiai 

tradicijas puoselėjusi etnografinio regiono seniūnija“ regioninę ekspertų 

grupę, kurią prireikus galės pasitelkti konkurso vertinimo komisija; 

2015-05-14 Mažosios Lietuvos taryba nutarė dalyvauti konkurso „2015 m. 

geriausiai tradicijas puoselėjusios Mažosios Lietuvos etnografinio regiono 

seniūnija“ organizavime; 

Dalyvių anketos priimamos iki 2016 m. 

sausio 31 d. 
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Tema Suplanuoti 

darbai 

Neplaniniai 

darbai 

Veiklos produktai1 EKGT siūlymų ir sprendimų 

realizacija 

  2015-09-10 Suvalkijos (Sūduvos) taryba nutarė paraginti etnografinio krašto 

savivaldybes, seniūnijas ir nevyriausybines organizacijas teikti paraiškas 

konkursui; 

2015-09-23 EKGT regioninių etninės kultūros globos tarybų atstovų 

pasitarime buvo nutarta dar kartą paraginti teikti dalyvių anketas „2015 m. 

geriausiai tradicijas puoselėjusi etnografinio regiono seniūnija“ konkursui, 

prieš tai išryškinus pagrindinius kriterijus; 

2015-10-21 Aukštaitijos taryba aptarė šio konkurso organizavimą, nutarė 

aktyviau skleisti informaciją apie jį savivaldybėms, kelis kartus regiono 

savivaldybėms išplatino konkurso nuostatus ir dalyvio anketą – į konkursą 

aktyviausiai įsijungė Joniškio rajono seniūnijos (2016 m. pradžioje 

nugalėtoja paskelbta Joniškio r. Skaistgirio seniūnija). 

 

2.2. Etnografinių 

regionų metų 

veiksmų 

įgyvendinimo 

stebėsena, 

siūlymų teikimas 

 2015-10-21 Aukštaitijos taryba aptarė Etnografinių regionų metų 

įgyvendinimą regione, paragino regiono savivaldybes kofinansavimu 

prisidėti prie LKT paremtų projektų, nutarė aktyviau skleisti Etnografinių 

regionų metams skirtų renginių, projektų patirtį vietinėje ir šalies 

žiniasklaidoje; 

 

2.3. Etnografinių 

regionų statuso 

įtvirtinimo 

inicijavimas 

teisės aktuose 

 2015-01-20 Klaipėdos etnokultūros centre vyko vieša diskusija - konferencija 

„Mažosios Lietuvos heraldika“, kurią inicijavo Mažosios Lietuvos taryba; 

2015-02-08 Mažosios Lietuvos tarybos raštas „Dėl Mažosios Lietuvos 

(Klaipėdos krašto) regiono heraldikos“, adresuotas visoms Mažosios 

Lietuvos regiono savivaldybėms, kuriame išdėstyti 2015-01-20 vykusios 

konferencijos pasiūlymai dėl Mažosios Lietuvos trispalvės vėliavos 

įteisinimo, heraldikos, heraldinių simbolių raiškos tradicijos tyrimų 

inicijavimo. 

2015-03-27 Marijampolės savivaldybėje buvo surengta konferencija 

„Sūduviai, Sūduva istorijos kontekste“, kurią inicijavo Suvalkijos (Sūduvos) 

taryba; 

EKGT raštas 2015-04-30 Nr. S-200, atsiliepiant į LR Seimo Švietimo, 

mokslo ir kultūros komiteto 2015-04-23 raštą Nr. S-2015-2471 „Dėl 

Valstybės herbo, kitų herbų ir herbinių ženklų įstatymo pakeitimo įstatymo 

projekto“, kuriame prašoma pateikti EKGT nuomonę dėl šio įstatymo 

projekto – pateikti EKGT siūlymai dėl projekto tobulinimo. 
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Tema Suplanuoti 

darbai 

Neplaniniai 

darbai 

Veiklos produktai1 EKGT siūlymų ir sprendimų 

realizacija 

  2015-05-14 Mažosios Lietuvos taryba nutarė atkreipti EKGT dėmesį į 

poreikį tikslinti VLKK nutarimą „Dėl Lietuvos vietovardžių sąrašo 

pakeitimo“, taip pat paruošti Heraldikos komisijai medžiagą dėl Mažosios 

Lietuvos regiono vėliavos tvirtinimo; 

2015-05-19 Žemaitijos taryba pritarė kreipimuisi į Seimą dėl Lietuvos 

etnografinių regionų heraldikos įteisinimo; 

2015-05-30 Šilutėje, tarpininkaujant Mažosios Lietuvos tarybos nariams, 

pasirašyta visų Mažosios Lietuvos savivaldybių (Šilutės, Pagėgių, Jurbarko, 

Tauragės, Klaipėdos miesto, Klaipėdos rajono, Neringos savivaldybių) 

kultūrinio bendradarbiavimo sutartis, kurioje numatyta bendradarbiauti 

sudarant organizacinį komitetą ir kuriant etnografinio Mažosios Lietuvos 

regiono heraldiką bei remti  regioną garsinančias veiklas. 

2015-06-19 LR Seime buvo surengta konferencija „Iškilus Lietuvių etnoso 

regionas Sūduva Lietuvos istorijos kontekste“, kurią inicijavo Suvalkijos 

(Sūduvos) taryba; 

2015-09-23 EKGT regioninių etninės kultūros globos tarybų atstovų 

pasitarime buvo nutarta inicijuoti pavadinimų Dzūkija (Dainava) ir Suvalkija 

(Sūduva) populiarinimą ir sklaidą, siūlyti Lietuvos etnografinių regionų 

pavadinimus įtvirtinti Etninės kultūros valstybinės globos pagrindų įstatyme; 

2015-10-13 posėdyje EKGT nutarė siūlyti Etninės kultūros valstybinės 

globos pagrindų įstatyme įtvirtinti Aukštaitijos, Dzūkijos, Suvalkijos, 

Mažosios Lietuvos ir Žemaitijos etnografinių regionų pavadinimus; 

2015-10-26 Mažosios Lietuvos taryba nutarė parengti informaciją, reikalingą 

suformuoti užsakymą viešajam pirkimui dėl Mažosios Lietuvos heraldikos 

simbolių istorinės analizės ir įvairių siūlymų apibendrinimo; 

2015-12-08 Dzūkijos (Dainavos) taryba nutarė organizuoti konferenciją, 

skirtą Dzūkijos (Dainavos) pavadinimui įtvirtinti; 

2015-11-17 Suvalkijos (Sūduvos) taryba nutarė įteikti peticiją EKGT raginant 

pakeisti regioninės tarybos pavadinimą Suvalkijos (Sūduvos) etninės kultūros 

globos taryba, kaip neatitinkantį dabartinių Lietuvos Respublikos 

geopolitinių ir teritorinių realijų, į Sūduvos etninės kultūros globos taryba – 

tuo siekiant įprasminti bei išlaikyti ankščiausiai istoriniuose šaltiniuose 

paminėtą Lietuvos etnografinio regiono pavadinimą Sūduva. 

 

 

 

 

Mažosios Lietuvos heraldikos 

sukūrimo iniciatyvas palaiko 

savivaldybių merai, suformuotas 

organizacinis komitetas. Šilutės r. 

savivaldybės administracijos iniciatyva 

ir padedant regioninės tarybos nariams 

buvo užsakyta atlikti Mažosios Lietuvos 

regiono (miestų ir miestelių) istorinių ir 

esamų herbų analizę ir tuo remiantis 

parengti siūlymus dėl simbolių bei 

spalvų panaudojimo kuriamam 

etnografinio Mažosios Lietuvos regiono 

herbui. Visos regiono savivaldybės skyrė 

dalinį finansavimą šiai apžvalgai atlikti, 

ją atliko doc. dr. Arūnas Baublys.   
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Tema Suplanuoti 

darbai 

Neplaniniai 

darbai 

Veiklos produktai1 EKGT siūlymų ir sprendimų 

realizacija 

  2015 m. EKGT užsakymu buvo atliktas tyrimai „Lietuvos etnografinių 

regionų koncepcijos ištakų ir sklaidos keliai“ (atliko EKGT narys dr. 

Vytautas Tumėnas), „Lietuvos etnokultūriniai regionai: formavimasis ir 

rezultatas“ (atliko doktorantė Alma Ragauskaitė), kurie buvo paskelbti kaip 

mokslo straipsniai leidinyje Etninė kultūra. 

 

2.4. Apibendrintų 

svarbiausių 

duomenų apie 

etnografinių 

regionų ypatybes 

suvestinės, 

leidinio ar 

žemėlapių 

komplekto 

sudarymas ir 

sklaida 

 EKGT užsakymu 2015 m. buvo atlikti tyrimai „Lietuvos etnografiniai 

regionai: kalendorinių švenčių simboliai“ (atliko kviestinis ekspertas dr. 

Žilvytis Šaknys), „Tarmės – vienas iš etnografinių regionų kertinių akmenų“ 

(atliko kviestinis ekspertas doc., dr. Jurgis Pabrėža), kurie buvo paskelbti 

EKGT leidinyje „Etninė kultūra“; 

EKGT specialistai ir ekspertai parengė duomenų suvestinę „Lietuvos 

etnografiniai regionai, jų savitumai“ (kurią ateityje galima plėtoti), kuri 

atspausdinta EKGT leidinyje „Etninė kultūra Nr. 9“ 2015; 

EKGT specialistai regionuose su regioninėmis tarybomis parengė 5 

turistinius maršrutus etnografiniuose regionuose žurnalo „Kelionės ir 

pramogos“ redakcijos prašymu. 

 

2.5. Siūlymų dėl 

administracinės-

teritorinės 

reformos 

etnografinių 

regionų pagrindu 

teikimas 

 2015-01-27 posėdyje EKGT svarstė ankstesnės EKGT kadencijos siūlymus 

dėl Lietuvos administracinio suskirstymo reformos modelių ir nutarė susitikti 

su valdžios institucijų atstovais dėl Lietuvos administracinio suskirstymo 

reformos įgyvendinimo galimybių; 

EKGT 2015-02-11 rašte Nr. S-27 „Dėl Lietuvos administracinės reformos 

remiantis etnografinių regionų pagrindu“, adresuotame LR Prezidentei D. 

Grybauskaitei, LR Seimo Pirmininkei L. Graužinienei, LR Ministrui 

Pirmininkui A. Butkevičiui, pateikta konferencijos–forumo „Etninė kultūra 

Etnografinių regionų metais“, vykusios LR Seime 2014 m. gruodžio 12 d. 

rezoliucija. Raginama už regioninę politiką atsakingą valdžią nebeatidėliojant 

parengti ir įgyvendinti administracinę reformą Lietuvoje, kuri užtikrintų 

etnografinių regionų ir jų vardų išsaugojimą bei atsižvelgiant į etnografinius 

regionus patobulinti regioninės plėtros įgyvendinimą reglamentuojančius 

teisės aktus. 

2015 m. EKGT užsakymu buvo atliktas tyrimas „Lietuvos ir Latvijos 

etnokultūrinio regionavimo sugretinimas: rezultatai ir sprendimai“ (atliko 

kviestinis ekspertas prof., dr. Vygandas Čaplikas), paskelbtas leidinyje 

Etninė kultūra. 

Vidaus reikalų ministerijos 2015-05-07 

rašte Nr. 1D-4297(22) pabrėžiama, kad 

etnografinis aspektas gali būti tik 

vienu iš teritorinių administracinių 

vienetų sudarymo aspektų, taip pat 

akcentuojama, kad šiuo metu 

galiojantys teisės aktai sudaro 

pakankamas sąlygas įgyvendinant 

regioninę politiką atsižvelgti į 

etnografinių regionų ypatumus. 



 15 

Tema Suplanuoti 

darbai 

Neplaniniai 

darbai 

Veiklos produktai1 EKGT siūlymų ir sprendimų 

realizacija 

2.6. Tautinio 

drabužio metų 

2017-ais metais 

inicijavimas 

 2015-02-10 posėdyje EKGT nutarė siūlyti Tautinio drabužio metais skelbti 

2018-uosius; 

EKGT 2015-02-11 rašte Nr. S-23 „Dėl Tautinio drabužio metų paskelbimo“, 

adresuotame LR Seimo Pirmininkei Loretai Graužinienei, LR Seimo 

Švietimo, mokslo ir kultūros komitetui, Dzūkijos bičiulių parlamentinės 

grupės pirmininkui Algiui Kašėtai, pateikta konferencijos–forumo „Etninė 

kultūra Etnografinių regionų metais“, vykusios LR Seime 2014 m. gruodžio 

12 d. rezoliucija dėl 2017-ųjų metų paskelbimo Tautinio drabužio metais. 

EKGT 2016-12-14 raštu Nr. S-353 „Dėl Tautinio drabužio metų paskelbimo“ 

kreipėsi į Aleksandro Stulginskio universitetą, prašydama išsakyti nuomonę 

dėl Tautinio drabužio metų paskelbimo kultūrinės, ekonominės ir socialinės 

naudos. 

 

LR Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros 

komiteto nuomone (2015-02-26 raštas 

Nr. S-2015-1090), atmintinus metus 

reikėtų skelbti itin atsakingai, įvertinus 

visas alternatyvas ir siekiant didžiausios 

grąžos. Taip pat tikslinga tam tikrus 

kultūros reiškinius sieti su istorijos 

datomis ir atitinkamai ta proga skelbti 

atmintinus metus. 

Aleksandro Stulginskio universiteto 

Ekonomikos ir vadybos fakulteto 2015-

12-23 atsakomajame rašte Nr. 48(7.19)-

562 pritarta etninės kultūros specialistų 

ir puoselėtojų iniciatyvai dėl Tautinio 

drabužio metų paskelbimo. 

Neabejojama, jog šios idėjos 

realizavimas turi svarbios kultūrinės, 

ekonominės ir socialinės naudos 

Lietuvos etninės kultūros puoselėjimui. 

  2.7. 

Tarptautinės 

konferencijos 

„Regioniniai 

muzikinio 

folkloro 

tyrimai“ 

surengimas 

2015-09-15 posėdyje EKGT pritarė tarptautinės konferencijos „Regioniniai 

muzikinio folkloro tyrimai“, skirtos Etnografinių regionų metams, programos 

projektui; 

2015-11-10 posėdyje EKGT aptarė šios tarptautinės konferencijos 

organizavimo klausimus. 

2015 m. gruodžio 2–5 d. EKGT kartu su Lietuvos muzikos ir teatro 

akademija surengė tarptautinę konferenciją „Regioniniai muzikinio folkloro 

tyrimai“, skirtą Etnografinių regionų metams: renginiui buvo pasitelkti 37 

tyrėjai iš Lietuvos (14) ir užsienio (23), atspausdintos konferencijos 

pranešimų tezės anglų ir lietuvių kalbomis; gruodžio 2 d. konferencija vyko 

LR Seime, gruodžio 3-4 d. – LMTA patalpose; konferencijos dalyviai buvo 

supažindinti su regioninėmis Lietuvos tradicijomis surengiant viešus 

koncertus ir vakarones, o gruodžio 5 d. buvo surengta konferencijos dalyvių 

išvyka į Dzūkijos nacionalinį parką. 
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Neplaniniai 
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Veiklos produktai1 EKGT siūlymų ir sprendimų 
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  2.8. Kartu su 

AM 

suorganizuoti 

Etnokultūrinius 

regionus 

atspindinčio 

kraštovaizdžio 

atrankos 

konkursą. 

EKGT prisidėjo prie Aplinkos ministerijos organizuoto Etnokultūrinius 

regionus atspindinčio kraštovaizdžio atrankos konkurso. Tarybai buvo 

pavesta organizuoti Etnokultūrinius regionus atspindinčio kraštovaizdžio 

atrankos konkurso pirmojo etapo darbus ir sudaryti regionines vertinimo 

komisijas. 

2015-07-28 EKGT pirmininkas V. Jocys dalyvavo Aplinkos ministerijos 

Saugomų teritorijų departamente surengtame pasitarime dėl Etnokultūrinius 

regionus atspindinčio kraštovaizdžio atrankos konkurso nuostatų parengimo, 

buvo įtrauktas į AM sudarytą darbo grupę; 

2015-09-10 Suvalkijos (Sūduvos) taryba nutarė paraginti etnografinio krašto 

savivaldybes, seniūnijas ir nevyriausybines organizacijas teikti paraiškas 

konkursui; 

Rugsėjo mėnesį vyko Aukštaitijos tarybos specialistės  konsultacijos su 

regiono savivaldybių landšafto architektais, regioninių parkų kraštovaizdžio 

specialistais, etnografinių kaimų ekspozicijas turinčiais muziejais dėl 

dalyvavimo Etnokultūrinius regionus atspindinčio kraštovaizdžio konkurse; 

2015-10-21 Aukštaitijos taryba nutarė paskatinti regiono savivaldybes, 

regioninių parkų direkcijas aktyviau dalyvauti Etnokultūrinius regionus 

atspindinčio kraštovaizdžio konkurse, ;  

2015-10-26 Mažosios Lietuvos taryba nutarė pateikti paraiškas 

Etnokultūrinius regionus atspindinčio kraštovaizdžio konkurso komisijai, 

regioninės tarybos 5 nariai dalyvavo ekspertų komisijoje vertinant konkursui 

pateiktas paraiškas.; 

Žemaitijos taryba sudarė Etnokultūrinius regionus atspindinčio 

kraštovaizdžio konkurso paraiškų vertinimo komisiją iš Žemaitijos tarybos 

narių ir architektų, kuri pateikė Aplinkos ministerijos vertinimo antrajam 

etapui 10 paraiškų. 

EKGT organizavo Konkurso I-ąjį etapą 

kuris buvo užbaigtas 2015 m. lapkričio 6 

d., visa konkurso ir vertinimo medžiaga 

perduota Aplinkos ministerijai. 

  2.9. EKGT 

metodinė ir 

organizacinė 

pagalba žygio 

žemaitukais per 

Lietuvą 

dalyviams 

Istorinis žygis „Žemė-žmogus-žirgas“ apie Lietuvą žemaitukais žirgais, buvo 

skirtas Etnografinių regionų metams, Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 

25-mečiui ir Mykolo Kleopo Oginskio 250-osioms metinėms paminėti, taip 

pat buvusiems 1935 m., 1975 m. žygiams atminti. Žygio metu nukeliauta 

daugiau kaip 1700 km Lietuvos pasieniu per visus etnografinius regionus. 
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   2015-07-10 Dzūkijos (Dainavos) taryba aptarė siūlymus dėl žygio dalyvių 

priėmimo ir kultūrinės programos Dzūkijoje sudarymo, 2015-09-10 šį 

klausimą svarstė Suvalkijos (Sūduvos) taryba; 

2015-09-02 EKGT įvyko spaudos konferencija, kurioje istorinio žygio 

žemaitukų žirgais apie Lietuvą dalyviai supažindino visuomenę ir 

žiniasklaidą su žygiu „Žemė-žmogus-žirgas“. Ta proga EKGT patalpose 

buvo atidaryta fotografijos paroda apie žirgus.  

2015-09-04 žygis pradėtas Žemaitijoje – Šventojoje, EKGT kartu su 

Šventosios biblioteka prieš palydint raitelius pristatė naują leidinį „Lietuvos 

etnografiniai regionai“, prie kurio parengimo prisidėjo EKGT; 

Ilgesni žygio dalyvių sustojimai buvo surengti kiekviename regione, jų metu 

EKGT ir regioninių tarybų iniciatyva vyko etnokultūriniai renginiai, 

susitikimai su vietos bendruomenėmis, buvo iškeliama atitinkamo regiono 

vėliava: 

 2015-09-13 – Nemunėlio Radviliškio sen. Ločerių kaime, 

 2015-09-20 – Tverečiaus miestelyje; 

 2015-09-27 – Dzūkijos nacionaliniame parke, Darželių kaime; 

 2015-10-01 Kalvarijoje (Sūduva) ir Punske (Lietuvių bendruomenėje 

Lenkijoje) 

 2015-10-04 – Smalininkų miestelyje; 

 2015-10-10 – Klaipėdoje ir Šventojoje. 

 

  2.10. Leidinio 

„Lietuvos 

etnografiniai 

regionai“ 

rengimas 

(partnerio 

teisėmis) 

EKGT kaip partneris prisidėjo rengiant reprezentatyvų leidinį „Lietuvos 

etnografiniai regionai“ (sudarytojas – EKGT pirmininkas V. Jocys), kuriame 

buvo paskelbti 6 straipsniai, parengti EKGT pirmininko V. Jocio, narės O. 

Drobelienės, EKGT specialistų V. Vasiliauskaitės, V. Jazersko, S. Dacienės ir 

R. Jokubaitytės. 
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darbai 

Neplaniniai 

darbai 

Veiklos produktai1 EKGT siūlymų ir sprendimų 

realizacija 

  2.11. Kiti darbai 

siekiant 

etnoregioninio 

savitumo 

puoselėjimo 

Sausio 27-28 d. Telšių Žemaitės dramos teatro kolonų salėje vyko kultūros ir 

švietimo darbuotojams skirtas teorinis-praktinis seminaras „Užgavėnės, 

personažai ir kaukės“, o vasario 25 d. Platelių dvaro svirne konferencija 

„Užgavėnės Žemaitijoje“ – abu renginius inicijavo Žemaitijos taryba; 

2015-02-25 Žemaitijos tarybos posėdyje vasario mėn. 25 d. buvo apsvarstyti  

kandidatai gauti 2015 m. apdovanojimus už etninės kultūros puoselėjimą 

regione; 

2015-05-07 EKGT pirmininkas V. Jocys skaitė pranešimą respublikiniame 

etninės kultūros specialistų seminare „Regiono, krašto, vietos kultūrinė 

tapatybė: pasireiškimų ir sąveikų klausimai“, surengtame Rokiškyje; šiame 

seminare dalyvavo ir EKGT specialistai; 

2015-10-02 Žemaitijos taryba surengė Žemaitijos regiono etninės kultūros 

puoselėtojų pagerbimo šventę Telšių Žemaitės dramos teatre. 

 

3. Etninės 

kultūros ugdymo 

plėtra 

3.1. 

Bendradarbiavi-

mas su ŠMM, 

UPC ir kitomis 

suinteresuotomis 

institucijomis bei 

organizacijomis 

užtikrinant 

etninės kultūros 

ugdymo plėtrą, 

kuriant pagalbos 

mokytojui 

sistemą 

 EKGT aktyviai prisidėjo prie ŠMM, UPC, LMNŠC ir LEU surengtos 

konferencijos „Etnografinių regionų identiteto pagrindai kaip ugdymo turinys 

nacionalinei vienybei puoselėti“, kuri vyko 2015-03-19 LEU patapose, joje 

pranešimus skaitė EKGT pirmininkas V. Jocys, narė D. Vyčinienė ir EKGT 

vyr. specialistė D. Urbanavičienė; 

2015-05-08 Dzūkijos (Dainavos) taryba susipažino ir vertino su profesiniu 

mokymu bei etnokultūriniu ugdymu Dieveniškių technologijų ir verslo 

mokykloje;  

2015-05-12 posėdyje EKGT nutarė inicijuoti tyrimą, siekiant surinkti 

pastarųjų metų duomenis apie etnokultūrinio pobūdžio vaikų vasaros poilsio 

stovyklas; 

EKGT pirmininkas V. Jocys buvo įtrauktas į Švietimo ir mokslo ministerijos 

sudarytą darbo grupę, skirtą Sveikatos ugdymo bendrosios programos, 

integruojant Rengimo šeimai ir lytiškumo ugdymo programą, projektui 

aptarti, tobulinti ir pateikti tvirtinti, dalyvavo 4-iuose grupės posėdžiuose. 

2015-06-09 posėdyje EKGT nutarė parengti raštą „Dėl 2015–2016 ir 2017–

2018 mokslo metų pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendrųjų 

ugdymo planų“, jį pateikti Švietimo ir mokslo ministrei A. Pitrėnienei bei LR 

Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komitetui; 
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   EKGT 2015-06-09 raštai Nr. S-222 ir Nr. S-223 „Dėl 2015–2016 ir 2017–

2018 mokslo metų pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendrųjų 

ugdymo planų“, adresuoti LR Švietimo ir mokslo ministerijai ir LR Seimo 

Švietimo, mokslo ir kultūros komitetui, kuriuose atkreipiamas dėmesys, kad 

2015–2016 ir 2017–2018 mokslo metų pagrindinio ir vidurinio ugdymo 

programų bendruosiuose ugdymo planuose etninės kultūros ugdymas 

paminėtas vien ugdymo turinio integravimui skirtame skirsnyje, nurodant, 

kad Bendrąsias etnokultūrinio ugdymo programas tik rekomenduojama 

integruoti. Taip pat siūloma etnokultūrinio ugdymo globą pavesti ŠMM 

Bendrojo ugdymo departamento Pagrindinio ir vidurinio ugdymo skyriui, bei 

Bendruosius ugdymo planus tvirtinti ketverių, o ne dviejų metų laikotarpiui. 

EKGT 2015-06-12 raštu Nr. S-233 „Dėl etninės kultūros dalyko tęstinumo 

Kauno S. Dariaus ir S. Girėno gimnazijoje“, adresuotu Kauno S. Dariaus ir S. 

Girėno gimnazijos direktorei I. Kašienei, Kauno m. savivaldybės Švietimo ir 

ugdymo skyriui, prašant nenutraukti pradėto pažangaus etnokultūrinio 

modelio, kuris ženkliai prisideda prie jaunimo tautinės savimonės ir 

patriotizmo puoselėjimo, tradicinių vertybių išsaugojimo ateinančioms 

kartoms. 

EKGT 2015-06-15 rašte Nr. S-234 „Dėl 2015–2016 ir 2017–2018 mokslo 

metų pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendrųjų ugdymo planų“, 

adresuotame LR Švietimo ir mokslo ministerijai pateikti Tarybos siūlymai 

dėl 2015–2018 m. bendrųjų ugdymo planų tobulinimo, atsižvelgiant į 

Bendrąsias etnokultūrinio ugdymo programas. 

2015-06-16 Taryboje vyko susitikimas su Latvijos Rezeknės vidurinės 

mokyklos vadovybe ir pedagogais dėl etnokultūrinio ugdymo programos 

sudarymo Latvijoje, remiantis Lietuvos patirtimi. 

EKGT 2015-06-16 raštas Nr. S-237 „Dėl Lietuvos etninės kultūros svarbos 

Lietuvos švietime“, adresuotas LR Vyriausybei ir Lietuvos etninės kultūros 

ugdytojų sąjungai“, kuriame išsakyta Tarybos nuomonė, kad etnokultūrinis 

ugdymas Lietuvos švietimo įstaigose turėtų būti privalomas, sudarant 

galimybę ugdymo įstaigai pasirinkti bendrosiose etninės kultūros programose 

ir rekomendacijose nurodytą vienokią ar kitokią ugdymo formą. 
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   2015-09-23 EKGT regioninių etninės kultūros globos tarybų atstovų 

pasitarime buvo nutarta skatinti mokyklas per neformalųjį ugdymą mokyti 

etninės kultūros. 

2015-11-17 Suvalkijos (Sūduvos) taryba nutarė kreiptis į Kauno rajono merą 

dėl bendradarbiavimo organizuojant edukacinių seminarų ciklą „Etninės 

kultūros simboliai“. 

EKGT pirmininkas V. Jocys skaitė pranešimus ŠMM ir UPC organizuotuose 

seminaruose etninės kultūros ugdymo plėtros klausimais Klaipėdoje (vasario 

23 d.), Kaune (kovo 13 d.) ir Vilniuje (kovo 19 d.); 

2015-07-09 EKGT pirmininkas V. Jocys dalyvavo moksleivių kraštotyros 

darbų vertinimo komisijoje, baigiamajame konkurso renginyje, surengtame 

Jaunimo ir moksleivių neformalaus švietimo centre. 

2015 m. EKGT užsakymu atliktas tyrimas „Vaikų vasaros stovyklos ir 

etninės kultūros ugdymas” (atliko EKGT narys Jonas Vaiškūnas). 

 

 3.2. 

Bendradarbiavimas 

su KAM, Karo 

akademija ir kitais 

partneriais dėl 

karių tautinio ir 

patriotinio ugdymo 

plėtros 

 2015-03-10 EKGT posėdyje dalyvavo Generolo Jono Žemaičio Lietuvos 

karo akademijos prof. Valdas Rakutis. Buvo nutarta sudaryti darbo grupę iš 

EKGT narių ir Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos atstovų 

bendradarbiavimo sutarties gairėms aptarti, išanalizuoti etninės kultūros 

įtraukimo į kariūnų renginius ir neformalųjį ugdymą galimybes. 

 

4. Etninės 

kultūros 

specialistų 

rengimas ir 

kvalifikacijos 

tobulinimas 

Tyrimas ir 

siūlymų teikimas 

dėl etninės 

kultūros 

specialistų 

poreikio, rengimo 

ir kvalifikacijos 

tobulinimo 

 EKGT 2015-02-11 rašte Nr. S-24 „Dėl etnologinės krypties specialybių 

studijų tęstinumo“, adresuotame LR Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros 

komitetui, LR Švietimo ir mokslo ministerijai, Lietuvos universitetų rektorių 

konferencijai, pateikta konferencijos–forumo „Etninė kultūra Etnografinių 

regionų metais“, vykusios LR Seime 2014 m. gruodžio 12 d. rezoliucija. 

Raginama užtikrinti su etnine kultūra susijusių specialistų rengimą Lietuvos 

aukštosiose mokyklose, parengiant ir įgyvendinant tam tikslui skirtą 

valstybinę strategiją, pagrįstą tiksliniu finansavimu, taip pat didinant 

etnologinių specialybių prestižą bei subsidijuojant iš valstybės biudžeto 

etnologinių specialybių ir specializacijų studijas. 

LR Švietimo ir mokslo ministerija 2015-

02-26 rašte Nr. SR-825 atkreipia dėmesį, 

kad Mokslo ir studijų įstatyme numatyta, 

kad atsižvelgiant į būtiniausius valstybės 

ūkinės, socialinės ir kultūrinės plėtros 

poreikius tiksliniu būdu Švietimo ir 

mokslo ministerijos nustatyta tvarka gali 

būti finansuojami aukštųjų mokyklų 

studijų programų studentai. 
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   EKGT 2015-02-11 rašte Nr. S-26 „Dėl etnokultūrinio ugdymo įtraukimo į 

pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemą“, 

adresuotame LR Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komitetui, LR Švietimo 

ir mokslo ministerijai, pateikta konferencijos–forumo „Etninė kultūra 

Etnografinių regionų metais“, vykusios LR Seime 2014 m. gruodžio 12 d. 

rezoliucija, kuria raginama įtraukti etninės kultūros ugdymą į pedagogų 

kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemą. 

2015-03-10 posėdyje EKGT nutarė supažindinti aukštąsias mokyklas su 

Švietimo ir mokslo ministerijos atsakymu į rezoliuciją „Dėl etnologinės 

krypties specialybių studijų tęstinumo“; 

Balandžio mėn. Aukštaitijos regiono specialistė V. Vasiliauskaitė pristatė 

etninės kultūros specialisto profesiją Panevėžio V. Žemkalnio gimnazijoje 

rengtame Karjeros dienos renginyje; 

2015-05-06 Aukštaitijos taryba nutarė kreiptis į EKGT su prašymu, kad ši 

savo ruožtu kreiptųsi LR Vyriausybę dėl etninės kultūros specialisto 

pareigybės steigimo savivaldybėse (Aukštaitijos tarybos 2015-05-07 raštas 

Nr. S-A-8); 

Aukštaitijos tarybos raštas 2015-05-07 Nr. S-A-8 „Dėl kreipimosi į 

Vyriausybę“, adresuotas EKGT, kuriuo prašoma tarpininkauti ir kreiptis į 

LRV dėl etninės kultūros specialistų savivaldybėse; 

2015-05-12 posėdyje EKGT nutarė sudaryti darbo grupę iš EKGT ir Lietuvos 

liaudies kultūros centro narių, kuri parengtų ir išplatintų klausimyną apie 

etninės kultūros srities specialistų rengimą Lietuvos aukštosiose mokyklose; 

2015 m. EKGT užsakymu atliktas tyrimas „Etninės kultūros ugdymo 

specialistų rengimas: nueitas kelias, nauji poreikiai ir iššūkiai“ (atliko EKGT 

narė prof., hab. dr. Daiva Vyčinienė, paskelbta leidinyjeEtninė kultūra ). 

LR Švietimo ir mokslo ministerijos 

Mokymosi visą gyvenimą departamentas 

2015-03-16 rašte Nr. SR-1138 pritaria, 

kad Lietuvos mokyklose būtų skatinamas 

etninės kultūros ugdymas, kad 

mokytojams būtų sudarytos sąlygos ir 

galimybės tobulinti šios srities žinias ir 

kompetencijas. 

5. Nematerialaus 

etnokultūrinio 

paveldo globa 

5.1. Etninės 

kultūros plėtros 

valstybinės 

programos 

įgyvendinimo 

2014 m. 

vertinimas 

 EKGT 2015-03-12 rašte Nr. S-163 „Dėl Etninės kultūros plėtros valstybinės 

programos“ atkreipė dėmesį, kad dar neatliktas Etninės kultūros plėtros 

valstybinės programos įgyvendinimo 2014 m. rezultatų apibendrinimas ir 

įvertinimas; 

EKGT užsakymu KM darbuotojos Irena Seliukaitė ir EKGT narė Irena 

Kezienė atliko tyrimą „Etninės kultūros būklė Lietuvoje“, kuris buvo 

paskelbtas leidinyje Etninė kultūra; 
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5.2. Etninės 

kultūros plėtros 

2015 m. prioritetų 

nustatymas ir 

sklaida   

 Etninės kultūros globos taryba 2015-01-27 nutarimu Nr. TN-1 patvirtino 

2015 metų etninės kultūros plėtros prioritetų sąrašą; 

Vasario mėn. Aukštaitijos taryba regiono miestų ir rajonų savivaldos 

institucijoms rekomendavo vykdant etninės kultūros plėtrą savivaldybėse 

laikytis regioninėje taryboje patvirtintų prioritetų; 

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

plėtros prioritetų sąrašą. 

 

5.3. Etninės 

kultūros plėtros 

valstybinės 

programos 2015-

2018 m 

inicijavimas ir 

rengimas 

 2015-01-27 posėdyje EKGT nutarė rekomenduoti Kultūros ministerijai rengti 

Etninės kultūros plėtros programos projektą, atsižvelgiant į Etnografinių 

regionų metų programą, skatinti greitesnį programos parengimą, kad 

savivaldybės galėtų pagal ją sudaryti savo lokalines programas; 

EKGT pirmininkas V. Jocys buvo įtrauktas į KM sudarytą darbo grupę 

Etninės kultūros plėtros programai 2015-2018 m. parengti (patvirtintą 

Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymu 2014 m. balandžio 17 d. Nr. 

ĮV-296), dalyvavo 3-juose grupės posėdžiuose; 

2015-03-10 posėdyje EKGT pritarė raštui „Dėl Etninės kultūros valstybinės 

plėtros programos“, skirtam LR Vyriausybei; 

EKGT 2015-03-12 raštu Nr. S-163 „Dėl Etninės kultūros plėtros valstybinės 

programos“ kreipėsi į LR Vyriausybę dėl Etninės kultūros valstybinės globos 

pagrindų įstatymo nuostatų nevykdymo, vilkinant Etninės kultūros plėtros 

valstybinės programos naujojo etapo parengimą. Siūlo Vyriausybei sudaryti 

naują darbo grupę Etninės kultūros plėtros 2015–2022 m. valstybinei 

programai parengti. Į šią darbo grupę siūloma įtraukti atstovus bent iš kelių 

ministerijų, susijusių su etninės kultūros plėtra. Taryba įsipareigoja deleguoti 

savo ekspertus, taip pat aktyviai dalyvauti Programos rengimo etapuose. 

EKGT 2015-03-31 raštu Nr. S-171 „Dėl Etninės kultūros plėtros valstybinės 

programos“ kreipėsi į LR Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komitetą, 

prašant tarpininkauti, kad būtų kuo greičiau parengta ir patvirtinta Etninės 

kultūros plėtros valstybinė programa, o ne Etninės kultūros plėtros 2015–

2017 m. veiksmų planas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

LR Vyriausybės kanceliarija 2015-04-

24 atsakomajame rašte Nr. 10-1310 

pritaria Kultūros ministerijos 

nuomonei, kad tikslinga parengti ne 

plėtros programą, o Etninės kultūros 

plėtros veiksmų planą. Taip pat siūlo 

peržiūrėti Etninės kultūros valstybinės 

globos pagrindų įstatymo nuostatas, 

įpareigojančias rengti atskiras etninės 

kultūros plėtros programas ir parengti 

įstatymo projektą. 
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  EKGT 2015-04-03 raštu Nr. S-172 „Dėl Etninės kultūros plėtros valstybinės 

programos“ pakartotinai kreipėsi į LR Kultūros ministeriją, kuriame Taryba 

neigiamai įvertino Etninės kultūros plėtros 2015–2017 m. veiksmų plano 

projektą ir paprašė paaiškinti, kodėl nebuvo įgyvendintas Kultūros ministro 

2014 m. balandžio 17 d. įsakymas Nr. ĮV-296 parengti Etninės kultūros 

plėtros valstybinės 2015–2018 m. programos projektą. 

2015-06-19 EKGT pirmininkas V. Jocys ir pavaduotojas V. Tumėnas 

susitiko su Kultūros ministru Š. Biručiu dėl Etninės kultūros plėtros 

valstybinės 2015–2018 m. programos projekto rengimo; 

EKGT 2015-06-19 raštu Nr. S-239 „Dėl Etninės kultūros plėtros 2015–2018 

metų veiksmų plano projekto“ kreipėsi į LR Kultūros ministeriją, pateikdama 

Veiksmų plano projekto vertinimą. 

EKGT 2015-06-19 raštu Nr. S-240 „Dėl Etninės kultūros plėtros 2015–2018 

metų veiksmų plano projekto“ kreipėsi į LR Vyriausybę bei Ministro 

Pirmininko patarėją kultūrai F. Latėną, kuriame pateikė Kultūros ministerijos 

parengto Etninės kultūros plėtros 2015–2018 metų veiksmų plano projekto 

vertinimą ir pakartotinai pasiūlė Vyriausybei sudaryto naują darbo grupę 

Etninės kultūros plėtros 2016–2022 m. valstybinei programai parengti. 

2015-06-19 EKGT pirmininkas V. Jocys, pavaduotojas V. Tumėnas, EKGT 

narė N. Balčiūnienė ir EKGT vyr. specialistė D. Urbanavičienė susitiko su 

LRV patarėju Faustu Latėnu dėl naujos Etninės kultūros plėtros programos 

2016-2022 m. projekto rengimo; 

 2015-09-15 posėdyje EKGT pritarė siūlymui EKGT inicijuoti naują Etninės 

kultūros plėtros programos projekto rengimą. 

LR Kultūros ministerija 2015-07-09 

atsakomajame rašte Nr. S2-1818 

informuoja, kad parengtas Etninės 

kultūros plėtros veiksmų plano 

projektas yra suderintas su 

suinteresuotomis institucijomis ir bus 

teikiamas Kultūros ministrui tvirtinti. 

Pažymi, kad šio teisės akto priėmimas 

nesudaro kliūčių rengti kitus 

strateginius dokumentus. 

LR Vyriausybės kanceliarija 2015-07-

30 atsakomajame rašte Nr. S23-2689 

atkreipia dėmesį, kad Etninės kultūros 

plėtros veiksmų planas taip pat yra 

strateginio planavimo dokumentas, 

kuris gali būti tarpinstitucinis, 

atsižvelgiant į tai, kokios institucijos 

dalyvauja jį įgyvendinant. 

 

5.4. Nematerialaus 

kultūros paveldo 

vertybių ir archyvų 

būklės tyrimas, 

rekomendacijų dėl 

jų išsaugojimo 

parengimas ir 

teikimas 

 2015-05-12 posėdyje EKGT nutarė inicijuoti forumą dėl audiovizualiniams 

archyvams skirto įstatymo poreikio; 

2015-10-13 posėdyje EKGT nutarė kreiptis į LR Seimo Švietimo, mokslo ir 

kultūros komitetą dėl audiovizualinių archyvų įstatymo rengimo inicijavimo, 

siūlyti iš suinteresuotų institucijų atstovų sudaryti darbo grupę įstatymo 

projektui parengti; 
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  2015 m. buvo užbaigtas EKGT tyrimas „Etninės kultūros vertybes 

kaupiančių įstaigų situacija Lietuvoje“ (atliko EKGT narė dr. Aušra 

Žičkienė), apibendrinimas paskelbtas EKGT informaciniame leidinyje Etninė 

kultūra Nr. 9, 2015, p. 39-42.  

 

5.5. 

Rekomendacijų 

dėl Lietuvių 

literatūros ir 

tautosakos 

instituto archyvo, 

kaip nacionalinės 

vertybės, statuso 

teikimas 

 Šio darbo įgyvendinimas susidūrė su teisinėmis problemomis (nacionalinis 

statusas suteikiamas juridinį statusą turinčioms institucijoms, o ne jų 

padaliniams), todėl buvo neatliktas. 

 

5.6. 

Bendradarbiavi-

mas su UNESCO 

dėl Lietuvos 

nematerialaus 

kultūros paveldo 

vertybių, įtrauktų 

(ir įtrauktinų) į 

UNESCO 

reprezentatyvųjį 

nematerialaus 

kultūros paveldo 

vertybių sąrašą. 

 2015-10-02 EKGT pirmininko pavaduotojas V. Tumėnas, EKGT vyr. 

specialistė D. Urbanavičienė ir kviestinis ekspertas dr. Juozas Markauskas 

dalyvavo Seime surengtoje apskritojo stalo diskusijoje „Daugiakalbio ir 

daugiakultūrinio turinio paslaugos tinklaveikos visuomenei“, kurioje 

pagrindinį pranešimą skaitė Lietuvos Respublikos nuolatinis atstovas prie 

UNESCO dr. Arūnas Gelūnas, po diskusijos su juo ir UNESCO Nacionalinės 

komisijos atstovais aptarė būtinybę sukurti atskirą audiovizualinių archyvų 

(tame tarpe ir folkloro archyvų) apsaugą reglamentuojantį įstatymą; 

2015-11-05 EKGT pirmininkas V. Jocys ir EKGT vyr. specialistė D. 

Urbanavičienė dalyvavo   diskusijoje „Audiobibliotekos skaitmeniniame 

amžiuje: Lietuvos garsinio kultūros paveldo saugojimas ir prieinamumo 

vartotojams plėtros perspektyvos“, kurią surengė Lietuvos nacionalinė 

UNESCO komisija; 

2015-11-12 EKGT pirmininkas V. Jocys dalyvavo seminare „UNESCO 

nematerialaus kultūros paveldo apsaugos konvencijos (2003 m.) 

įgyvendinimas vietiniu ir tarptautiniu lygmeniu“, kurį rengė Lietuvos 

nacionalinė UNESCO komisija, bendradarbiaudama su Kultūros ministerija 

bei Lietuvos liaudies kultūros centru. 
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darbai 

Neplaniniai 

darbai 

Veiklos produktai1 EKGT siūlymų ir sprendimų 

realizacija 

5.7. Išvadų bei 

siūlymų dėl 

tautinio paveldo 

produktų 

sertifikavimo ir 

kitų šią sritį 

reglamentuojan-

čių teisės aktų 

tobulinimo 

teikimas, 

dalyvavimas 

sprendžiant 

Tautinio paveldo 

produktų 

įstatymo 

įgyvendinimo 

klausimus 

 2015-01-27 posėdyje EKGT nutarė kreiptis į Vilniaus miesto savivaldybę 

rekomenduojant Kaziuko mugėje atspindėti Etnografinių regionų metus, 

įsteigti nuolatinę Kaziuko mugės organizavimo tarybą (į kurią įeitų EKGT 

atstovas) ir patvirtinti Vilniaus etninės kultūros centrą kaip nuolatinį Kaziuko 

mugės kultūrinės programos organizatorių, taip pat užklausti, ar savivaldybė 

planuoja teikti sertifikavimui dalį Kaziuko mugės, atitinkančią etninės 

kultūros paveldo reikalavimus;  

EKGT raštas 2015-02-04 Nr. S-12 „Dėl Etnografinių regionų metų 

atspindėjimo tradicinėje Kaziuko mugėje ir galimybės sertifikuoti dalį 

mugės“, adresuotas Vilniaus miesto savivaldybės merui A. Zuokui, ŽŪM, 

Vilniaus etninės kultūros centrui – EKGT domėjosi, kaip šioje mugėje bus 

pažymimi Etnografinių regionų metai 

2015-02-10 posėdyje EKGT nutarė deleguoti EKGT narius ir EKGT 

pirmininko pavaduotoją V. Tumėną į susitikimą su LR žemės ūkio ministre 

Virginija Baltraitiene dėl Tautinio paveldo produktų įstatymo keitimo 

projekto tobulinimo; 

2015-04-14 posėdyje EKGT nutarė kreiptis į Žemės ūkio ministeriją prašant 

paskatinti Vietos veiklos grupes etninės kultūros plėtros priemones įtraukti į 

rengiamas naujas „Leader“ programos strategijas; 

2015-09-15 posėdyje EKGT nutarė pateikti Seimui siūlymus dėl Tautinio 

paveldo produktų įstatymo naujos redakcijos projekto Nr. X-1207 tobulinimo; 

EKGT 2015-09-22 raštas Nr. S-272 „Dėl Tautinio paveldo produktų įstatymo 

Nr. X-1207 naujos redakcijos projekto“, adresuotas LR Seimo Kaimo reikalų 

komitetui, kuriame pateikti konkretūs siūlymai dėl Tautinio paveldo produktų 

įstatymo Nr. X-1207 naujos redakcijos projekto tobulinimo. 

EKGT 2015-10-09 raštas Nr. S-282 „Dėl Tautinio paveldo produktų įstatymo 

Nr. X-1207 naujos redakcijos projekto“, adresuotas LR Seimo Kaimo reikalų 

komitetui, LR Žemės ūkio ministerijai, kuriame po Tautinio paveldo 

produktų įstatymo Nr. X-1207 naujos redakcijos projekto svarstymo 2015-

10-07 LR Seimo kaimo reikalų komitete patikslina siūlymus dėl projekto 

tobulinimo.  

2015-04-09 gautas atsakymas iš Vilniaus 

miesto savivaldybės administracijos 

Švietimo, kultūros ir sporto 

departamento, kuriame informuojama, 

jog  Katedros aikštėje vyko renginys, 

skirtas Etnografinių regionų metams 

„Regionų metai „Kaziuko mugėje“, 

kuriame buvo pristatyti visi Lietuvos 

regionai, taip pat informuojama, jog  

nuspręsta atsisakyti sumanymo 

sertifikuoti dalį Kaziuko mugės. 
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Neplaniniai 

darbai 

Veiklos produktai1 EKGT siūlymų ir sprendimų 
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  2015-10-13 posėdyje EKGT nutarė pateikti EKGT siūlymus (raštas 2015-09-

22 Nr. S-272) LR Seimo Kaimo reikalų komitetui, juos išsamiau paaiškinti 

dalyvaujant EKGT atstovams Kaimo reikalų komiteto posėdyje. 

Dukart dalyvauta Seimo Kaimo reikalų komiteto posėdžiuose aptariant 

Tautinio paveldo produktų įstatymo pakeitimo įstatymo projektą: 2015-10-07 

(EKGT pirmininkas V. Jocys, pavaduotojas V. Tumėnas ir EKGT narė N. 

Balčiūnienė) ir 2015-10-14 (tokia pat sudėtimi, prisidedant D. 

Urbanavičienei); 

2015-10-20 EKGT pirmininkas V. Jocys, pavaduotojas V. Tumėnas, EKGT 

narė N. Balčiūnienė ir vyr. specialistė D. Urbanavičienė susitiko su ŽŪM 

ministre V. Baltraitiene ir aptarė EKGT siūlymus dėl Tautinio paveldo 

produktų įstatymo Nr. X-1207 naujos redakcijos projekto tobulinimo ir 

tolimesnio bendradarbiavimo; 

2015-11-26 EKGT pirmininkas V. Jocys susitiko su ŽŪM atstovais ir aptarė 

Tautinio paveldo produktų įstatymo įgyvendinimo klausimus;  

2015-10-21 Aukštaitijos taryba nutarė siūlyti savivaldybėms atrinkti 

sėkmingiausiai dirbančius tradicinius amatininkus ir kreiptis į Aukštaitijos 

tarybą dėl rekomendacijos; 

EKGT užsakymu 2015 m. buvo atlikti tyrimai „Lietuvos tradicinių amatų ir 

tautodailės pristatymo bei populiarinimo poreikis ir galimybės“ (atliko EKGT 

vyr. specialistas Valentinas Jazerskas), „Tradicinių amatų veiklos 

perspektyvos” (atliko kviestinė EKGT ekspertė prof., dr. Astrida Miceikienė), 

„Vilniaus Kaziukas: šventės istorija ir perspektyvos“ (atliko kviestinis 

ekspertas prof., dr. Libertas Klimka „Tautodailės skulptūrų ansamblių 

gyvenamosiose erdvėse plėtros tradicijos” (EKGT narys dr. Vytautas 

Tumėnas). 

 

5.8. Siūlymų 

teikimas dėl 

vietovardžių 

pavadinimų 

išsaugojimo 

 EKGT rašte 2015-02-04 Nr. S-15 „Dėl Lietuvos gyvenamųjų vietovių vardų 

išsaugojimo“, adresuotame LR Seimo Lituanistikos tradicijų ir paveldo 

įprasminimo komisijai, Valstybinei lietuvių kalbos komisijai, LR 

Vyriausybei, Lietuvos nacionalinei UNESCO komisijai pateikta 

konferencijos–forumo „Etninė kultūra Etnografinių regionų metais“, 

vykusios LR Seime 2014 m. gruodžio 12 d. rezoliucija dėl vietovardžių 

pavadinimų išsaugojimo. 

ŽŪM 2015-02-24 rašte Nr. 2D-813 

(12.141) iš esmės pritaria 

Rezoliucijoje išdėstytiems 

pareiškimams dėl istorinių kaimų ir 

viensėdžių vardų išsaugojimo. 



 27 

Tema Suplanuoti 

darbai 

Neplaniniai 

darbai 

Veiklos produktai1 EKGT siūlymų ir sprendimų 
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  2015-03-10 posėdyje EKGT nutarė sudaryti darbo grupę vietovardžių 

išsaugojimo klausimams spręsti. 

EKGT užsakymu 2015 m. buvo atliktas tyrimas „Istorinių vietovardžių 

(gyvenamųjų vietų vardų) nykimo etapai XX a. vidurys – XXI a. pradžia, jų 

vertė ir išsaugojimo galimybės” (atliko kviestinė EKGT ekspertė doc. dr. 

Filomena Kavoliūtė). 

 

2015-02-26 gautas atsakymas iš 

Lietuvos nacionalinės UNESCO  

komisijos, kad gyvenamųjų vietovių 

vardai nėra priskirtini Nematerialaus 

kultūros paveldo apsaugos konvencijos 

objektams, tačiau yra vertinga istorinio, 

kultūrinio ir lingvistinio paveldo dalis. 

Siūlo kreiptis į Žemės ūkio ministeriją, 

skatinant senųjų vietovardžių 

išsaugojimą ir jų priskyrimą naujiems 

sklypams išnykusių gyvenviečių 

vietose. 

Valstybinė lietuvių kalbos komisija 

siūlo nykstančius krašto vietovardžius 

išsaugoti gatvių, aikščių, kelių 

pavadinimuose. 

5.9. Siūlymų 

teikimas dėl 

etninės kultūros 

veiklos 

bendruomenėse 

teikimas 

 2015-04-14 posėdyje EKGT nutarė kviesti Lietuvos kaimo bendruomenių 

sąjungos (LKBS) atstovus į EKGT regioninių tarybų posėdžius siekiant 

bendradarbiauti regionuose dėl etninės kultūros plėtros, siūlyti Kultūros 

ministerijai parengti Regionų kultūros plėtros 2011–2020 metų programos 

įgyvendinimo priemonių 2015–2020 m. planą, į jį įtraukiant etninės kultūros 

plėtrą bendruomenėse, taip pat siūlyti, kad LKBS sąjungos atstovas būtų 

įtrauktas į valstybinės Etninės kultūros plėtros programos rengėjų darbo 

grupę; 

EKGT pirmininkas V. Jocys dalyvavo Vietos bendruomenių metų komisijos 

3-juose posėdžiuose, rengiant Vietos bendruomenių metų programą (veiksmų 

planą). 

2015-09-23 EKGT regioninių etninės kultūros globos tarybų atstovų 

pasitarime buvo nutarta pavesti atskirų regioninių tarybų posėdžiuose aptarti 

pasirengimą Vietos bendruomenių metams 2016-aisiais. 

2015-10-26 Mažosios Lietuvos taryba nutarė kreiptis į EKGT prašant 

inicijuoti susitikimą su Socialinės apsaugos ministerija dėl galimybės 

parengti nuoseklius mokymus bendruomenių lyderiams, suteikiant jiems 

kvalifikuotas žinias apie etninę kultūrą; 
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  2015-12-08 Dzūkijos (Dainavos) taryba nutarė atsižvelgiant į EKGT siūlymą 

2016 m. regione organizuoti etnokultūrinį renginį, skirtą Vietos 

bendruomenių metų ir Bibliotekų metų paminėjimui (Alytaus r. arba 

Druskininkų savivaldybėje). 

 

5.10. Siūlymų ir 

išvadų teikimas 

dėl etninės 

kultūros plėtros 

kaimo turizmo 

srityje 

 

 

 

 

 

 

 

2015-03-27 Suvalkijos (Sūduvos) taryba parengti kiekvienos savivaldybės 

etnokultūrinius turistinius maršrutus, apibendrinti informaciją ir parengti 

bendrą regiono maršrutą; 

2015-04-14 posėdyje EKGT nutarė siūlyti Lietuvos kaimo turizmo 

asociacijos atstovams aktyviai dalyvauti EKGT regioninių tarybų posėdžiuose 

siekiant suaktyvinti etninės kultūros plėtrą kaimo turizmo sodybų veikloje, 

kiekviename etnografiniame regione surengti po renginį, skirtą etninės 

kultūros plėtrai kaimo turizmo sodybose; 

2015-09-17 EKGT pirmininkas V. Jocys dalyvavo Lietuvos kaimo turizmo 

asociacijos valdybos posėdyje aptariant siūlymus dėl įvairesnių etnokultūrinių 

paslaugų teikimo, įsitraukimo į tautodailės, tradicinių amatų ir 

etnoarchitektūros konkursus;  

2015-09-23 EKGT regioninių etninės kultūros globos tarybų atstovų 

pasitarime buvo nutarta siūlyti vietoj „kaimo turizmo sodyba“ vartoti terminą 

„turizmas kaime“. 

 

  5.11. Siūlymų 

teikimas dėl 

lietuviškumo  

ir tradicijų 

tęstinumo 

išsaugojimo 

kalendorinių 

švenčių 

renginiuose 

2015-02-25 Žemaitijos taryba nutarė inicijuoti tradicinės Užgavėnių šventės 

seminarų surengimą Tauragės r., Akmenės r. ir Rietavo savivaldybėse. 

2015-07-10 Dzūkijos (Dainavos) taryba nutarė rekomenduoti Lazdijų r. 

savivaldybei titulinius šv. Jurgio atlaidus su švente perkelti iš Lazdijų miesto 

atgal į Veisiejus, nurodant tradicijos tęstinumo svarbą; 

EKGT 2015 m. atliko tyrimus „Etnokultūrinio sąjūdžio ir tradicinių švenčių 

raida“ (atliko EKGT narė Nijolė Balčiūnienė), „Kalendorinės šventės 

Vilniaus mieste – modernumo ir archajiškumo sąveikos patirtis“ (atliko 

kviestinė ekspertė Milda Ričkutė), „Kalendorinių (valstybinių) švenčių metu 

miestuose viešai transliuojamų kūrinių repertuaras” (EKGT narė prof., 

habil.dr. Daiva Vyčinienė). 
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   EKGT 2015-12-17 raštas Nr. S-354 „Dėl lietuviškumo išsaugojimo 

kalendorinių švenčių masiniuose renginiuose Vilniuje“, adresuotas Vilniaus 

miesto savivaldybei, siūlant paieškoti galimybių, kaip puoselėti lietuviškas 

tradicijas per svarbiausias kalendorines šventes Vilniuje, kaip jas praturtinti 

per šimtmečius sukauptais mūsų tautos lobiais. Pateikiami rekomenduojamų 

liaudies dainų ir instrumentinės muzikos garso įrašų, lietuvių liaudies pasakų 

rinkinių, įvairaus žanro muzikos kūrinių sąrašai. 

 

  5.12. Siūlymų 

teikimas dėl 

sporto paveldo 

apsaugos  

2015-05-06 EKGT atstovė N. Balčiūnienė dalyvavo LR Seimo Jaunimo 

ir sporto reikalų komisijos posėdyje, kuriame buvo svarstomas klausimas 

dėl sporto paveldo apsaugos. 

Buvo gautas LRV kanclerio raštas 2015-

04-09 Nr. 157 „Dėl Valstybinės kultūros 

paveldo komisijos siūlymų“, kuriuo 

EKGT prašoma pagal kompetenciją 

pateikti siūlymus dėl Lietuvos sporto 

paveldo apsaugos 

  5.13. Siūlymų 

teikimas dėl 

lietuvių kalbos 

išsaugojimo 

2015-05-06 Aukštaitijos taryba nutarė parengti rezoliuciją dėl asmenvardžių 

rašymo nelietuviškais rašmenimis, jas Aukštaitijos tarybos vardu teikti LR 

Seimui ir EKGT; 

Aukštaitijos tarybos 2015-05-07 raštas Nr. S-A-9 „Dėl vardų ir pavardžių 

rašymo dokumentuose įstatymo projektų“, adresuotas EKGT, prašant kreiptis 

į Seimą teikiant išvadą, kad Lietuvos Respublikos piliečių vardų ir pavardžių 

rašymas oficialiuose dokumentuose ne valstybinės kalbos rašmenimis yra 

nepriimtinas; 

EKGT pirmininkas V. Jocys ir EKGT narė N. Balčiūnienė dalyvavo Seime 2-

juose posėdžiuose aptariant šį klausimą. 

 

6. Etninės 

kultūros sklaida 

žiniasklaidoje 

6.1. 

Bendradarbiavi-

mas su LRT ir 

kitomis 

žiniasklaidos 

priemonėmis, 

institucijomis dėl 

etninės kultūros 

sklaidos 

 2015-02-10 posėdyje EKGT patvirtino rekomenduojamų transliuoti 2015 m. 

per LRT etnokultūrinių renginių sąrašą; 

EKGT 2015-02-25 raštas Nr. S-152 „Dėl etninės kultūros renginių 

transliavimo per LRT 2015 metais“, adresuotas LRT tarybos pirmininkui Ž. 

Pečiuliui, Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos generaliniam direktoriui 

A. Siaurusevičiui – teikiant siūlomų transliuoti etnokultūrinių renginių 

sąrašą; 

 



 30 

Tema Suplanuoti 

darbai 

Neplaniniai 

darbai 

Veiklos produktai1 EKGT siūlymų ir sprendimų 

realizacija 

   EKGT 2015-08-10 raštas Nr. S-240 „Dėl žygio žemaitukų žirgais aplink 

Lietuvą viešinimo per Lietuvos radiją ir televiziją“, adresuotas Lietuvos 

radijo ir televizijos generaliniam direktoriui A. Siaurusevičiui, prašant 

LRT vadovybę sudaryti sąlygas šio unikalaus žygio viešinimui per LRT;  

2015-09-15 posėdyje EKGT nutarė inicijuoti regionų kultūrinių leidinių 

parodas šalies bibliotekose, skatinti regionines tarybas bendradarbiauti su 

vietos žiniasklaida siekiant sklaidos etninės kultūros srityje ir informuoti apie 

Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondo galimybes tokių leidinių 

finansavimui, pritarti Spaudos, radijo ir televizijos fondo įstatų pataisoms dėl 

užsienio lietuvių žiniasklaidos finansavimo. 

Į EKGT raštą 2015-02-25 Nr. S-152 

neatsakyta, tačiau dauguma 

rekomenduotų renginių buvo transliuoti 

per LRT. 

 

 

6.2. Etninės 

kultūros 

žiniasklaidoje 

būklės vertinimas 

 2015-04-14 posėdyje EKGT nutarė siūlyti LRTK pasirašyti LRTK ir EKGT 

bendradarbiavimo sutartį dėl nominacijos už etninės kultūros sklaidą teikimo 

„Pragiedrulių“ konkurse, parengti konkurso, skirto regioninių laidų ir filmų 

apie etninę kultūrą kūrėjams, nuostatus ir siūlyti kiekvienai EKGT regioninei 

tarybai sudaryti regiono komisiją, kuri vertintų regioninių televizijų laidų ir 

filmų apie etninę kultūrą kūrėjų paraiškas, skirtų nominacijas. 

EKGT ekspertas dr. T. Petreikis atliko tyrimą „Etnografinių regionų metų 

žinių sklaida informacinėje erdvėje“, kurio tikslas buvo susisteminti ir 

įvertinti informacinėje erdvėje pasirodžiusios informacijos sklaidos 

galimybes, užtikrinant tinkamą visuomenės informavimą, supažindinant ją su 

Etnografiniams regionų metams skirtais renginiais ir įvykiais.  

 

6.3. Žurnalo 

„Etninė kultūra“ 

leidyba 

 2015 m. gruodžio mėn. EKGT išleido 200 psl. apimties informacinį leidinį 

„Etninė kultūra 2009–2015“ Nr. 9 (šis metraštis leidžiamas nuo 2001 m., 

tačiau nuo 2009 m. nebuvo spausdinamas dėl finansų stokos). 
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Tema Suplanuoti 

darbai 

Neplaniniai 

darbai 

Veiklos produktai1 EKGT siūlymų ir sprendimų 

realizacija 

7. Lietuvių 

etninės kultūros 

globa bei plėtra 

užsienyje 

7.1. Etninės 

kultūros būklės 

lietuvių 

bendruomenėse 

užsienyje analizė, 

išvadų ir siūlymų 

dėl tos būklės 

gerinimo, lietuvių 

etninės kultūros 

populiarinimo 

lietuvių 

bendruomenėse 

užsienyje 

rengimas (kartu 

su URM ir ŠMM) 

 2015-02-10 posėdyje EKGT nutarė vykdyti apklausą dėl Etninės kultūros 

mokytojų, folkloro ansamblių, vadovų poreikio lietuvių bendruomenėse 

etninėse žemėse užsienyje 

 

 7.2. 

Bendradarbiavi-

mas su lietuvių 

bendruomenėmis 

bei 

organizacijomis 

užsienyje 

 
2015-05-08 Dzūkijos (Dainavos) taryba aptarė bendradarbiavimo su lietuvių 

bendruomenėmis Lenkijoje ir Baltarusijoje klausimus. Regioninė taryba 

EKGT vyresniosios specialistės regionui N. Balčiūnienės dėka suaktyvino 

bendravimą su etninių lietuvių žemių bendruomenėmis Gudijoje (Baltarusija) 

ir Lenkijoje, dalyvaudama:  

 2015-07-06 Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo šventėje Punske; 

 2015-08-27 šv. Lino atlaidų šventėje Pelesoje (Gudija); 

 2015-10-25 Lydos lietuvių bendruomenės sekmadieninės mokyklos 

šventėje; 

 2015-12-15 Punsko – Seinų krašto lietuvių susitikime su LR 

Ambasadoriumi Lenkijoje Š. Adomavičiumi, Garbės Konsulu V. 

Stankevičiumi ir Užsienio reikalų ministerijos darbuotojais (renginys vyko 

Punske). 

Gegužės 29–31 d. EKGT ir Žemaitijos tarybos iniciatyva, EKGT specialistė 

Žemaitijos regionui S. Dacienė dalyvavo Pasaulio lietuvių vienuoliktajame 

lituanistinių mokyklų sąskrydyje „Draugystės tiltas 2015“, vykusiame 

Bergene (Norvegija), kur dalyvavo apie 200 lietuvių iš Airijos, Islandijos, 

Jungtinės Karalystės, Norvegijos, Švedijos, Vokietijos ir Lietuvos. 
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Tema Suplanuoti 

darbai 

Neplaniniai 

darbai 

Veiklos produktai1 EKGT siūlymų ir sprendimų 

realizacija 

8. Kita 8.1. EKGT 

strateginio ir 

kalendorinio 

veiklos planų 

rengimas, 

tvirtinimas 

 2015-01-20 EKGT pirmininko įsakymu Nr. ĮV-2 patvirtintas EKGT 2015-

2017 m. strateginis veiklos planas; 

2015-01-19 Suvalkijos (Sūduvos) taryba patvirtino savo veiklos 2014 m. 

ataskaitą ir 2015 m. veiklos planą; 

2015-01-26 Žemaitijos taryba patvirtino savo veiklos 2014 m. ataskaitą ir 

2015 m. veiklos planą; 

2015-01-27 EKGT patvirtino EKGT veiklos 2014 m. ataskaitos finansinę 

dalį; 

2015-02-10 EKGT patvirtino EKGT veiklos 2014 m. ataskaitą; 

2015-05-12 EKGT pritarė EKGT 2016-2018 m. strateginio veiklos plano 

projektui ir „Etninės kultūros tęstinumo ir kaitos tyrimų 2016-2022 metų 

programos“ parengimui; 

2015-05-15 Dzūkijos (Dainavos) taryba patvirtino savo veiklos 2015 m. 

planą ir prioritetų sąrašą; 

2015-11-10 EKGT patvirtino „Etninės kultūros tęstinumo ir kaitos tyrimų 

2016-2022 metų programą“ ir nutarė parengti papildomus dokumentus dėl 

šios programos įgyvendinimo; 

2015-12-03 Žemaitijos taryba patvirtino savo veiklos 2016 m. prioritetus bei 

2016 m. veiklos planą; 

2015-12-15 Aukštaitijos taryba patvirtino savo veiklos 2016 m. prioritetus; 

2015-12-15 EKGT nutarimu Nr. TN-7 patvirtino 2016 m. kalendorinį veiklos 

planą, vadovaujantis EKGT 2015–2017 m. strateginiu veiklos planu. 

 

 8.2. EKGT ir 

regioninių tarybų 

sudėties kaita 

 2015-03-10 EKGT posėdyje patvirtino Suvalkijos (Sūduvos) tarybos sudėtį; 

2015-03-27 Suvalkijos (Sūduvos) taryba išsirinko pirmininke Rimą 

Vasaitienę, jos pavaduotoja – Eglę Alenskaitę;  

EKGT 2015-04-14 nutarimu Nr. TN-4 patvirtino Regioninių etninės kultūros 

globos tarybų sudėtis. 

2015-05-06 Aukštaitijos taryba išsirinko pirmininke pakartotinei kadencijai 

Zitą Mackevičienę, jos pavaduotojais Petrą Blaževičių, Kęstutį Stadalnyką, 

Joną Vaiškūną, Almą Pustovaitienę ir Violetą Balčiūnienę; 
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darbai 

Neplaniniai 

darbai 

Veiklos produktai1 EKGT siūlymų ir sprendimų 

realizacija 

   2015-05-08 Dzūkijos (Dainavos) taryba išsirinko pirmininke pakartotinei 

kadencijai Onutę Drobelienę, pirmininkės pavaduotojais patvirtino I. 

Šedienę, A. Plitnikaitę ir A. Juškevičių; 

2015-05-14 Mažosios Lietuvos taryba išsirinko pirmininke Vilmą 

Griškevičienę; 

2015-05-19 Žemaitijos taryba savo pirmininke perrinko Rūtą Vildžiūnienę, 

jos pavaduotojais išrinko Juozą Pabrėžą, Ritą Macijauskienę ir Aldoną 

Kuprelytę. 

EKGT 2015-12-31 gavo Aukštaitijos regioninės tarybos narės Violetos 

Balčiūnienės atsistatydinimo prašymą, kurio pagrindu 2016 m. pradžioje 

buvo kreiptasi į Švenčionių rajono savivaldybę dėl naujo nario delegavimo. 

 

 8.3. Kiti 

sprendimai dėl 

EKGT veiklos 

2015-01-27 posėdyje EKGT pritarė siūlymui prašyti papildomų EKGT 

darbuotojų etatų dėl padidėjusio darbo krūvio; 

2015-06-09 posėdyje EKGT nutarė surengti EKGT ir regioninių tarybų 

bendrą posėdį 2015 m. rugsėjo 23 d. Panemunės pilyje (Jurbarko r.), skirtą 

paminėti EKGT 15 m. sukaktį; 

EKGT 2015-11-03 raštu Nr. S-297 kreipėsi į LR Seimo Švietimo, mokslo ir 

kultūros komitetą „Dėl Etninės kultūros globos tarybos papildomų lėšų 

poreikio 2016 metais“, prašydama papildomų lėšų pareigybių skaičiaus 

padidinimui ir naujos elektroninės svetainės sukūrimui. 

EKGT 2015-11-10 raštu Nr. S-306 kreipėsi į LR Seimo Švietimo, mokslo ir 

kultūros komitetą „Dėl didžiausio leistino pareigybių skaičiaus padidinimo 

Etninės kultūros globos tarybai“. 

 

 

 

 

LR Seimo ŠMKK pritarė EKGT 

prašymui, tačiau Seimo valdyba jį 

atmetė. 

 

 

 

 8.4. EKGT 

rekomenda- 

cijos 

EKGT 2015-02-04 rekomendacija Nr. S-14 „Dėl Vaidoto Digaičio idėjos 

dalyvauti tradicinėje Kaziuko mugėje su vežimais, pakinkytais nacionalinės 

žemaitukų veislės žirgais“, adresuota Vilniaus miesto savivaldybei, Vilniaus 

etninės kultūros centrui, UAB „Vikšris“ direktoriui Vyteniui Urbai. 

EKGT 2015-02-20 raštas–rekomendacija Nr. S-105 „Dėl Lietuvos 

tautodailininkų sąjungos organizuojamo seminaro „Tautodailės privačių 

kolekcijų dabartis ir perspektyvos Lietuvoje“, adresuota Lietuvos kultūros 

tarybai. 
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  EKGT 2015-02-23 raštas–rekomendacija Nr. S-150 „Dėl biudžetinės įstaigos 

Dovilų etninės kultūros centro pastato kritinės būklės“, adresuota Klaipėdos r. 

savivaldybės tarybai. 

EKGT 2015-04-15 rekomendacija Nr. S-189 „Dėl rekomendacijos 

pateikimo“, adresuota Trakų krašto kultūros ir amatų asociacijai. Taryba 

rekomenduoja prekybinių vietų įrengimą ir sutvarkymą teritorijoje šalia 

Trakų tradicinio amatų centro. 

EKGT 2015-05-22 rekomendacija Nr. S-214 „Dėl Jono Bugailiškio 

apdovanojimo“, skirta LR Seimo Pirmininko pavaduotojui Kęstui Komskiui.  

EKGT 2015-08-20 raštas Nr. S-244 „Dėl kandidatų į fondo ekspertų sąrašą“, 

adresuotą Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondui, kuriame Taryba teikia 

kandidatus į Fondo ekspertų sąrašą. 

EKGT 2015-10-16 rekomendacija Nr. S-287 Lietuvos kultūros tarybai 

paremti kaimo bendruomenės „Dautarai“ projektą „Atgaivinkime Šiaurės 

vakarų Lietuvos pasienio piliakalnius“. 

EKGT 2015-10-16 rekomendacija Nr. S-288 Lietuvos kultūros tarybai 

paremti kaimo bendruomenės „Dautarai“ projektą „Susimąsčiusio 

Rūpintojėlio paieškos medyje, akmenyje, skulptūroje ir žodyje“. 

 

 

 

 

 

 

Į EKGT rekomendaciją 2015-02-23 Nr. 

S-150 iš dalies atsižvelgta. 

  8.5. Kitos 

EKGT 

iniciatyvos 

2015-10-13 posėdyje EKGT nutarė kartu su Lietuvių literatūros ir tautosakos 

institutu siūlyti bendras priemones Piliakalnių metų programai. 

2015-10-26 Mažosios Lietuvos taryba nutarė kreiptis į EKGT informuojant 

apie senųjų Klaipėdos krašto kapinių nykimą ir prašant EKGT kreiptis į 

Kultūros ministerijos Kultūros paveldo departamentą su siūlymu inicijuoti 

dokumento „Privalomos senųjų kapinių tvarkybos taisyklės“ rengimą, aptarti 

susidariusios situaciją su visomis suinteresuotomis grupėmis; 

Mažosios Lietuvos raštas 2015-11-03 Nr. 1 „Dėl Mažosios Lietuvos kapinių 

– „Archyvų po atviru dangumi“ situacijos“, adresuotas EKGT; 

EKGT peradresavo šį klausimą Valstybinei kultūros paveldo komisijai ir 

Kultūros ministerijai raštu 2015-11-16 Nr. S-316. 

Gautas atsakymas iš VKPP (raštas 2015-

12-07 Nr. VII-198(1.13) ir KM (raštas 

2015-12-02 Nr. S2-3178), kad Mažosios 

Lietuvos kapinių paveldo apsaugos 

reglamentavimui teisės aktų pakanka, 

reikėtų patikslinti konkrečius kapinių 

nykimo atvejus 
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2. EKGT SIŪLYMAI DĖL TEISĖS AKTŲ, JŲ PROJEKTŲ TOBULINIMO IR 

PARENGIMO 

 

2.1. SIŪLYMAI DĖL TEISĖS AKTŲ TOBULINIMO 

EKGT pateikė siūlymus dėl 3-jų teisės aktų keitimo: 

1. Dėl Atmintinų dienų įstatymo papildymo įtraukiant Užgavėnes ir Sekmines į atmintinų 

dienų sąrašą (EKGT raštas 2015-02-11 Nr. S-28); 

2. Dėl Lietuvos Respublikos teritorijos administracinis vienetų ir jų ribų įstatymą teikaint 

siūlymus dėl galimų teritorinės administracinės reformos modelių (EKGT raštas 2015-02-11 Nr. S-

27). 

3. Dėl 2015–2016 ir 2017–2018 mokslo metų pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų 

bendrųjų ugdymo planų tobulinimo atsižvelgiant į Etninės kultūros ugdymo pagrindinio ir vidurinio 

ugdymo bendrąsias programas (EKGT raštas 2015-06-09 Nr. S-223); 

 

2.2. SIŪLYMAI DĖL TEISĖS AKTŲ PROJEKTŲ TOBULINIMO 

EKGT pateikė siūlymus dėl 8-ių teisės aktų projektų tobulinimo: 

1. Dėl Etninės kultūros plėtros valstybinės programos 2015-2018 m. projekto, kuris 

Kultūros ministerijos iniciatyva buvo paverstas Etninės kultūros plėtros 2015-2018 metų veiksmų 

plano projektu (dalyvaujant darbo grupėje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos kultūros ministro 

įsakymu 2014 m. balandžio 17 d. Nr. ĮV-296, siųlymai teikti 5-iuose EKGT raštuose – 2015-03-12 

Nr. S-163, 2015-03-31 Nr. S-171, 2015-04-03 Nr. S-172, 2015-06-19 Nr. S-239, 2015-06-19 Nr. S-

240); 

2. Dėl Valstybės herbo, kitų herbų ir herbinių ženklų įstatymo pakeitimo įstatymo projekto 

(EKGT raštas 2015-04-30 Nr. S-200); 

3.  Dėl Tautinio paveldo produktų įstatymo Nr. X-1207 naujos redakcijos projekto (EKGT 

raštai 2015-09-22 Nr. S-272, 2015-10-09 Nr. S-282); 

4. Dėl Kultūros ministerijos rengiamo Etninės kultūros valstybinės globos pagrindų 

įstatymo keitimo įstatymo projekto (dalyvaujant darbo grupėje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos 

kultūros ministro įsakymu 2014 m. balandžio 17 d. Nr. ĮV-296);  

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

(EKGT aptartus siūlymus Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komitetui pateikė EKGT narė N. 

Balčiūnienė, Seimo nario R. Kupčinsko patarėja); 

6. Dėl Vietos bendruomenių metų programos (veiksmų plano) projekto (dalyvaujant darbo 

grupėje, patvirtintoje Respublikos kultūros socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. birželio 8 

d. įsakymu Nr. A1-321); 

7. Dėl Piliakalnių metų programos projekto (dalyvaujant darbo grupėje, patvirtintoje 

Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymu 2015 m. spalio 6 d. Nr. ĮV-682); 

8. Dėl Sveikatos ugdymo bendrosios programos, integruojant Rengimo šeimai ir lytiškumo 

ugdymo programą (dalyvaujant darbo grupėje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos švietimo ir 

mokslo ministro įsakymu 2015 m. sausio 15 d. Nr. V-16). 
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2.3. EKGT INICIATYVOS DĖL NAUJŲ TEISĖS AKTŲ PARENGIMO 

 

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

1. Dėl Lietuvos gyvenamųjų vietovių vardų išsaugojimo (2015-02-04 raštas Nr. S-15); 

2. Dėl 2017-ųjų metų paskelbimo Tautinio drabužio metais (2015-02-11 raštas Nr. S-23). 

 

2.4. EKGT PRIIMTI TEISĖS AKTAI: 

 

EKGT priėmė 5 plačiajai visuomenei skirtus teisės aktus: 

1. Dėl 2015 metų etninės kultūros plėtros prioritetų sąrašo patvirtinimo (2015-01-27 

nutarimas Nr. TN-1); 

2. Dėl 2015 metais geriausiai tradicijas puoselėjusios etnografinio regiono seniūnijos 

konkurso nuostatų patvirtinimo (2015-02-10 nutarimas Nr. TN-3); 

3. Dėl Regioninių etninės kultūros globos tarybų sudėties patvirtinimo (2015-04-14 

nutarimas Nr. TN-4); 

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

(2015-11-10 nutarimas Nr. TN-5); 

5. Dėl 2016 metų Etninės kultūros plėtros prioritetų sąrašo patvirtinimo (2015-12-15 

nutarimas Nr. TN-6). 

 

3. TYRIMAI IR REKOMENDACIJOS 

3.1. TYRIMAI  

EKGT 2015 m. vykdė 21 tyrimą, iš jų 13 paskelbė leidinyje: 

1. Užbaigtas 2014 m. pradėtas tyrimas „Etninės kultūros globos tarybos ir Etninės kultūros 

plėtros programos Lietuvos savivaldybėse“ (atliko doc., dr. Dalia Urbanavičienė), apibendrinimas 

paskelbtas EKGT informaciniame leidinyje Etninė kultūra Nr. 9, 2015, p. 43-46; 

2. Tyrimas „Lietuvos kultūros tarybos pirmojo finansavimo konkurso etapo rezultatų 

palyginimas pagal etninės kultūros ir kitas sritis” (atliko EKGT vyr. specialistė dr. Dalia 

Urbanavičienė), į kurio išvadas bei rekomendacijas Lietuvos kultūros taryba šiek tiek atsižvelgė ir 

pradėjo skelbti išsamesnę informaciją apie teiktas paraiškas, palankesne etninės kultūros projektams 

linkme pakoregavo projektų vertinimo prioritetus ir kriterijus;   

3. „Etninės kultūros būklė Lietuvoje“ (atliko Irena Seliukaitė ir EKGT narė Irena Kezienė), 

paskelbta Etninė kultūra Nr. 9, 2015, p. 32-35; 

4. „Etnografinių regionų metams skirtų renginių gidas” pagal regionus – Aukštaitija, Dzūkija 

(Dainava), Suvalkija (Sūduva), Mažoji Lietuva, Žemaitija ir Vilnius (parengė EKGT specialistai su 

kviestiniais ekspertais iš Lietuvos liaudies kultūros centro) – išsamus variantas ir glaustas 

reprezentatyvių renginių variantas; 

5. „Lietuvos ir Latvijos etnokultūrinio regionavimo sugretinimas: rezultatai ir sprendimai“ 

(atliko kviestinis ekspertas prof., dr. Vygandas Čaplikas), paskelbta Etninė kultūra Nr. 9, 2015, p. 

36-38; 
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6. „Lietuvos etnografinių regionų koncepcijos ištakų ir sklaidos keliai“ (atliko EKGT narys 

dr. Vytautas Tumėnas), paskelbta kaip mokslo straipsnis leidinyje Etninė kultūra Nr. 9, 2015, p. 47-

60; 

7. „Lietuvos etnokultūriniai regionai: formavimasis ir rezultatas“ (atliko doktorantė Alma 

Ragauskaitė), paskelbta kaip mokslo straipsnis leidinyje Etninė kultūra Nr. 9, 2015, p. 61-77; 

8. „Lietuvos etnografiniai regionai: kalendorinių švenčių simboliai“ (atliko kviestinis 

ekspertas dr. Žilvytis Šaknys), paskelbta kaip mokslo straipsnis leidinyje Etninė kultūra Nr. 9, 

2015, p. 78-85; 

9. „Tarmės – vienas iš etnografinių regionų kertinių akmenų“ (atliko kviestinis ekspertas 

doc., dr. Juozas Pabrėža), paskelbta kaip mokslo straipsnis leidinyje Etninė kultūra Nr. 9, 2015, p. 

86-89; 

10. „Lietuvos etnografiniai regionai, jų savitumai“ (atliko EKGT specialistai ir ekspertai), 

paskelbta Etninė kultūra Nr. 9, 2015, p. 177-193; 

11. „Etnografinių regionų metų žinių sklaida informacinėje erdvėje“ (atliko kviestinis EKGT 

ekspertas dr. Tomas Petrikis); 

12.  „Lietuvos tradicinių amatų ir tautodailės pristatymo bei populiarinimo poreikis ir 

galimybės“ (atliko EKGT vyr. specialistas Valentinas Jazerskas), paskelbta Etninė kultūra Nr. 9, 

2015, p. 130-137; 

13.  „Tradicinių amatų veiklos perspektyvos” (atliko kviestinė EKGT ekspertė prof., dr. 

Astrida Miceikienė); 

14. „Tautodailės skulptūrų ansamblių gyvenamosiose erdvėse plėtros tradicijos” (EKGT narys 

dr. Vytautas Tumėnas);  

15. „Vilniaus Kaziukas: šventės istorija ir perspektyvos“ (atliko kviestinis ekspertas prof., dr. 

Libertas Klimka), paskelbta Etninė kultūra Nr. 9, 2015, p. 90-97; 

16. 2015 m. užbaigtas 2014 m. pradėtas tyrimas „Etnokultūrinio sąjūdžio ir tradicinių švenčių 

raida“ (atliko EKGT narė Nijolė Balčiūnienė), jo apibendrinimas paskelbtas EKGT informaciniame 

leidinyje Etninė kultūra Nr. 9, 2015, p. 98-102;  

17. „Kalendorinės šventės Vilniaus mieste – modernumo ir archajiškumo sąveikos patirtis“ 

(atliko kviestinė ekspertė Milda Ričkutė), paskelbta Etninė kultūra Nr. 9, 2015, p. 103-112; 

18. „Kalendorinių (valstybinių) švenčių metu miestuose viešai transliuojamų kūrinių 

repertuaras” (EKGT narė prof., habil.dr. Daiva Vyčinienė); 

19. „Istorinių vietovardžių (gyvenamųjų vietų vardų) nykimo etapai XX a. vidurys – XXI a. 

pradžia, jų vertė ir išsaugojimo galimybės” (atliko kviestinė EKGT ekspertė doc. dr. Filomena 

Kavoliūtė); 

20. Užbaigtas 2014 m. pradėtas tyrimas „Etninės kultūros vertybes kaupiančių įstaigų 

situacija Lietuvoje“ (atliko EKGT narė dr. Aušra Žičkienė), apibendrinimas paskelbtas EKGT 

informaciniame leidinyje Etninė kultūra Nr. 9, 2015, p. 39-42; 

21. „Etninės kultūros ugdymo specialistų rengimas: nueitas kelias, nauji poreikiai ir iššūkiai“ 

(atliko EKGT narė prof., hab. dr. Daiva Vyčinienė), paskelbta Etninė kultūra Nr. 9, 2015, p. 24-31; 

22. „Vaikų vasaros stovyklos ir etninės kultūros ugdymas” (EKGT narys Jonas Vaiškūnas). 
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3.2. REKOMENDACIJOS 

EKGT ir regioninės tarybos iš viso pateikė 8 rekomendacijas. 

1. EKGT 2015-02-04 rekomendacija Nr. S-14 „Dėl Vaidoto Digaičio idėjos dalyvauti 

tradicinėje Kaziuko mugėje su vežimais, pakinkytais nacionalinės žemaitukų veislės žirgais“, 

adresuota Vilniaus miesto savivaldybei, Vilniaus etninės kultūros centrui, UAB „Vikšris“ 

direktoriui Vyteniui Urbai. 

 

2. EKGT 2015-02-20 raštas–rekomendacija Nr. S-105 „Dėl Lietuvos tautodailininkų 

sąjungos organizuojamo seminaro „Tautodailės privačių kolekcijų dabartis ir perspektyvos 

Lietuvoje“, adresuota Lietuvos kultūros tarybai. 

 

3. EKGT 2015-02-23 raštas–rekomendacija Nr. S-150 „Dėl biudžetinės įstaigos Dovilų 

etninės kultūros centro pastato kritinės būklės“, adresuota Klaipėdos r. savivaldybės tarybai. 

 

4. EKGT 2015-04-15 rekomendacija Nr. S-189 „Dėl rekomendacijos pateikimo“, adresuota 

Trakų krašto kultūros ir amatų asociacijai. Taryba rekomenduoja prekybinių vietų įrengimą ir 

sutvarkymą teritorijoje šalia Trakų tradicinio amatų centro. 

 

5. EKGT 2015-05-22 rekomendacija Nr. S-214 „Dėl Jono Bugailiškio apdovanojimo“, skirta 

LR Seimo Pirmininko pavaduotojui Kęstui Komskiui.  

6. EKGT 2015-08-20 raštas Nr. S-244 „Dėl kandidatų į fondo ekspertų sąrašą“, adresuotą 

Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondui, kuriame Taryba teikia kandidatus į Fondo ekspertų 

sąrašą. 

7. EKGT 2015-10-16 rekomendacija Nr. S-287 Lietuvos kultūros tarybai paremti kaimo 

bendruomenės „Dautarai“ projektą „Atgaivinkime Šiaurės vakarų Lietuvos pasienio piliakalnius“. 

8. EKGT 2015-10-16 rekomendacija Nr. S-288 Lietuvos kultūros tarybai paremti kaimo 

bendruomenės „Dautarai“ projektą „Susimąsčiusio Rūpintojėlio paieškos medyje, akmenyje, 

skulptūroje ir žodyje“. 

4. RENGINIAI 

Bendradarbiaujant su partneriais, EKGT ir regioninės tarybos surengė 16 renginių – 6 

Etnografinių regionų metų ir uždarymo renginius, 7 konferencijas (iš jų 1 tarptautinę), 1 

seminarą, 1 konkursą ir 1 šventę; be to, dalyvavo kaip partneris įgyvendinant 2 kitų institucijų 

ar organizacijų vykdomus renginius.  

1. EKGT ir regioninės tarybos inicijavo Etnografinių regionų metų atidarymo 5 renginius 

regionuose: sausio 15 d. Viešvilėje (Mažoji Lietuva), sausio 19 d. – Ukmergėje (Aukštaitija), 

Marcinkonyse (Dzūkija (Dainava)), Šakių r. Zanavykų muziejuje (Suvalkija (Sūduva)), Telšiuose 

(Žemaitija); 

2. 2015-01-20 Klaipėdos etnokultūros centre vyko vieša diskusija - konferencija „Mažosios 

Lietuvos heraldika“, kurią inicijavo Mažosios Lietuvos taryba. 

3. Žemaitijos taryba inicijavo teorinio-praktinio seminaro „Užgavėnės, personažai ir kaukės“ 

surengimą sausio 27-28 d. Telšių Žemaitės dramos teatre, skirtą kultūros ir švietimo darbuotojams. 

4. Žemaitijos taryba inicijavo konferencijos „Užgavėnės Žemaitijoje“ surengimą vasario 25 

d. Platelių dvaro svirne. 
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5. 2015 m. kovo 27 d. Suvalkijos (Sūduvos) tarybos iniciatyva Marijampolės savivaldybėje 

buvo surengta konferencija „Sūduviai, Sūduva – istorijos kontekste“. 

6. 2015-06-19  LR Seime buvo surengta konferencija „Iškilus Lietuvių etnoso regionas 

Sūduva Lietuvos istorijos kontekste“, kurią inicijavo Suvalkijos (Sūduvos) taryba (tarp 5 pranešimų 

buvo EKGT pirmininko V. Jocio, vyr. specialistės D. Urbanavičienės, regioninės tarybos nario K. 

Subačiaus pranešimai); 

7. 2015-09-23 EKGT kartu su Vilniaus dailės akademija surengė konferenciją „Etninė kultūra 

šiuolaikinių kultūros pavidalų fone“ Panemunėje, Jurbarko r. Konferencijos dalyviai pristatė savo 

patirtį ir naujausius pasiekimus etninės kultūros tyrimų ir modernios kūrybos srityje, pademonstravo 

bendrakultūrinius ir regioninius savitumus atspindinčią vaizdinę ir garsinę medžiagą, dalyvavo 

diskusijose dėl tyrimų metodikos ir kitų klausimų (iš 7 pranešimų 3 skaitė EKGT ir regioninių 

tarybų nariai); 

8. 2015 m. spalio 2 d. Žemaitijos taryba organizavo konferenciją „Regioniškumas ir tradicija 

dabarties kultūros kontekste“, skirtą Etnografinių regionų metams (konferenciją vedė Žemaitijos 

tarybos pirmininkė R. Vildžiūnienė). 

9. 2015-10-02 Žemaitijos taryba surengė Žemaitijos regiono etninės kultūros puoselėtojų 

pagerbimo šventę Telšių Žemaitės dramos teatre. 

10. 2015 m. gruodžio 2–5 d. EKGT kartu su Lietuvos muzikos ir teatro akademija surengė 

tarptautinę konferenciją „Regioniniai muzikinio folkloro tyrimai“, skirta Etnografinių regionų 

metams – joje dalyvavo 37 tyrėjai iš užsienio (23) ir Lietuvos (14), tarp kurių buvo 4 EKGT nariai, 

posėdžių sesijos vyko LR Seime (transliuojant internetu) ir Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje;  

11. 2015-12-08 EKGT surengė Vilniaus Rotušėje Etnografinių regionų metų užbaigimo ir 

EKGT 15-os metų sukakties renginį (įvyko teatralizuoti atskirų etnografinių regionų delegacijų su 

ansambliais prisistatymai, LR Seimo, Švietimo ir mokslo ministerijos, Kultūros ministerijos, EKGT 

padėkos raštais buvo pagerbti etninės kultūros puoselėjimo srityje nusipelnę atskirų regionų 

atstovai, ŽŪM padėkos raštais apdovanoti žygio žemaitukais „Žemė – žmogus – žirgas“ dalyviai). 

12. EKGT kartu su Lietuvos savivaldybių seniūnų asociacija organizavo „2015 metais 

geriausiai tradicijas puoselėjusios etnografinio regiono seniūnijos“ konkursą (įgyvendinant 

Etnografinių regionų veiksmų planą (patvirtintą LRV nutarimu 2014 m. liepos 22 d. Nr. 745), kurio 

nominacijos bus įteiktos 2016 m. kovo mėn. 

13. EKGT ir regioninės tarybos padėjo įgyvendinti Aplinkos ministerijos inicijuotą 

Etnokultūrinius regionus atspindinčio kraštovaizdžio atrankos konkursą (nominacijos bus 

paskelbtos 2016 m. kovo mėn.; 

14. EKGT ir regioninės tarybos teikdamos metodinę ir organizacinę pagalbą padėjo 

Žemaitukų arklių augintojų asociacijai įgyvendinti istorinį žygį „Žemė-žmogus-žirgas“ apie Lietuvą 

žemaitukais žirgais, skirtą Etnografinių regionų metams, Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 25-

mečiui ir Mykolo Kleopo Oginskio 250-osioms metinėms paminėti, taip pat buvusiems 1935 m., 

1975 m. žygiams atminti. 
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5. LEIDINIAI 

1. EKGT informacinis leidinys (leidžiamas nuo 2001 m.) Etninė kultūra Nr. 9, Vilnius, 

2015, 200 p., ISSN 1648-6072 (leidinys apima 2009-2015 m. laikotarpį, kadangi nuo 2009 m. jis 

nebuvo spausdinamas dėl finansų stokos; 

2. EKGT kaip partneris prisidėjo rengiant leidinį Lietuvos etnografiniai regionai. Kaunas: 

Terra Publica, 2015, 240 p., ISBN 978-609-8090-74-1. 

3. EKGT ir LMTA bendras leidinys Regioniniai muzikinio folkloro tyrimai. Tezės / 

Regional Investigations of Musical Folklore. Abstracts. Vilnius, 2015, 64 p. 

 

6. BENDRADARBIAVIMAS SU VALSTYBĖS VALDYMO IR KITOMIS VALSTYBĖS 

INSTITUCIJOMIS, NEVYRIAUSYBINĖMIS ORGANIZACIJOMIS  

 

6.1. BENDRADARBIAVIMAS SU LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMU 

Seimo atstovavimas EKGT: Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto teikimu į EKGT 2013-

2017 m. kadencijai deleguotas Lietuvos mokslų akademijos tikrasis narys, Lietuvos edukologijos 

universiteto Istorijos fakulteto dekanas prof. dr. Eugenijus Jovaiša.  

EKGT 2015 m. teikė LR Seimui įvairius siūlymus: 

 dėl Lietuvos gyvenamųjų vietovių vardų išsaugojimo, konferencijos–forumo „Etninė 

kultūra Etnografinių regionų metais“, vykusios LR Seime 2014 m. gruodžio 12 d. rezoliucija (2015-

02-04 raštas Nr. S-15); 

 dėl Tautinio drabužio metų paskelbimo, konferencijos–forumo „Etninė kultūra 

Etnografinių regionų metais“, vykusios LR Seime 2014 m. gruodžio 12 d. rezoliucija (2015-02-11 

raštas Nr. S-23); 

 dėl etnologinės krypties specialybių studijų tęstinumo, konferencijos–forumo „Etninė 

kultūra Etnografinių regionų metais“, vykusios LR Seime 2014 m. gruodžio 12 d. rezoliucija (2015-

02-11 raštas Nr. S-24); 

 dėl Rasos (Joninių) šventės išsaugojimo“ konferencijos–forumo „Etninė kultūra 

etnografinių regionų metais“, vykusios LR Seime 2014 m. gruodžio 12 d., rezoliucija (2015-02-11 

raštas Nr. S-25); 

 dėl etnokultūrinio ugdymo įtraukimo į pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir 

perkvalifikavimo sistemą“, konferencijos–forumo „Etninė kultūra Etnografinių regionų metais“, 

vykusios LR Seime 2014 m. gruodžio 12 d. rezoliucija (2015-02-11 raštas Nr. S-26); 

  dėl Lietuvos administracinės reformos remiantis etnografinių regionų pagrindu, 

konferencijos–forumo „Etninė kultūra Etnografinių regionų metais“, vykusios LR Seime 2014 m. 

gruodžio 12 d. rezoliucija (2015-02-11 raštas Nr. S-27); 

 dėl Užgavėnių ir Sekminių įtraukimo į atmintinų dienų sąrašą, konferencijos–forumo 

„Etninė kultūra etnografinių regionų metais“, vykusios LR Seime 2014 m. gruodžio 12 d., 

rezoliucija (2015-02-11 raštas Nr. S-28); 

 dėl Etninės kultūros plėtros valstybinės programos (2015-03-31 raštas Nr. S-171); 
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 dėl Valstybės herbo, kitų herbų ir herbinių ženklų įstatymo pakeitimo įstatymo projekto 

(2015-04-30 raštas Nr. S-200); 

  dėl 2015–2016 ir 2017–2018 mokslo metų pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų 

bendrųjų ugdymo planų (2015-06-09 raštas Nr. S-223); 

 dėl Tautinio paveldo produktų įstatymo Nr. X-1207 naujos redakcijos projekto (2015-09-

22 raštas Nr. S-272; 2015-10-09 raštas Nr. S-282). 

2015-10-13 posėdyje EKGT nutarė kreiptis į LR Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros 

komitetą dėl audiovizualinių archyvų įstatymo rengimo inicijavimo, siūlyti iš suinteresuotų 

institucijų atstovų sudaryti darbo grupę įstatymo projektui parengti. 

2015 m. gruodžio 2–5 d. EKGT kartu su Lietuvos muzikos ir teatro akademija suorganizavo 

tarptautinę konferenciją „Regioniniai muzikinio folkloro tyrimai“, skirtą Etnografinių regionų 

metams. Šios konferencijos pirmoji diena vyko LR Seimo Konstitucijos salėje, atidaryme dalyvavo 

LR Seimo pirmininkė L. Graužinienė. 

 

Bendradarbiavimas su kitomis Seimui atskaitingomis institucijomis 

EKGT 2015-02-04 raštu Nr. S-15 „Dėl Lietuvos gyvenamųjų vietovių vardų išsaugojimo“ kreipėsi į 

Valstybinę lietuvių kalbos komisiją, informuodama apie priimtą konferencijos–forumo „Etninė 

kultūra Etnografinių regionų metais“, vykusios LR Seime 2014 m. gruodžio 12 d. rezoliuciją. 

Valstybinė lietuvių kalbos komisija siūlo nykstančius krašto vietovardžius išsaugoti gatvių, 

aikščių, kelių pavadinimuose. 

2015-03-10 posėdyje EKGT nutarė kreiptis į Lietuvos mokslo tarybą, prašant pateikti 

duomenis, kiek pagal Nacionalinės lituanistikos plėtros 2009-2015 m. programą buvo finansuota 

etnologinių tyrimų projektų, kiek projektų 2015 m. gavo finansavimą atsižvelgiant į Etnografinių 

regionų metų prioritetą, kiek etnokultūrinės srities mokslininkų yra projektus vertinusių ekspertų 

tarpe, taip pat organizuoti susitikimą su Lietuvos mokslo tarybos atstovais siekiant išsiaiškinti 

etnologinių tyrimų konkursinio programinio finansavimo perspektyvas. 

EKGT 2015-04-09 gautas raštas Nr. 23-1062 iš LR Vyriausybės, kuriame prašoma pagal 

kompetenciją išnagrinėti Valstybinės kultūros paveldo komisijos sprendimą dėl Lietuvos sporto 

paveldo apsaugos. EKGT raginama ir toliau puoselėti tradicinius sportinius žaidimus bei 

populiarinti juos mokymo ir ugdymo įstaigose. 

 

6.2. BENDRADARBIAVIMAS SU LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTŪRA 

EKGT 2015-02-11 rašte Nr. S-27 „Dėl Lietuvos administracinės reformos remiantis 

etnografinių regionų pagrindu“, adresuotame LR Prezidentei D. Grybauskaitei, pateikta 

konferencijos–forumo „Etninė kultūra Etnografinių regionų metais“, vykusios LR Seime 2014 m. 

gruodžio 12 d. rezoliucija. Raginama už regioninę politiką atsakingą valdžią nebeatidėliojant 

parengti ir įgyvendinti administracinę reformą Lietuvoje, kuri užtikrintų etnografinių regionų ir jų 

vardų išsaugojimą bei atsižvelgiant į etnografinius regionus patobulinti regioninės plėtros 

įgyvendinimą reglamentuojančius teisės aktus. 
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6.3. BENDRADARBIAVIMAS SU LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBE IR 

MINISTERIJOMIS  

Vyriausybės ir ministerijų atstovavimas EKGT: Ministras pirmininkas į EKGT sudėtį 2013-

2018 m. kadencijai delegavo 3 atstovus: KM Regionų kultūros skyriaus vyriausiąją specialistę Ireną 

Kezienę, ŠMM Bendro ugdymo ir profesinio mokymo departamento Neformalaus ugdymo ir 

švietimo pagalbos skyriaus vyresniąją specialistę Emiliją Bugailiškienę, AM Saugomų teritorijų ir 

kraštovaizdžio departamento direktorių Vidmantą Bezarą.  

2015 m. EKGT kreipėsi į LR Vyriausybę šiais klausimais: 

 Dėl Lietuvos gyvenamųjų vietovių vardų išsaugojimo, konferencijos–forumo „Etninė 

kultūra Etnografinių regionų metais“, vykusios LR Seime 2014 m. gruodžio 12 d. rezoliucija 

(EKGT 2015-02-04 raštas Nr. S-15); 

 Dėl Lietuvos administracinės reformos remiantis etnografinių regionų pagrindu, 

konferencijos–forumo „Etninė kultūra Etnografinių regionų metais“, vykusios LR Seime 2014 m. 

gruodžio 12 d. rezoliucija (EKGT 2015-02-11 raštas Nr. S-27); 

 Dėl Etninės kultūros plėtros valstybinės programos; siūloma Vyriausybei sudaryti naują 

darbo grupę Etninės kultūros plėtros 2015–2022 m. valstybinei programai parengti. Į šią darbo 

grupę siūloma įtraukti atstovus bent iš kelių ministerijų, susijusių su etninės kultūros plėtra. (EKGT 

2015-03-12 raštas Nr. S-163); 

 Dėl Lietuvos etninės kultūros svarbos Lietuvos švietime (EKGT 2015-06-16 raštas Nr. S-

237); 

 Dėl Etninės kultūros plėtros 2015–2018 metų veiksmų plano projekto (EKGT 2015-06-

19 raštas Nr. S-240); 

LR Vyriausybė kreipėsi į EKGT (2015-04-09 Nr. S-23-1062) dėl Valstybinės kultūros 

paveldo komisijos sprendimo „Dėl Lietuvos sporto paveldo apsaugos“. Tarybos atstovai dalyvavo 

LR Seimo Jaunimo ir sporto reikalų komisijos organizuotame posėdyje, sprendžiant Lietuvos sporto 

paveldo apsaugos klausimą. 

 

Bendradarbiavimas su Kultūros ministerija 

 

2015-01-27 posėdyje EKGT nutarė rekomenduoti Kultūros ministerijai rengti Etninės 

kultūros plėtros programos projektą, atsižvelgiant į Etnografinių regionų metų programą, skatinti 

greitesnį programos parengimą, kad savivaldybės galėtų pagal ją sudaryti savo lokalines programas. 

EKGT 2015-04-03 raštu Nr. S-172 „Dėl Etninės kultūros plėtros valstybinės programos“ 

pakartotinai kreipėsi į LR Kultūros ministeriją, kuriame Taryba neigiamai įvertino Etninės kultūros 

plėtros 2015–2017 m. veiksmų plano projektą ir paprašė paaiškinti, kodėl nebuvo įgyvendintas 

Kultūros ministro 2014 m. balandžio 17 d. įsakymas Nr. ĮV-296 parengti Etninės kultūros plėtros 

valstybinės 2015–2018 m. programos projektą. 

EKGT 2015-04-14 posėdyje nutarė atlikti išsamesnį tyrimą apie etninės kultūros konkursinį 

finansavimą iš valstybės biudžeto, kreiptis į Kultūros ministeriją ir Lietuvos kultūros tarybą, siūlant 

skirti didesnę konkursinio finansavimo kvotą etninės kultūros projektams, atsižvelgti į 

proporcingumo principą lyginant su kitomis kultūros sritimis, taip pat pagal regionus, tobulinti 

etninės kultūros projektams nustatytus vertinimo prioritetus, kriterijus ir balus, juos suderinant su 

numatomų finansuoti veiklų sąrašu. 

EKGT 2015-04-14 posėdyje nutarė siūlyti Kultūros ministerijai parengti Regionų kultūros 

plėtros 2011–2020 metų programos įgyvendinimo priemonių 2015–2020 m. planą, į jį įtraukiant 
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etninės kultūros plėtrą bendruomenėse, taip pat siūlyti, kad Lietuvos kaimo bendruomenių sąjungos 

atstovas būtų įtrauktas į valstybinės Etninės kultūros plėtros programos rengėjų darbo grupę. 

EKGT 2015-06-19 raštu Nr. S-239 „Dėl Etninės kultūros plėtros 2015–2018 metų veiksmų 

plano projekto“ kreipėsi į Kultūros ministeriją, pateikdama Veiksmų plano projekto vertinimą. 

 

 

Bendradarbiavimas su Švietimo ir mokslo ministerija  

 

EKGT 2015-02-11 rašte Nr. S-24 „Dėl etnologinės krypties specialybių studijų tęstinumo“, 

adresuotame Švietimo ir mokslo ministerijai, pateikta konferencijos–forumo „Etninė kultūra 

Etnografinių regionų metais“, vykusios LR Seime 2014 m. gruodžio 12 d. rezoliucija. 

EKGT 2015-02-11 rašte Nr. S-26 „Dėl etnokultūrinio ugdymo įtraukimo į pedagogų 

kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemą“, adresuotame LR Švietimo ir mokslo 

ministerijai, pateikta konferencijos–forumo „Etninė kultūra Etnografinių regionų metais“, vykusios 

LR Seime 2014 m. gruodžio 12 d. rezoliucija, kuria raginama įtraukti etninės kultūros ugdymą į 

pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemą.  

LR Švietimo ir mokslo ministerijos Mokymosi visą gyvenimą departamentas 2015-03-16 

rašte Nr. SR-1138 pritaria, kad Lietuvos mokyklose būtų skatinamas etninės kultūros ugdymas, kad 

mokytojams būtų sudarytos sąlygos ir galimybės tobulinti šios srities žinias ir kompetencijas. 

EKGT 2015-06-09 raštai Nr. S-222 ir Nr. S-223 „Dėl 2015–2016 ir 2017–2018 mokslo metų 

pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendrųjų ugdymo planų“, adresuoti LR Švietimo ir 

mokslo ministerijai, kuriuose atkreipiamas dėmesys, kad 2015–2016 ir 2017–2018 mokslo metų 

pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendruosiuose ugdymo planuose etninės kultūros 

ugdymas paminėtas vien ugdymo turinio integravimui skirtame skirsnyje, nurodant, kad Bendrąsias 

etnokultūrinio ugdymo programas tik rekomenduojama integruoti. Taip pat siūloma etnokultūrinio 

ugdymo globą pavesti ŠMM Bendrojo ugdymo departamento Pagrindinio ir vidurinio ugdymo 

skyriui, bei Bendruosius ugdymo planus tvirtinti ketverių, o ne dviejų metų laikotarpiui. 

EKGT 2015-06-15 rašte Nr. S-234 „Dėl 2015–2016 ir 2017–2018 mokslo metų pagrindinio ir 

vidurinio ugdymo programų bendrųjų ugdymo planų“, adresuotame LR Švietimo ir mokslo 

ministerijai pateikti Tarybos siūlymai dėl 2015–2018 m. bendrųjų ugdymo planų tobulinimo, 

atsižvelgiant į Bendrąsias etnokultūrinio ugdymo programas. 

EKGT pirmininkas V. Jocys dalyvavo Švietimo ir mokslo ministerijos sudarytos darbo grupės 

veikloje, skirtoje Sveikatos ugdymo bendrosios programos, integruojant Rengimo šeimai ir 

lytiškumo ugdymo programą, projektui parengti. 

 

Bendradarbiavimas su Žemės ūkio ministerija  

  

2015-02-10 posėdyje EKGT nutarė deleguoti EKGT narius ir EKGT pirmininko 

pavaduotoją V. Tumėną į susitikimą su LR žemės ūkio ministre Virginija Baltraitiene dėl Tautinio 

paveldo produktų įstatymo keitimo projekto tobulinimo; 

2015-04-14 posėdyje EKGT nutarė kreiptis į Žemės ūkio ministeriją, prašant paskatinti 

Vietos veiklos grupes etninės kultūros plėtros priemones įtraukti į rengiamas naujas „Leader“ 

programos strategijas; 

EKGT 2015-10-09 raštas Nr. S-282 „Dėl Tautinio paveldo produktų įstatymo Nr. X-1207 

naujos redakcijos projekto“, adresuotas LR Žemės ūkio ministerijai, kuriame po Tautinio paveldo 

produktų įstatymo Nr. X-1207 naujos redakcijos projekto svarstymo 2015-10-07 LR Seimo kaimo 

reikalų komitete patikslina siūlymus dėl projekto tobulinimo.  
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6.4. BENDRADARBIAVIMAS SU KITOMIS VALSTYBĖS INSTITUCIJOMIS IR 

SAVIVALDYBĖMIS 

 

Bendradarbiavimas su Lietuvos nacionaline UNESCO komisija 

 

EKGT 2015-02-04 rašte Nr. S-15 „Dėl Lietuvos gyvenamųjų vietovių vardų išsaugojimo“ 

Lietuvos nacionalinei UNESCO komisijai pateikė konferencijos–forumo „Etninė kultūra 

Etnografinių regionų metais“, vykusios LR Seime 2014 m. gruodžio 12 d. rezoliuciją dėl 

vietovardžių pavadinimų išsaugojimo. 

2015-02-26 gautas atsakymas iš Lietuvos nacionalinės UNESCO  komisijos, kad 

gyvenamųjų vietovių vardai nėra priskirtini Nematerialaus kultūros paveldo apsaugos 

konvencijos objektams, tačiau yra vertinga istorinio, kultūrinio ir lingvistinio paveldo dalis.  

Lietuvos nacionalinė UNESCO komisija kreipėsi į EKGT (2015-04-30 Nr. 4S-111), prašant 

sudaryti sąlygas Tarybos vyresniajai specialistei Sigitai Dacienei dalyvauti pasaulio 

lituanistinių mokyklų sąskrydyje „Draugystės tiltas“ (Norvegijoje), kuriame ji vedė tradicinės 

kultūros mokymus „Kukutynė“. 2015 m. gegužės 28 d. – birželio 2 d. S. Dacienė dalyvavo 

Bergeno lietuvių bendruomenės renginyje.   

2015-11-05 EKGT pirmininkas V. Jocys ir vyr. specialistė D. Urbanavičienė dalyvavo 

Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos organizuotoje diskusijoje „Audiobibliotekos 

skaitmeniniame amžiuje: Lietuvos garsinio kultūros paveldo saugojimas ir prieinamumo vartotojams 

plėtros perspektyvos“. 

 

Bendradarbiavimas su Lietuvos radiju ir televizija (LRT)  

bei kitomis žiniasklaidos institucijomis 

 

EKGT teikė LRT vadovybei siūlymus dėl etninės kultūros renginių transliavimo per LRT 

2015 metais“ (2015-02-25 raštas Nr. S-152). 

EKGT iniciatyva Lietuvos televizijoje visą vasario mėnesį vyko informacinė sklaida apie 

Etnografinių regionų metus: laidoje “Labas rytas” kiekvieną darbo dieną žiūrovams buvo 

užduodamas su etnine kultūra susijęs klausimas, teisingai atsakiusiems buvo įteikiami prizai. 

2015-04-14 posėdyje EKGT nutarė siūlyti LRTK pasirašyti LRTK ir EKGT 

bendradarbiavimo sutartį dėl nominacijos už etninės kultūros sklaidą teikimo „Pragiedrulių“ 

konkurse, parengti konkurso, skirto regioninių laidų ir filmų apie etninę kultūrą kūrėjams, nuostatus 

ir siūlyti kiekvienai EKGT regioninei tarybai sudaryti regiono komisiją, kuri vertintų regioninių 

televizijų laidų ir filmų apie etninę kultūrą kūrėjų paraiškas, skirtų nominacijas. 

EKGT kreipėsi (2015-08-10 raštas Nr. S-240) į Lietuvos radijo ir televizijos generalinį 

direktorių A. Siaurusevičių dėl žygio žemaitukų žirgais aplink Lietuvą viešinimo per Lietuvos 

radiją ir televiziją. 

2015-09-15 posėdyje EKGT nutarė inicijuoti regionų kultūrinių leidinių parodas šalies 

bibliotekose, skatinti regionines tarybas bendradarbiauti su vietos žiniasklaida, siekiant sklaidos 

etninės kultūros srityje ir informuoti apie Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondo galimybes 

tokių leidinių finansavimui, pritarti Spaudos, radijo ir televizijos fondo įstatų pataisoms dėl užsienio 

lietuvių žiniasklaidos finansavimo. 
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Bendradarbiavimas su valstybiniais fondais  

 

EKGT kreipėsi (2015-05-13 raštas Nr. S-211) į Lietuvos kultūros tarybą „Dėl etninės 

kultūros projektų finansavimo ir atitikties Lietuvos kultūros tarybai keliamiems reikalavimams“. 

Pateiktas LKT pirmojo finansavimo konkurso etapo rezultatų palyginimas pagal etninės kultūros ir 

kitas sritis, Taryba siūlo padidinti etninei kultūrai ir tautodailei skiriamą finansavimą iki 15%, 

patobulinti šiai sričiai taikomus projektų vertinimo prioritetus ir kriterijus, kad jie atitiktų etninės 

kultūros specifiką ir numatomas finansuoti veiklas, įtraukti į projektų vertinimą daugiau 

kvalifikuotų etninės kultūros ekspertų. Lietuvos kultūros taryba 2015-06-22 atsakomajame rašte Nr. 

S-206 informavo, kad siekiant tobulinti 2015 m. finansavimo modelį, sudaryta darbo grupė, 

rengianti 2016 m. finansavimo modelį, darbo grupė planuoja peržiūrėti ir projektų vertinimo 

kriterijus bei prioritetus. LKT siūlo etninės kultūros srities profesionalius atstovus teikti paraiškas ir 

dalyvauti kultūros ir meno sričių ekspertų atrankoje. 

EKGT 2015 m. teikė kelias rekomendacijas Lietuvos kultūros tarybai: 

  dėl Lietuvos tautodailininkų sąjungos organizuojamo seminaro „Tautodailės privačių 

kolekcijų dabartis ir perspektyvos Lietuvoje (2015-02-20 raštas Nr. S-105);  

 dėl kaimo bendruomenės „Dautarai“ projekto „Atgaivinkime Šiaurės vakarų Lietuvos 

pasienio piliakalnius“ (2015-10-16 raštas Nr. S-287); 

 dėl kaimo bendruomenės „Dautarai“ projekto „Susimąsčiusio Rūpintojėlio paieškos medyje, 

akmenyje, skulptūroje ir žodyje“ (2015-10-16 raštas Nr. S-288). 

Taryba pateikė kandidatų į Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondą ekspertų sąrašą (2015-

08-20 raštas Nr. S-244).  

 

Bendradarbiavimas su mokslo ir studijų institucijomis 

 Mokslo ir studijų institucijų atstovavimas EKGT: savo atstovus į EKGT sudėtį 2013-2017 m. 

kadencijai delegavo Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas (dr. A. Žičkienę), Lietuvos istorijos 

institutas (dr. R. Paukštytę-Šaknienę), Lietuvos universitetų rektorių konferencija (dr. T. Račiūnaitę 

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

 Mokslo ir studijų institucijų atstovavimas regioninėse tarybose: Klaipėdos universitetas 

delegavo L. Motuzienę, Baltijos regiono istorijos ir archelogijos institutas – doc. dr. S. Pocytę į 

Mažosios Lietuvos tarybą, Šiaulių universitetas delegavo doc. dr. J. Pabrėžą, Klaipėdos 

universitetas – doc. R. Vildžiūnienę  – į Žemaitijos tarybą, Lietuvių literatūros ir tautosakos 

institutas – L. Leparskienė – į Dzūkijos tarybą. 

 EKGT 2015 m. bendradarbiavo su mokslo ir studijų institucijomis šiais klausimais: 

 su Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija dėl darbo grupės sudarymo 

bendradarbiavimo sutarties gairėms aptarti, siekiant išanalizuoti etninės kultūros įtraukimo į kariūnų 

renginius ir neformalųjį ugdymą galimybes (2015-03-10); 

 „Dėl etnologinės krypties specialybių studijų tęstinumo“ rezoliucijos ir Švietimo ir mokslo 

ministerijos atsakymo į rezoliuciją supažindinimo aukštąsias mokyklas (2015-03-10); 

  dėl konferencijos „Etninė kultūra šiuolaikinių kultūros pavidalų fone“ surengimo kartu su 

Vilniaus dailės akademija Panemunėje, Jurbarko r. (2015-09-23); 

 dėl tarptautinės konferencijos „Regioniniai muzikinio folkloro tyrimai“, skirtos 

Etnografinių regionų metams surengimo kartu su Lietuvos muzikos ir teatro akademija (2015 m. 

gruodžio 2–5 d.); 
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  dėl Tautinio drabužio metų paskelbimo kreiptąsi į Aleksandro Stulginskio universitetą, 

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

socialinės naudos (2015-12-14 raštas Nr. S-353). 

Bendradarbiavimas su ugdymo įstaigomis 

Ugdymo įstaigų atstovai regioninėse tarybose: į Aukštaitijos tarybą savo atstovą (R. Kežienė) 

delegavo Kupiškio r. Šepetos Almos Adamkienės pagrindinė mokykla;  į Dzūkijos (Dainavos) 

tarybą – Alytaus dailiųjų amatų mokykla (E. Liškevičienė, E. Ruplėnaitė), Alytaus lopšelis-darželis 

„Volungėlė“ (A. Plytninkaitė, V. Žitkauskienė).  

EKGT kreipėsi į Kauno S. Dariaus ir S. Girėno gimnazijos direktorę I. Kašienę „Dėl etninės 

kultūros dalyko tęstinumo Kauno S. Dariaus ir S. Girėno gimnazijoje, prašydama nenutraukti 

pradėto pažangaus etnokultūrinio modelio, kuris ženkliai prisideda prie jaunimo tautinės savimonės 

ir patriotizmo puoselėjimo, tradicinių vertybių išsaugojimo ateinančioms kartoms (2015-06-12 

raštas Nr. S-233). 

EKGT dalyvavo Šiaulių dailės mokyklos ir kitų organizatorių rengto Respublikinio mokinių 

piešinių konkurso „Langas į Lietuvą“, skirto Etnografinių regionų metams pažymėti, nuostatų 

rengime ir vertinime. 2015-07-09 EKGT pirmininkas V. Jocys dalyvavo įteikiant prizus ir padėkos 

raštus.  

Bendradarbiavimas su kultūros įstaigomis 

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

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

Bernotaitę-Beliauskienę). 

Kultūros įstaigų atstovavimas regioninėse tarybose: 

 į Aukštaitijos tarybą savo atstovus delegavo Kupiškio etnografijos muziejus (V. 

Aleknienė), Kauno r. Ramučių kultūros centras (J. Balnytė), Jonavos krašto muziejus (R. Libienė), 

Nalšios muziejus (V. Balčiūnienė), Ukmergės kultūros centras (V. Mulevičiūtė-Sabaliauskienė), 

Pasvalio krašto muziejus (V. Povilionienė), Kupiškio kultūros centras (A. Pustovaitienė), Molėtų 

krašto muziejus (J. Vaiškūnas), Panevėžio kraštotyros muziejus (L. Vilienė), Zarasų kultūros 

centras (R. Vitaitė); 

 į Dzūkijos (Dainavos) tarybą savo atstovus delegavo Druskininkų kultūros centras (L. 

Balčiūnienė), Trakų kultūros rūmai (D. Mockevičienė), Varėnos kultūros centras (V. 

Naruševičiūtė),  Lazdijų krašto muziejus (D. Pledienė); 

 į Mažosios Lietuvos tarybą savo atstovus delegavo Klaipėdos m. savivaldybės etnokultūros 

centras (N. Sliužinskienė, V. Mataitienė), Pagėgių savivaldybės Kultūros centras (A. Mikšienė), 

Pagėgių savivaldybės M. Jankaus muziejus (L. Burzdžiuvienė), Nidos kultūros ir turizmo 

informacijos centras „Agila“ (A. Buržinskienė), Klaipėdos m. savivaldybės Mažosios Lietuvos 

istorijos muziejus (Z. Genienė), Jurbarko krašto kultūros centras (A. Griškus), Klaipėdos r. 

savivaldybės Dovilų etninės kultūros centras (L. Kerpienė), Šilutės r. savivaldybės Salos 

etnokultūros ir informacijos centras (B. Servienė); 

 į Suvalkijos (Sūduvos) tarybą – Marijampolės laisvalaikio ir užimtumo centras (E. 

Alenskaitė), Patašinės laisvalaikio centras (N. Černevičienė), Kalvarijos savivaldybės kultūros 

centras (R. Januškienė),  Prienų krašto muziejus (E. Juodsnukytė), VšĮ „Raudondvario dvaras“ 

Kauno rajono muziejus (Z. Kalesinskas), Kalvarijos savivaldybės viešoji biblioteka (A. 

Jankeliūnienė), Vilkaviškio krašto muziejus (A. Mickeviečienė), Vilkaviškio kultūros centras (N. 

Skinkienė), Kazlų Rūdos Kultūros centras (Ž. Šilingienė), Zanavykų muziejus (R. Vasaitienė), 

Lietuvos nacionalinio muziejaus padalinio J. Basanavičiaus gimtinė (R. Vasiliauskienė), Prienų 

kultūros ir laisvalaikio centras (D. Zagurskienė); 

 į Žemaitijos tarybą delegavo – Kelmės kultūros centras (A. Arlauskas), Rietavo kultūros 

centras (B. Gedminaitė), Tauragės kultūros centras (V. Girdžiuvienė), Eržvilko kultūros centras (L. 
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Lukošienė), Telšių rajono savivaldybės kultūros centras (R. Macijauskienė), Šiaulių kultūros 

centras (D. Martinaitienė), Šiaulių „Aušros“ muziejus (S. Milvidienė), Žemaičių dailės muziejus (J. 

Skurdauskienė). 

EKGT kreipėsi į Klaipėdos r. savivaldybės tarybą susirūpinusi dėl Dovilų etninės kultūros 

centro pastato kritinės būklės ir kad ši problema iki šiol nesprendžiama (2015-02-23 raštas Nr. S-

150). 

2015-05-06 – 08  EKGT pirmininkas V. Jocys ir Tarybos specialistai, EKGT ir regioninių 

tarybų nariai dalyvavo LLKC organizuojamame etninės kultūros specialistų seminare „Regiono, 

krašto, vietos kultūrinė tapatybė: pasireiškimų ir sąveikų klausimai“ Rokiškyje. 

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

edukaciniais klausimais.  

 

 

Bendradarbiavimas su nacionaliniais ir regioniniais parkais 

Nacionalinių ir regioninių parkų atstovavimas regioninėse tarybose: savo atstovus 

Aukštaitijos taryboje turi Aukštaitijos nacionalinio parko ir Labanoro regioninio parko  direkcija (S. 

Mudinienė), Dzūkijos (Dainavos) taryboje – turi Dzūkijos nacionalinis parkas ir Čepkelių 

valstybinis gamtinis rezervatas (V. Pugačiauskienė); Mažosios Lietuvos – Rambyno regioninio 

parkas (G. Skipitienė); Žemaitijos – Žemaitijos nacionalinis parkas (A. Kuprelytė),  Varnių 

regioninis parkas (L. Šedvilas). 

EKGT pirmininkas 2015-03-20 dalyvavo Pasaulinės žemės dienos renginyje „Žemė kėlė 

žolę“, skirtą Etnografinių regionų metams, Aukštadvario regioniniame parke. Renginyje atspinėtos 

baltiškosios tradicijos, susijusios su Pavasario lygiadieniu.  

 

Bendradarbiavimas su savivaldybėmis 

 Savivaldybių atstovavimas regioninėse tarybose: savo atstovus yra delegavę dauguma 

Lietuvos rajonų ir miestų savivaldybių (35).  

EKGT kreipėsi į Vilniaus miesto savivaldybę, rekomenduojant Kaziuko mugėje atspindėti 

Etnografinių regionų metus, įsteigti nuolatinę Kaziuko mugės organizavimo tarybą (į kurią įeitų 

EKGT atstovas) ir patvirtinti Vilniaus etninės kultūros centrą kaip nuolatinį Kaziuko mugės 

kultūrinės programos organizatorių, taip pat paisteirauti dėl galimybės sertifikuoti dalį Kaziuko 

mugės, atitinkančios etninės kultūros paveldo reikalavimus (2015-02-04 raštas Nr. S-12). 2015-04-

09 gautas atsakymas iš Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto 

departamento, kuriame informuojama, jog  nuspręsta atsisakyti sumanymo sertifikuoti dalį Kaziuko 

mugės. 

Mažosios Lietuvos regioninė taryba kreipėsi į visas  Mažosios Lietuvos regiono savivaldybes 

dėl Mažosios Lietuvos (Klaipėdos krašto) regiono heraldikos (2015-02-08). 

EKGT bendradarbiavo su Rietavo savivaldybe, organizuojant 2015-07-03 pėsčiųjų žygį 

„Žemaitijos piliakalniais ir kulgrindomis“, skirtą Etnografinių regionų metams bei Mykolo Kleopo 

Oginskio 250-osioms metinėms paminėti. 

EKGT kreipėsi į Alytaus miesto savivaldybę, siekiant glaudesnio Alytaus miesto ir etninių 

žemių lietuvių bendradarbiavimo švietimo ir kultūros srityse (2015-05-25 raštas Nr. S-215). 

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

buvusios direktorės Nidos Lungienės kompetencijos, tikėdamasi, kad bus atsižvelgta į ilgametės ir 

kompetetingos darbuotojos patirtį, o iškilę darbinių santykių nesklandumai bus išspręsti, 

atsižvelgiant į rajono ir Aukštaitijos bei visos Lietuvos etninės kultūros naudą (2015-06-01 raštas 

Nr. S-218). 
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EKGT išreiškė susirūpinimą  Kauno miesto savivaldybei dėl etninės kultūros dalyko 

tęstinumo Kauno S. Dariaus ir S. Girėno gimnazijoje (2015-06-12 raštas Nr. S-233). 

EKGT kreipėsi į Vilniaus miesto savivaldybę, siūlant paieškoti galimybių, kaip puoselėti 

lietuviškas tradicijas per svarbiausias kalendorines šventes Vilniuje, kaip jas praturtinti per 

šimtmečius sukauptais mūsų tautos lobiais. Pateikiami rekomenduojamų liaudies dainų ir 

instrumentinės muzikos garso įrašų, lietuvių liaudies pasakų rinkinių, įvairaus žanro muzikos 

kūrinių sąrašai (2015-12-17 raštas Nr. S-354).  

 

6.5. BENDRADARBIAVIMAS SU NEVYRIAUSYBINĖMIS ORGANIZACIJOMIS 

 

Nevyriausybinių organizacijų atstovavimas EKGT: savo atstovus į EKGT sudėtį 2013-2017 

m. kadencijai delegavo Lietuvių etninės kultūros draugija (V. Tumėną), Lietuvos kraštotyros 

draugija (J. Šorį), Lietuvos meno kūrėjų asociacija (A. Sakalauską ir  A. E. Paslaitį), Lietuvos 

ramuvų sąjunga (N. Balčiūnienę).  

Nevyriausybinių organizacijų atstovavimas regioninėse tarybose:  

 į Aukštaitijos tarybą savo atstovus delegavo Lietuvos tautodailininkų sąjungos Panevėžio 

skyrius, Sėlių kultūros bendrija „Sėla“, Rytų aukštaičių sambūris;  

 į Dzūkijos (Dainavos) tarybą savo atstovus delegavo Lietuvos tautodailininkų sąjungos 

Dzūkijos skyrius, Lietuvos fotomenininkų sąjunga, Lietuvių etninės kultūros draugijos Kauno 

teritorinis padalinys;   

 į Mažosios Lietuvos tarybą savo atstovus delegavo lietuvininkų bendrija „Mažoji Lietuva“, 

Šilutės kraštotyros draugija; 

 į Suvalkijos (Sūduvos) tarybą savo atstovus delegavo Lietuvos tautodailininkų sąjungos 

Kauno bendrija, Šakių r. tautodailininkų bendrija „Dailius“, Kazlų Rūdos literatų klubas „Versmė“, 

Sūduvos krašto mokslo, istorijos ir kultūros draugija, bendruomenė „Virbalio vartai“, liaudies 

menininkų klubas „Mūza“; 

 į Žemaitijos tarybą savo atstovus delegavo Lietuvos tautodailininkų sąjungos Šiaulių 

skyrius, Šilalės kraštiečių draugija. 

Papildomai EKGT regioninės tarybos bendradarbiavo ir su kitomis nevyriausybinėmis 

organizacijomis, veikiančiomis etnografiniame regione. 

EKGT kreipėsi į Trakų krašto kultūros ir amatų asociaciją, rekomenduojant prekybinių vietų 

įrengimą ir sutvarkymą teritorijoje šalia Trakų tradicinio amatų centro (2015-04-15 raštas Nr. S-

189). 

EKGT kartu su Pėsčiųjų žygių asociacija organizavo 2015-07-03 pėsčiųjų žygį „Žemaitijos 

piliakalniais ir kulgrindomis“ ir seminarą „Asmenybės ir etnokultūriniai regionai“, skirtą 

Etnografinių regionų metams bei Mykolo Kleopo Oginskio 250-osioms metinėms paminėti. 

EKGT, bendradarbiaudama su VšĮ „Fortus vita“, dalyvavo žurnalo „Kelionės ir pramogos“ 

kelionių konkurse „Pažink etnografinius regionus“ arba „Pažink etnografinę Lietuvą“, sudarant 

maršrutus kiekviename etnografiniame regione po 10 lankytinų vietų, kurios labiausiai atspindi 

kiekvieno regiono ypatumus. Pasiūlyti maršrutai atspausdinti žurnale „Kelionės ir pramogos“ 2015 

m. liepos – rugpjūčio mėn. Nr. 167. 

EKGT padėjo Žemaitukų arklių augintojų asociacijai suorganizuoti istorinį žygį žemaitukų 

žirgais apie Lietuvą – „Žemė-žmogus-žirgas“, kuris buvo skiriamas Etnografinių regionų metams, 

Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 25-mečiui ir Mykolo Kleopo Oginskio 250-osioms metinėms 
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paminėti, taip pat buvusiems 1935 m., 1975 m. žygiams atminti. Buvo aplankyti visi Lietuvos 

etnografiniai regionai, taip parodant pagarbą kiekvieno regiono kultūriniam ir istoriniam palikimui. 

 

6.6. TARPTAUTINIS BENDRADARBIAVIMAS 

 

EKGT vyresnioji specialistė Žemaitijos regionui Sigita Dacienė dalyvavo 2015 m. 

gegužės 28 d. – birželio 2 d. pasaulio lituanistinių mokyklų sąskrydyje „Draugystės tiltas“  

(Norvegijoje, Bergene), kuriame ji vedė tradicinės kultūros mokymus lietuviams iš Airijos, 

Islandijos, Jungtinės Karalystės, Norvegijos, Švedijos, Vokietijos ir Lietuvos (iš viso buvo apie 

200).  

2015-06-06 Taryboje įvyko pasitarimas su Latvijos pedagogais dėl bendradarbiavimo 

etnokultūrinio ugdymo plėtros klausimais, kuriame buvo aptarta etninės kultūros ugdymo 

plėtros patirtis Latvijoje ir Lietuvoje. Pateikta Latvijos atstovams išsami informacija apie 

pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrąsias etninės kultūros ugdymo programas, etnokultūrinio 

ugdymo patirtį Nacionalinėje M. K. Čiurlionio meno mokykloje, metodines priemones. Nutarta 

siekti bendradarbiavimo tarp EKGT ir Latvijos institucijų, formuojančių švietimo politiką.    

2015 m. gruodžio 2–5 d. EKGT kartu su Lietuvos muzikos ir teatro akademija surengė 

tarptautinę konferenciją „Regioniniai muzikinio folkloro tyrimai“, skirtą Etnografinių regionų 

metams. Konferencijoje dalyvavo pranešėjai ne tik iš Lietuvos, bet ir iš Estijos, Vengrijos, Gruzijos, 

Baltarusijos, Rusijos, Ukrainos, Austrijos, Lenkijos.  

2015 m. gruodžio 15 d. EKGT vyresnioji specialistė N. Balčiūnienė dalyvavo susitikime su 

Punsko lietuviais, LR Ambasadoriumi Š. Adomavičiumi, Garbės konsulu V. Stankevičiumi ir 

Užsienio reikalų ministerijos darbuotojais. Posėdžio metu išsakytas EKGT rūpestis dėl etninių 

lietuvių žemių bei vietos lietuvių etninės kultūros plėtros, kartu su svečiais lankytasi Punsko Kovo 

11-osios licėjuje bei S. Dariaus ir S. Girėno mokykloje, dalyvauta pokalbyje su Lenkijos lietuvių 

etninės kultūros draugijos (LLEKD) aktyvu, susipažinta LLEKD tautodailės amatų dirbtuvių 

„Šimtavirvis“ veikla.  
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II. EKGT PADALINIŲ – REGIONINIŲ TARYBŲ – VEIKLA 2015 M. 

 

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

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

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

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

savimonę. Regioninės tarybos vadovaujasi Regioninių etninės kultūros globos tarybų bendraisiais 

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

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

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

eksperto ir patarėjo vaidmenį sprendžiant strateginius etninės kultūros plėtotės ir politikos 

klausimus regionuose, teikia EKGT informaciją, išvadas ir pasiūlymus, užtikrina EKGT priimtų 

sprendimų įgyvendinimą bei padeda prižiūrėti ir koordinuoti etninės kultūros valstybinę globą 

vykdančių institucijų veiklą regione, taip pat padeda savivaldos institucijoms spręsti etninės 

kultūros globos regionuose klausimus.  

Regioninių tarybų veiklą koordinuoja EKGT sekretoriato darbuotojai (po 1 etatą kiekvienai 

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

visuomeniniais pagrindais.  

2015 m. baigėsi regioninių tarybų narių kadencija, naujos sudėties regioninės tarybos buvo 

EKGT patvirtintos kovo 10 d. ir balandžio 14 d.  Suvalkijos (Sūduvos) taryba pirmininke išsirinko 

Rimą Vasaitienę, jos pavaduotoja – Eglę Alenskaitę. Aukštaitijos taryba gegužės 6 d. pirmininkės 

pareigas patikėjo toliau eiti Zitai Mackevičienei, jo pavaduotojais patvirtino Petrą Blaževičių 

(regionų klausimais), Kęstutį Stadalnyką (švietimo ir ugdymo klausimais), Joną Vaiškūną 

(žiniasklaidos klausimais), Almą Pustovaitienę (folkloro klausimais), Violetą Balčiūnienę (muziejų 

etninės veiklos klausimais). Dzūkijos (Dainavos) taryba perrinko pirmininke Onutę Drobelienę, jos 

pavaduotojais patvirtino I. Šedienę, A. Plitnikaitę ir A. Juškevičių. Žemaitijos taryba perrinko 

pirmininke Rūtą Vildžiūnienę, jos pavaduotojais išrinko Juozą Pabrėžą, Ritą Macijauskienę ir 

Aldoną Kuprelytę. Mažosios Lietuvos taryba išsirinko pirmininke Vilmą Griškevičienę. 

Kadencijų kaita šiek tiek sutrikdė kai kurių regioninių tarybų veiklą, todėl ne visos surengė po 

4 posėdžius per metus, kaip numatyta Regioninių etninės kultūros globos tarybų bendruosiuose 

nuostatuose. Suvalkijos (Sūduvos) tarybos posėdžiai vyko: 1) sausio 19 d. Zanavykų muziejuje 

Šakių rajone, 2) kovo 27 d. Marijampolėje, 3) rugsėjo 10 d. Marijampolėje, 4) lapkričio 17 d. 

Raudondvario dvare (Kauno r.); Žemaitijos tarybos posėdžiai vyko: 1) sausio 26 d. nuotoliniu būdu, 

2) vasario 25 d. Plateliuose (Plungės r.), 3) gegužės 19 d. Upynoje (Šilalės r.), 4) gruodžio 3 d. 

Mosėdyje (Skuodo r.); Dzūkijos (Dainavos) tarybos posėdžiai vyko: 1) 2015 m. gegužės 8 d. 

Medininkuose, 2) liepos 10 d. Veisiejuose, 3) lapkričio 17 d. nuotoliniu būdu, 4) gruodžio 8 d. 

Vilniuje; Aukštaitijos tarybos posėdžiai vyko: 1) gegužės 6 d. Rokiškyje, 2) spalio 21 d. Joniškyje, 

3) gruodžio 15 d. nuotoliniu būdu; Mažosios Lietuvos taryba surengė tik 2 posėdžius: 1) gegužės 14 

d. Šilutėje; 2) spalio 26 d. Klaipėdoje. Iš viso buvo surengta 17 regioninių tarybų posėdžių, iš kurių 

3 – nuotoliniu būdu (regioninių tarybų protokolų santraukas žr. 6 priede). 2015 m. rugsėjo 23 d. 

Panemunėje įvyko bendras EKGT, regioninių tarybų ir EKGT sekretoriato specialistų regionuose 

posėdis, skirtas regioninių tarybų veiklos koordinavimo, perspektyvų ir problemų aptarimui.  

Toliau pateikiama regioninių tarybų veiklos 2015 m. rezultatų apžvalga pagal EKGT ir 

regioninių tarybų 2015 m. veiklos planuose numatytas kryptis. 

 

 

 

 



51 

 

Regiono etninio savitumo puoselėjimas 

 

Visos regioninės tarybos prisidėjo prie Etnografinių regionų metų 2015-aisiais įgyvendinimo, 

kaupė duomenis iš savivaldybių apie būsimus renginius savo regione ir teikė juos etnorenginių 

gidui pagal atskirus regionus sudaryti (gidas paskelbtas LR Seimo elektroninėje svetainėje), 

dalyvavo atrenkant regioną reprezentuojančius atstovus (folkloro ansamblius, amatininkus ir kt.) 

Etnografinių metų atidarymo renginiams sausio 19-24 dienomis, iš kurių reportažus transliavo LRT 

„Laba diena“ ir „Panorama“ laidose. Visos regioninės tarybos aktyviai dalyvavo rengiant ir 

Etnografinių regionų metų baigiamąjį renginį Vilniaus rotušėje gruodžio 8 d., kurį surengė EKGT. 

Regioninės tarybos buvo pasitelktos pagal Etnografinių regionų metų įgyvendinimo planą EKGT 

surengiant konkursą „2015 m. geriausiai tradicijas puoselėjusi etnografinio regiono seniūnija”, taip 

pat teikiant paraiškas Aplinkos ministerijos organizuotam Etnokultūrinius regionus atspindinčio 

kraštovaizdžio konkursui, teikiant konsultacijas ir organizuojant šventes etnografiniuose regionuose 

pasitinkant istorinio žygio „Žemė – žmogus – žirgas“ žemaitukais apie Lietuvą dalyvius (šis žygis 

buvo skirtas Etnografinių regionų metams). Siekiant pakelti regioninės savimonės ir savivertės 

prestižą, kai kurios regioninės tarybos (Suvalkijos/Sūduvos ir Mažosios Lietuvos) organizavo 

trūkstamų regiono heraldikos simbolių kūrimą, svarstė regiono pavadinimo klausimą 

(Suvalkijos/Sūduvos ir Dzūkijos/Dainavos tarybos).  

Žemaitijos taryba surengė Etnografinių regionų metų atidarymą Žemaitijos regione sausio 

mėn. 19 d. Žemaičių muziejuje „Alka“. Žemaitijos tarybos iniciatyva įvyko du renginiai, skirti 

žemaičių Užgavėnių tradicijų puoselėjimui: sausio 27-28 d. Telšių Žemaitės dramos teatro kolonų 

salėje vyko kultūros ir švietimo darbuotojams skirtas teorinis-praktinis seminaras „Užgavėnės, 

personažai ir kaukės“, o vasario 25 d. Platelių dvaro svirne – konferencija „Užgavėnės Žemaitijoje“.  

Šakių kultūros centro administracijos prašymu, Žemaitijos taryba tarpininkavo Lietuvos 

tautodailininkų sąjungos Telšių skyriui organizuojant šventę „Žemaitijos regiono diena. Žemaitē 

kėitė y“, skirtą Etnografinių regionų metams, kuri vyko balandžio mėn. 11 d. Šakių kultūros centre.  

Žemaitijos taryba jau antri metai rengia labiausiai nusipelniusių Žemaitijos regiono etninės 

kultūros puoselėtojų pagerbimo šventę: kandidatai gauti 2015 m. apdovanojimus buvo apsvarstyti  

Žemaitijos tarybos posėdyje vasario mėn. 25 d., o nominacijų įteikimo šventė įvyko spalio mėn. 2 

d. Telšių Žemaitės dramos teatre. Spalio 2 d. Žemaitijos taryba organizavo konferenciją 

„Regioniškumas ir tradicija dabarties kultūros kontekste“, skirtą Etnografinių regionų metams 

(konferenciją vedė Žemaitijos tarybos pirmininkė R. Vildžiūnienė).  

Organizuojant LR Aplinkos ministerijos rengiamo Etnokultūrinius regionus atspindinčio 

kraštovaizdžio konkursą, Žemaitijos taryba sudarė paraiškų vertinimo komisiją iš Žemaitijos 

tarybos narių ir architektų, kuri pateikė Aplinkos ministerijos vertinimo antrajam etapui 10 

paraiškų.  

Žemaitijos taryba organizavo Žemaitijos regiono pristatymą EKGT 15-os metų jubiliejaus ir 

Etnografinių regionų metų užbaigimo šventėje gruodžio mėn. 8 d. Vilniaus Rotušėje, pateikė 

apdovanojimams Žemaitijos regiono žmonių sąrašą. Žemaitijos tarybos specialistė S. Dacienė 

prisidėjo organizuojant Etnografinių regionų metams skirtą Lietuvos saugomų teritorijų renginį 

,,Lietuvos regionų spalvos“, vykusį rugpjūčio mėn. 21 d. Plateliuose (šventę stebėjo Žemaitijos 

tarybos pirmininkė R. Vildžiūnienė, kiti regioninės tarybos nariai). S. Dacienė prisidėjo prie 

Žemaičių kultūros draugijos iniciatyvos sukurti paminklą, skirtą Durbės mūšio 755- ųjų metinių 

paminėjimui (dalyvavo rengiant projektą, tačiau jis paramos iš LKT negavo).  

Suvalkijos (Sūduvos) taryba posėdžiuose nuolat skatino etnografinio regiono Sūduvos vardo 

naudojimą, puoselėdama regiono etninį savitumą. Dar 2001 m. formuojant EKGT padalinius 

etnografiniuose regionuose, atsižvelgiant į šio regiono atstovų lūkesčius buvo patvirtintas 
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Suvalkijos (Sūduvos) regiono pavadinimas. Regiono visuomenės veikėjai jau daugelį metų siekia, 

kad regionas būtų vadinamas ne Suvalkija, o Sūduva, nes Suvalkijos pavadinimas kilo nuo 1867-

1915 m. gyvavusios Suvalkų gubernijos, kai Lietuva priklausė carinei Rusijai, o Sūduvos 

pavadinimas turi seną kilmę ir buvo ypač populiarus Nepriklausomos Lietuvos tarpukario 

laikotarpiu, vėliau išeivijos istorikų darbuose, tačiau sovietmečiu palaipsniui buvo išstumtas iš 

vartosenos. Nuo 8-ojo dešimtmečio etnologijoje įsitvirtino vien Suvalkijos pavadinimas, tačiau per 

pastarąjį dešimtmetį Sūduvos pavadinimas vėl išpopuliarėjo tarp regiono gyventojų. Regioninės 

tarybos iniciatyva kovo 27 d. Marijampolės savivaldybėje buvo surengta konferencija „Sūduviai, 

Sūduva – istorijos kontekste“. Regioninės tarybos nariai aktyviai dalyvavo surengiant birželio 19 d. 

LR Seime konferenciją „Iškilus Lietuvių etnoso regionas Sūduva Lietuvos istorijos kontekste“. 

Lapkričio 17 d. Suvalkijos (Sūduvos) tarybos posėdyje buvo priimta deklaracija „Dėl Suvalkijos 

(Sūduvos) regioninės etninės kultūros globos tarybos pavadinimo keitimo“, reikalaujanti šią 

regioninę tarybą pervadinti Sūduvos regionine etninės kultūros globos taryba.  

Be to, regioninė taryba tarpininkavo, kad Kalvarijos, Marijampolės, Šakių ir Kauno rajonų 

merams būtų įteikta Sūduvos regiono vėliava, patvirtinta Heraldikos komisijos. Šiame regione 

Etnografinių regionų metų atidarymas buvo surengtas Zanavykų muziejuje Šakių rajone tą pačią 

dieną, kaip ir kituose regionuose, – sausio mėn. 19 d.  

Mažosios Lietuvos taryba, įvertinusi Seimo nutarimą paskelbti 2015-uosius metus 

Etnografinių regionų metais, dar 2014 m. diskutavo dėl Mažosios Lietuvos regiono heraldikos 

sukūrimo. Regioninės tarybos nariai organizavo šia tema susitikimus savo bendruomenėse, kuriuose 

dalyvavo krašto šviesuoliai, buvo formuojami  pasiūlymai regiono heraldikos simbolikai. Sausio 20 

d. Mažosios Lietuvos tarybos pirmininkės Nijolės Sliužinskienės ir narių Narūno Lendraičio, Astos 

Grušelionienės iniciatyva Klaipėdos etnokultūros centre vyko vieša diskusija – konferencija dėl 

regiono herbo sukūrimo. Diskusijos metu buvo išsakytos kontraversiškos nuomonės, kalbėta apie  

būtinybę turėti istorinę medžiagą, vengti skubotų sprendinių, etnografinio regiono heraldikos 

sukūrimo  klausimus patikėta koordinuoti Šilutės rajono savivaldybei. Tarpininkaujant regioninės 

tarybos nariams, gegužės 30 d. Šilutėje pasirašyta visų regiono savivaldybių (Šilutės, Pagėgių, 

Jurbarko, Tauragės, Klaipėdos miesto, Klaipėdos rajono, Neringos savivaldybių) kultūrinio 

bendradarbiavimo sutartis, kurioje numatyta bendradarbiauti sudarant organizacinį komitetą ir 

kuriant etnografinio Mažosios Lietuvos regiono heraldiką bei remti  regioną garsinančias veiklas. 

Šias iniciatyvas palaiko savivaldybių merai, suformuotas organizacinis komitetas. Šilutės r. 

savivaldybės administracijos iniciatyva ir padedant regioninės tarybos nariams buvo užsakyta atlikti 

Mažosios Lietuvos regiono (miestų ir miestelių) istorinių ir esamų herbų analizę ir tuo remiantis 

parengti siūlymus dėl simbolių bei spalvų panaudojimo kuriamam etnografinio Mažosios Lietuvos 

regiono herbui. Visos regiono savivaldybės skyrė dalinį finansavimą šiai apžvalgai atlikti, ją atliko 

doc. dr. Arūnas Baublys.  

Mažosios Lietuvos tarybos pirmininkė Vilma Griškevičienė per bendrą regioninių tarybų 

posėdį Panemunėje rugsėjo 23 d. pasiūlė tiek EKGT, tiek regioninėms taryboms apsvarstyti teisines 

prielaidas, kad Vietos savivaldos įstatyme etninės kultūros globa būtų įtvirtinta kaip valstybės 

deleguota, o ne savarankiška funkcija (tam pritarė dauguma  dalyvavusių narių). Mažosios Lietuvos 

tarybos nariai (Saulius Sodonis, Giedrė Skipitienė, Jolita Latakienė, Birutė Servienė ir Silva Pocytė) 

dalyvavo ekspertų komisijoje vertinant Aplinkos ministerijos paskelbto „Etnokultūrinius regionus 

atspindinčio kraštovaizdžio konkursui“ pateiktas paraiškas. Atsiliepiant į EKGT kartu su Lietuvos 

savivaldybių seniūnų asociacija organizuotą „2015 metais geriausiai tradicijas puoselėjusios 

etnografinio regiono seniūnijos“ konkursą, Mažosios Lietuvos tarybos narės Birutė Servienė, Jolita 

Latakienė ir Lilija Kerpienė parengė jam paraiškas.   

Mažosios Lietuvos taryba nutarė bendromis jėgomis patobulinti EKGT tinklalapyje pateiktą 

informaciją apie Mažosios Lietuvos etnografinį regioną, šią informaciją pateikti kiekvienos 
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savivaldybės ir etnokultūros įstaigų tinklalapiams (informaciją  susisteminti pavesta  Reginai 

Jokubaitytei, EKGT specialistei Mažajai Lietuvai). Regioninės tarybos nariai iškėlė klausimą ir dėl 

būtinybės turėti etnografinio Mažosios Lietuvos regiono etninės kultūros  strategiją, kuri padėtų 

nuosekliai formuoti ir įgyvendinti regiono etninės kultūros politiką, atlieptų valstybinę politiką 

etnokultūros srityje, telktų šiam darbui ir institucijas, ir kolektyvus, ir pavienius kūrėjus, 

amatininkus. Šį  klausimą planuojama detalizuoti  2016 m.  

Aukštaitijos taryba sausio mėnesį paskelbė Etnografinių regionų metams skirtų renginių gidą 

(jame numatyta per 316 renginių), o vasario mėn. patikslintą gidą pateikė KM Regionų skyriui. 

Aukštaitijos tarybos iniciatyva į Etnografinių regionų metų atidarymą Aukštaitijoje sausio 19 d. 

įsijungė 7 savivaldybės: Ukmergėje vyko renginys „Aukštaitiškoj gryčioj – valstybės 

lopšys“ (skambėjo sutartinės, buvo kepama ruginė duona, demonstruojamas aukštaitiškų juostų 

pynimas bei nuometo rišimas, veriamas ir gryčioje kabinamas sodas), apie kurį reportažą parengė 

LRT; Jonavos kultūros centre buvo pristatoma Aukštaitijos regiono vėliava, Panevėžyje atidaryta 

paroda „Tradicinė Aukštaitijos tekstilė: Panevėžio krašto praeitis audimo raštuos“, Ignalinoje vyko 

renginys „Čia – mūsų namai“, Utenoje – „Umžina šito versme“, Pakruojyje – „Ir kalbame, ir 

skaitome sava tarme“, Širvintose vyko Širvintų krašto folkloro ansamblių sąšauka.  

Gegužės 6 d. regioninė taryba posėdyje išsamiai aptarė Etnografinių regionų metų renginių 

programą, regioninės tarybos ir Lietuvos kultūros tarybos (LKT) narys R. Vilys referavo apie 

Etnografinių regionų metams skirtų projektų dalinį finansavimą iš LKT, nutarta aktyviau 

bendradarbiauti, įtraukti regioninės tarybos atstovus rengiant bendrus renginius ir projektus 

Etnografinių regionų metų renginiuose, regioninės tarybos veikloje dėmesį skirti tautinių mažumų 

etninės kultūros puoselėjimui kviečiant į Etnografinių regionų metams skirtus renginius Visagino 

rusų ir kitų tautinių mažumų folkloro kolektyvus. Spalio 21 d. posėdyje regioninė taryba svarstė 

Etnografinių regionų metams sudaryto renginių plano įgyvendinimą ir padarė išvadą, kad regione 

įvyko beveik visi planuoti Etnografinių regionų metų renginiai, kurie gavo finansavimą (iš LKT 

daug lėšų pritraukė Anykščių, Joniškio, Kupiškio, Molėtų, Panevėžio, Rokiškio, Širvintų, 

Švenčionių, Utenos, Zarasų rajonų ir Panevėžio miesto projektų rengėjai; gausiai Etnografinių 

regionų metų renginius finansavo ir pačios savivaldybės – Joniškio, Kėdainių, Molėtų, Utenos, 

Zarasų ir Panevėžio rajonų, tačiau Ukmergės r. savivaldybėje neįvyko daug numatytų renginių dėl 

lėšų stokos), buvo nutarta paraginti regiono savivaldybes prisidėti prie projektų kofinansavimo.  

Rugsėjo mėnesį vyko aktyvios konsultacijos su regiono savivaldybių landšafto architektais, 

regioninių parkų kraštovaizdžio specialistais, etnografinių kaimų ekspozicijas turinčiais muziejais 

dėl dalyvavimo Etnokultūrinius regionus atspindinčio kraštovaizdžio konkurse, iš regiono 

konkursui pateikta 10 paraiškų, I konkurso atrankos etapą vertino regioninė komisija, kurioje 

dalyvavo  regioninės tarybos pirmininkė Z. Mackevičienė ir narė, EKGT specialistė V. 

Vasiliauskaitė, o spalio 21 d. regioninės tarybos posėdyje buvo aptarti Etnokultūrinius regionus 

atspindinčio kraštovaizdžio konkursui teikiami regiono projektai 

Aukštaitijos taryba kelis kartus regiono savivaldybėms išplatino informaciją (konkurso 

nuostatus ir dalyvio anketą) apie „Geriausiai tradicijas puoselėjančios etnografinio regiono 

seniūnijos“ konkursą, į kurį aktyviausiai įsijungė Joniškio rajono seniūnijos (2016 m. pradžioje 

nugalėtoja paskelbta Joniškio r. Skaistgirio seniūnija).  

Aukštaitijos taryba tarpininkavo Anykščių, Joniškio, Jonavos, Ukmergės, Kupiškio, Utenos, 

Švenčionių, Pasvalio savivaldybėms įsigyjant Aukštaitijos regiono vėliavą. Regioninė taryba taip 

pat tarpininkavo, kad Etnografinių regionų metams skirto istorinio žygio „Žemė – žmogus – žirgas“ 

žemaitukais apie Lietuvą dalyviai būtų gražiai priimti Žagarėje, Tverečiuje, o rugsėjo 13 d. 

iškilmingai sutikti Biržų rajono Nemunėlio Radviliškio seniūnijoje surengtoje šventėje, 

atspindinčioje aukštaičių tradicijas. 
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Dzūkijos (Dainavos) taryba išplatino savivaldybėms informaciją apie EKGT ir Lietuvos 

savivaldybių seniūnų asociacijos organizuojamą konkursą „2015 m. geriausiai tradicijas puoselėjusi 

etnografinio regiono seniūnija“, skatindama aktyvų Lietuvos seniūnijų dalyvavimą Etnografinių 

regionų metams skirtuose renginiuose ir pasiruošimą bendruomenių metams: buvo sudaryta 

Dzūkijos (Dainavos) regiono konkurso ekspertų grupė, padėjusi pagrindinei komisijai atrinkti 

kandidatus. Taip pat buvo sudaryta komisija EKGT ir LR Aplinkos ministerijos organizuotam 

etnografiškiausio kraštovaizdžio konkurso I etapo vertinimui, kurią sudarė 6 Dzūkijos (Dainavos) 

tarybos nariai ir 3 nepriklausomi regiono ekspertai, kuri atrinko 3 paraiškas.  

 

Etninės kultūros plėtra savivaldybėse 

 

Regioninės tarybos skatina regiono savivaldybes parengti ir įgyvendinti savo savivaldybės 

Etninės kultūros plėtros programas (kurioms kasmet numatomos lėšos savivaldybių biudžetuose), 

steigti  koordinacines Etninės kultūros globos tarybas prie savivaldybės., Turėdamos kad ir nedidelį 

finansavimą, Etninės kultūros globos tarybos savivaldybėse atlieka svarbią funkciją – telkia 

kiekvienos savivaldybės kultūros, švietimo darbuotojus, nevyriausybinių organizacijų atstovus, 

etninės kultūros entuziastus, savivaldybės administracijos darbuotojus, koordinuoja įvairių 

institucijų, organizacijų etninę veiklą, skatina kurtis naujus kolektyvus, ieškoti naujų etnokultūrinės 

veiklos organizatorių etatų ir pan. 2015 m. EKGT specialistai regioninėse tarybose rinko duomenis 

apie regiono savivaldybes, turinčias ir neturinčias etninės kultūros plėtros (ar globos) programas bei 

etninės kultūros plėtros (globos) tarybas prie savivaldybių.  

Daugiausia dėmesio šiam klausimui skyrė Aukštaitijos taryba. Vasario mėn. 

bendradarbiaujant su Aukštaitijos miestų ir rajonų savivaldos institucijomis, buvo rekomenduota 

vykdant etninės kultūros plėtrą savivaldybėse laikytis regioninėje taryboje patvirtintų prioritetų. 

Taip pat nuolat buvo bendradarbiaujama su regiono savivaldybėmis atliekant Etnografinių regionų 

metams skirtų renginių stebėseną: teiktos rekomendacijos, konsultacijos, rūpintasi informacijos apie 

renginius sklaida regione ir respublikoje. Balandžio mėn. regiono specialistė dalyvavo Kupiškio 

rajono etninės kultūros globos tarybos ataskaitiniame susirinkime. Aukštaitijos tarybos posėdyje 

gegužės 6 d. kalbėta apie savivaldybėse veikiančias Etninės kultūros globos tarybas ir dirbančių 

specialistų trūkumą, nutarta bendradarbiauti padedant kurti etninės kultūros globos tarybas 

Anykščių, Panevėžio miesto ir Švenčionių savivaldybėse, raštu kreiptis į EKGT su prašymu, kad ši 

savo ruožtu kreiptųsi LR Vyriausybę dėl etninės kultūros specialistų savivaldybėse. Spalio 21 d. 

posėdyje regioninė taryba susipažino su Etninės kultūros plėtros programa Joniškio rajone (pristatė 

regioninės tarybos narė, Joniškio r. Etninės kultūros globos tarybos pirmininkė L. Bertulienė, 

dalyvavo mero pavaduotoja V. Aleknavičienė), buvo nutarta skatinti kitas regiono savivaldybes 

perimti gerąją Joniškio rajono patirtį dėl etninės kultūros plėtros programų sudarymo savivaldybėse. 

Atkreiptas dėmesys, kad kai kuriose Aukštaitijos savivaldybėse (Biržų, Molėtų, Panevėžio, 

Rokiškio, Pakruojo) dar trūksta etninės veiklos koordinatorių. 

Mažosios Lietuvos taryba aptarė Klaipėdos rajono savivaldybėje įgyvendinamas Etninės 

kultūros plėtros, Tradicinių amatų puoselėjimo ir Tradicinės kultūros vertybių registro programas, 

kurių dėka savivaldybėje sprendžiami etninės kultūros globos klausimai (informaciją apibendrino 

regioninės tarybos narė Jolita Latakienė). Apie tokias programas bei jų priemones informaciją 

pateikė ir kiti savivaldybių deleguoti į regioninę tarybą nariai.  

Suvalkijos (Sūduvos) taryba 2014 m. susipažino su parengta ir parvirtinta Kauno rajono 

savivaldybės Etninės kultūros plėtros programa, o 2015 m. lapkričio 17 d. Raudondvario dvare 

(Kauno r.) vykusiame išvažiuojamajame posėdyje įvertino šios programos įgyvendinimo 2015 m. 

patirtį. Tačiau Kazlų Rūdos savivaldybės parengta Etninės kultūros plėtros programa liko dar 
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nepatvirtinta, nėra kuriamos etninės kultūros plėtros programos Marijampolės, Prienų ir Vilkaviškio 

rajonų savivaldybėse.  

Etnokultūrinio ugdymo plėtra 

 

Regioninių tarybų nariai aktyviai dalyvavo Ugdymo plėtotės centro surengtose konferencijose 

„Etnografinių regionų identiteto pagrindai kaip ugdymo turinys nacionalinei vienybei puoselėti“, 

skirtoje Etnografinių regionų metams: vasario mėn. 12 d. – Klaipėdos universitete, kovo 13 d. – 

Kaune VDU, . 

EKGT ir Žemaitijos tarybos iniciatyva, EKGT specialistė Žemaitijos regionui S. Dacienė 

dalyvavo Pasaulio lietuvių vienuoliktajame lituanistinių mokyklų sąskrydyje „Draugystės tiltas 

2015“, vykusiame gegužės 29–31 d. Bergene (Norvegija), kur dalyvavo apie 200 lietuvių iš Airijos, 

Islandijos, Jungtinės Karalystės, Norvegijos, Švedijos, Vokietijos ir Lietuvos.  

Be to, Žemaitijos taryba teikė konsultacijas ir tarpininkavo rengiant vaikų ir moksleivių 

liaudies kūrybos konkurso „Tramtatulis“ rajonines atrankas ir regioninį turą Žemaitijoje (regioninis 

turas vyko kovo 28 d. Telšių Žemaitės dramos teatre). Žemaitijos tarybos narės Zafyra Leilionienė, 

Laima Kelmelienė, Aldona Kuprelytė ir Sigita Dacienė tarpininkavo organizuojant respublikinės 

Lietuvos moksleivių liaudies dailės konkursinės parodos „Sidabro vainikėlis“ Žemaitijos regioninį 

turą (uždarymas įvyko kovo mėn. 26 d.). Žemaitijos tarybos narė Rita Macijauskienė ir specialistė 

Sigita Dacienė teikė konsultacijas Telšių lopšelio-darželio „Mastis“ kolektyvui įgyvendinant 

projektą „Giriuo paukštielis geiduoje“, skirtą Etnografinių regionų metams. Žemaitijos taryba 

tarpininkavo organizuojant vaikų ugdymo stovyklą „Kūmykštėlis“, vykusią liepos 1-3 d. Plungės r., 

kurioje vaikai buvo mokomi juostų pynimo, dirbinių iš šiaudelių, karpinių, darbų iš veltinio, 

tradicinio muzikavimo, dainavimo ir lauko žaidimų (stovyklos sumanytoja ir organizatorė – 

Žemaitijos tarybos narė R. Macijauskienė). 

Aukštaitijos regiono specialistė V. Vasiliauskaitė balandžio mėn. pristatė etninės kultūros 

specialisto profesiją Panevėžio V. Žemkalnio gimnazijoje rengtame Karjeros dienos renginyje. 

Skatindama suaugusiųjų etnokultūrinį švietimą, Aukštaitijos taryba aktyviai bendradarbiauja su 

Aukštaitijos savišvietos akademija, veikiančia prie Panevėžio kolegijos –  regioninės tarybos narys 

L. Vasilevičius ir regiono specialistė šios akademijos klausytojams skaitė paskaitas įvairiais etninės 

kultūros klausimais. 

Dzūkijos (Dainavos) tarybos nariai gegužės 8 d. susipažino su Dieveniškių technologijų ir 

verslo mokyklos etnokultūrinio ugdymo veikla. Naujosios kadencijos Dzūkijos (Dainavos) taryboje 

net 10 narių dirba švietimo srityje, jie itin aktyviai skleidžia etnokultūrinio ugdymo idėjas savo 

rajonuose, nuolat rengia edukacinius renginius, stovyklas. LR Švietimo ir mokslo ministerija už 

nuopelnus etnokultūriniam švietimui gruodžio 8 d. Vilniaus miesto rotušėje padėkos raštu 

apdovanojo Dzūkijos (Dainavos) tarybos narę A. Plytninkaitę. 

Mažosios Lietuvos tarybos specialistė Regina Jokubaitytėpastoviai bendrauja su aktyviausiais 

pedagogais, kurie dirba etninės kultūros srityje. Į 2015-08-26 Ugdymo plėtotės centro surengtus 

„Pagrindinio ugdymo etninės kultūros bendrosios programos įgyvendinimo mokymus” regioninė 

taryba pasiūlė aktyviausius krašto mokytojus iš Nidos, Drevernos, Juknaičių, Vainuto, Stoniškių, 

Klaipėdos. Regioninės tarybos narys A. Griškus išsamiai pristatė sukurtą ir vykdomą edukacinį 

žaidimą „Knygnešių gadynė“, skirtą atskleisti Smalininkų (Jurbarko r.) kultūros specifiką. Jo 

siūlymu regioninė taryba surinks ir apibendrins visą informaciją apie regiono edukacines 

programas, kurias bus galima viešinti, teikti regiono TIC (Turizmo informaciniams centrams). 

Mažosios Lietuvos regioninė taryba kartu su Šilutės kultūros centru ir Šilutės kraštotyros draugija 

11-tą kartą organizavo regioninę moksleivių viktoriną „Pažink savo kraštą – Mažąją Lietuvą“. 
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Tradicinių verslų ir amatų populiarinimas 

 

Aukštaitijos taryba spalio 21 d. posėdyje tarėsi dėl  sėkmingai dirbančių amatų centrų ir 

tradicinių amatininkų pristatymo ŽŪM apdovanojimui, ką siūlyti apdovanoti per Etnografinių 

regionų metų užbaigimo šventę. Spalio 28 d. buvo parengta rekomendacija ŽŪM dėl sėkmingiausio 

tradicinio amatininko nominacijos (Upytės amatų centras teikė tekstilininkės Irenos Vilienės 

kandidatūrą). 

Žemaitijos taryba bendradarbiavo su Lietuvos tautodailininkų sąjungos Šiaulių ir Telšių  

skyriais, kurie organizavo respublikinę tautodailės parodą „Tradicijos dermė: žemaitiškas 

užsispyrimas, aukštaitiškas santūrumas“ (atidarymas įvyko kovo 14 d. Šiaulių Dailės galerijoje). 

Regioninė taryba tarpininkavo organizuojant praktinį Žemaitijos audėjų seminarą „Žemaičių 

audiniai“ ir parodos „Žemaičių tradicinės tekstilės šiandiena“ atidarymą Palangoje rugsėjo 26 d., 

teikė konsultacijas Žemaitijos tarybos narei Ritai Macijauskienei dėl  projekto „Baltos užuolaidėlės 

mano miestui“, kurį įgyvendinant Telšiuose spalio 14 d. vyko teorinis-praktinis seminaras 

mokytojams, moksleiviams ir visuomenei, o lapkričio 27 d. Vincento Borisevičiaus gimnazijoje 

buvo surengta karpinių konkursinė paroda. VšĮ „Telšių menų inkubatoriaus“ projekto 

„Kūrybiškumas – verslo pagrindas“ koordinatorės Ingos Damunskienės prašymu, Žemaitijos taryba 

pateikė informaciją apie žemaičių tradicinius amatininkus, verslininkus kuriant Telšių rajono 

kūrybinių industrijų žemėlapį-leidinį „Kūrybiniai verslai Telšių rajone“. 

Suvalkijos (Sūduvos) tarybos narys ir EKGT specialistas Valentinas Jazerskas pirmininkavo 

Alytaus amatų mokyklos baigiamųjų darbų komisijai, dalyvavo respublikinės konkursinės 

tautodailės parodos „Aukso vainikas“ Kauno ir Marijampolės regionų kūrinių atrankos komisijose, 

parengė ir gruodžio 29 d. vedė seminarą „Etninės kultūros simboliai“ pedagogams, amatininkams, 

kultūros darbuotojams Kėdainių amatų centre. 

 

Etninės kultūros sklaida žiniasklaidoje 

 

Visos regioninės tarybos teikė kandidatus Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondo 

skelbtam ekspertų konkursui. Kai kurie EKGT specialistai ir nariai iš regionų (V. Vasiliauskaitė, S. 

Dacienė, V. Jazerskas, R. Jakubaitytė, O. Drobelienė) parengė straipsnius leidiniui  „Lietuvos 

etnografiniai regionai“. 

Žemaitijos taryba į Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondo ekspertų grupę pasiūlė 

ilgametę „Klaipėdos“ dienraščio žurnalistę D. Pauliukevičienę ir Šiaulių universiteto lektorių dr. N. 

Brazauską. Žemaitijos tarybos nariai teikė informaciją EKGT specialistei S. Dacienei rengiant 

medžiagą leidiniams „Žemaitijos maršrutai 2015“ ir „Lietuvos etnografiniai regionai“. Žemaitijos 

tarybos iniciatyva, Žemaičių kultūros draugija pateikė projekto paraišką Lietuvos kultūros tarybai 

leidiniui „Žemaičių rašyba ir gramatika“ finansavimui gauti ir gavo dalinį finansavimą (leidinio 

autorius – Žemaitijos tarybos narys Juozas Pabrėža).  

Aukštaitijos taryba Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondo skelbtam ekspertų konkursui  

iš Aukštaitijos regiono pasiūlė kelias kandidatūras, iš kurių fondas regioninės tarybos narį P. 

Blaževičių ir EKGT specialistę Aukštaitijos regionui V. Vasiliauskaitę. Į išvažiuojamuosius 

Aukštaitijos tarybos posėdžius visuomet kviečiami rajono žiniasklaidos atstovai. Pavyzdžiui, apie 

spalio 23 d. Joniškyje vykusį Aukštaitijos tarybos posėdį paskelbtas straipsnis Joniškio rajono 

savivaldybės puslapyje www.joniskis.lt „Savivaldybių žiniose“. Regioninės tarybos posėdyje 

gegužės 6 d. nutarta operatyviau skleisti žinią per įvairias žiniasklaidos priemones apie regione 

vykstančias etninės kultūros veiklas ir problemas, o spalio 21 d. posėdyje – aktyviau skleisti  

http://www.joniskis.lt/
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Etnografinių regionų metams skirtų renginių, projektų patirtį vietinėje ir šalies žiniasklaidoje. 

Aukštaitijos regiono specialistė kovo mėn. davė interviu laikraščiui „Šeimininkė“ apie aukštaičių 

tarmes, liepos mėn. – Panevėžio Gerų naujienų televizijai apie etnografiškiausios seniūnijos 

konkursą, spalio mėn. – dienraščiui „Sekundė“ apie prietarus, parengė straipsnį „Etnografinių 

regionų metai Rytų Aukštaitijoje“  gruodžio 14 d. „Utenos žinių“ kultūriniame priede „Protakos“, 

gruodžio 12 d. – dalyvavo „Žinių radijo“ laidoje apie Aukštaitijos etnografinį regioną. 

 

 

Etninės kultūros būklės etnografiniuose regionuose stebėsena 

 

Aukštaitijos taryba sėkmingai ir nuosekliai tęsė regiono etninės kultūros renginių stebėseną. 

Labiausiai Aukštaitijos etninis savitumas atsiskleidė Etnografinių regionų metams skirtuose 

renginiuose. Per Etnografinių regionų metų atidarymą Aukštaitijoje sausio 19 d. vyko renginiai 

Ukmergėje, Jonavoje, Panevėžyje, Ignalinoje, Utenoje, Pakruojyje ir Širvintose.  Nespėjusios prie 

šios šventės prisijungti savivaldybės, Etnografinių regionų metų atidarymą paminėjo šiek tiek 

vėliau: sausio 20 d. Ežerėlio kultūros centre ir Kupiškyje, sausio 21 d. Pasvalyje, sausio 22 d. 

Rokiškyje, sausio 23 d. Joniškyje, sausio 24 d. Salake (Zarasų r.). Etnografinių regionų metams 

buvo skirta daug specialių edukacinių renginių krašto muziejuose ir bibliotekose (Anykščiuose, 

Biržuose, Kupiškyje, Molėtuose, Kėdainiuose, Panevėžyje, Ukmergėje, Utenoje, Švenčionyse), jų 

metu pristatyta etnografinių regionų etnoarchitektūra, tautinis kostiumas, kulinarijos paveldas, 

folkloras, tarmė ir kt. Tradiciniuose regiono festivaliuose, šventėse labiau akcentuota lokalios vietos 

tradicija, išryškintas savo krašto autentiškumas. Ypač daug renginių, skirtų Etnografinių regionų 

metams, vyko Kupiškio kultūros centre, Etnografijos muziejuje, viešojoje bibliotekoje, mokyklose, 

darželiuose.  

Regione toliau buvo rengiamos jau tradicinėmis tapusios šventės: „Bėk bėk, žirgeli“ šventė 

Anykščiuose, VIII respublikinis tarmiškos kūrybos festivalis „Tėviškės atradimai“ Raudondvaryje 

(Kauno r.), Aukštaitijos vaikų folkloro šventė “Vaikų velykėlės” Valakėliuose (Pasvalio r.), 

folkloro festivalis „Saula riduolėla“ Pasvalyje, respublikinis XV mokinių folkloro ansamblių 

festivalis „Gegutės šventė“ (Kauno r. Ugnės Karvelis gimnazijoje ), regioninis liaudiško 

muzikavimo festivalis „Sėlos muzikantai“ Zarasuose, regioninė folkloro ir liaudiškos muzikos 

šventė „Suprašė žvirblalis“ Širvintose, XI langinių tapymo pleneras Salų dvare (Rokiškio r.), Ežerų 

šventė Mindūnuose (Molėtų r.), Joniškio r. meno šventė „Skamba aukštos lygumėlės“ Žagarėje 

(paskelbtoje 2015 m. Lietuvos kultūros sostine), regioninis folkloro festivalis „Į Vidurio Lietuvą 

suėję“ Kėdainiuose, respublikinė duonos kepėjų šventė „Visur duona su pluta“ Linkaučių 

bendruomenėje (Panevėžio r.), Paribio folkloro festivalis Zarasuose, X respublikinis sutartinių 

giedotojų festivalis „Sutarjėla“ Panevėžyje, folkloro šventė „Gyda pragyda“ ir varžytuvės 

„Aukštaitijos armonika“ Biržuose, Žiemgalos festivalis „Gerbkime darbštų žiemgalį ir mūsų 

derlingą žemę” Pakruojyje, tarptautinis folkloro festivalis „Kupos kiemi – paukštlakis“ Kupiškyje,  

Aukštaitijos regiono kaimo kapelų šventė varžytuvės „Kaimynėli, būki svečias“ Širvintose, 

tradicinė lietuvių bendruomenės šventė „Ažu vario vartelių“ Visagine. Tradiciškai buvo minima 

Valstybės diena liepos 6 d. etnokultūriniais renginiais: Kernavėje vyko tarptautinis Gyvosios 

archeologijos festivalis, ant Bakainių piliakalnio (Kėdainių r.) – regioninė liaudiškos muzikos 

šventė „Po vasaros dangum“, Kupiškyje – tarptautinis meno festivalis „Lingaudala“. Prie naujesnių 

renginių galima priskirti Kulautuvoje surengtą vyrų prigimtinės lietuvių kultūros tarpregioninę 

šventę-varžytuves „Kulautuvos pušynų ruduo“, Kėdainiuose – vaikų folkloro šventę „Ant Smilgelės 

krantelio“, Anykščiuose – derliaus šventę „Obuolinės“, Molėtuose – rudens gėrybių ir amatų mugę 

bei festivalį „Kieman svečiai suvažiava“, Rokiškyje – Lietuvos regionų ir Rokiškio kultūrinio 

bendradarbiavimo miestų šventę „Un tevučia dvara“, Utenoje –  jaunimui skirtą renginį 
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„Etnomados infekcija“ ir kt. Nors ir negavę finansavimo Jonavos kultūros centro etnokultūrininkai 

gegužės 23 d. surengė respublikinį vaikų ir jaunimo folkloro festivalį „Siūlai, siūlai, susivykit“, 

kurio metu rajono gyventojai bei svečiai turėjo galimybę susipažinti su Lietuvos etnografinių 

regionų folkloru, tarmėmis, tautiniais kostiumais, amatais ir kulinarijos paveldu. Kaišiadorių rajone 

liepos mėn. vyko tradicinių amatų seminaras ir vaikų folkloro šventė „Žilvitis žaliuoja“. 

Regione daug būta edukacinių renginių. Vaikų ir suaugusiųjų  etnokultūriniam švietimui 

didelį dėmesį skiria regiono savivaldybių muziejai. 20-yje regione veikiančių savivaldybių muziejų 

2015 m. veikė daugiau kaip 200 etnokultūrinių programų. Naujų programų parengė Kupiškio, 

Švenčionių, Pasvalio  ir kt. krašto muziejai. Pasvalio rajono Raubonių karšykloje rugsėjo mėn. 

atidarytas naujas amatų centras, kuriame veikia interaktyvi vilnos edukacinė programa. Jonavos 

krašto muziejus šiais metais daug dėmesio skyrė tradicinių amatų mokymui. Etnokultūrinė 

edukacija vyko regiono bendruomenių centruose, amatų centruose ir kaimo turizmo sodybose. 

Panevėžio muzikos mokykloje sausio – gegužės mėn. ir rugsėjo – gruodžio mėn. vyko tradicinių 

šokių, aukštaičių dainų ir instrumentinės muzikos mokymai.  

Rugsėjo 19 d. visose regiono savivaldybėse buvo aktyviai įsijungta į akciją „Visa Lietuva 

šoka“, o 22 d. ant daugelio regiono piliakalnių (Panevėžio, Zarasų, Kupiškio, Joniškio, Pakruojo, 

Širvintų ir kt. rajonuose) surengta Baltų vienybės dienos laužų sąšauka. 

EKGT specialistė V. Vasiliauskaitė nustatė, kad regione pradėta daugiau rengti etninio 

pobūdžio stovyklų: Anykščių Arklio muziejuje vyko amatininkų stovykla-seminaras „Jurgeli 

meistreli, mokyk savo vaikus“ (06.03–05), Jonavos rajone, Skrebinų kaimo turizmo sodyboje – 

stovykla „Pasibūkime ulyčioj“ (08.10-14), Molėtų rajono Alantos technologijų ir verslo mokykloje 

– respublikinė tradicinio siuvinėjimo stovykla „Žaliasis laumžirgis” (06.29 – 07.06), Utenos rajone, 

Užpaliuose – tradicinė Lietuvos kanklininkų vasaros stovykla „Skambantys kankleliai“ (liepos 

mėn.); etnokultūrinės stovyklos vyko Joniškio rajono Maldenių bendruomenėje, Švenčionių rajono 

Reškutėnų bendruomenėje, Kauno rajono Ramučių kultūros centre ir Domeikavos gimnazijoje, 

Kėdainių rajono kultūros centro Kalnaberžės skyriuje (07.01-10) ir Stasinės dvare (07.27 – 08.07). 

Tačiau negavus finansavimo šiais metais neįvyko tradicinė sutartinių mokymo stovykla Ukmergės 

rajone, Siesikuose.  

Plėtojosi ir etnokultūrinis turizmas: balandžio mėn. buvo sudaryti 5 etnokultūriniai maršrutai 

po Aukštaitijos regioną. 

Etnografinių regionų metus aukštaičiai užbaigė gruodžio mėn. rengdami tradicinius advento 

vakarus, teatralizuotas kalėdines saldaturgių muges, Mitulio deginimo šventes, o Kauno r. Ramučių 

kultūros centre regioninės tarybos narė J. Balnytė surengė respublikinį sutartinių festivalį „Sesė 

sodų sodina“. 

Regione vykusių renginių sklaida daugiausia buvo vykdoma regioninėse žiniasklaidos 

priemonėse, informacija platinama regiono savivaldybių puslapiuose. Etnografinių regionų metų 

renginių kalendoriai buvo skelbiami beveik visų regiono savivaldybių puslapiuose. Ypač daug 

dėmesio tam skyrė žiniatinklis www.kulturautenoje.lt bei „Utenos žinių“ kultūrinis priedas 

„Protakos“ (čia buvo pristatyti visi 5 Lietuvos etnografiniai regionai, publikuoti straipsniai apie 

Rytų Aukštaitijos tradicinę kultūrą, Visagino tautinių mažumų bendruomenes, etninės kultūros 

puoselėtojus). Etnografinių regionų metams skirti renginiai Aukštaitijoje buvo aprašyti portale 

www.alkas.lt, puslapyje www.joniskis.lt, dienraštyje „Lietuvos žinios“. Tradicinei krašto kultūrai 

daug dėmesio skyrė Pasvalio krašto istorijos ir kultūros žurnalas „Šiaurietiški atsivėrimai“, Šiaurės 

Lietuvos istorijos ir kultūros žurnalas „Žiemgala“, tarmiškus tekstus nuolat savo puslapiuose 

skelbia „Kupiškėnų mintys“, „Utenos diena“, Rytų aukštaičių sambūrio internetinis portalas 

www.zaliazole.lt .  

LRT sausio 19 d. parengė reportažą laidoje „Laba diena, Lietuva“ apie Etnografinių regionų 

metų atidarymo renginį Ukmergės r. Užulėnio dvare. Daug dėmesio Etnografinių regionų metų 

http://www.kulturautenoje.lt/
http://www.alkas.lt/
http://www.joniskis.lt/
http://www.zaliazole.lt/
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renginiams skyrė regioninės Biržų, Kėdainių, Kupiškio, Panevėžio Gerų naujienų televizijos 

(pastaroji ypač rengdama laidą „Susipažinkime: Aukštaitija“). Biržiečiai Etnografinių regionų 

metams sukūrė filmą „Biržų krašto etninės kultūros savitumai“, Švenčionių Nalšios muziejus 

išleido vaizdo filmą „Švenčionių krašto sutartinės. Trys kartos“.  

2015 m. pasirodė daug reikšmingų regiono savastį atskleidžiančių leidinių. Rokiškėnai išleido 

10 metų rengtų langinių tapymo plenerų katalogą, kompaktinę plokštelę „Rokiškio rajono liaudies 

muzikantai“, uteniškiai – knygą „Rytų Aukštaitijos etnografinių kaimų slėpiniai“ (sudarytoja – 

regioninės tarybos pirmininkė Z. Mackevičienė), albumą „Vėrinys tėviškei“, Etnografinių regionų 

metų kalendorių. Geriausiu 2015 metų kalendoriumi Lietuvoje buvo pripažintas Joniškio istorijos ir 

kultūros muziejaus išleistas etnokultūrinis 2015 metų kalendorius „Nauji gaspadoriai – švieži 

kalendoriai“.  

Apibendrinant galima teigti, kad regione gausėja švenčių ir renginių, sugebančių sutelkti 

kelias ar keliolika regiono savivaldybių, į bendras šventes įtraukiami tautinių mažumų etninės 

kultūros puoselėtojai. Etnografinių regionų metams skirti projektai ir renginiai sustiprino 

aukštaitiškos savasties bei savivertės jausmą. 

Mažosios Lietuvos taryba nustatė, kad Etnografinių regionų metais visose savivaldybėse 

vyko daug įvairių formų renginių, projektų. Iš jų pažymėtinas kultūrinio turizmo projektas 

„Vėtrungių kelias“, kuris neabejotinai sujungė visą etnografinį Mažosios Lietuvos regioną bendrai 

tęstinei veiklai (išverstas iš vokiečių kalbos unikalus leidinys apie vėtrunges, populiarintas 

kultūrinio turizmo žaidimas „Surask vėtrungę“, sukurtas tinklalapis ir Facebook 

www.vetrungiukelias.lt apie kultūrinį-istorinį nematerialų paveldą, vykdoma aktyvi etnoregioninės 

informacijos sklaida) – šio projekto veikloje dalyvauja ne vienas Mažosios Lietuvos tarybos narys. 

Šilutės F. Bajoraičio viešoji biblioteka išleido burvalčių vėtrunges įprasminančio tarptautinio 

ekslibrisų konkurso „Kuršių marių vėtrungės – praėjusių amžių „feisbukas“ parodos katalogą – šis 

leidinys turi  ne tik etnografinę, bet ir meninę, tarpautinę reikšmę. Mažosios Lietuvos istorijos 

muziejaus iniciatyva Etnografinių regionų metai buvo paminėti įgyvendinant LKT finansuotą 

projektą, kuriame dalyvavo Gargždų krašto, Pagėgių sav. Martyno Jankaus, Šilutės Hugo Šojaus, 

Neringos istorijos bei Tomo Mano memorialinis muziejai, Kintų Vydūno kultūros ir Salos 

etnokultūros ir informacijos centrai – parengta paroda „Lietuvininkų kraštas: istorija, kultūrinė 

savastis ir paveldas“, kuri buvo eksponuojama visame regione. Regione veikiantys muziejai saugo 

ir skleidžia Mažosios Lietuvos istorijos ir kultūros paveldą, formuoja regiono gyventojų įstorinę 

savimonę, kultūrinį tapatumą. Jie organizuoja etnografines ekspedicijas, talpina informaciją savo 

tinklalapiuose, surinktą medžiagą panaudoja parodoms ir edukacinėms programoms parengti. 

Regiono muziejai dalyvauja LIMIS (skaitmeninio programose). 

Regione plėtojamas etnokultūrinis ugdymas: Šilutės r. ir Klaipėdos r. savivaldybėse 

mokytojai susibūrė į etninės kultūros ugdytojų metodinius būrelius; Klaipėdos rajone antrus metu 

buvo organizuota teorinė-praktinė konferencija „Enokultūros ir tautinės savasties sąsajos“ ir 

etnoseminaras „Dainuojamoji tautosaka-būdas išsaugoti tautos savastį“; vyko mokymai 

pedagogams „Tautinės savimonės formavimas per folkloro šokį“; etninės kultūros savaitę Juknaičių 

pagrindinėje mokykloje gegužės 22 d. vainikavo respublikinis vaikų folkloro festivalis „Šyšon 

didžiajam kiemaity...“, kuris sukvietė 13 folkloro ansamblių iš visų Lietuvos regionų. Vaikų ir 

jaunimo etnokultūros ugdymo procese aktyviai dalyvavo regiono kultūros įstaigos: Dovilų 

etnokultūros centras parengė maršrutą ir lankstinuką „Pažink Mažąją Lietuvą“;Klaipėdos 

etnokultūros centras regiono vaikų folkloro ansamblių dalyviams organizavo tradicinę stovyklą 

„Vėlungis“ Kintuose rugsėjo 3-5 d.; Mažosios Lietuvos istorijos muziejus vykdydamas projektą 

„Lietuvininkų kraštas: istorija, kultūrinė savastis ir paveldas“ aktyviai bendradarbiavo su Klaipėdos 

istorijos mokytojų asociacija, surengė Klaipėdos miesto 7-8 klasių mokinių konkursą (protų mūšį); 

Pagėgių kultūros centras ketvirtus metus organizavo moksleivių viktoriną „Laivu-Nemunu po 

Mažosios Lietuvos istoriją“, skirtą Klaipėdos dienai.  

Indrė Skablauskaitė (regioninės tarybos narė) 2015 m. Šilutėje sėkmingai įgyvendino tęstinį 

projektą „Lietuvininkų tarmės mokyklėlė“, kartu su bendraminčiais išleido mokomąsias priemones 

http://www.vetrungiukelias.lt/
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– CD „Hugo Šojaus „Pasakų apie paukščius“ skaitymai lietuvininkų tarme“ bei lietuvininkų tarmės 

edukacinį sąsiuvinį (ši neformali mokykla kasmet sulaukia vis didesnio susidomėjimo tiek mokinių, 

tiek suaugusiųjų, ypač pedagogų, tarpe).  

Regioninės tarybos narė Asavera Mikšienė surinko ir užrašė Mažosios Lietuvos gyventojų 

pateiktus valgių receptus ir išleido knygą su CD plokštele Pagėgių krašto „Lietuvininkų valgiai“. 

2015 m. Pagėgių krašte sertifikuoti du tautiniai produktai: vofeliai  (amatininkas Darius Tamulis) ir 

renginys „Žąsų turgus“ (Pagėgių savivaldybės kultūros centras).  

Vyksta etninės kultūros sklaida spaudoje. Ypač pažymėtini Rambyno regioninio parko 

leidžiami žurnalas „Rambynas“ bei laikraštis „Rambynas“ suteikia išskirtinės informacijos apie 

gyvosios tradicijos sklaidą, be to, direkcijos iniciatyva buvo sukurti keli filmukai, kurie padeda 

krašto lankytojams geriau suvokti jo savitumą, tradicijų specifiškumą. Šilutės rajono savivaldybės 

užsakymu sukurtus filmus „Mažosios Lietuvos lietuvininkų patiekalai“ „Vaikų auklėjimo ypatumai 

Mažojoje Lietuvoje“  galima rasti www.silute.lt „Vaizdo galerija“. 

Plėtojami regiono ryšiai su Kaliningrado sritimi. Pagėgių savivaldybės kultūros įstaigos kartu 

su Lietuvos Respublikos konsulatu organizavo paskaitas, parodas, ekskursijas į Lietuvą Sovetsko 

(Tilžės) krašto lietuviams, siekiant atskleisti aktualias kultūros palikimo temas bendradarbiaujama 

su Sovetsko ( Tilžės) miesto istorijos muziejumi. Vykdomas tarptautinis projektas „Crossroads“ su 

Kaliningrado ( Karaliaučiaus) regionu, kurio tikslas – regiono konkurencingumo ir patrauklumo 

didinimas (rekonstruota Žvejo etnografinė sodyba ir paruošta galimybių studija bei techninis 

projektas muziejaus po atviru dangumi „Kuršių buities muziejus“ Pervalkoje statybai). 

Suvalkijos (Sūduvos) taryba surinko duomenis apie įvairių regiono kultūros įstaigų 

etnokultūrinę veiklą: Zanavykų muziejuje (Šakių r.) vykusią Margučių šventę, parodas „Zanavykų 

ir Kapsų tautinis kostiumas“ ir „Zanavykų liaudies meno grožis“, šventę „Duonos kelias nuo grūdo 

iki stalo”, Tradicinę amatų dieną, muziejaus organizuotą ekspediciją „Zanavykų krašto senieji 

kryžiai“, Patašinės laisvalaikio salės organizuotą tradicinę Sekminių šventę ir folkloro sambūrį su 

šienapjūtės papročiais „Pjaun broliukai lygioj lankoj“J. Jablonskio tėviškėje, tradicinę amatų dieną 

„Stasiuko mugė“ ir moksleivių tautinio šokio šventę Gelgaudiškyje, Jurginių šventė Plokščiuose, 

gegužinių giedojimus Skaisgirių ir Bliuviškių kaimuose, Žiobrinių šventę Kriūkuose, Aukšlinių 

šventė Kiduliuose, kaimo kapelų šventę „Pašešupių armonika“, etnokultūrinę šventę „Sudargo 

piliakalnių atsidūsėjimai“, Kalvarijoje parodytą misteriją „Perkūno sakmės“, J. Basanavičiaus 

tėviškėje vykusius Sūduvos folkloro festivalį „Žalias ąžuolėli“ ir Sūduvos mėgėjų teatrų festivalis 

„Atžalynas“, kulinarinį paveldą pristatančias programas „Keptuvėj čirška, burnoj tirpsta“ ir „Gilių 

kava: jaunam - stiprybė, senam – sveikata“, varžytuves (“protų mūšį”) „Ką žinau apie Suvalkijos 

etninę kultūrą“ ir kt.  

Taip pat buvo stebėta edukacinė veikla Sūduvoje. Prienuose buvo surengtas VI Lietuvos 

vaikų ir moksleivių konkurso ,,Tramtatulis“, skirto Etnografinių regionų metams, rajoninis (I ratas) 

ir Suvalkijos (Sūduvos) regioninis (II ratas). Vyko tradicinė paroda-konkursas „Jurgelis Meistrelis” 

Marijampolėje. Marijampolėje vyko mokymai „Tradiciniai karpiniai“ (suaugusieji ir vaikai buvo 

mokomi karpinių meno), „Velykų belaukiant“ (margučių marginimas vašku), „Kalėdų belaukiant“ 

(Kalėdinių eglių tradicinė puošyba). Nuosekliai Sūduvos etnines tradicijas ir puoselėja Šunskų 

seniūnija veikdama per folkloro ansamblio „Žvirgždė“ veiklą, vykdydama kalendorinių švenčių 

renginius, valstybines šventes minėdama taip pat su etninėmis krašto tradicijomis.  

Žemaitijos taryba pateikė duomenis apie įvairias regione vykusias šventes ir parodas, kuriose 

dalyvavo regioninės tarybos nariai: balandžio 24 d. prie  Augustaičių malūno Papilės seniūnijoje 

vykusią ,,Jurginių, Arklių ir naktigonės šventę“; gegužės 30 d. – tradicinę XXXV liaudies meno 

šventę ir Žemaitijos regiono tautodailės darbų parodos „Tradicija ir dabartis“ atidarymą Kelmėje; 

liepos 14–17 d. Kelmėje vykusius 28-uosius žemaičių etnomuzikavimo ir tradicinių amatų vasaros 

kursus; rugsėjo 19 d. surengtą tradicinę rudens šventę „Žemaičių sueiga Raseiniuose“; rugpjūčio 7–

9 d. Žemaitijos tarybos narės A. Kuprelytės surengtą tautodailės plenerą-stovyklą Platelių amatų 

centre, kur dalyvavo tautodailininkai iš Plungės, Mažeikių ir Telšių rajonų; lapkričio 28 d. – Telšių 

http://www.silute.lt/
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rajono kultūros centro folkloro ansamblio „Spigėns“ 10 metų veiklos minėjimo šventę; gruodžio 11 

d. – Plungės rajono tautodailininkų parodos atidarymą; gruodžio 4 d. Biržuvėnų dvare vykusį Telšių 

rajono moksleivių žemaitiškos kūrybos konkursą „Rokoukiamiės ėr korkiam žemaitėška“.  

Nemažai Žemaitijos tarybos narių ne tik stebėjo edukacinius renginius, bet ir patys juos 

organizavo. Pavyzdžiui, Žemaitijos tarybos pirmininkė R. Vildžiūnienė gegužės mėn. 15 d. 

Gargždų „Vaivorykštės“ gimnazijoje vedė  praktinį seminarą „Pavasario kalendorinės šventės, 

dainos ir žaidimai“, kuriame dalyvavo apie 9-10 klasių mokiniai.  

Prie ryškiausių 2015 m. išleistų Žemaitijos savitumą atskleidusių leidinių priskirta: žemaičių 

Užgavėnių tautosakos rinktinė „Užgavieniu muonā“ (sudarytoja R. Macijauskienė); dainų rinkinys 

ir CD „Žemaičių dainininkė Morta Katkienė“ iš serijos „Dainų karaliai ir karalienės“; leidinys 

„Pietryčių Žemaitijos kryždirbystė savitumo bruožai“ (paruošta ir to paties pavadinimo virtuali 

paroda, elektroninis leidinio variantas). Regiono pažinimą skatina ir 2015 m. Ritos Ščiglinskienės 

(Kelmės rajono savivaldybės kultūros centro redaktorės) sukurti dokumentiniai filmai, transliuojami 

per Šiaulių apskrities televiziją: „Žmogus – žemė – žirgas” (nufilmuota diena su žirgais apie 

Lietuvą), vaikams ir jaunimui skirtas filmas „Muna numelee“.  

Dzūkijos (Dainavos) tarybos nariai atliko savo miestų ir rajonų pusmečio Etnografinių 

regionų metams skirtų renginių stebėseną. Kai kurie patys aktyviai renginius organizavo: Lazdijų 

krašto muziejus, kuriam vadovauja tarybos narė D. Pledienė organizavo nemažai edukacinių 

renginių ir parodų, kuriuos viešino savo socialiniame tinkle, itin aktyvus Alytaus lopšelis-darželis 

„Volungėlė“, kuriam vadovauja tarybos narė A. Plytninkaitė. Etnografinių regionų metams skirtų 

renginių, tarybos narė L. Būdienė organizavo respublikinį festivalį „Dzūkų godos“, kurio metu 

vyko ir konferencija „Dzūkai ir jų artimiausi kaimynai“. Apibendrinus Dzūkijos (Dainavos) tarybos 

narių pirmajame pusmetyje surinktus duomenis, padaryta išvada, kad renginiai, skirti Etnografinių 

regionų metams, turėjo ryškių regioninių ypatumų. Ne viskas, kas numatyta metų pradžioje, įvyko: 

daugiausia vyko kasmečiai renginiai, tuo tarpu kai kuriems unikaliems renginiams nepavyko gauti 

finansavimo iš Kultūros rėmimo fondo. Taip pat įvyko nemažai metų pradžioje į renginių gidą 

neįtrauktų renginių. Antrajį pusmetį vyko kur kas daugiau tradicinių etnokultūrinių renginių, 

dedikuotų Etnografinių regionų metams. Tai galima iš dalies sieti su tuo, kad antrojoje metų pusėje 

vyksta daug tradicinių švenčių, susijusių su Žoline, Kalėdomis, Dzūkijos (Dainavos) regionas 

išsiskiria rudens Grybų švente. Plačiausiai informacija apie Etnografinių regionų metų renginius 

sklido Alytaus miesto, Lazdijų rajono ir Vilniaus miesto savivaldybėse, daugiausia Dzūkijos 

(Dainavos) regioninės tarybos narių iniciatyva 

 

 

Kita regioninių tarybų veikla 

 

Aukštaitijos taryba gegužės 6 d. posėdyje nutarė parengti peticijas dėl Joninių (Rasos) 

šventės ir asmenvardžių rašymo nelietuviškais rašmenimis ir jas Aukštaitijos regioninės tarybos 

vardu teikti LR Seimui ir EKGT. Regiono specialistė V. Vasiliauskaitė per 2015 metus suteikė 44 

konsultacijas regiono kultūros, švietimo įstaigoms, viešosioms įstaigoms, amatininkams, 

tautodailininkams, folkloro kolektyvams, savivaldybių administracijoms įvairiais etninės kultūros 

klausimais, parašė 5 rekomendacijas etninės kultūros projektams regione įgyvendinti, perskaitė 12 

paskaitų apie Aukštaitijos ir kitų Lietuvos etnografinių regionų prigimtinės kultūros savitumą. 

Dzūkijos (Dainavos) taryba, pratęsdama ankstesnės kadencijos tarybos iniciatyvas, 

suaktyvino bendravimą su etninių lietuvių žemių bendruomenėmis Gudijoje (Baltarusija) ir 

Lenkijoje. Šį darbų barą nuosekliai kuravo, konsultavo  ir asmeniškai dalyvavo Dzūkijos 

(Dainavos) regiono vyresnioji specialistė N. Balčiūnienė, kuri dalyvavo etninių žemių lietuvių 
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posėdžiuose, renginiuose, šventėse: ji buvo pakviesta ir dalyvavo rugsėjo 27 d.  šv. Lino atlaidų 

šventėje Pelesoje (Gudija), spalio 25 d. Lydos lietuvių bendruomenės sekmadieninės mokyklos 

šventėje, gruodžio 15 d. Punsko – Seinų krašto lietuvių susitikime su LR Ambasadoriumi Lenkijoje 

Š. Adomavičiumi, Garbės Konsulu V. Stankevičiumi ir Užsienio reikalų ministerijos darbuotojais 

(renginys vyko Punske). Jos iniciatyva buvo tarpininkauta Lydos lietuvių atvykimui į Dzūkiją 

(Dainavą), kur bendruomenės nariai buvo supažindinti su tradicine Dzūkijos kultūra, gamtos 

vertybėmis. Bendromis Dzūkijos regiono specialistų pastangomis, iš Alytaus rajono buvo išsiųstas 

kolektyvas, kuris dalyvavo Rasos ( Joninių) šventėje Punske. Buvo tarpininkauta ir dalyvauta 

Lenkijos lietuvių etninės kultūros draugijos pirmininkės A. Vaicekauskienės bei šios draugijos 

tarybos nario V. Batvinsko susitikimuose su LLKC direktorės pavaduotoja  V. Šatkauskiene, 

specialiste T. Jurkuviene bei Kultūros ministerijos specialiste I. Seliukaite. Daugelis etninių žemių 

lietuvių renginių buvo skirta Etnografinių regionų metams, tai padėjo suaktyvinti jų kultūrinę 

veiklą, ypač Lenkijos lietuvių etninės kultūros draugijos. Šios draugijos atstovai dalyvavo EKGT 

jubiliejiniame renginyje Rotušėje, aktyviausiems etninės kultūros puoselėtojams buvo įteiktos 

padėkos, koncertavo Punsko lietuvių folkloro ansamblis „Alna“.    

Žemaitijos tarybos pirmininkės Rūtos Vildžiūnienės iniciatyva birželio 20 d. buvo nufilmuota 

97 metų folklore ir istorinės praeities pateikėja Zofija Drukteinienė, gyvenanti Rietave.  

Mažosios Lietuvos taryba spalio mėn. posėdyje nagrinėjo evangelikų liuteronų senųjų kapinių 

išsaugojimo klausimą, ir nutarė siūlyti EKGT kreiptis į Kultūros ministeriją, Kultūros paveldo 

departamentą dėl prastėjančios kapinių būklės problemos sprendimo.  

Mažosios Lietuvos taryba aptarė regioninės tarybos narės iš Neringos N. Kvietkauskienės 

idėją, kaip garsinti pajūrio regioną pristatant išskirtines šio krašto gyvenimo būdo ir žvejybos 

tradicijas – puoselėjant kulinarinį ir nematerialųjį istorinį paveldą, organizuoti „Stintų kelią“, kuris 

ateityje galėtų įjungti ir Kaliningrado (Karaliaučiaus) sritį bei Latvijos pajūrį. 

Regioninės tarybos narė J. Latakienė pateikė informaciją, kad kas dveji metai yra pildomas 

Klaipėdos rajono tradicinės kultūros vertybių registras. Internetinėje svetainėje talpinamas įrašytų į 

Registrą objektų sąrašas : http://www.klaipedos-r.lt/go.php/lit/Klaipedos-rajono-tradicines-kulturos-

vertybiu-registras-sarasas/453. 

Regioninės tarybos nariai per savo tiesioginius darbus palaiko bendradarbiavimo ryšius su 

bendruomenėmis, organizuoja konkursus, siekdami paakinti bendruomenes tapti aktyvesnėmis 

partnerėmis etnokultūros sklaidai, žino aktualijas. 

 

 

 

http://www.klaipedos-r.lt/go.php/lit/Klaipedos-rajono-tradicines-kulturos-vertybiu-registras-sarasas/453
http://www.klaipedos-r.lt/go.php/lit/Klaipedos-rajono-tradicines-kulturos-vertybiu-registras-sarasas/453
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III. TARYBOS 2015 M.  BIUDŽETINIAI ASIGNAVIMAI IR JŲ PANAUDOJIMAS 

Etninės kultūros globos tarybos veiklos tikslai ir uždaviniai įgyvendinami vykdant valstybės 

biudžeto programą „Etninės kultūros valstybinė globa“. 

Šiai programai vykdyti 2015-iems metams patvirtinta (2014.12.11 dieną priimtas Lietuvos 

Respublikos 2015 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo 

įstatymas Nr. XII-1408) – 159 523 Eur asignavimų, iš jų darbo užmokesčiui – 94 098 Eur,  

asignavimai turtui – 2 317 Eur, išlaidoms – 63 108 Eur. 2015 m. eigoje buvo tikslinta išlaidų 

sąmata: 

- iš darbo užmokesčio straipsnio – 1 500,00 Eur perkelta į kitas mašinas ir įrenginius – 

1100,00 Eur ir į kompiuterinę programinę įrangą, kompiuterinės programinės įrangos 

licencijas – 400,00 Eur 

Išlaidų pasiskirstymas 2015 m. gruodžio 31 d. pagal išlaidų straipsnius: 

 
EN Straipsnio 

pavadinimas 

Sąmata 

Eur 

Panaudota 

Eur 

Nepanaudota  

Eur 

Įvykdyta 

proc. 

1 Darbo užmokestis 92 598,00 91 410,45 1187,55 98,7 

2 Socialinio draudimo įmokos 29 151,00 28 282,51 868,49 97,0 

3 Ryšių paslaugos 1 002,00 1 001,35 0,65 99,9 

4 Transporto paslaugos 870,00 0,00 870,00 0,00 

5 Spaudos prenumerata 174,00 169,86 4,14 97,6 

6 Prekės 3 848,00 3 437,03 410,97 89,3 

7 Komandiruotės 1 950,00 1 772,65 177,35 90,9 

8 Ilgalaikio turto (patalpų) nuoma  8 340,00 8 340,00 0,00 100 

9 Kvalifikacijos kėlimas 1 150,00 478,09 671,91 41,6 

10 Apmokėjimas ekspertams ir 

konsultantams 

2 128,00 2121,88 6,12 99,7 

11 Komunalinės paslaugos 2 600,00 2 551,08  48,92 98,1 

12 Kitos paslaugos 10 970,00 10 876,22 93,78 99,1 

 t.t. Tarybos narių ekspertinė 

veikla 

7 255,00 7 251,79 3,21 99,9 

13 Darbdavių socialinė parama 

pingais  

925,00 925,00 0,00 100 

14 Ilgalaikio materialiojo ir 

nematerialiojo turto įsigijimas  

3 817,00 3 777,81 39,19 98,9 

      

 Iš viso: 159 523,00 155 143,93 4379,07 97,3 

 

Per visus išlaidų ekonominės klasifikacijos straipsnius liko nepanaudota 4379,07 Eur. 2015 

m. gruodžio 31 d. biudžetinių lėšų likutis – 0,00 Eur. 

2015 m. sausio 1d. nebiudžetinės sąskaitos lėšų likutis – 40,63 Eur. 2015 m. paramos iš kitų 

šaltinių gauta – 66,55 Eur (tai VMI prie LR FM pervesti 2% nuo sumokėto GPM ). Per 2015 m. iš 

kitų finansavimo šaltinių buvo nupirkta atsargų už 58,26 Eur, kitos išlaidos sudarė – 1,68 Eur. 2015 

m. gruodžio 31 d. lėšų likutis iš kitų šaltinių  – 47,24 Eur.  

2015 m. vykdant valstybės biudžeto programą Etninės kultūros valstybinė globa, lėšos 

panaudotos pagal paskirtį. Tarybos 2015 m. valstybės biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 

pateiktas Lietuvos Respublikos finansų ministerijai. 
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IŠVADOS IR SIŪLYMAI 

2015-ieji metai buvo antrieji šios kadencijos EKGT veiklos metai. 

Iš viso buvo surengta 10 EKGT posėdžių, EKGT teritoriniai padaliniai etnografiniuose 

regionuose – Aukštaitijos, Žemaitijos, Dzūkijos (Dainavos), Suvalkijos (Sūduvos) ir Mažosios 

Lietuvos regioninės etninės kultūros globos tarybos – surengė 17 posėdžių. Papildomai įvyko 

vienas bendras išplėstinis regioninių tarybų atstovų posėdis Panemunėje. Surengtas 1 pasitarimas su 

Latvijos pedagogais dėl bendradarbiavimo etnokultūrinio ugdymo plėtros klausimais. 

2015 m. EKGT pateikė siūlymus tobulinti 3 teisės aktus, 8 teisės aktų projektus, parengti 2 

naujus teisės aktus, EKGT priėmė 5 plačiajai visuomenei skirtus teisės aktus, vykdė 21 tyrimą (iš jų 

13 paskelbė leidinyje), pateikė 8 rekomendacijas, bendradarbiaujant su partneriais surengė 9 

renginius – 6 konferencijas (iš jų 1 tarptautinę, 2 vyko Seime), 1 šventę ir 1 konkursą, prisidėjo 

prie kitų institucijų ar organizacijų renginių – 1 konkurso surengimo ir 1 projekto 

įgyvendinimo, paskelbė 1 leidinį ir prisidėjo kaip partneris prie kitų 2-jų leidinių leidybos. 

EKGT pagal 7 temas buvo suplanavusi 34 darbus, iš kurių 2 darbai liko neįgyvendinti, 

bet papildomai buvo atlikta 11 neplaninių darbų (iš viso 261 veiklos produktas2). Ypač daug 

dėmesio skirta etnografinių regionų savitumo išsaugojimui (100 veiklos produktų), nematerialaus 

etnokultūrinio paveldo globai (57 veiklos produktai), etninės kultūros integravimui į bendrąją 

kultūros politiką Lietuvoje (28 veiklos produktai), nemažai dėmesio skirta etnokultūrinio ugdymo 

plėtrai (19 veiklos produktų), etninės kultūros specialistų rengimui ir kvalifikacijos tobulinimui (8 

veiklos produktai), etninės kultūros sklaidai žiniasklaidoje (7 veiklos produktai), lietuvių etninės 

kultūros globai bei plėtrai užsienyje (7 veiklos produktai).  

Pagal temą Etnografinių regionų savitumo išsaugojimas atlikta 10 planinių ir 5 neplaniniai 

darbai (iš viso 100 veiklos produktų), 1 darbas perkeltas į 2016 m.  

Įgyvendinant Etnografinių regionų metų veiksmų planą: parengtas ir paskelbtas etnokultūrinių 

renginių gidas pagal etnografinius regionus (svarstyta 1 regioninės tarybos posėdyje, atliktas 1 

tyrimas – renginių atranka), surengti Etnografinių regionų metų pradžios ir pabaigos renginiai 

(svarstyta 2 tarpinstituciniuose pasitarimuose, 4 EKGT posėdžiuose, 4 regioninių tarybų 

posėdžiuose, surengti 6 renginiai), surengta konferencija „Etninė kultūra šiuolaikinių kultūros 

formų fone“ (svarstyta 1 EKGT posėdyje, 1 regioninės tarybos posėdyje), inicijuoti geriausiai 

tradicijas puoselėjančios etnografinio regiono seniūnijos rinkimai (svarstyta 1 EKGT posėdyje, 4 

regioninių tarybų posėdžiuose ir bendrame regioninių tarybų posėdyje, surengtas konkursas).  

Buvo įgyvendinami kiti pagal šią temą suplanuoti darbai: inicijuoti etnografinių regionų 

statuso įtvirtinimą teisės aktuose (svarstyta 1 EKGT posėdyje, 5 regioninių tarybų posėdžiuose ir 

bendrame regioninių tarybų posėdyje, pateikti 2 EKGT raštai ir 1 regioninės tarybos raštas, 

surengtos 2 konferencijos, atlikti 2 tyrimai, suorganizuotas savivaldybių sutarties pasirašymas); 

apibendrinti svarbiausius duomenis apie etnografinių regionų ypatybes, parengti žemėlapius (atlikti 

4 tyrimai, parengti kiekvieno etnografinio regiono 5 turistiniai maršrutai, regioninių ypatybių 

apibendrinimas paskelbtas leidinyje „Etninė kultūra“); teikti siūlymus dėl administracinės-

teritorinės reformos etnografinių regionų pagrindu (svarstyta 1 EKGT posėdyje, pateiktas 1 EKGT 

raštas, atliktas 1 tyrimas); inicijuoti Tautinio drabužio metų paskelbimą (svarstyta 1 EKGT 

posėdyje, pateikti 2 EKGT raštai); atlikti Etnografinių regionų metų veiksmų įgyvendinimo 

stebėseną (svarstyta 1 regioninės tarybos posėdyje).  

Viršijant planą: kartu su AM suorganizuotas Etnokultūrinius regionus atspindinčio 

kraštovaizdžio atrankos konkursas (svarstyta 4 regioninių tarybų posėdžiuose, dalyvauta AM 

posėdyje, sudarytos 5 regioninės ekspertų grupės); su partneriu LMTA surengta tarptautinė 

konferencija „Regioniniai muzikinio folkloro tyrimai“ (svarstyta 2 EKGT posėdžiuose, surengta 

konferencija ir išleistas jos pranešimų tezių leidinys); teikta metodinė ir organizacinė pagalba 

                                                 
2   Terminas produktas pasirinktas vadovaujantis Valstybės kontrolės naudojama terminija vertinant EKGT ir kitų 

institucijų veiklą.  
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Etnografinių regionų metams skirto žygio žemaitukais per Lietuvą dalyviams (svarstyta 1 EKGT 

posėdyje, 2 regioninių tarybų posėdžiuose, surengti 7 renginiai); partnerio teisėmis prisidėta 

rengiant leidinį „Lietuvos etnografiniai regionai“ (leidinį sudarė EKGT pirmininkas V. Jocys, 

EKGT nariai parengė 6 straipsnius); atlikti kiti neplaniniai darbai siekiant etnoregioninio savitumo 

puoselėjimo (svarstyta 1 EKGT posėdyje, 2 regioninių tarybų posėdžiuose, surengti 7 renginiai.   

Pagal temą Nematerialaus kultūros paveldo globa atlikti 10 planinių darbų ir 3 neplaniniai 

(iš viso 57 veiklos produktai), 1 darbas neatliktas trūkstant tam teisinio pagrindo.  

Daugiausia dėmesio skirta išvadų bei siūlymų teikimui dėl Tautinio paveldo produktų 

įstatymo keitimo ir įgyvendinimo (svarstyta 5 EKGT posėdžiuose, 1 regioninės tarybos posėdyje, 2 

Seimo komiteto posėdžiuose, pateikti 3 EKGT raštai, atlikti 3 tyrimai). 

Nemažai pastangų įdėta dėl Etninės kultūros plėtros valstybinės programos 2015-2018 m 

rengimo inicijavimo (svarstyta 3 EKGT posėdžiuose, dalyvauta KM sudarytos darbo grupės 3 

posėdžiuose, inicijuoti 2 pasitarimai su LRV atstovais). Siekiant kompensuoti šios programos 

trūkumą, EKGT nustatė Etninės kultūros plėtros 2015 m. ir 2016 m. prioritetus, juos paskleidė 

visuomenei (svarstyta 2 EKGT posėdžiuose ir priimti nutarimai). Taip pat buvo siekiama įvertinti 

Etninės kultūros plėtros valstybinės programos įgyvendinimą 2014 m. (pateiktas 1 EKGT  raštas, 

atliktas 1 tyrimas). 

Buvo atlikti kiti pagal šią temą suplanuoti darbai: siūlymų teikimas dėl etninės kultūros 

veiklos bendruomenėse (svarstyta 1 EKGT posėdyje, 2 regioninių tarybų posėdžiuose ir bendrame 

regioninių tarybų posėdyje, 3 kitų institucijų posėdžiuose); tyrinėta nematerialaus kultūros paveldo 

vertybių ir archyvų būklė, rengtos rekomendacijos dėl jų išsaugojimo (svarstyta 2 EKGT 

posėdžiuose, atliktas 1 tyrimas); bendradarbiauta su UNESCO Nacionaline komisija dėl Lietuvos 

nematerialaus kultūros paveldo vertybių (dalyvauta 3 renginiuose ir pasitarimuose); teikti siūlymai 

dėl etninės kultūros plėtros kaimo turizmo srityje (svarstyta 1 EKGT posėdyje, 1 regioninės tarybos 

posėdyje ir bendrame regioninių tarybų posėdyje, 1 LKTA posėdyje); teikti siūlymai dėl 

vietovardžių pavadinimų išsaugojimo (svarstyta 1 EKGT posėdyje,  pateiktas 1 EKGT raštas, 

atliktas 1 tyrimas). 

Viršijant planą, buvo atlikti šie darbai: teikti siūlymai dėl lietuviškumo ir tradicijų tęstinumo 

išsaugojimo kalendorinių švenčių renginiuose (svarstyta 2 regioninių tarybų posėdžiuose, pateiktas 

1 EKGT raštas, atlikti 3 tyrimai); teiktos išvados dėl lietuvių kalbos išsaugojimo (svarstyta 1 

regioninės tarybos posėdyje, 2 Seimo komitetų posėdžiuose, pateiktas 1 regioninės tarybos raštas); 

teikti siūlymai dėl sporto paveldo apsaugos (svarstyta 1 EKGT posėdyje,  dalyvauta 1 Seimo 

komisijos posėdyje). 

Pagal temą Etninės kultūros plėtros integravimas į bendrąją kultūros politiką Lietuvoje 

atlikti 4 planiniai darbai (iš viso 26 veiklos produktai): siūlymų rengimas ir teikimas dėl etninės 

kultūros integravimo į bendrąją kultūros politiką (svarstyta 3 EKGT posėdžiuose, 5 regioninių 

tarybų posėdžiuose ir bendrame regioninių tarybų posėdyje, 3 kitų institucijų posėdžiuose, atliktas 1 

tyrimas); etninei kultūrai skiriamų valstybės biudžeto asignavimų bei finansavimo tvarkos analizė ir 

siūlymų teikimas (svarstyta 3 EKGT posėdžiuose, 2 regioninių tarybų posėdžiuose ir bendrame 

regioninių tarybų posėdyje, pateiktas 1 EKGT raštas, atliktas 1 tyrimas, dalyvauta 2-juose LKT 

posėdžiuose); siūlymų teikimas dėl švenčių dienos ir (ar) atmintinos dienos statuso suteikimo 

tradicinėms kalendorinėms šventėms (svarstyta 2 regioninių tarybų posėdžiuose, pateikti 2 EKGT 

raštai); siūlymų teikimas Lietuvos valstybės šimtmečio 2018 m. paminėjimo programai (svarstyta 1 

EKGT posėdyje). 

Pagal temą Etninės kultūros ugdymo plėtra atlikti 2 planiniai darbai (iš viso 16 veiklos 

produktų). Plėtotas bendradarbiavimas su ŠMM, UPC ir kitomis suinteresuotomis institucijomis bei 

organizacijomis užtikrinant etninės kultūros ugdymo plėtrą, kuriant pagalbos mokytojui sistemą 

(dalyvauta su pranešimais 1 konferencijoje, dar 3 pranešimai skaityti kituose renginiuose, svarstyta 

2 regioninių tarybų posėdžiuose ir bendrame regioninių tarybų posėdyje, 1 tarpinstituciniame 

pasitarime, 4 kitų institucijų posėdžiuose, pateikti 5 EKGT raštai, atliktas 1 tyrimas). Taip pat 
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bendradarbiauta su KAM, Karo akademija ir kitais partneriais dėl karių tautinio ir patriotinio 

ugdymo plėtros (svarstyta 1 EKGT posėdyje). 

Pagal temą Etninės kultūros specialistų rengimas atliktas 1 planinis darbas (iš viso 8 veiklos 

produktai) – tema svarstyta 2 EKGT posėdžiuose, 1 regioninės tarybos posėdyje, pateikti 2 EKGT 

raštai ir 1 regioninės tarybos raštas, skaitytas 1 pranešimas, atliktas 1 tyrimas). 

Pagal temą Etninės kultūros sklaidos žiniasklaidoje atlikti 3 planiniai darbai (iš viso 7 

veiklos produktai): bendradarbiavimas su LRT ir kitomis žiniasklaidos priemonėmis, institucijomis 

dėl etninės kultūros sklaidos (svarstyta 2 EKGT posėdžiuose, pateikti 2 EKGT raštai); vertinta 

etninės kultūros žiniasklaidoje būklė (svarstyta 1 EKGT posėdyje, atliktas 1 tyrimas); parengtas ir 

paskelbtas EKGT informacinis leidinys „Etninė kultūra“. 

Pagal temą Lietuvių etninės kultūros globa bei plėtra užsienyje atlikti 2 planiniai darbai (7 

veiklos produktai): etninės kultūros būklės lietuvių bendruomenėse užsienyje analizė, išvadų ir 

siūlymų dėl tos būklės gerinimo, lietuvių etninės kultūros populiarinimo lietuvių bendruomenėse 

užsienyje rengimas (svarstyta 1 EKGT posėdyje); bendradarbiavimas su lietuvių bendruomenėmis 

bei organizacijomis užsienyje (svarstyta 1 regioninės tarybos posėdyje, dalyvauta 5 užsienio 

lietuvių renginiuose). 

Prie Kitų darbų temos (35 veiklos produktai) priskiriami 2 planiniai ir 3 neplaniniai darbai. 

Planiniai darbai: EKGT strateginio ir kalendorinio veiklos planų rengimas bei tvirtinimas (svarstyta 

5 EKGT posėdžiuose, 5 regioninių tarybų posėdžiuose, patvirtintas 1 įsakymas); EKGT ir 

regioninių tarybų sudėties kaita (svarstyta 2 EKGT posėdžiuose, 5 regioninių tarybų posėdžiuose, 

paskelbtas 1 EKGT nutarimas). Prie neplaninių darbų priskirtina: kiti sprendimai dėl EKGT veiklos 

(svarstyta 2 EKGT posėdžiuose, pateikti 2 EKGT raštai); EKGT rekomendacijos (pateikti 8 EKGT 

raštai-rekomendacijos); kitos EKGT iniciatyvos (svarstyta 1 EKGT posėdyje, 2 regioninių tarybų 

posėdžiuose, pateiktas 1 EKGT raštas). 

Siekdama įgyvendinti savo uždavinius, EKGT bendradarbiavo su LR Seimu (daugiausia su 

ŠMKK), Seimui atskaitingomis institucijomis (VLKK, LMT, VKPK, LRT taryba, LRT komisija), 

LR Prezidente, LR Vyriausybe, ministerijomis (KM, ŠMM, ŽŪM, AM, FM,), Ugdymo plėtotės 

centru, Lietuvos nacionaline UNESCO komisija, valstybiniais fondais LKT ir SRTRF, LRT ir 

kitomis žiniasklaidos priemonėmis, mokslo institutais, aukštosiomis mokyklomis, kultūros centrais, 

muziejais ir kitomis kultūros įstaigomis, nacionaliniais ir regioniniais parkais, ugdymo įstaigomis, 

nevyriausybinėmis organizacijomis, visomis savivaldybėmis, užsienio lietuviais, užsienio 

mokslininkais. 

SIŪLYMAI LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMUI 

1. Įgyvendinant Etninės kultūros valstybinės globos pagrindų įstatymo 8 straipsnį 1 dalį, 

parengti Etninės kultūros plėtros valstybinę 2017-2025 m. programą; 

2. Parengti Audiovizualinių archyvų įstatymą, kuris užtikrintų nematerialaus kultūros 

paveldo apsaugą;  

3. Įgyvendinant Etninės kultūros valstybinės globos pagrindų įstatymą ir Nacionalinio 

saugumo pagrindų įstatymą, užtikrinti tautinės savimonės bei etninės kultūros ugdymą – parengti 

Etninės kultūros pradinio ugdymo programą, įgyvendinti bendrąsias etninės kultūros pagrindinio ir 

vidurinio ugdymo programas (patvirtintas LR Švietimo ir mokslo ministro įsakymu 2012 m. 

balandžio 12 d. Nr. V-651), suteikti tautinės savimonės ir etninės kultūros ugdymo pagrindus 

aukštosiose mokyklose, subsidijuoti etninės kultūros specialistų rengimą.   
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1 priedas 

 

ETNINĖS KULTŪROS GLOBOS TARYBOS SUDĖTIS 

 

Patvirtinta LR Seimo 2013 m. gruodžio 19 d. nutarimu Nr. XII-713, pakeitimai LR Seimo 2015 m. 

gruodžio 17 d. nutarimu Nr. XII-2207 

 

Nr. Vardas, Pavardė Pareigos Deleguojanti 

institucija 

1. Eugenijus Jovaiša Daktaras, Vilniaus pedagoginio universiteto 

profesorius 

LR Seimo ŠMKK teikimu 

2. Irena Kezienė Kultūros ministerijos Regionų kultūros skyriaus 

vyriausioji specialistė 

Ministro pirmininko 

teikimu 

3. Vidmantas Bezaras Aplinkos ministerijos saugomų teritorijų ir 

kraštovaizdžio departamento direktorius 

Ministro pirmininko 

teikimu 

4. Emilija Bugailiškienė Švietimo ir mokslo ministerijos Bendro ugdymo ir 

profesinio mokymo departamento Neformalaus 

ugdymo ir švietimo pagalbos skyriaus vyresnioji 

specialistė 

Ministro pirmininko 

teikimu 

5. Arūnas Eduardas Paslaitis Architektas, Lietuvos meno kūrėjų asociacijos narys Lietuvos meno kūrėjų 

asociacijos teikimu 

6. Algirdas Sakalauskas Lietuvos tautodailininkų sąjungos narys Lietuvos meno kūrėjų 

asociacijos teikimu 

7. Tojana Račiūnaitė 
nuo 2015-12-23 

Vilniaus dailės akademijos Dalėtyros instituto 

direktorė 

Lietuvos universitetų 

rektorių konferencijos 

teikimu 

8. Daiva Vyčinienė Daktarė, docentė, LMTA Etnomuzikologijos 

katedros vedėja 

Lietuvos universitetų 

rektorių konferencijos 

teikimu 

9. Jūratė Šemetaitė Lietuvos liaudies kultūros centro kultūros skyriaus 

folkloro poskyrio vadovė 

Lietuvos liaudies kultūros 

centro teikimu 

10. Aušra Žičkienė Daktarė, Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto 

vyresnioji mokslo darbuotoja 

Lietuvių literatūros ir 

tautosakos instituto 

teikimu 

11. Vytautas Ališauskas Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto 

Klasikinės filologijos katedros docentas  

Lietuvių katalikų mokslo 

akademijos teikimu 

12. Rasa Paukštytė Šaknienė Daktarė, Lietuvos istorijos instituto vyresnioji 

mokslo darbuotoja 

Lietuvos istorijos instituto 

teikimu 

13. Dalia Bernotaite-

Beliauskienė 

Lietuvos dailės muziejaus Liaudies meno tyrimo 

centro darbuotoja 

Lietuvosmuziejųasociacijo

s teikimu 

14. Vytautas Tumėnas Daktaras, Lietuvos istorijos instituto darbuotojas Lietuvių etninės kultūros 

draugijos teikimu 

15. Juozas Šorys Žurnalo „Liaudies kultūra“ vyresnysis redaktorius, 

Lietuvos kraštotyros draugijos narys 

Lietuvos kraštotyros 

draugijos teikimu 

16. Nijolė Balčiūnienė Seimo nario padėjėja, Lietuvos Ramuvų sąjungos 

narė 

Lietuvos Ramuvų 

sąjungos teikimu 

17. Jonas Vaiškūnas Etnografas, Aukštaitijos regioninės etninės kultūros 

globos tarybos narys 

Aukštaitijos regioninės 

etninės kultūros globos 

tarybos teikimu 

18. Ona Drobelienė Etnografė, Dzūkijos (Dainavos) regioninės etninės 

kultūros globos tarybos pirmininkė 

Dzūkijos (Dainavos) 

regioninės etninės kultūros 

globos tarybos teikimu 

19. Zigmas Kalesinskas Suvalkijos (Sūduvos) regioninės etninės kultūros 

globos tarybos narys 

Suvalkijos (Sūduvos) 

regioninės etninės kultūros 

globos tarybos teikimu 

20. Virginijus Jocys Žemaitijos regioninės etninės kultūros globos 

tarybos narys 

Žemaitijos regioninės 

etninės kultūros globos 

tarybos teikimu 

21. Vilma Griškevičienė 
nuo 2015-12-23 

Mažosios Lietuvos regioninės etninės kultūros 

globos tarybos pirmininkė 

Mažosios Lietuvos 

regioninės etninės kultūros 

globos tarybos teikimu 
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2 priedas 

EKGT PADALINIŲ – REGIONINIŲ TARYBŲ – SUDĖTYS 2015 M.  

 

Patvirtinta Etninės kultūros globos tarybos 2015 m. balandžio 14 d. nutarimu Nr. TN-4 

 

Aukštaitijos regioninės etninės kultūros globos tarybos nariai 

1. Violeta Aleknienė – Kupiškio etnografijos muziejaus direktorė. 

2. Jolanta Balnytė – Kauno r. Ramučių kultūros centro etnokultūros specialistė. 

3. Liucija Bertulienė – Joniškio r. savivaldybės Kultūros ir viešųjų ryšių skyriaus vyr. 

specialistė. 

4. Petras Blaževičius – Rokiškio rajono savivaldybės administracijos Kultūros, turizmo ir 

ryšių su užsienio šalimis skyriaus vedėjas. 

5. Rita Janušaitytė – Kaišiadorių r. savivaldybės administracijos Kultūros ir paveldosaugos 

skyriaus vyr. specialistė. 

6. Rasa Juodagalvienė – Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir 

sporto skyriaus vyr. specialistė. 

7. Kristina Kacevičienė – Radviliškio r. savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir 

sporto skyriaus vyr. specialistė. 

8. Ramutė Kežienė – Kupiškio r. Šepetos A. Adamkienės pagrindinės mokyklos lietuvių 

kalbos mokytoja ekspertė. 

9. Elena Kiškienė – tautodailininkė, Utenos vaikų folkloro ansamblio „Kupolytė“ vadovė. 

10. Rasa Libienė – Jonavos krašto muziejaus etnokultūros specialistė. 

11. Zita Mackevičienė – Utenos r. savivaldybės administracijos Kultūros skyriaus vyr. 

specialistė, regioninės tarybos pirmininkė. 

12. Vita Majerienė – Širvintų r. savivaldybės Kultūros, turizmo ir ryšių su užsienio šalimis 

skyriaus vedėja. 

13. Regina Mikštaitė–Čičiurkienė – Nalšios muziejaus Etninės veiklos skyriaus vedėja 

(nuo 2016 m. sausio mėn.). 

14. Sigutė Mudinienė – Aukštaitijos nacionalinio parko ir Labanoro regioninio parko 

Informacijos ir kultūros paveldo skyriaus vyresnioji specialistė – kultūrologė. 

15. Vilma Mulevičiūtė-Sabaliauskienė – Ukmergės kultūros centro etnokultūros specialistė. 

16. Audronė Pajarskienė – Anykščių r. savivaldybės administracijos Kultūros, turizmo ir 

komunikacijos skyriaus vyr. specialistė. 

17. Vitutė Povilionienė – Pasvalio krašto muziejaus direktorė. 

18. Alma Pustovaitienė – Kupiškio kultūros centro Etninės kultūros skyriaus vedėja – 

etnografė. 

19. Asta Sieliūnienė – Visagino savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto 

skyriaus vedėja. 

20. Kęstutis Stadalnykas – Kėdainių r. savivaldybės Kultūros ir sporto skyriaus vedėjas. 

21. Algirdas Svidinskas – Rytų aukštaičių sambūrio seniūnas. 

22. Marijona Romualda Vaitiekūnienė – Pakruojo r. savivaldybės Kultūros, paveldosaugos 

ir viešųjų ryšių skyriaus vyr. kraštotyros specialistė. 

23. Jonas Vaiškūnas – Molėtų krašto muziejaus Etnografinės sodybos ir dangaus šviesulių 

stebyklos vedėjas, dienraščio www.alkas.lt vyr. redaktorius. 

24. Laimutis Vasilevičius – Lietuvai pagražinti draugijos Panevėžio skyriaus valdybos 

narys, Panevėžio kolegijos dėstytojas. 

25. Lina Vilienė – Panevėžio kraštotyros muziejaus Etninės kultūros skyriaus vedėja. 

26. Remigijus Vilys – Panevėžio rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir 

sporto skyriaus vyr. specialistas. 

http://www.alkas.lt/
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27. Lina Vireliūnienė – Biržų r. savivaldybės administracijos Kultūros ir sporto skyriaus 

vedėja. 

28. Rimutė Vitaitė – bendrijos „Sėla“ pirmininkė, Zarasų kultūros centro Etninės veiklos 

skyriaus vedėja. 

Dzūkijos regioninės etninės kultūros globos tarybos nariai 

1.      Lina Balčiūnienė – Druskininkų kultūros centro etnografė. 

2.      Onutė Drobelienė – VSTT Projektų administravimo ir bendrųjų reikalų departamento 

Viešųjų reikalų ir ūkio skyriaus vyr. specialistė. 

3.      Vygandas Čaplikas – regioninės politikos ekspertas. 

4.      Algimantas Černiauskas – Lietuvos fotomenininkų sąjungos valdybos narys. 

5.      Rasa Kazlauskienė – Lazdijų rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir 

sporto skyriaus vedėjo pavaduotoja. 

6.      Irena Kolosovska – Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos Informacijos, 

kultūros ir turizmo skyriaus vedėja. 

7.      Audronė Lampickienė – sertifikuotų tautinio paveldo produktų tradicinė amatininkė. 

8.      Lina Leparskienė – Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto doktorantė. 

9.      Eglė Liškevičienė – Alytaus dailiųjų amatų mokyklos dailiųjų metalo dirbinių profesijos 

mokytoja. 

10.  Gintarė Markevičienė – tekstilininkė. 

11.  Dalia Mockevičienė – Trakų kultūros rūmų etnografė. 

12.  Vaida Naruševičiūtė – Varėnos kultūros centro specialistė kinui ir parodoms, folkloro 

„Žeiria“ ir „Šalcinuosna“ vadovė. 

13.  Daina Pledienė – Lazdijų krašto muziejaus direktorė. 

14.  Aušra Plytninkaitė – Alytaus lopšelio-darželio „Volungėlė“ direktorė. 

15.  Romualdas Povilaitis – Lietuvių etninės kultūros draugijos Kauno teritorinio padalinio 

pirmininkas. 

16.  Virginija Pugačiauskienė – Dzūkijos nacionalinio parko ir Čepkelių valstybinio 

gamtinio rezervato direkcijos kultūros paveldo skyriaus vyr. specialistė. 

17.  Alma Purvinytė – Alytaus r. savivaldybės Kultūros ir viešųjų ryšių skyriaus vyresnioji 

specialistė. 

18.  Regina Rinkevičienė – pynėja iš vytelių. 

19.  Eglė Ruplėnaitė – Alytaus dailiųjų amatų mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui. 

20.  Ramutė Strebeikienė – Elektrėnų savivaldybės administracijos Bendrojo skyriaus vyr. 

specialistė. 

21.  Regina Svirskienė – Varėnos rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir 

sporto skyriaus vedėjo pavaduotoja. 

22.  Marta Šliumpienė – Birštono savivaldybės architektūros ir urbanistikos skyriaus vyr. 

specialistė. 

23.  Vytuolis Valūnas – Alytaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus 

vedėjas. 

24. Virginija Žitkauskienė – Alytaus lopšelio-darželio „Volungėlė“ meninio ugdymo 

pedagogė. 

 Mažosios Lietuvos regioninės etninės kultūros globos tarybos nariai 

1.      Edita Barauskienė – Lietuvininkų bendrijos „Mažoji Lietuva“ narė. 

2.      Liudvika Burzdžiuvienė – Pagėgių savivaldybės M. Jankaus muziejaus direktorė. 

3.     Audronė Buržinskienė – Nidos kultūros ir turizmo informacijos centro „Agila“ folkloro 

ansamblio „Giedružė“ vadovė. 
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4.      Zita Genienė – Klaipėdos m. savivaldybės Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus 

Istorijos skyriaus vedėja. 

5.     Vytautas Albertas Gocentas – lietuvininkų bendrijos „Mažoji Lietuva“ narys. 

6.  Vilma Griškevičienė – Šilutės rajono savivaldybės administracijos Kultūros skyriaus 

vedėja. 

7.     Arvydas Griškus – Mažosios Lietuvos Jurbarko krašto kultūros centro direktorius. 

8.  Lilija Kerpienė – Klaipėdos r. savivaldybės Dovilų etninės kultūros centro direktorė. 

9.  Jolita Latakienė – Klaipėdos r. savivaldybės administracijos Kultūros skyriaus vyr. 

specialistė. 

10.  Narūnas Lendraitis – Klaipėdos m. savivaldybės administracijos Ugdymo ir kultūros 

departamento Kultūros skyriaus vedėjas. 

11.  Natalija Lisovskienė – Neringos savivaldybės administracijos Kultūros skyriaus vedėja. 

12.  Virginija Mataitienė – Klaipėdos m. savivaldybės etnokultūros centro kultūrinės veiklos 

vadybininkė. 

13. Aksevera Mikšienė – Pagėgių savivaldybės kultūros centro etninės veiklos specialistė. 

14.  Lina Motuzienė – Klaipėdos universiteto Istorijos mokslo krypties doktorantė. 

15.  Silva Pocytė – Baltijos regiono istorijos ir archeologijos instituto direktorė. 

16.  Birutė Servienė – Šilutės r. savivaldybės Salos etnokultūros ir informacijos centro 

direktorė. 

17.  Indrė Skablauskaitė – Šilutės muziejaus etnografė 

18. Giedrė Skipitienė – Rambyno regioninio parko direkcijos vyr. specialistė-kultūrologė. 

19. Nijolė Sliužinskienė – Klaipėdos miesto savivaldybės etnokultūros centro direktorė. 

20. Saulius Sodonis – Šilutės kraštotyros draugijos narys. 

Suvalkijos (Sūduvos) regioninės etninės kultūros globos tarybos nariai 

1. Eglė Alenskaitė– Marijampolės laisvalaikio ir užimtumo centro Šunskų folklorinio 

ansamblio „Žvirgždė“ vadovė. 

2. Vidas Cikana– bendrijos „Dailius“ pirmininkas. 

3.     Nijolė Černevičienė – Patašinės laisvalaikio salės kultūrinių renginių organizatorė. 

4.   Vitalija Filipova – Kazlų Rūdos literatų klubo „Versmė“ vadovė. 

5.  Asta Jankeliūnienė – Kalvarijos savivaldybės viešosios bibliotekos Skaitytojų 

aptarnavimo skyriaus vedėja. 

6.  Rasa Januškienė – Kalvarijos savivaldybės kultūros centro etninės kultūros specialistė. 

7. Valentinas Jazerskas – Lietuvos tautodailininkų sąjungos Kauno bendrijos pirmininkas. 

8.      Ernesta Juodsnukytė – Prienų krašto muziejaus vyr. fondų saugotoja. 

9.      Zigmas Kalesinskas – VšĮ „Raudondvario dvaras“ Kauno rajono muziejaus direktorius. 

10.  Stanislovas Lopeta – bendruomenės „Virbalio vartai“ pirmininkas. 

11.  Aušra Mickevičienė – Vilkaviškio krašto muziejaus muziejininkė. 

12.  Aurelija Papievienė – Šakių rajono savivaldybės administracijos kultūros ir turizmo 

skyriaus vyr. specialistė. 

13.  Nijolė Skinkienė – Vilkaviškio kultūros centro etnografė. 

14.  Kęstutis Subačius – kraštotyrininkas. 

15.  Ona Birutė Surdokienė – liaudies menininkų klubo „Mūza“ vadovė. 

16.  Žibutė Šilingienė – Kazlų Rūdos Kultūros centro direktorė. 

17.  Asta Vandytė – Kauno miesto savivaldybės Kultūros ir meno tarybos pirmininkė. 

18.  Rima Vasaitienė – Zanavykų muziejaus direktorė. 

19.  Rūta Vasiliauskienė – Lietuvos nacionalinio muziejaus padalinio J. Basanavičiaus 

gimtinės vedėja. 

20.  Albinas Vaškevičius – kraštotyrininkas. 

21.  Dalė Zagurskienė – Prienų kultūros ir laisvalaikio centro mėgėjų meno kolektyvo 

vadovė. 
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22.  Jūratė Zakaravičienė – Marijampolės savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir 

sporto departamento Kultūros skyriaus vedėja. 

 Žemaitijos regioninės etninės kultūros globos tarybos nariai 

1. Arnas Arlauskas – Kelmės kultūros centro direktorius. 
2. Gintautas Bareikis – Klaipėdos r. savivaldybės administracijos Kultūros skyriaus 

vedėjas. 
3. Aušra Brijūnienė – Šiaulių r. savivaldybės administracijos Kultūros skyriaus vyr. 

specialistė. 
4. Dalia Činkienė – Kretingos r. savivaldybės administracijos Kultūros skyriaus vyr. 

specialistė. 
5. Rasa Čiutienė – Akmenės r. savivaldybės direktoriaus pavaduotoja kultūrinei veiklai. 
6. Birutė Gedminaitė – Rietavo kultūros centro direktorė. 
7. Violeta Girdžiuvienė – Tauragės kultūros centro metodininkė-etnografė. 
8. Virginijus Jocys – Šilalės kraštiečių draugijos pirmininkas. 
9. Laima Kelmelienė – Lietuvos tautodailininkų sąjungos Šiaulių skyriaus pirmininkė. 
10. Aldona Kuprelytė – Žemaitijos nacionalinio parko direkcijos Kultūros paveldo skyriaus 

vedėja. 
11. Lina Lukošienė – Eržvilko kultūros centro Vadžgirio skyriaus meno vadovė. 
12. Rita Macijauskienė – Telšių rajono savivaldybės kultūros centro vaikų ansamblio 

„Čiučiuruks“ vadovė. 
13. Diana Martinaitienė – Šiaulių kultūros centro direktoriaus pavaduotoja. 
14. Sigita Milvidienė – Šiaulių „Aušros“ muziejaus Etnografijos skyriaus vedėja. 
15. Juozas Pabrėža – Šiaulių universiteto vykdomasis direktorius. 
16. Asta Pagarauskaitė  – Raseinių r. savivaldybės administracijos Švietimo ir socialinių 

reikalų departamento Švietimo ir ugdymo skyriaus vyr. specialistė. 
17. Ieva Ramanauskaitė  – Skuodo r. savivaldybės administracijos Kultūros ir turizmo 

skyriaus vyriausioji specialistė. 
18. Jolanta Skurdauskienė – Žemaičių dailės muziejaus direktoriaus pavaduotoja. 
19. Linas Šedvilas – Varnių regioninio parko vyr. specialistas. 
20. Jurgita Šilinskytė – Mažeikių r. savivaldybės Kultūros ir sporto skyriaus vyr. specialistė. 
21. Rūta Vildžiūnienė – Klaipėdos universiteto Menų fakulteto ir pedagogikos katedros 

docentė. 
22. Jurgita Viršilienė – Šilalės r. savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto 

skyriaus vyr. specialistė. 
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3 priedas 

 

EKGT 2015 M. POSĖDŽIŲ PROTOKOLŲ SANTRAUKOS 

 

 

Pirmasis EKGT posėdis vyko 2015 m. sausio 27 d. Vilniuje. Posėdyje dalyvavo 16 EKGT 

narių ir svečias Milda Ričkutė (Vilniaus etninės kultūros centro direktorė). 

Svarstyta: 1. Deleguojančių institucijų į naujos kadencijos EKGT regionines tarybas sąrašų 

patvirtinimas. 2. EKGT 2014 m. veiklos ataskaitos projekto (finansinės dalies) patvirtinimas. 3. 

EKGT nutarimas „Dėl 2015 metų etninės kultūros plėtros prioritetų sąrašo patvirtinimo“. 4. EKGT 

2015 m. kalendorinio veiklos plano patvirtinimas. 5. EKGT siūlomi Lietuvos administracinio 

suskirstymo reformos modeliai. 6.1. Papildomi EKGT sekretoriato etatai. 6.2. Etninės kultūros 

plėtros programos 2015–2018 m. projektas. 6.3. Etninės kultūros sklaida Vilniaus Kaziuko mugėje. 

Nutarta: 1.1. Patvirtinti regioninių tarybų pasiūlytų institucijų, teikiančių kandidatus naujai 

kadencijai, patikslintus sąrašus. 1.2. Išsiaiškinti, ar Dzūkijos regioninės tarybos teikiamos Lietuvos 

soroptimisčių sąjungos veikla susijusi su etnine kultūra. 2. Patvirtinti EKGT 2014 m. veiklos 

ataskaitos projekto finansinę dalį. 3.1. Patvirtinti 2015 metų etninės kultūros plėtros prioritetų 

sąrašą: 1) Etnografinių regionų kultūros savitumo išsaugojimas bei plėtra, šių regionų statuso 

įvairiuose teisės aktuose ir kultūros politikoje  įtvirtinimas; 2) Lietuvos administracinės teritorinės 

reformos, užtikrinančios etnokultūrinių regionų savitumo išsaugojimą, tolygią kultūrinę, ekonominę 

ir socialinę raidą, svarstymas ir siūlymų teikimas dėl jos įgyvendinimo; 3) Etninės kultūros 

specialistų rengimas ir kvalifikacijos kėlimas, etnokultūrinio ugdymo plėtra ir tobulinimas; 4) 

Bendruomenių etninės kultūros veiklos skatinimas, jų vaidmens ir įtakos, saugant regioninį 

savitumą, stiprinimas;  5) Lietuvių etninės kultūros raiškos skatinimas etninėse lietuvių žemėse ir 

lietuvių bendruomenėse užsienio šalyse; 6) Nematerialaus kultūros paveldo apsaugos teisinės ir 

materialinės bazės stiprinimas. 3.2. Nutarimo „Dėl 2015 metų etninės kultūros plėtros prioritetų 

sąrašo patvirtinimo“ preambulėje nurodyti, kam jis skirtas ir kokiu įstatymu remiantis sudarytas. 

4.1. Patvirtinti EKGT 2015 m. kalendorinį veiklos planą;  4.2. Priemonę „Rekomendacijų dėl šokių 

ir žaidimų rengimas“  nukelti į EKGT 2016 metų veiklos planą (nutarta bendru sutarimu). 5. 

Susitikti su valdžios institucijų atstovais dėl Lietuvos administracinio suskirstymo reformos 

įgyvendinimo galimybių. 6.1. Pritarti siūlymui prašyti Seimo Valdybos padidinti leistiną EKGT 

sekretoriato etatų skaičių dėl padidėjusio darbo krūvio. 6.2. Rekomenduoti Kultūros ministerijai 

rengti Etninės kultūros plėtros programos projektą atsižvelgiant į Etnografinių regionų metų 

programą, skatinti greitesnį programos parengimą, kad savivaldybės galėtų pagal ją sudaryti savo 

lokalines programas.  6.3.1. Kreiptis į Vilniaus miesto savivaldybę rekomenduojant: Etnografinių 

regionų metus atspindėti Kaziuko mugėje; įsteigti nuolatinę Kaziuko mugės organizavimo tarybą, į 

kurią įeitų EKGT atstovas; patvirtinti Vilniaus etninės kultūros centrą kaip nuolatinį Kaziuko mugės 

kultūrinės programos organizatorių. 6.3.2. Kreiptis į Vilniaus miesto savivaldybę, klausiant ar 

planuojama teikti sertifikavimui dalį Kaziuko mugės, atitinkančią etninės kultūros paveldo 

reikalavimus. 

 

Antrasis EKGT posėdis vyko 2015 m. vasario 10 d. Vilniuje. Posėdyje dalyvavo 15 EKGT 

narių. 

Svarstyta: 1. EKGT bendradarbiavimas su LRT taryba ir etnokultūrinių renginių, 

rekomenduojamų 2015 m. transliuoti per LRT, sąrašo pateikimas. 2. EKGT siūlymai Lietuvos 

valstybės šimtmečio paminėjimo 2018 m. programos projektui. 3. EKGT 2014 m. veiklos ataskaitos 

projektas. 4. Tautinio paveldo produktų įstatymo keitimo projektas Nr. X-1207. 5. EKGT siūlymas 

2017 metus paskelbti Tautinio drabužio metais. 6.1. Etninės kultūros mokytojų, folkloro ansamblių, 

vadovų poreikis lietuvių bendruomenėse etninėse žemėse užsienyje. 6.2. Konkurso „Geriausiai 

tradicijas puoselėjusi seniūnija 2015 metais“ nuostatų projektas. 
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Nutarta: 1.1. Bendru sutarimu pritarti rekomenduojamų transliuoti 2015 m. per LRT 

etnokultūrinių renginių sąrašui. 1.2. Patikslinimus dėl šio renginių sąrašo elektroniniu paštu atsiųsti 

iki vasario 20 d. 2. Pasiūlymus dėl  Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio paminėjimo 2018 m. 

programos atsiųsti iki vasario 17 d. EKGT sekretoriatui. 3.1. Bendru sutarimu patvirtinti EKGT 

2014 m. veiklos ataskaitos projektą. 3.2. Pasiūlymus dėl EKGT 2014 m. ataskaitos tobulinimo siųsti 

iki vasario 26 d. EKGT sekretoriatui. 4. Deleguoti EKGT narius ir EKGT pirmininko pavaduotoją 

V. Tumėną į susitikimą su LR žemės ūkio ministre Virginija Baltraitiene dėl Tautinio paveldo 

produktų įstatymo keitimo projekto tobulinimo. 5.1. Tautinio drabužio metais siūlyti skelbti 2018-

uosius, atsižvelgiant į tai, kad 2017-uosius siūloma skelbti Piliakalnių metais. 6.1.Vykdyti apklausą 

dėl Etninės kultūros mokytojų, folkloro ansamblių, vadovų poreikio lietuvių bendruomenėse 

etninėse žemėse užsienyje. 6.2. Pasiūlymus dėl  konkurso „Geriausiai tradicijas puoselėjusi 

seniūnija 2015 metais“ nuostatų projekto tobulinimo teikti EKGT sekretoriatui elektroniniu paštu ir 

apsvarstyti kovo mėnesio posėdyje. 

 

Trečiasis EKGT posėdis vyko 2015 m. kovo 10 d. Vilniuje. Posėdyje dalyvavo 12 EKGT 

narių, svečias (Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos prof. dr. V. Rakutis). 

Svarstyta: 1. Bendradarbiavimas su Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija 

etninės kultūros plėtros srityje. 2. Etninės kultūros globos tarybos ir etninės kultūros plėtros 

programos Lietuvos savivaldybėse. 3. EKGT raštas „Dėl Etninės kultūros valstybinės plėtros 

programos“. 4. Etnologinių tyrimų konkursinio programinio finansavimo perspektyvos. 5. 

Konferencijos „Etninė kultūra etnografinių regionų metais“, vykusios 2014 m. gruodžio 12 d., 

rezoliucijų įgyvendinimas. 6. Kiti klausimai. 

Nutarta: 1.1. Sudaryti darbo grupę iš EKGT narių ir Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo 

akademijos atstovų bendradarbiavimo sutarties gairėms aptarti. 1.2. Išanalizuoti etninės kultūros 

įtraukimo į kariūnų renginius ir neformalųjį ugdymą galimybes (pvz., apimant liaudies karines 

dainas, liaudies sportinius žaidimus, kalendorinius renginius, etnokultūrines ekskursijas ir pan.). 2. 

Praplėsti tyrimą „Etninės kultūros globos tarybos ir Etninės kultūros plėtros programos Lietuvos 

savivaldybėse“ pagal posėdyje pateiktus EKGT narių siūlymus (įtraukti duomenis apie etninės 

kultūros integravimą į savivaldybių bendrąsias Kultūros programas ir Kultūros tarybas, apie 

savivaldybių įsteigtus Etninės kultūros centrus ir etninės kultūros skyrius Kultūros centruose, apie 

savivaldybių skiriamas lėšas etninės kultūros programoms ir etninės kultūros centrų veiklai, be to, 

kiekybinį tyrimą papildyti kokybine analize). 3. Bendru sutarimu pritarti EKGT raštui „Dėl Etninės 

kultūros valstybinės plėtros programos“, skirtam LR Vyriausybei. 4.1. Kreiptis į Lietuvos mokslo 

tarybą prašant pateikti duomenis, kiek pagal Nacionalinės lituanistikos plėtros 2009-2015 m. 

programą buvo finansuota etnologinių tyrimų projektų, kiek projektų 2015 m. gavo finansavimą 

atsižvelgiant į Etnografinių regionų metų prioritetą, kiek etnokultūrinės srities mokslininkų yra 

projektus vertinusių ekspertų tarpe. 4.2. Organizuoti susitikimą su Lietuvos mokslo tarybos 

atstovais siekiant išsiaiškinti etnologinių tyrimų konkursinio programinio finansavimo 

perspektyvas. 5.1. Sudaryti darbo grupę vietovardžių išsaugojimo klausimams spręsti. 5.2. 

Supažindinti aukštąsias mokyklas su Švietimo ir mokslo ministerijos atsakymu į rezoliuciją „Dėl 

etnologinės krypties specialybių studijų tęstinumo“. 6. Patvirtinti Suvalkijos (Sūduvos) tarybos 

personalinę sudėtį.  

 

Ketvirtasis EKGT posėdis vyko 2015 m. balandžio 14 d. Vilniuje. Posėdyje dalyvavo 15 

EKGT narių ir svečias Jolanta Marija Malinauskaitė (Lietuvos kaimo bendruomenių sąjungos 

tarybos narė). 

Svarstyta: 1. Naujos kadencijos EKGT regioninių tarybų narių tvirtinimas. 2. Etninei 

kultūrai iš valstybės biudžeto skiriamas konkursinis finansavimas. 3. Bendruomenių etninės 

kultūros veiklos skatinimas. 4. Etninės kultūros plėtra kaimo turizmo srityje. 5. Bendradarbiavimas 

su LRTK ir kitomis žiniasklaidos priemonėmis, institucijomis dėl etninės kultūros sklaidos. 
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Nutarta: 1.1. Bendru sutarimu patvirtinti visų EKGT regioninių tarybų personalinę sudėtį. 

1.2. Gavus iš EKGT regioninių tarybų trūkstamų atstovų patvirtinimą, visus regioninių tarybų 

naujos kadencijos narių sąrašus įkelti į EKGT svetainę iki balandžio 21 d. 2.1. Atlikti išsamesnį 

tyrimą apie etninės kultūros konkursinį finansavimą iš valstybės biudžeto. 2.2. Kreiptis į Kultūros 

ministeriją ir Lietuvos kultūros tarybą siūlant skirti didesnę konkursinio finansavimo kvotą etninės 

kultūros projektams, atsižvelgti į proporcingumo principą lyginant su kitomis kultūros sritimis, taip 

pat pagal regionus, tobulinti etninės kultūros projektams nustatytus vertinimo prioritetus, kriterijus 

ir balus, juos suderinant su numatomų finansuoti veiklų sąrašu. 3.1. Kviesti Lietuvos kaimo 

bendruomenių sąjungos atstovus į EKGT regioninių tarybų posėdžius siekiant bendradarbiauti 

regionuose dėl etninės kultūros plėtros. 3.2. Kreiptis į Žemės ūkio ministeriją prašant paskatinti 

Vietos veiklos grupes etninės kultūros plėtros priemones įtraukti į rengiamas naujas „Leader“ 

programos strategijas. 3.3. Pritarti siūlymui, kad Lietuvos kaimo bendruomenių sąjungos atstovas 

būtų įtrauktas į valstybinės Etninės kultūros plėtros programos rengėjų darbo grupę. 3.4. Siūlyti 

Kultūros ministerijai parengti Regionų kultūros plėtros 2011–2020 metų programos įgyvendinimo 

priemonių 2015–2020 m. planą, į jį įtraukiant etninės kultūros plėtrą bendruomenėse. 4.1. Norint 

suaktyvinti etninės kultūros plėtrą kaimo turizmo sodybų veikloje, siūlyti Lietuvos kaimo turizmo 

asociacijos atstovams aktyviai dalyvauti EKGT regioninių tarybų posėdžiuose. 4.2. Kiekviename 

etnografiniame regione surengti po renginį, skirtą etninės kultūros plėtrai kaimo turizmo sodybose. 

5.1. Siūlyti LRTK pasirašyti LRTK ir EKGT bendradarbiavimo sutartį dėl nominacijos už etninės 

kultūros sklaidą teikimo „Pragiedrulių“ konkurse. 5.2. Parengti konkurso, skirto regioninių laidų ir 

filmų apie etninę kultūrą kūrėjams, nuostatus. 5.3. Siūlyti kiekvienai EKGT regioninei tarybai 

sudaryti regiono komisiją, kuri vertintų regioninių televizijų laidų ir filmų apie etninę kultūrą kūrėjų 

paraiškas, skirtų nominacijas. 

 

Penktasis EKGT posėdis įvyko 2015 m. gegužės 12 d. Vilniuje. Posėdyje dalyvavo 13 

EKGT narių. 

Svarstyta: 1. Etnokultūrinės tematikos vaikų vasaros poilsio stovyklų stebėsena ir plėtra. 2. 

Folkloro audiovizualinių archyvų statusas, tokio pobūdžio archyvams skirto naujo įstatymo 

inicijavimas. 3. Lietuvos kultūros tarybos politika etninės kultūros atžvilgiu (skirtingų sričių 

finansavimo rezultatų pristatymas). 4. Etnokultūros srities darbuotojų poreikių nustatymas 

regionuose. 5. EKGT 2016–2018 m. strateginio veiklos plano projektas ir „Etninės kultūros 

tęstinumo ir kaitos tyrimų 2016–2022 metų programa“. 

Nutarta: 1. Inicijuoti naują tyrimą, siekiant surinkti pastarųjų metų duomenis apie 

etnokultūrinio pobūdžio vaikų vasaros poilsio stovyklas. 2. Inicijuoti forumą dėl audiovizualiniams 

archyvams skirto įstatymo poreikio. 3. Pritarti rašto, skirto Lietuvos kultūros tarybai, projektui. 4. 

Sudaryti darbo grupę iš EKGT ir Lietuvos liaudies kultūros centro narių, kuri parengtų ir išplatintų 

klausimyną apie etninės kultūros srities specialistų rengimą Lietuvos aukštosiose mokyklose. 5.1. 

Pritarti EKGT 2016–2018 m. strateginio veiklos plano projektui, galutinę redakciją suderinant 

elektroniniu būdu. 5.2. Pritarti „Etninės kultūros tęstinumo ir kaitos tyrimų 2016–2022 metų 

programos“ parengimui. 

 

Šeštasis EKGT posėdis įvyko 2015 m. birželio 9 d. Posėdyje dalyvavo 13 EKGT narių ir 

svečias Rūta Čėsnienė (Lietuvos etninės kultūros ugdytojų sąjungos pirmininkė). 

Svarstyta: 1. Lietuvos kultūros tarybos konkursinio finansavimo rezultatai ir projektų 

vertinimo problematika. 2. Etninės kultūros ugdymo teisinė padėtis bendrojo lavinimo mokyklų 

formaliajame ir neformaliajame ugdyme. 3. Bendro EKGT ir regioninių tarybų posėdžio 

organizavimas. 4. Konferencijos „Etninė kultūra šiuolaikinių formų fone“ surengimas rugsėjo mėn. 

Panemunėje. 5. Renginiai, skirti EKGT įkūrimo 15 metų sukakčiai paminėti. 6. Aplinkos apsaugos 

ministerijos organizuojamas Etnografinio regiono kraštovaizdžio konkursas (pristatė V. Bezaras). 

Nutarta: 1.1. Apsvarstyti Lietuvos kultūros tarybos konkursinio finansavimo rezultatus 

regioninių tarybų posėdžiuose, atlikti etninės kultūros projektų konkursinio finansavimo stebėseną, 

kokybinius vertinimus ir pateikti išvadas. 1.2. Paraginti etninės kultūros specialistus iš visų regionų 
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aktyviai dalyvauti Lietuvos kultūros tarybos skelbiamuose projektų vertinimo ekspertų atrankos 

konkursuose. 1.3. Priminti Lietuvos kultūros tarybai, kad dar negautas atsakymas į EKGT 2015-05-

13 raštą Nr. S-214 „Dėl etninės kultūros projektų finansavimo ir atitikties Lietuvos kultūros tarybai 

keliamiems reikalavimams“. 1.4. Lietuvos kultūros tarybai pateikti siūlymus dėl etninės kultūros 

projektų vertinimo prioritetų ir kriterijų tobulinimo bei siūlyti numatyti lėšas LR Seimo 

patvirtintiems atmintiniems metams skirtų projektų įgyvendinimui. 2. Parengti raštą „Dėl 2015–

2016 ir 2017–2018 mokslo metų pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendrųjų ugdymo 

planų“, jį elektroniniu būdu suderinti su EKGT nariais ir pateikti Švietimo ir mokslo ministrei A. 

Pitrėnienei bei LR Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komitetui. 3. Surengti EKGT ir regioninių 

tarybų bendrą posėdį 2015 m. rugsėjo 23 d. Panemunės pilyje (Jurbarko r.), skirtą paminėti EKGT 

15 m. sukaktį. 4. Surengti konferenciją „Etninė kultūra šiuolaikinių formų fone“ su Vilniaus dailės 

akademija 2015 m. rugsėjo 23 d. Panemunės pilyje kartu su EKGT ir regioninių tarybų bendru 

posėdžiu. 5.1. Pagrindinį oficialų renginį – konferenciją, skirtą EKGT įkūrimo 15 metų sukakčiai 

paminėti, surengti 2015 m. lapkričio mėn. 5.2. Konferencijos, skirtos EKGT įkūrimo 15 metų 

sukakčiai paminėti, metu pristatyti naują žurnalo „Etninė kultūra“ numerį. 

 

Septintasis EKGT posėdis įvyko 2015 m. rugsėjo 15 d. Posėdyje dalyvavo 12 EKGT narių 

ir svečias Gintaras Songaila (Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondo direktorius). 

Svarstyta: 1. Tautinio paveldo produktų įstatymo pakeitimo įstatymo projektas Nr. X-1207. 

2. Etninės kultūros sklaidos galimybės žiniasklaidoje. 3. Etnografinių regionų metų baigiamojo 

renginio (2015 m. lapkričio  mėn.) prezidentūroje programos projektas.  4. Bendro išplėstinio 

Tarybos ir regioninių tarybų posėdžio darbotvarkės sudarymas ir tvirtinimas. 5. Tarptautinės 

konferencijos „Regioniniai muzikinio folkloro tyrimai“ programos projektas. 6. Etninės kultūros 

plėtros  programos projekto rengimas. 

Nutarta: 1. Pateikti Seimui siūlymus dėl Tautinio paveldo produktų įstatymo naujos 

redakcijos projekto Nr. X-1207 tobulinimo. 2. 1. Inicijuoti regionų kultūrinių leidinių parodas šalies 

bibliotekose. 2.2. Pritarti Spaudos, radijo ir televizijos fondo įstatų pataisoms dėl užsienio lietuvių 

žiniasklaidos finansavimo; 2.3. Skatinti regionines tarybas bendradarbiauti su vietos žiniasklaida 

siekiant sklaidos etninės kultūros srityje ir informuoti apie Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo 

fondo galimybes tokių leidinių finansavimui. 3. Koreguoti Etnografinių regionų metų baigiamojo 

renginio (2015 m. lapkričio  mėn.) programą. 4. Patvirtinti sudarytą bendro išplėstinio EKGT ir 

regioninių tarybų posėdžio darbotvarkę. 5. Pritarti tarptautinės konferencijos „Regioniniai 

muzikinio folkloro tyrimai“ programos projektui. 6. Pritarti siūlymui EKGT inicijuoti naują Etninės 

kultūros plėtros programos projekto rengimą. 

 

Aštuntasis EKGT posėdis įvyko 2015 m. spalio 13 d. Posėdyje dalyvavo 13 EKGT narių ir 

svečiai – Gintautas Zabiela (Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos 

instituto vyresnysis mokslo darbuotojas), Juozas Markauskas (Baltijos audiovizualinių archyvų 

tarybos viceprezidentas) ir Marina Statkutė-Mitiukėvič (Lydos lietuvių bendruomenės pirmininkė). 

Svarstyta: 1. Piliakalnių metų programos rengimas. 2. Siūlymai dėl Tautinio paveldo 

produktų įstatymo pakeitimo projekto Nr. X-1207 tobulinimo. 3. Bendradarbiavimas su UNESCO 

nacionaline komisija ir kitomis institucijomis dėl audiovizualinių archyvų įstatymo projekto 

inicijavimo. 4. Bendro išplėstinio EKGT ir regioninių tarybų posėdžio nutarimų įgyvendinimas. 5. 

Kiti klausimai: 5.1. Etninės kultūros valstybinės globos pagrindų įstatymo projekto tobulinimas; 

5.2. Etnografinių regionų metų baigiamasis renginys; 5.3. Lydos lietuvių bendruomenės kvietimas 

spalio 25 d. dalyvauti Lietuvių sekmadieninės mokyklos naujų mokslo metų atidarymo šventėje; 

5.4. Tarptautinės konferencijos „Regioniniai muzikinio folkloro tyrimai“ programos pristatymas. 

Nutarta: 1. Kartu su Lietuvių literatūros ir tautosakos institutu siūlyti bendras priemones 

Piliakalnių metų programai. 2. Pateikti EKGT siūlymus (raštas 2015-09-22 Nr. S-272) LR Seimo 

Kaimo reikalų komitetui, juos išsamiau paaiškinti dalyvaujant EKGT atstovams Kaimo reikalų 

komiteto posėdyje. 3. 1. Kreiptis į LR Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komitetą dėl 

audiovizualinių archyvų įstatymo rengimo inicijavimo; 3. 2. Siūlyti LR Seimo Švietimo, mokslo ir 
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kultūros komitetui iš suinteresuotų institucijų atstovų sudaryti darbo grupę įstatymo projektui 

parengti. 4. Siūlyti Etninės kultūros valstybinės globos pagrindų įstatyme įtvirtinti Aukštaitijos, 

Dzūkijos, Suvalkijos, Mažosios Lietuvos ir Žemaitijos etnografinių regionų pavadinimus. 5. 1. 

EKGT nariams elektroniniu paštu išsiųsti Kultūros ministerijos sudarytos darbo grupės parengtą 

Etninės kultūros valstybinės globos pagrindų įstatymo pakeitimo projektą pasiūlymams ir 

pastaboms teikti; 5. 2. Sudaryti darbo grupę dėl Etnografinių regionų metų baigiamojo renginio 

organizavimo. 

 

Devintasis EKGT posėdis įvyko 2015 m. lapkričio 10 d. Valstybinėje saugomų teritorijų 

tarnyboje. Posėdyje dalyvavo 12 EKGT narių ir EKGT vyriausieji specialistai -  Dalia 

Urbanavičienė ir vyresnioji specialistė Jolita Eidikonienė. 

Svarstyta: 1. Etninės kultūros prioritetai 2016 m. 2. EKGT 2016 m. kalendorinio darbo 

plano projektas. 3. Etninės kultūros tęstinumo ir kaitos tyrimų 2016-2022 m. programos projektas. 

4. Siūlymai dėl Etninės kultūros valstybinės globos pagrindų įstatymo tobulinimo. 5.Kiti klausimai.  

Nutarta: 1. Įpareigoti EKGT narius siūlymus dėl 2016 m. etninės kultūros prioritetų pateikti 

paštu EKGT sekretoriatui iki 2015 m. lapkričio mėn. 20 d. 2. Įpareigoti EKGT narius siūlymus dėl 

EKGT 2016 m. kalendorinio veiklos plano projekto tobulinimo elektroniniu paštu pateikti iki 2015 

m. lapkričio mėn. 20 d. 3.1. Patvirtinti Etninės kultūros tęstinumo ir kaitos tyrimų 2016-2022 m. 

programą; 3.2. Parengti papildomus dokumentus dėl programos Etninės kultūros tęstinumo ir kaitos 

tyrimų 2016-2022 m. įgyvendinimo. 4. Išnagrinėti KM parengtą Etninės kultūros valstybinės globos 

pagrindų įstatymo projektą, jį palyginant su Seime registruotu Etninės kultūros globos tarybos 

nuostatų pakeitimo projektu Nr. XIIP-584(2) bei Etninės kultūros valstybinės globos pagrindų 

įstatymo Nr. VIII-1328 5 straipsnio pakeitimo, 8 straipsnio papildymo ir Įstatymo papildymo 6(1) 

straipsniu įstatymo projektu Nr. XIIP-585(20), kitame posėdyje priimti sprendimą. 5. Skleisti 

informaciją dėl tarptautinės konferencijos „Regioniniai muzikinio folkloro tyrimai“, Etnografinių 

regionų metų baigiamojo ir EKGT 15 metų sukakties renginių. 

 

Dešimtasis EKGT posėdis įvyko 2015 m. gruodžio 15 d. Valstybinėje saugomų teritorijų 

tarnyboje. Posėdyje dalyvavo 8 EKGT nariai. 

Svarstyta: 1. Etninės kultūros plėtros prioritetų 2016 metais patvirtinimas. 2. EKGT 2016 m. 

kalendorinio veiklos plano patvirtinimas. 3. Kiti klausimai. 

Nutarta: 1. Patvirtinti etninės kultūros plėtros 2016 metais prioritetų sąrašą: 1) Etninės 

kultūros veiklos skatinimas bendruomenėse, jų vaidmens ir įtakos, saugant regioninį savitumą, 

vertybių suvokimo visuomenėje stiprinimas; 2) Etninės kultūros ugdymo programų tobulinimas ir 

jų taikymas ikimokyklinių ir mokyklinių įstaigų ugdymo procese, siekiant aktyviau įtraukti šeimos 

narius; 3) Etninės kultūros specialistų rengimo ir kvalifikacijos kėlimo užtikrinimas ir tobulinimas.  

4) Lietuvių etninės kultūros raiškos skatinimas etninėse lietuvių žemėse ir lietuvių bendruomenėse 

užsienio šalyse; 5) Nematerialaus kultūros paveldo apsaugos stiprinimas tobulinant teisinę bazę. 2. 

Pritarti EKGT 2016 m. veiklos planui bendru sutarimu. 3. Įtraukti klausimo dėl Sūduvos 

pavadinimo svarstymą į artimiausių EKGT posėdžių darbotvarkę. 
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4 priedas 

PATVIRTINTA 

                 Etninės kultūros globos tarybos 

                 2015 m. sausio 27 d. 

                 nutarimu Nr. TN-2 
 

2015 METŲ KALENDORINIS VEIKLOS PLANAS 

 
Strateginio veiklos plano 

prioritetas 

Darbas Svarstymas ekspertų grupėje Svarstymas Taryboje  

Ekspertų grupė Data 

1. Etninės kultūros integravimas į 

bendrąją kultūros politiką 

Lietuvoje 

1.1. Siūlymų rengimas ir teikimas dėl etninės kultūros integravimo į bendrąją kultūros 

politiką  

  Vasaris-gruodis 

1.2. Siūlymų teikimas Lietuvos valstybės šimtmečio 2018 m. paminėjimo programai   Vasaris-gruodis 

 

1.3. Etninei kultūrai skiriamų valstybės biudžeto asignavimų bei finansavimo tvarkos 

analizė ir siūlymų teikimas 

  Pagal aktualų poreikį 

 1.4. Siūlymų teikimas dėl švenčių dienos ir (ar) atmintinos dienos statuso suteikimo 

tradicinėms kalendorinėms šventėms 

  Vasaris-gruodis 

2. Etnografinių regionų savitumo 

išsaugojimas 

2.1. Etnografinių regionų metų veiksmų plano (patvirtinto LRV nutarimu 2014 m. liepos 

22 d. Nr. 745) įgyvendinimas: 

  Sausis -gruodis 

 Parengti ir paskelbti kiekvieno etnografinio regiono renginių gidą (kartu su KM); 

 

  Sausis 

 Surengti Etnografinių regionų metų pradžios ir pabaigos renginius (kartu su KM, 

ŠMM, AM, VSTT, ŽŪM); 

  

  Sausis 

 Surengti konferenciją „Etninė kultūra šiuolaikinių kultūros formų fone“ (kartu su 

VDA); 

  Balandis - spalis 

 Surengti geriausiai pristatančios etnografinio regiono kultūros vertybes kaimo turizmo 

sodybos konkursą (kartu su ŽŪM, LKTA, KM); 

  Lapkritis - gruodis 

 Inicijuoti geriausiai tradicijas puoselėjančios etnografinio regiono seniūnijos rinkimus 

(kartu su savivaldybėmis). 

  Lapkritis - gruodis 

2.2. Etnografinių regionų metų veiksmų įgyvendinimo stebėsena, siūlymų teikimas   Sausis-gruodis 

2.3. Etnografinių regionų statuso įtvirtinimo inicijavimas teisės aktuose   Vasaris - kovas Balandis 

2.4. Apibendrintų svarbiausių duomenų apie etnografinių regionų ypatybes suvestinės, 

leidinio ar žemėlapių komplekto sudarymas ir sklaida  

 Vasaris - kovas Balandis 

2.5. Siūlymų dėl administracinės-teritorinės reformos etnografinių regionų pagrindu 

teikimas 

Etnografinių 

regionų 

Balandis-rugsėjis Spalis-gruodis 

 2.6. Tautinio drabužio metų 2017-ais metais inicijavimas   Vasaris-kovas 
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3. Etninės kultūros ugdymo plėtra 3.1. Bendradarbiavimas su ŠMM, UPC ir kitomis suinteresuotomis institucijomis bei 

organizacijomis užtikrinant etninės kultūros ugdymo plėtrą, kuriant pagalbos mokytojui 

sistemą 

Švietimo ir 

mokslo 

Pagal aktualų 

poreikį 

Pagal aktualų poreikį 

3.2. Bendradarbiavimas su KAM, Karo akademija ir kitais partneriais dėl karių tautinio ir 

patriotinio ugdymo plėtros 

  Balandis - birželis 

4. Etninės kultūros specialistų 

rengimas ir kvalifikacijos 

tobulinimas 

4.1. Tyrimas ir siūlymų teikimas dėl etninės kultūros specialistų poreikio, rengimo ir 

kvalifikacijos tobulinimo 

Švietimo ir 

mokslo 

Pagal poreikį  Pagal grupės teikimą 

5. Nematerialaus etnokultūrinio 

paveldo globa 

5.1. Etninės kultūros plėtros valstybinės programos įgyvendinimo 2014 m. vertinimas   Vasaris -kovas 

5.2. Etninės kultūros plėtros 2015 m. prioritetų nustatymas ir sklaida     2015 01 27 

5.3. Etninės kultūros plėtros valstybinės programos 2015-2018 m inicijavimas ir rengimas    Vasaris-kovas 

5.4. Nematerialaus kultūros paveldo vertybių ir archyvų būklės tyrimas, rekomendacijų dėl 

jų išsaugojimo parengimas ir teikimas 

Etnokultūrinio 

paveldo 

Pagal poreikį ištisus 

metus 

Pagal grupės teikimą 

5.5. Rekomendacijų dėl Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto archyvo, kaip 

nacionalinės vertybės, statuso teikimas 

Etnokultūrinio 

paveldo 

Vasaris-kovas kovas-balandis 

5.6. Bendradarbiavimas su UNESCO dėl Lietuvos nematerialaus kultūros paveldo 

vertybių, įtrauktų (ir įtrauktinų) į UNESCO reprezentatyvųjį nematerialaus kultūros 

paveldo vertybių sąrašą. 

Etnokultūrinio 

paveldo 

Sausis-gruodis Pagal aktualų poreikį 

5.7. Išvadų bei siūlymų dėl tautinio paveldo produktų sertifikavimo ir kitų šią sritį 

reglamentuojančių teisės aktų tobulinimo teikimas, dalyvavimas sprendžiant Tautinio 

paveldo produktų įstatymo įgyvendinimo klausimus 

Tautinio paveldo 

produktų 

Pagal poreikį ištisus 

metus 

Pagal grupės teikimą 

5.8. Siūlymų teikimas dėl vietovardžių pavadinimų išsaugojimo   Sausis - gegužė 

5.9. Siūlymų teikimas dėl etninės kultūros veiklos bendruomenėse teikimas   Vasaris - balandis 

 5.10. Siūlymų ir išvadų teikimas dėl etninės kultūros plėtros kaimo turizmo srityje Etninio turizmo Pagal poreikį ištisus 

metus 

Pagal grupės teikimą 

6. Etninės kultūros sklaida 

žiniasklaidoje 

6.1. Bendradarbiavimas su LRT ir kitomis žiniasklaidos priemonėmis, institucijomis dėl 

etninės kultūros sklaidos  

Žiniasklaidos Pagal poreikį ištisus 

metus 

Pagal grupės teikimą 

6.2. Etninės kultūros žiniasklaidoje būklės vertinimas  Žiniasklaidos Vasaris-gruodis Gruodis 

6.3. Žurnalo „Etninė kultūra“ leidyba  Sausis - kovas kovas 

7. Lietuvių etninės kultūros globa 

bei plėtra užsienyje 

7.1. Etninės kultūros būklės lietuvių bendruomenėse užsienyje analizė, išvadų ir siūlymų 

dėl tos būklės gerinimo, lietuvių etninės kultūros populiarinimo lietuvių bendruomenėse 

užsienyje rengimas (kartus su URM ir ŠMM) 

  Sausis-gruodis 

7.2. Bendradarbiavimas su lietuvių bendruomenėmis bei organizacijomis užsienyje   Pagal poreikį ištisus 

metus 
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5 priedas 

REGIONINIŲ TARYBŲ 2015 M. POSĖDŽIŲ PROTOKOLŲ SANTRAUKOS 

 

Aukštaitijos regioninės etninės kultūros globos tarybos  

2015 m. protokolų santraukos 
 

Aukštaitijos regioninės etninės kultūros globos tarybos (toliau – Aukštaitijos tarybos) 

pirmasis posėdis įvyko Rokiškio kultūros centre. Jame dalyvavo 25 Aukštaitijos tarybos nariai, 

EKGT pirmininkas Virginijus Jocys ir svečiai – Nida Lungienė (Rokiškio kultūros centro folkloro 

ansamblio „Gastauta“ vadovė), Regina Stumburienė (Anykščių kultūros centro etnografė).  

Svarstyta: 1. Aukštaitijos tarybos 2015–2018 m. kadencijos nariai, jų pasiskirstymas pagal 

kompetenciją į darbo grupes. 2. Aukštaitijos tarybos pirmininko rinkimai. 3. EKGT ir Aukštaitijos 

tarybos 2015 m. veiklos prioritetai. 4. Aukštaitijos tarybos 2015 m. veiklos planas ir jo 

įgyvendinimas. 5. Kiti klausimai: 5.1. Dėl Joninių (Rasos) šventės statuso išsaugojimo; 5.2. Dėl 

asmenvardžių rašymo nelietuviškais rašmenimis; 5.3. Dėl etninės kultūros specialisto pareigybės 

steigimo savivaldybėse. 

Nutarta: 1.1. Sudaryti Aukštaitijos tarybos narių darbo grupes pagal veiklos sritis: Regionų, 

Tarmių, Nematerialaus etninės kultūros paveldo, Žiniasklaidos, Etnokultūrinio turizmo, Tradicinių 

amatų ir tautodailės, Švietimo ir mokslo, Folkloro. 1.2. Paskleisti žinią apie šias darbo grupes 

Aukštaitijos nariams ir EKGT. 1.3. Aktyviau bendradarbiauti, įtraukti Aukštaitijos tarybos 

atstovus rengiant bendrus renginius ir projektus. 2.1. Aukštaitijos tarybos pirmininke pakartotinai 

išrinkti Zitą Mackevičienę (Utenos rajono savivaldybės administracijos Kultūros skyriaus 

vyriausiąją specialistę). 2.2 Patvirtinti Aukštaitijos tarybos pirmininkės pavaduotojais: regionų 

klausimais – Petrą Blaževičių (Rokiškio r. savivaldybės Kultūros, turizmo ir ryšių su užsienio 

šalimis skyriaus vedėją), švietimo ir ugdymo klausimais – Kęstutį Stadalnyką (Kėdainių r. 

savivaldybės Kultūros ir sporto skyriaus vedėją), žiniasklaidos klausimais – Joną Vaiškūną 

(Molėtų krašto muziejaus Etnografinės sodybos ir dangaus šviesulių stebyklos vedėją, 

www.alkas.lt vyriausiąjį redaktorių), folkloro klausimais – Almą Pustovaitienę (Kupiškio kultūros 

centro folkloristę, folkloro ansamblio „Kupkėmis“ vadovę), muziejų etninės veiklos klausimais – 

Violetą Balčiūnienę (Švenčionių Nalšios muziejaus Etninės veiklos skyriaus vedėją). 3.1. 

Įgyvendinant prioritetą „Regiono identiteto ir savivertės aktualizavimas”, surengti Aukštaitijos 

tarybos posėdį rugsėjo mėnesį Žagarėje – 2015 m. Lietuvos kultūros sostinėje. 3.2. Įgyvendinant 

prioritetą „Jaunimo etnokultūrinė edukacija, surengti Aukštaitijos tarybos posėdį lapkričio mėnesį 

Švenčionyse arba Kupiškyje, kur vyksta aktyvi jaunimo etnokultūrinės edukacijos veikla. 4.1. 

Operatyviau skleisti žinią apie regione vykstančias etninės kultūros veiklas ir problemas per 

įvairias žiniasklaidos priemones. 4.2. Bendradarbiauti ir padėti sukurti Etninės kultūros globos 

tarybas Anykščių, Panevėžio miesto ir Švenčionių savivaldybėse. 4.3. Aukštaitijos tarybos 

veikloje dėmesį skirti tautinių mažumų etninės kultūros puoselėjimui kviečiant į Etnografinių 

regionų metams skirtus renginius Visagino rusų folkloro kolektyvus. 4.4. Aukštaitijos tarybos 

2015 m. veiklos plano projektą paskleisti tarybos nariams ir iki gegužės 15 d. laukti pasiūlymų bei 

papildymų. 4.5. Papildytą planą laikyti Aukštaitijos tarybos 2015 m. veiklos plano pagrindu. 5.1-

5.2. Parengti rezoliucijas dėl Joninių (Rasos) šventės statuso išsaugojimo ir asmenvardžių rašymo 

nelietuviškais rašmenimis, jas Aukštaitijos tarybos vardu teikti LR Seimui ir EKGT. 5.3. Raštu 

kreiptis į EKGT su prašymu, kad ši savo ruožtu kreiptųsi LR Vyriausybę dėl etninės kultūros 

specialisto pareigybės steigimo savivaldybėse. 

 

Antrasis Aukštaitijos tarybos posėdis įvyko 2015 m. spalio 21 d. Joniškio rajono 

savivaldybėje. Jame dalyvavo 20 Aukštaitijos tarybos narių ir svečiai – Vaida Aleknavičienė 

(Joniškio r. savivaldybės mero pavaduotoja), Edita Jonaitytė (Joniškio r. savivaldybės 

administracijos Kultūros ir viešųjų ryšių skyriaus specialistė), Laima Jančiauskaitė (žurnalistė), 

Erikas Druskinas (Rokiškio kultūros centro direktorius). 

http://www.alkas.lt/
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Svarstyta: 1. Etnografinių regionų metų įgyvendinimas regione. 2. Kandidatūrų teikimas 

apdovanojimams per baigiamąjį Etnografinių regionų metų renginį. 3. Etninės kultūros plėtra 

Joniškio rajono savivaldybėje. 4. Kiti klausimai: 4.1. Etnokultūrinius regionus atspindinčio 

kraštovaizdžio atrankos konkursas. 4.2. Konkursas „2015 m. geriausiai tradicijas puoselėjusi 

etnografinio regiono seniūnija“. 4.3. Sėkmingiausiai dirbančių amatų centrų ir tradicinių 

amatininkų pristatymas ŽŪM apdovanojimui. 

Nutarta: 1.1. Įtraukti Aukštaitijos tarybos atstovus rengiant bendrus renginius ir projektus 

savivaldybėse. 1.2. Skatinti, kad visos regiono savivaldybės kofinansavimu prisidėtų prie LKT 

paremtų projektų. 1.3 Aktyviau skleisti Etnografinių regionų metams skirtų renginių, projektų 

patirtį vietinėje ir šalies žiniasklaidoje. 2.1. Siūlyti apdovanoti EKGT padėkomis Aukštaitijos 

tarybos narius, aktyviausiai dirbusius įgyvendinant Tarmių ir Etnografinių regionų metus: Algį 

Svidinską (Kauno r. Raudondvario kultūros centro etnokultūros specialistą) – už aukštaičių tarmės 

puoselėjimą ir sklaidą organizuojant respublikinius tarmiškos kūrybos festivalius; Almą 

Pustovaitienę (Kupiškio kultūros centro Etninės kultūros skyriaus vedėją, etnografę) – už 

aukštaitiškų sutartinių puoselėjimą ir sklaidą vadovaujant folkloro ansambliams „Kupkėmis“ ir 

„Vijūnytė“; Violetą Aleknienę (Kupiškio etnografijos muziejaus direktorę) – už sėkmingą 

etnografijos muziejaus veiklą ir jaunimo edukaciją. 2.2. Siūlyti LR Seimo Švietimo, mokslo ir 

kultūros komitetui apdovanoti Joną Vaiškūną (internetinio dienraščio www.alkas.lt redaktorių) – 

už regiono etninės kultūros sklaidą, kasmetinės respublikinės Jorės šventės organizavimą. 2.3. 

Siūlyti Lietuvos liaudies kultūros centrui apdovanoti Liną Vilienę (Panevėžio kraštotyros 

muziejaus Etninės kultūros skyriaus vedėją) – už ilgametę metodinę pagalbą rengiant regiono 

vaikus respublikiniams „Tramtatulio“ ir „Patrepsynės“ konkursams. 2.4. Siūlyti Žemės ūkio 

ministerijai apdovanoti Rimą Vitaitę (Zarasų kultūros centro vyriausiąją etnografę, Zarasų amatų 

artelės įkūrėją) – už tradicinės aukštaičių tekstilės ir aukštaičių tautinio kostiumo gaivinimą. 3. 

Skatinti regiono savivaldybes kuriant savivaldybėse Etninės kultūros plėtros tarybas ir sudarant 

Etninės kultūros plėtros programas perimti gerąją Joniškio rajono savivaldybės patirtį etninės 

kultūros plėtros srityje. 4.1. Paskatinti regiono savivaldybes, regioninių parkų direkcijas aktyviau 

dalyvauti Etnokultūrinius regionus atspindinčio kraštovaizdžio konkurse. 4.2. Dar kartą paskleisti 

konkurso „2015 m. geriausiai tradicijas puoselėjusi etnografinio regiono seniūnija“ nuostatus ir 

kitą informaciją regiono savivaldybėms, Aukštaitijos tarybos nariams. 4.3. Siūlyti savivaldybėms 

atrinkti sėkmingiausiai dirbančius tradicinius amatininkus ir kreiptis į Aukštaitijos tarybą dėl 

rekomendacijos. 

 

Trečiasis Aukštaitijos tarybos posėdis įvyko 2015 m. gruodžio 15 d. nuotoliniu būdu. 

Jame dalyvavo 27 Aukštaitijos tarybos nariai.  

Svarstyta: 1. Aukštaitijos tarybos 2016 m. veiklos prioritetai. 

Nutarta: 1.1. Pritarti šiems Aukštaitijos tarybos 2016 m. veiklos prioritetams: 1) Etninės 

kultūros veiklos skatinimas bendruomenėse, jų vaidmens ir įtakos visuomenėje stiprinimas 

saugant regioninį savitumą; 2) Etninės kultūros ugdymo skatinimas ikimokyklinio ugdymo 

įstaigose, mokyklose, krašto muziejuose, bendruomenėse, amatų centruose, siekiant aktyviau 

įtraukti visą šeimą, efektyviau panaudoti neformaliojo ugdymo krepšelį vaikų etnokultūriniam 

ugdymui; 3) Intensyvesnė etninės kultūros vertybių, etninės veiklos sklaida regioninėse ir 

respublikinėse žiniasklaidos priemonėse. 1.2. Aukštaitijos tarybos 2016 m. veiklos prioritetus 

paskleisti regiono savivaldybėms. 

 

Dzūkijos (Dainavos) regioninės etninės kultūros globos tarybos  

2015 m. protokolų santraukos 

 

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

pirmasis posėdis vyko 2015 m. gegužės 8 d. Medininkuose. Jame dalyvavo 16 Dzūkijos 

(Dainavos) tarybos narių, EKGT primininkas V. Jocys, N. Balčiūnienė (EKGT narė).  

http://www.alkas.lt/
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Svarstyta: 1. Dzūkijos (Dainavos) regioninės tarybos pirmininko rinkimai. 2. Dzūkijos 

(Dainavos) tarybos 2015 m. veiklos plano ir prioritetų tvirtinimas. 3. Konkursas „2015 m. 

geriausiai tradicijas puoselėjusi etnografinio regiono seniūnija“. 4. Bendradarbiavimas su 

etninėmis lietuvių bendruomenėmis Lenkijoje ir Baltarusijoje. 5. Profesinis mokymas ir 

etnokultūrinis ugdymas Dieveniškių technologijų ir verslo mokykloje. 

Nutarta: 1.1. Dzūkijos (Dainavos) tarybos pirmininke pakartotinai išrinkti O. Drobelienę. 

1.2. Dzūkijos (Dainavos) regioninės tarybos pirmininkės pavaduotojais patvirtinti I. Šedienę, A. 

Plitnikaitę ir A. Juškevičių. 2.1. Į Dzūkijos (Dainavos) tarybos prioritetų sąrašą įtraukti: 1) etninės 

kultūros specialistų rengimas ir kvalifikacijos kėlimas, etnokultūrinio ugdymo plėtra ir 

tobulinimas; 2) etninės kultūros veiklos bendruomenėse skatinimas, jų vaidmens ir įtakos, saugant 

regioninį savitumą, stiprinimas; 3) lietuvių etninės kultūros raiškos skatinimas lietuvių etninėse 

žemėse ir lietuvių bendruomenėse užsienyje. 2.2. Kitą Dzūkijos (Dainavos) tarybos posėdį 

organizuoti Birštone, Prienuose arba Lazdynuose, kadangi šiuose rajonuose tuo metu vyks 

reikšmingi etnokultūriniai renginiai. 2.3. Dzūkijos (Dainavos) tarybos prioritetus papildyti 

remiantis EKGT prioritetais, juos ir 2015 m. veiklos planą galutinai suderinti elektroniniu būdu. 3. 

Sukurti konkurso „2015 m. geriausiai tradicijas puoselėjusi etnografinio regiono seniūnija“ 

regioninę ekspertų grupę, kurią prireikus galės pasitelkti konkurso vertinimo komisija. 4. Tęsti ir 

plėtoti bendradarbiavimo su lietuvių bendruomenėmis Lenkijoje ir Baltarusijoje darbus, pradėtus 

Dzūkijos (Dainavos) tarybos ankstesnėje kadencijoje. 5. Aktyviai prisidėti prie informacinės 

sklaidos apie Dieveniškių technologijų ir verslo mokyklos etnokultūrinius renginius, juos 

inicijuoti. 

 

Antrasis Dzūkijos (Dainavos) tarybos posėdis įvyko 2015 m. liepos 10 d. Veisiejuose. 

Jame dalyvavo 14 Dzūkijos (Dainavos) tarybos narių, Marius Galinis ir Lina Žukauskienė 

(Veisiejų regioninio parko direktorė). 

Svarstyta: 1. Lietuvos kultūros tarybos konkursinio finansavimo rezultatų analizė. 2. 

Etnografinių regionų metų renginių stebėsena ir renginiai Veisiejų regioniniame parke. 3. 

Labiausiai etninės kultūros srityje regione nusipelniusių asmenų pagerbimas. 4. Pasirengimas 

bendram regioninių tarybų posėdžiui ir EKGT jubiliejui skirtai konferencijai Panemunėje. 5. 

Dzūkijos (Dainavos) tarybos pirmojo pusmečio veiklos ataskaita. 6. Kiti klausimai: 6.1. Žygis 

aplink Lietuvą žemaitukų žirgais. 6.2. Informacinė sklaida apie Dzūkijos (Dainavos) tarybos 

posėdžių nutarimus.  

Nutarta: 1. Viešinti informaciją apie 2015 m. rudenį vyksiančią Lietuvos kultūros tarybos 

kultūros ir meno sričių ekspertų atranką, kad daugiau etninės kultūros specialistų patektų į 

ekspertų, vertinančių LKT finansavimo konkursui pateiktus projektus, sąrašą. 2. Rekomenduoti 

Lazdijų r. savivaldybei titulinius šv. Jurgio atlaidus su švente perkelti iš Lazdijų miesto atgal į 

Veisiejus, nurodant tradicijos tęstinumo svarbą. 3.1. Skatinti ne tik Dzūkijos (Dainavos) tarybos 

narius, bet ir kitus regiono kultūrininkus siūlyti nusipelniusius etninei kultūrai regiono asmenis 

padėkoms gauti; 3.2. Kandidatus padėkoms gauti rinkti vadovaujantis EKGT sekretoriato 

sudarytos anketos kriterijais; 3.3. Šią anketą apsvarstyti trečiajame Dzūkijos (Dainavos) tarybos 

posėdyje; 3.4. Paskelbti vietinėje spaudoje informaciją apie padėkas gavusius nusipelniusius 

etninei kultūrai regiono asmenis. 4. Siūlyti EKGT organizuoti skirtingų regionų leidinių mugę per 

EKGT jubiliejaus šventę. 5. Papildyti Dzūkijos (Dainavos) tarybos pirmojo pusmečio ataskaitą 

siunčiant informaciją elektroniniu paštu. 6.1. Gavus tikslų žygio žemaitukų žirgais aplink Lietuvą 

maršrutą, suplanuoti raitelių sustojimo Dzūkijoje kultūrinę programą, siūlyti LRT parengti apie 

žemaitukų žygį reportažus iš skirtingų regionų. 6.2. Pagal galimybes rengti straipsnius vietinei 

spaudai apie Dzūkijos (Dainavos) tarybos posėdžius.  

 

Trečiasis Dzūkijos (Dainavos) tarybos posėdis įvyko 2015 m. lapkričio 17 d. nuotoliniu 

būdu. Jame dalyvavo 14 Dzūkijos (Dainavos) tarybos narių. 
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Svarstyta: 1. Etninei kultūrai nusipelniusių asmenų išrinkimas. 2. Dzūkijos (Dainavos) 

tarybos narių skaičiaus mažinimas.  

Nutarta: 1. Siūlyti Vilniaus miesto Rotušėje gruodžio 8 d. vyksiančiame Etnografinių 

regionų metų uždarymo renginyje pagerbti šiuos žmones: 1) Juzefą ir Stanislovą Česnulevičius; 2) 

Danutę Šalaševičienę; 3) Vandą Mockevičienę. 2. Dzūkijos (Dainavos) tarybos narių skaičiaus 

nemažinti. 

 

Ketvirtasis Dzūkijos (Dainavos) tarybos posėdis įvyko 2015 m. gruodžio 8 d. Vilniuje. 

Jame dalyvavo 21 Dzūkijos (Dainavos) tarybos narys ir švečiai – Neringa Rasiulienė (Etninės 

kultūros ir saviraiškos klubo „Bitinė“ vadovė), Danutė Šalaševičienė (Alytaus „Volungės“ 

pagrindinės mokyklos lietuvių kalbos mokytoja).  

Svarstyta: 1. Etninės kultūros koordinacinių tarybų steigimas Dzūkijos (Dainavos) 

savivaldybėse. 2. Pasiruošimas 2016-iesiems – Vietos bendruomenių ir Bibliotekų metams. 3. 

Dzūkijos (Dainavos) tarybos 2015 m. veiklos ataskaita. 4. Regiono pavadinimas.  

Nutarta: 1. Kreiptis į EKGT prašant išsiųsti savivaldybėms, neturinčioms koordinacinių 

etninės kultūros tarybų, rekomendaciją aktyvinti tokių tarybų steigimą. 2. Atsižvelgti į EKGT 

siūlymą ir 2016 m. regione organizuoti etnokultūrinį renginį, skirtą Vietos bendruomenių metų ir 

Bibliotekų metų paminėjimui (jis galėtų vykti Alytaus rajono arba Druskininkų savivaldybėje). 3. 

Atsiųsti elektroniniu būdu EKGT vyresniajai specialistei G. Petreikienei papildymus dėl Dzūkijos 

(Dainavos) tarybos 2015 m. veiklos ataskaitos. 4. Organizuoti konferenciją, skirtą Dzūkijos 

(Dainavos) pavadinimui įtvirtinti (remiantis Suvalkijos (Sūduvos) ir Mažosios Lietuvos regionų 

patirtimi). 

 

Mažosios Lietuvos regioninės etninės kultūros globos tarybos  

2015 m. protokolų santraukos 

 

Mažosios Lietuvos tarybos (toliau – Mažosios Lietuvos taryba) pirmasis posėdis įvyko 

2015 m. gegužės 14 d. Šilutėje. Jame dalyvavo 13 Mažosios Lietuvos tarybos narių, Vytautas 

Laurinaitis (Šilutės rajono savivaldybės meras), Jūratė Pancerova (Šilutės kultūros centro 

direktorė), Bronius Kviklis (EKGT sekretoriato vyriausiasis specialistas). 

Svarstyta: 1. Mažosios Lietuvos etnografinio regiono heraldika ir statusas. 2 Mažosios 

Lietuvos tarybos etninės kultūros plėtros prioritetų sąrašas. 3. Mažosios Lietuvos tarybos 2015 m. 

veiklos plano sudarymas. 4. Mažosios Lietuvos tarybos pirmininko rinkimai. 5. Mažosios 

Lietuvos tarybos nario delegavimas į EKGT. 6. Kiti klausimai.  

Nutarta: 1. 1. Kreiptis į EKGT siūlant aptarti Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 

nutarimą „Dėl Lietuvos vietovardžių sąrašo pakeitimo“, kuriame Mažosios Lietuvos teritorija 

nurodyta „tarp Priegliaus ir Nemuno žemupių“ (rekomenduotina šią nuorodą išbraukti tikslinant 

Mažosios Lietuvos etnografinio regiono geografines ribas). 1.2. Paruošti Heraldikos komisijai 

medžiagą dėl Mažosios Lietuvos regiono vėliavos tvirtinimo. 2.1. Teikti siūlymus dėl Mažosios 

Lietuvos tarybos veiklos prioritetų remiantis EKGT patvirtintu 2015 metų Etninės kultūros plėtros 

prioritetų sąrašu ir atsižvelgiant į Mažosios Lietuvos regiono specifiką; 2.2. Teikti EKGT 

siūlymus dėl Etninės kultūros valstybinės globos pagrindų įstatymo papildymo ir patikslinimo. 

3.1. Teikti siūlymus Mažosios Lietuvos tarybos 2015 m. veiklos planui remiantis 2014 m. veiklos 

planu; 3.2. Dalyvauti konkurso „2015 m. geriausiai tradicijas puoselėjusios Mažosios Lietuvos 

etnografinio regiono seniūnija“ organizavime. 4. Išrinkti Mažosios Lietuvos tarybos pirmininke 

Vilmą Griškevičienę (Šilutės rajono savivaldybės kultūros skyriaus vedėją). 5. Vienbalsiai nutarta 

į EKGT deleguoti Mažosios Lietuvos tarybos pirmininkę Vilmą Griškevičienę. 6. Ypatingą 

dėmesį skirti regiono etninės kultūros sklaidai, savivaldybių bendradarbiavimui įgyvendinant 

bendrus projektus.    
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Antrasis Mažosios Lietuvos tarybos posėdis įvyko 2015 m. spalio 26 d. Klaipėdos miesto 

etnokultūros centre. Jame dalyvavo 16 Mažosios Lietuvos tarybos narių.  

Svarstyta: 1. Senosios Klaipėdos krašto kapinės – neatsiejama istorijos ir kultūros dalis. 2. 

Mažosios Lietuvos regiono heraldikos kūrimo situacija ir darbų pasiskirstymas. 3. Mažosios 

Lietuvos tarybos galimos veiklos kryptys. 4. Kiti klausimai: 4.1. Aplinkos ministerijos paskelbtas 

Etnokultūrinius regionus atspindinčio kraštovaizdžio konkursas; 4.2. Mažosios Lietuvos tarybos 

2016 m. veiklos planas.  

Nutarta: 1. Mažosios Lietuvos tarybos vardu kreiptis raštu į EKGT pirmininką informuojant 

apie senųjų Klaipėdos krašto kapinių nykimą ir prašant EKGT kreiptis į Kultūros ministerijos 

Kultūros paveldo departamentą su siūlymu inicijuoti dokumento „Privalomos senųjų kapinių 

tvarkybos taisyklės“ rengimą, aptarti susidariusios situaciją su visomis suinteresuotomis grupėmis. 

2. Parengti informaciją (atsakinga darbo grupė – S. Pocytė, L. Burzdžiuvienė, S. Sodonis, V. 

Griškevičienė), reikalingą suformuoti užsakymą viešajam pirkimui dėl Mažosios Lietuvos 

heraldikos simbolių istorinės analizės ir įvairių siūlymų apibendrinimo. 3. Kreiptis į EKGT 

prašant inicijuoti susitikimą su Socialinės apsaugos ministerija dėl galimybės parengti nuoseklius 

mokymus bendruomenių lyderiams, suteikiant jiems kvalifikuotas žinias apie etninę kultūrą. 4. 1. 

Pateikti paraiškas Etnokultūrinius regionus atspindinčio kraštovaizdžio konkurso komisijai 

elektroniniu būdu. 4.2. Įvertinus gautus pasiūlymus, kitame Mažosios Lietuvos tarybos posėdyje 

patvirtinti 2016 m. veiklos planą. 

 

Suvalkijos (Sūduvos) regioninės etninės kultūros globos tarybos  

2015 m. protokolų santraukos 

 

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

pirmasis posėdis įvyko 2015 m. sausio 19 d. Zanavykų muziejuje Šakių rajone. Jame dalyvavo 

14 Suvalkijos (Sūduvos) tarybos narių, EKGT pirmininkas Virginijus Jocys, Rima Rauktienė 

(Šakių rajono savivaldybės mero pavaduotoja), Augenija Kasparevičienė (Šakių rajono Kultūros ir 

turizmo skyriaus vedėja). 

Svarstyta: 1. Suvalkijos (Sūduvos) tarybos 2014 m. veiklos ataskaita 2. Suvalkijos 

(Sūduvos) tarybos 2015 m. veiklos planas. 3. Etnografinių regionų metų atidarymo Suvalkijoje 

renginys.  

Nutarta: 1. Pritarti Suvalkijos (Sūduvos) tarybos 2014 m. veiklos ataskaitai 2. Bendru 

sutarimu pritarti Suvalkijos (Sūduvos) tarybos 2015 m. veiklos planui, paliekant galimybę 

naujosios kadencijos regioninei tarybai planą koreguoti ar papildyti. 3. Dalyvauti Etnografinių 

regionų metų atidarymo renginyje Zanavykų muziejuje, vertinti jo metu vykstančią kapsų ir 

zanavykų tautinių kostiumų parodą, leidinių ir edukacinių programų pristatymus, regiono 

kolektyvų pasirodymus. 

 

Antrasis Suvalkijos (Sūduvos) tarybos posėdis įvyko 2015 m. kovo 27 d. Marijampolės 

Kultūros centre. Jame dalyvavo 19 Suvalkijos (Sūduvos) tarybos narių, EKGT pirmininkas 

Virginijus Jocys.  

Svarstyta. 1. Etninės kultūros plėtros 2015 metų prioritetų įgyvendinimas. 2. Suvalkijos 

(Sūduvos) tarybos pirmininko ir pavaduotojo(-jų) rinkimai. 3. Suvalkijos (Sūduvos) tarybos 2015 

m. veiklos plano koregavimas ir papildymas. 4. Etnografinių regionų metų renginių gido 

atnaujinimas. 5. Savivaldybėse veikiančių etninės kultūros globos tarybų veikla ir etninės kultūros 

plėtros programų įgyvendinimas. 6. Bendradarbiavimas su VšĮ „Fortus Vita" organizuojant 

konkursą, skirtą Etnografinių regionų metams. 7. Nusipelniusių asmenų etninei kultūrai regioninio 

sąvado atnaujinimas. 8. Konferencijos „Sūduviai, Sūduva istorijos kontekste“ organizavimas. 

Nutarta: 1. Papildyti Suvalkijos (Sūduvos) tarybos 2015 m. veiklos planą atsižvelgiant į 

EKGT paskelbtus etninės kultūros plėtros 2015 m. prioritetus. 2.1. Suvalkijos (Sūduvos) tarybos 

pirmininke išrinkti Rimą Vasaitienę; 2.2. Rimos Vasaitienės teikimu Suvalkijos (Sūduvos) tarybos 

pirmininko pavaduotoja patvirtinti Eglę Alenskaitę. 3. Patvirtinti naujos redakcijos Suvalkijos 
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(Sūduvos) tarybos 2015 m. veiklos planą. 4. Nuolat teikti patikslintą ar papildytą informaciją apie 

Etnografinių regionų metų renginius elektroniniu paštu. 5. Tęsti bendradarbiavimą su 

savivaldybėmis dėl Etninės kultūros plėtros programų rajonuose rengimo ir įgyvendinimo. 6. 

Parengti kiekvienos savivaldybės etnokultūrinius turistinius maršrutus, apibendrinti informaciją ir 

parengti bendrą regiono maršrutą (atsakingas V. Jazerskas). 7. Pratęsti nusipelniusių etninei 

kultūrai asmenų registraciją ir teikimą. 8. Suvalkijos (Sūduvos) tarybos nariams aktyviai dalyvauti 

konferencijoje „Sūduviai, Sūduva istorijos kontekste“. 

 

Trečiasis Suvalkijos (Sūduvos) tarybos posėdis įvyko 2015 m. rugsėjo 10 d. Marijampolės 

Kultūros centre. Jame dalyvavo 19 Suvalkijos (Sūduvos) tarybos narių.  

Svarstyta: 1. Pagalbos koordinavimas pasitinkant ir išlydint žygeivius žemaitukų žirgais 

apie Lietuvą (projektas „Žemė-žmogus-žirgas“). 2. Etnografinį regioną atspindinčio 

kraštovaizdžio konkursas ir „2015 m. geriausiai tradicijas puoselėjusios Mažosios Lietuvos 

etnografinio regiono seniūnija“ konkursas. 3. Pasirengimas ir dalyvavimas konferencijoje „Etninė 

kultūra šiuolaikinių kultūros pavidalų fone“, bendrame EKGT ir regioninių tarybų posėdyje. 

Nutarta: 1. Bendradarbiauti su žygio dalyviais, informuoti ir paraginti etnografinio krašto 

savivaldybes ir pasienio seniūnijas sutikti žygeivius, talkinti jiems pagal galimybes. 2. Įpareigoti 

Suvalkijos (Sūduvos) tarybos narius paraginti etnografinio krašto savivaldybes, seniūnijas ir 

nevyriausybines organizacijas teikti paraiškas konkursams. 3. Pakviesti konferencijoje „Etninė 

kultūra šiuolaikinių kultūros pavidalų fone“ dalyvauti Suvalkijos (Sūduvos) regiono savivaldybių 

kultūros vadovus ir specialistus. 

 

Ketvirtasis Suvalkijos (Sūduvos) tarybos posėdis įvyko 2015 m. lapkričio 17 d. 

Raudondvario dvare (Kauno r.). Jame dalyvavo 18 Suvalkijos (Sūduvos) tarybos narių, EKGT 

pirmininkas Virginijus Jocys ir Kauno rajono meras Valerijus Makūnas. 

Svarstyta: 1. 2015 – 2016 m etninės kultūros programų įžvalgos. 2. Etnografinių regionų 

metų etnokultūrinė veikla Kauno rajone. 3. Suvalkijos (Sūduvos) tarybos veikla 2015 metais. 4. 

Sūduvos kaip etnografinio regiono pavadinimo įtvirtinimo galimybės. 5. Edukacinės programos 

„Etninės kultūros simboliai“ organizavimas. 

Nutarta: 1. Pritarti etninės kultūros veiklos prioritetams. 2. Pritarti Kauno rajono 

savivaldybės veiklai etninės kultūros srityje. 3. Teikti informaciją Suvalkijos (Sūduvos) tarybos 

2015 m. veiklos ataskaitai elektroninių paštu. 4. Įteikti peticiją EKGT raginant pakeisti regioninės 

tarybos pavadinimą Suvalkijos (Sūduvos) etninės kultūros globos taryba, kaip neatitinkantį 

dabartinių Lietuvos Respublikos geopolitinių ir teritorinių realijų, į Sūduvos etninės kultūros 

globos taryba – tuo siekiant įprasminti bei išlaikyti ankščiausiai istoriniuose šaltiniuose paminėtą 

Lietuvos etnografinio regiono pavadinimą Sūduva. 5. Kreiptis į Kauno rajono merą dėl 

bendradarbiavimo organizuojant edukacinių seminarų ciklą „Etninės kultūros simboliai“. 

 

Žemaitijos regioninės etninės kultūros globos tarybos  

2015 m. protokolų santraukos 

 

Žemaitijos etninės kultūros globos tarybos (toliau – Žemaitijos taryba) pirmasis posėdis 

įvyko 2015 m. sausio mėn. 26 d. nuotoliniu būdu Jame dalyvavo 19 Žemaitijos tarybos narių, tarp 

jų ir EKGT pirmininkas Virginijus Jocys. 

Svarstyta: 1. Žemaitijos tarybos 2014 m. veiklos ataskaita. 2. Žemaitijos tarybos 2015 m. 

veiklos planas. 

Nutarta: 1. Patvirtinti Žemaitijos tarybos 2014 m. veiklos ataskaitą su pateiktais siūlymais ir 

pataisomis. 2. Patvirtinti Žemaitijos tarybos 2015 m. veiklos planą su pateiktais siūlymais ir 

pataisomis. 
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Antrasis Žemaitijos tarybos posėdis įvyko 2015 m. vasario mėn. 25 d. Plateliuose 

(Plungės r.). Jame dalyvavo 14 Žemaitijos tarybos narių, Virginijus Jocys (EKGT pirmininkas), 

svečiai – Birutė Gedminaitė (Rietavo savivaldybės kultūros centro direktorė), Jurgita Šilinskytė 

(Mažeikių r. savivaldybės kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė), Eugenijus Bunka 

(Plungės žydų religinės bendruomenės vadovas), Erika Drungilienė ir Žygimantas Markevičius 

(Klaipėdos Universiteto folkloro ansamblis „Auksodis“), Jovita Lubienė (Šiaulių r. Raudėnų 

pagrindinės mokyklos mokytoja). 

Svarstyta: 1. Žemaitijos istorijos naujo leidinio rengimas. 2. Užgavėnių šventė Žemaitijoje.  

Nutarta: 1. Žemaitijos istorijos naujos leidinio inicijavimą atidėti vėlesniam laikui. 2. 

Inicijuoti tradicinės Užgavėnių šventės seminarų surengimą Tauragės r., Akmenės r. ir Rietavo 

savivaldybėse. 

 

Trečiasis Žemaitijos tarybos posėdis įvyko 2015 m. gegužės mėn. 19 d. Upynoje (Šilalės 

r.). Jame dalyvavo 13 Žemaitijos tarybos narių, svečiai – Jonas Gudauskas (Šilalės rajono 

savivaldybės meras), Klemensas Lovčikas (Upynos liaudies amatų muziejaus direktorius), Vaida 

Lovčikienė (lietuvių kalbos mokytoja, pensininkė), Regina Mickuvienė (Upynos Stasio Girėno 

vidurinės mokyklos istorijos mokytoja metodininkė), Rasa Vaitkevičienė (Upynos parapijos namų 

administratorė), Lina Maslauskienė (vertėja, edukologė, muziejininkė). 

Svarstyta: 1. Žemaitijos tarybos 2015 – 2018 m. kadencijos narių prisistatymas ir 

pasiskirstymas į veiklos grupes. 2. Žemaitijos tarybos pirmininko rinkimai. 3. Žemaitijos tarybos 

pirmininko pavaduotojo rinkimai. 4. Rasos (Joninių) išsaugojimas švenčių dienų sąraše. 5. Upynos 

liaudies amatų muziejaus veikla. 6. Kiti klausimai. 6.1. Lietuvos etnografinių regionų heraldika. 

6.2. Bendradarbiavimas su Pėsčiųjų žygių asociacija. 

Nutarta: 1.1. Žemaitijos tarybos narius suskirstyti į tris ekspertų grupes: a) Folkloro; b) 

Švietimo ir kalbos; c) Tautodailės ir amatų. 2. Žemaitijos tarybos pirmininke perrinkti Rūtą 

Vildžiūnienę. 3. Išrinkti tris pirmininko pavaduotojus: Juozą Pabrėžą, Ritą Macijauskienę ir 

Aldoną Kuprelytę. 4. Nepritarti Seimo narių siūlymui išbraukti Rasos (Joninių) šventę iš švenčių 

dienų sąrašo. 5. Bendradarbiauti ir skleisti informaciją apie Upynos liaudies amatų muziejų. 6.1. 

Pritarti kreipimuisi į Seimą dėl Lietuvos etnografinių regionų heraldikos įteisinimo. 6.2. Plėtoti 

EKGT ir Pėsčiųjų žygių asociacijos bendradarbiavimą, teikti rekomendacijas dėl žygio 

Žemaitijoje organizavimo, atlikti jo stebėseną.  

 

Ketvirtasis Žemaitijos tarybos posėdis įvyko 2015 m. gruodžio mėn. 3 d. Mosėdyje 

(Skuodo r.). Jame dalyvavo 7 Žemaitijos tarybos nariai, svečiai – Evaldas Razgus (Vaclovo Intos 

akmenų muziejaus direktorius), Marytė Miknienė (Lietuvos pensininkų sąjungos „Bočiai“ Telšių 

skyriaus narė). 

Svarstyta: 1. Etnografinių regionų metų baigiamasis renginys ir EKGT 15-os metų 

paminėjimas. 2. Vaclovo Intos akmenų muziejaus veikla. 3. Žemaitijos tarybos 2015 m. ataskaitos 

rengimas. 4. Žemaitijos tarybos prioritetai 2016 metams. 5. Žemaitijos tarybos 2016 m. veiklos 

planas.   

Nutarta: 1.1. Patvirtinti Žemaitijos pristatymo kultūrinę programą ir jos dalyvius EKGT 

renginyje Vilniuje. 2. Bendradarbiauti ir skleisti informaciją apie Vaclovo Intos akmenų muziejų. 

3. Žemaitijos tarybos 2015 m. veiklos ataskaitą parengti iki 2016 m. sausio 26 d., pasiūlymus dėl 

jos papildymo siųsti S. Dacienei iki gruodžio 28 d. 4. Patvirtinti pagrindinius 2016 metų 

prioritetus: 1) Žemaitijos regiono kaimo bendruomenių interesų puoselėjimas, jų veiklų 

koordinavimas; 2) tradicinių kalendorinių švenčių, folkloro, gyvo muzikavimo sklaida regione; 3) 

žemaičių kalbos populiarinimas. 5.1. Įtraukti į Žemaitijos tarybos 2016 m. veiklos planą labiausiai 

nusipelniusių Žemaitijos regiono etninės kultūros puoselėtojų pagerbimo šventę (ją surengti 

Kretingos muziejuje gegužės mėn.), bendro Žemaitijos tarybos ir Žemaitijos bendruomenių 

pirmininkų posėdžio surengimą (atsakinga Aldona Kuprelytė). 5.2. Galutinį Žemaitijos tarybos 

2016 m. veiklos planą parengti iki sausio 20 d., o pasiūlymus dėl jo papildymo siųsti S. Dacienei 

iki sausio 8 d. 
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6 priedas 

 

 

Bendro EKGT regioninių tarybų atstovų pasitarimo 2015-09-23 protokolo santrauka 

 

 

EKGT regioninių etninės kultūros globos tarybų atstovų pasitarimas įvyko 2015 m. 

rugsėjo 23 d. Panemunės pilyje. Dalyvavo 37 regioninių tarybų atstovai ir svečiai: Albertas 

Gedvilas (VDA Telšių fakulteto docentas), Laura Pavilonytė-Ežerskienė (VDA Vilniaus fakulteto 

Tekstilės katedros vedėja), doc. dr. Tojana Račiūnaitė. 

 

Svarstyta: 1. Etnografinių regionų metų renginių finansavimas. 2. Etninės kultūros plėtra 

savivaldybėse. 3. Neformalaus ugdymo galimybių išnaudojimas etninės kultūros plėtrai per 

sportinius (žirginio sporto, lietuviško ritinio ir kt.) ir teatro būrelius. 4. Pasirengimas 2016-iesiems 

metams – Bendruomenių metams. 5. Etninės kultūros plėtra kaimo turizmo sodybose. 6. 

Kraštovaizdžio, seniūnijų ir kitų etninę kultūrą pristatančių bei plėtojančių subjektų vertinimo 

konkursai. 7. Dzūkijos (Dainavos) regiono ir kitų regionų pavadinimai. 

 

Nutarta: 1. Išanalizuoti Etnografinių regionų metų renginių finansavimą pagal pateiktus 

Lietuvos kultūros tarybos duomenis ir pagal poreikį kreiptis į savivaldybes prašant papildomos 

informacijos. 2.1. Inicijuoti, kad etninė kultūra iš savarankiškos savivaldybių funkcijos taptų 

valstybės funkcija, perduota įgyvendinti savivaldybėms. 2.2. Regioninių tarybų nariams dalyvauti 

rengiant savivaldybių etninės kultūros programas. 3. Skatinti mokyklas per neformalųjį ugdymą 

mokyti etninės kultūros. 4. Pavesti atskirų regioninių tarybų posėdžiuose aptarti pasirengimą 

Bendruomenių metams. 5.1. Organizuoti etnografiškiausios sodybos konkursą, prieš tai išryškinus 

pagrindinius kriterijus: konkurso metu galėtų būti skiriamos nominacijos pagal atskiras kategorijas 

(pvz., išskiriant langines, kiemą ir pan.) ir įvertinamas  patvirtinamas kokybės ženkliuku 

(atsisakant prizo). 5.2. Raginti visų regionų savivaldybes, seniūnijas, parkus ir kitas įstaigas 

dalyvauti konkurse. 6. Siūlyti vietoj „kaimo turizmo sodyba“ vartoti terminą „turizmas kaime“. 

7.1. Inicijuoti pavadinimų Dzūkija (Dainava) ir Suvalkija (Sūduva) populiarinimą ir sklaidą. 7.2. 

Siūlyti Lietuvos etnografinių regionų pavadinimus įtvirtinti Etninės kultūros valstybinės globos 

pagrindų įstatyme. 
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7 priedas 

 

 

2015-06-17 pasitarimo su Latvijos pedagogais 

 dėl bendradarbiavimo etnokultūrinio ugdymo plėtros klausimais protokolo santrauka 

 

 

Pasitarimas su Latvijos pedagogais dėl bendradarbiavimo etnokultūrinio ugdymo plėtros 

klausimais įvyko 2015 m. birželio 16 d. EKGT patalpose. Jame dalyvavo: Rezeknės (Latvija) 

vidurinės muzikos mokyklos atstovės: direktorė Sandra Mežore, projektų vadybininkė Ināra Groce 

ir mokytoja Inese Pāvule; Lietuvos atstovai: EKGT pirmininkas Virginijus Jocys, Lietuvių etninės 

kultūros draugijos pirmininkė ir EKGT vyriaus. specialistė Dalia Urbanavičienė, Ugdymo plėtotės 

centro metodininkė Daiva Briedienė, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Etnomuzikologijos 

katedros doc. Gaila Kirdienė, „Židinio“ suaugusiųjų gimnazijos mokytoja metodininkė Loreta 

Lichtarovičienė, Nacionalinės M.K. Čiurlionio meno mokyklos mokytoja etninės kultūros 

ekspertė Rūta Piekurienė. 

 

 

Svarstyta: 1. Etninės kultūros ugdymo plėtros patirtis Latvijoje ir Lietuvoje. 2. Lietuvos ir 

Latvijos bendradarbiavimo galimybės plėtojant etnokultūrinį ugdymą. 

 

Nutarta: 1.Pateikti Latvijos atstovams išsamią informaciją apie pagrindinio ir vidurinio ugdymo 

bendrąsias etninės kultūros programas, etnokultūrinio ugdymo patirtį Nacionalinėje M.K. 

Čiurlionio meno mokykloje, Eirimo Veličkos parengtus muzikos vadovėlius ir kitas metodines 

priemones. 2.1. Pradėti bendradarbiavimą tarp Rezeknės vidurinės muzikos mokyklos ir 

Nacionalinės M.K. Čiurlionio meno mokyklos, Vilniaus „Židinio“ suaugusiųjų gimnazijos, 

Ugdymo plėtotės centro, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos; 2.2. Siekti bendradarbiavimo tarp 

EKGT ir Latvijos institucijų, formuojančių švietimo politiką. 
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8 priedas 

 

SUTRUMPINIMAI 

 

AM – Aplinkos ministerija 

EKGT – Etninės kultūros globos taryba 

EP – Europos parlamentas  

FM – Finansų ministerija 

KM – Kultūros ministerija 

KRF – Kultūros rėmimo fondas  

KU – Klaipėdos universitetas  

LEU – Lietuvos edukologijos 

universitetas  

LII – Lietuvos istorijos institutas 

LKI – Lietuvių kalbos institutas  

LKTA – Lietuvos kaimo turizmo 

asociacija 

LLKC – Lietuvos liaudies kultūros centras 

LLTI – Lietuvių literatūros ir tautosakos 

institutas  

LMA – Lietuvos muziejų asociacija 

LMKA – Lietuvos meno kūrėjų asociacija  

LMTA – Lietuvos muzikos ir teatro 

akademija 

LRV – Lietuvos respublikos vyriausybė 

LRT – Lietuvos radijas ir televizija 

LMT – Lietuvos mokslo taryba 

LKT – Lietuvos kultūros taryba 

LEKUS – Lietuvos etninės kultūros 

ugdytojų sąjunga  

LRTK –Lietuvos radijo ir televizijos 

komisija 

SRTRF – Spaudos, radijo ir televizijos 

rėmimo fondas  

Seimo ŠMKK – Seimo Švietimo, mokslo 

ir kultūros komitetas 

ŠMM – Švietimo ir mokslo ministerija 

ŠU – Šiaulių universitetas  

TTK – Seimo Teisės ir teisėtvarkos 

komitetas 

UPC – Ugdymo plėtotės centras 

URM – Užsienio reikalų ministerija 

VDA – Valstybinė dailės akademija  

VDU – Vytauto Didžiojo universitetas 

VEKC – Vilniaus etninės kultūros centras  

VKPK – Valstybinė kultūros paveldo 

komisija 

VLKK – Valstybinė lietuvių kalbos 

komisija 

VRM – Vidaus reikalų ministerija 

VSTT – Valstybinė saugomų teritorijų 

tarnyba prie AM 

VU – Vilniaus universitetas 

ŽTK – Seimo Žmogaus teisių komitetas 

ŽŪM – Žemės ūkio ministerija
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ETNINĖS KULTŪROS GLOBOS TARYBOS ATASKAITA 
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