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ĮVADAS

Etninės  kultūros  globos  taryba  (toliau  –  EKGT)  yra  Lietuvos  Respublikos  Seimo 
įsteigta ir jam atskaitinga biudžetinė įstaiga. EKGT teisinį statusą nustato Etninės kultūros 
valstybinės globos pagrindų įstatymas (Žin., 1999, Nr. 82-2414;  Žin., 2010, Nr. 48-2299) ir 
Lietuvos  Respublikos  Seimo 2004 m.  lapkričio  2 d.  nutarimas  Nr.  IX-2532 „Dėl  Etninės 
kultūros globos tarybos nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 165-6027). 

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  2009 m.  rugsėjo  29  d.  nutarimu Nr.  XI-436 (Žin.,  2009,  Nr.  117-4995), 
EKGT pirmininke keturių metų kadencijai išrinkta  Dalia Urbanavičienė, patvirtinta 2009 
m. lapkričio 10 d. Seimo nutarimu Nr. XI-463 (Žin., 2009, Nr. 137-5976). 

2011 m. du EKGT nariai, o 2012 m. vienas narys neteko įgaliojimų remiantis EKGT 
nuostatų 22 punktu (be pateisinamos priežasties nedalyvavo keturiuose posėdžiuose iš eilės), 
todėl  juos  delegavusios  institucijos  EKGT prašymu delegavo į  EKGT kitus  savo atstovus 
(Lietuvos  muziejų  asociacija  vietoj  A.  Astramsko  delegavo  D.  Bernotaitę-Beliauskienę, 
Žemaitijos regioninės etninės kultūros globos taryba vietoj A. Arlausko – R. Vildžiūnienę, 
Lietuvos meno kūrėjų asociacija vietoj M. Martinaičio – A. E. Paslaitį). Naujų EKGT narių 
įgaliojimus pagal EKGT nuostatų 10 punktą patvirtino LR Seimas nutarimu 2012-12-13 Nr. 
XII-52.

Lietuvos  etnografiniuose  regionuose  veikia  EKGT  padaliniai –  regioninės  etninės 
kultūros  globos tarybos:  Aukštaitijos  etninės  kultūros  globos  taryba  (toliau  –  Aukštaitijos 
taryba),  Dzūkijos (Dainavos) etninės kultūros globos taryba  (toliau – Dzūkijos (Dainavos) 
taryba), Suvalkijos (Sūduvos) etninės kultūros globos taryba (toliau – Suvalkijos (Sūduvos) 
taryba),  Žemaitijos  etninės  kultūros  globos  taryba  (toliau  –  Žemaitijos  taryba),  Mažosios 
Lietuvos  etninės  kultūros  globos  taryba  (toliau  –  Mažosios  Lietuvos  taryba).  Regioninių 
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tarybų narių bendras skaičius 2012 m. – 125 nariai (personalinę regioninių tarybų sudėtį žr. 2 
priede).

EKGT ir jos regioninių padalinių veiklą aptarnauja EKGT sekretoriatas, kurį sudaro 
10 etatų: 1 – Tarybos pirmininkas ir sekretoriato vadovas, 1 – vyriausias specialistas (vyr. 
buhalterė), 2 – vyresnieji specialistai, 6 – specialistai (iš jų 5 aptarnauja regionines tarybas).

I. ETNINĖS KULTŪROS GLOBOS TARYBOS VEIKLA 2012 M.

2012 metai buvo tretieji šios kadencijos EKGT veiklos metai. 

Iš viso surengta 10 EKGT posėdžių (jų protokolų santraukas žr. 3 priede), kurie vyko 
kas mėnesį (išskyrus liepos ir rugpjūčio mėn.). 

Tarp  EKGT  posėdžių  darbas  vyko  EKGT  sudarytose  ekspertų  darbo  grupėse, 
atsakingose  už  tam  tikrą  veiklos  sritį  (darbo  grupių  sudėtį  žr.  EKGT  tinklapyje 
http://www3.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=7025&p_d=93851&p_k=1). Ekspertų darbo grupės 
iš viso surengė 3 posėdžius, analizuodamos joms pavestus klausimus (darbo grupių posėdžių 
protokolų santraukas žr. 4 priede): 

• Tarmių grupė – 2 posėdžius;

• Etninio turizmo grupė – 1 posėdį.

Be to, ekspertų darbo grupės parengė išvadas, siūlymus, projektus bendraudamos el. 
paštu:

• Švietimo  grupė –  išvadą  dėl  „Etninės  kultūros  ugdymo  metodinių  rekomendacijų 
ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo pedagogams (Mokytojo knygos)“;

• Žiniasklaidos  grupė  – siūlymus  dėl  „LRT  programų  nacionalinės  strategijos“ 
projekto tobulinimo;

• Tautinio  paveldo  produktų  grupė  –  siūlymus  dėl  „Tautinio  paveldo  produktų 
įstatymo pakeitimo įstatymo“ projekto Nr. 12-1827-01 tobulinimo;

• Tarmių grupė – „Tarmių metų programų tarpinstitucinio plano“ projektą;

• Etninio  turizmo  grupė –  siūlymus  dėl  „Klasifikacinių  reikalavimų  Asociacijos 
nariams užsiimantiems kaimo turizmo verslu“ projekto tobulinimo;

• Etninio paveldo grupė – siūlymus dėl  Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų 
įstatymo (Nr. I-1115, Žin., 1995, Nr. 107-2389) papildymo projekto;

• Jono  Basanavičiaus  premijos  grupė  –  naują  „Jono  Basanavičiaus  nacionalinės 
premijos“ projektą.

2012  m.  EKGT  veikla  buvo  grindžiama  2012  m.  kalendoriniu  veiklos  planu, 
patikslinant patvirtintu EKGT 2012-01-10 posėdyje (žr. 5 priedą). Toliau pateikiama ataskaita 
palyginant suplanuotus ir 2012 m. įgyvendintus EKGT darbus. 
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1. EKGT SUPLANUOTŲ UŽDAVINIŲ 2012 M. ĮGYVENDINIMAS

Tema Suplanuoti darbai Neplaniniai 
darbai

Veiklos produktai1 EKGT siūlymų ir sprendimų realizacija

1. Etninės 
kultūros 
plėtros 
valstybinė 
programa 
2010–2014 m. 
(toliau – 
Programa)

1.1. Programos 
įgyvendinimo 2012 
m. koordinavimas 
(kartu su KM)

• EKGT kaip  atsakinga  vykdytoja  2012 m.  įgyvendino 
Programos 2.3, 2.15 ir 5.1 priemones, pradėjo įgyvendinti 
1.1, 1.7 ir 2.18 priemones;

• Aukštaitijos  taryba  svarstė  Programos  įgyvendinimą 
Kauno,  Anykščių  ir  Biržų  r.  savivaldybėse  per 
išvažiuojamuosius posėdžius 02-24, 10-04, 11-23;

• Aukštaitijos  taryba  bendradarbiavo  su  Kėdainių  r. 
savivaldybe dėl Programos įgyvendinimo;

• EKGT specialistė Aukštaitijos regionui aptarė Programos 
įgyvendinimą  Kupiškio  r.  su  savivaldybės  Kultūros  ir 
švietimo sk.;

• EKGT specialistė Aukštaitijos regionui aptarė Programos 
įgyvendinimo  problemas  Pakruojo  r.  per  seminarą,  skirtą 
Pakruojo r. kultūros darbuotojams;

• 2012-03-23 Dzūkijos (Dainavos) taryba aptarė Programos 
įgyvendinimo  regione  klausimus,  teikė  siūlymus 
savivaldybėms ir jų institucijoms;

• Mažosios Lietuvos taryba skatino savivaldybes rajonuose 
kurti Etninės kultūros plėtros programas, joms skirti lėšų;

• Suvalkijos  (Sūduvos)  taryba  nagrinėjo  ir  vertino 
Programos įgyvendinimą Kalvarijos sav., dalyvavo rengiant 
Kazlų Rūdos sav. 2013–2020 m. strateginės veiklos planą;

• 2012-12-11  EKGT,  įgyvendindama  Programos 
įgyvendinimo  plano  5.1.  priemonę, patvirtino  su  KM 
suderintą  patikslintą  etninės  kultūros  plėtros  prioritetų 

• Žr.  toliau  6.3-5,  9.1,  9.2,  9.3  ir  11.1 
darbų realizaciją;

• Kauno r. savivaldybė patvirtino Kauno 
r.  Etninės  kultūros  plėtros  programą 
2012–2016 m.;

• Kėdainių  r.  savivaldybė  sudarė  ir 
patvirtino  Kėdainių  r.  Etninės  kultūros 
plėtros programą 2013–2015 m.;

• Programos įgyvendinimas Kupiškio ir 
Pakruojo  r.  tobulinamas  pagal  EKGT 
specialistės išsakytas pastabas;

• Dzūkijos  savivaldybių  atstovai 
atkreipė  didesnį  dėmesį  į  Programos 
įgyvendinimo problemas;

• Atsiliepiant  į  Mažosios  Lietuvos 
tarybos siūlymus, Jurbarko sav. atnaujino, 
o Klaipėdos r. sav. pradėjo vykdyti 2012-
2014  m.  Etninės  kultūros  plėtros 
programą;

• Atsižvelgiant  į  Suvalkijos  (Sūduvos) 
tarybos  siūlymus,  Kazlų  Rūdos  sav. 
2013–2020  m.  strateginės  veiklos  plane 
numatė parengti, patvirtinti ir įgyvendinti 
savivaldybės  Etninės  kultūros  plėtros 
programą; 

1 Terminas produktas pasirinktas vadovaujantis Valstybės kontrolės naudota terminija vertinant EKGT ir kitų institucijų veiklą.
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2013 m. sąrašą. • Į  EKGT  išskirtus  etninės  kultūros 
plėtros  prioritetus  2013  m.  atsižvelgė 
regioninės  tarybos,  KM  ir  kai  kurios 
savivaldybės.

2. Etninės 
kultūros 
plėtros 
integravimas į 
bendrąją 
kultūros 
politiką 
Lietuvoje

2.1. Siūlymų 
rengimas ir 
teikimas dėl etninės 
kultūros 
integravimo į 
bendrają kultūros 
politiką

• 2012-01-10 EKGT pritarė Lietuvos Respublikos kultūros 
įstatymo  projektui  Nr.  XIP-3914(2),  prie  kurio  rengimo 
prisidėjo  EKGT nariai V. Tumėnas ir  J.  Rudzinskas,  buvo 
nutarta dalyvauti tolimesniame projekto tobulinimo procese;

• 2012-06-12  EKGT  nutarė  Seimui  pateikti  neigiamą 
nuomonę  apie  Lietuvos kultūros  tarybos  įstatymo  projektą 
Nr. XIP-3469(3);

• EKGT  raštas  2012-06-19  Nr.  S-53  „Dėl  Lietuvos 
Respublikos Lietuvos kultūros tarybos įstatymo projekto Nr. 
XIP-3469(3)“,  adresuotas  Seimo  VVSK  pirmininkui  V. 
Kurpuvesui – siūlant projektą iš esmės tobulinti įtraukiant į 
Lietuvos  kultūros  tarybos  formavimo  mechanizmą 
kompetetingai  ir  visapusiškai  etninės  kultūros  sritį 
atstovaujančią EKGT, konkretizuoti visavertį  bei  lygiavertį 
regionų ir kultūros sričių įvairovės atstovavimo principą;

• EKGT  raštas  2012-06-27  Nr.  S-56  „Dėl  Lietuvos 
Respublikos Lietuvos kultūros tarybos įstatymo projekto Nr. 
XIP-3469(3)“, adresuotas Seimo pirmininkei  I.  Degutienei, 
ŠMKK pirmininkui V. Stundžiui ir kitiems Seimo nariams – 
siūlant projektą iš esmės tobulinti, į Lietuvos kultūros tarybą 
įtraukti  EKGT atstovą,  tarybos  sudarymą  grįsti  regionų  ir 
kultūros sričių įvairovės atstovavimo principu;

• Lietuvos  Respublikos  kultūros 
įstatymo projektas Nr. XIP-3914(2) 2012 
m. Seimui nebuvo pateiktas svarstyti;

• Gautas  Seimo  kanceliarijos 
komunikacijos  departamento  priėmimo 
sk. atsakymas  2012-07-10  Nr.  S-2012-
5817 į EKGT raštą 2012-06-19 Nr. S-53, 
kad jis perduotas Seimo ŠMKK;

• Gautas  Seimo  kanceliarijos 
komunikacijos  departamento  priėmimo 
sk.  atsakymas  2012-07-12  Nr.  S-2012-
5918 į EKGT raštą 2012-06-27 Nr. S-56, 
kad  jis perduotas Seimo ŠMKK;

• Nepaisant  EKGT neigiamo vertinimo, 
Seimas nutarimu 2012-09-18 Nr. XI-2218 
patvirtino Lietuvos Respublikos Lietuvos 
kultūros tarybos įstatymą.

• 2012-11-13  EKGT nutarė kreiptis į Ministrą pirmininką 
siūlant  į  XVI  LRV  programą  įtraukti  etninės  kultūros 
valstybinę globą, akcentuojant etnokultūrinio ugdymo plėtrą, 
tarmių gyvosios tradicijos puoselėjimą, etnografinių regionų 
savitumo  išsaugojimą  ir  jų  statuso  įtvirtinimą;  etninės 
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kultūros  finansavimo  didinimą,  siūlant  įkurti  Etninės 
kultūros plėtros fondą;

• Raštas  2012-11-23  Nr.  S-84  „Dėl  etninės  kultūros 
valstybinės  globos  įtraukimo  į  šešioliktosios  Lietuvos 
Respublikos  vyriausybės  programą“,  adresuotas  Ministrui 
pirmininkui  A.Butkevičiui  –  siūlant  į  LRV  programą 
įtraukti  etninės  kultūros  valstybinę  globą,  išskiriant  šias 
kryptis:  etnokultūrinio  ugdymo  plėtra;  etninės  kultūros 
specialistų  rengimas;  tarmių  gyvosios  tradicijos 
išsaugojimas;  etnografinių  regionų  savitumo  išsaugojimas 
bei  šių  regionų  statuso  įtvirtinimas;  etninės  kultūros 
finansavimo didinimas;

• 2012-12-14  Aukštaitijos  taryba  kreipėsi  į  KM  dėl 
sudaromos  Lietuvos  kultūros  tarybos,  pasiūlė  tarp  KRF 
finansuojamų  sričių  išskirti  etninę  kultūrą  (vietoj  mėgėjų 
meno, tautodailės, muziejų ar paveldo sričių), taip pat pasiūlė 
atkuriant  kultūros  tarybas  regionuose  remtis  jau esamomis 
regioninėmis  etninės  kultūros  globos  tarybomis,  nes  jos, 
gyvuodamos  nuo  2003  m.,  yra  sukaupusios  nemažą 
kultūrinės veiklos stebėsenos regionuose patirtį.

• Patvirtintoje XVI LRV programoje IX 
sk. „Kultūros politika“ numatyta remti bei 
populiarinti  mėgėjų  kūrybą  ir  liaudies 
meną,  spręsti  valstybės  ir  jos  regionų 
kultūros  plėtros  paveldo  problemas  (236 
punktas),  nuolat  tariantis  su  kultūros 
bendruomene įgyvendinti Regionų plėtros 
programą (238 punktas);

• 2012-11-22  Kultūros  ministras  A. 
Gelūnas  įsakymu  Nr.  ĮV-823  patvirtino 
Kultūros  rėmimo  fondo  lėšomis 
finansuojamų projektų teikimo gaires, tarp 
kurių atskira eilute išskirta etninė kultūra 
(numatyta skirti 1,5 mln. Lt).

3. Etninei 
kultūrai 
skiriamas 
valstybinis 
finansavimas

3.1. Etninei kultūrai 
skiriamų valstybės 
biudžeto 
asignavimų bei 
finansavimo 
tvarkos analizė

• 2012-05-08  EKGT įpareigojo  sekretoriatą  rinkti 
duomenis apie įvairių ministerijų (KM, ŠMM, ŽŪM, URM) 
kuruojamas programas ir fondus, iš kurių 2011 metais buvo 
finansuojami etninės kultūros projektai;

• 2012-06-12 EKGT aptarė sekretoriato surinktus duomenis 
ir  nutarė  pratęsti  2011 m.  etninei  kultūrai  skirtų  valstybės 
biudžeto asignavimų tyrimą, į analizuojamų institucijų sąrašą 
įtraukiant SRTRF.

• Duomenys  apie  etninei  kultūrai 
skiriamą  valstybinį  finansavimą 
kaupiami  EKGT,  jie  bus  panaudoti 
tolimesnei  šio  klausimo  analizei  ir 
stebėsenai.

3.2. Siūlymų dėl 
Etninės kultūros 
plėtros fondo 
teisinės bazės 

• EKGT raštas 2012-11-23 Nr. S-84  „Dėl etninės kultūros 
valstybinės  globos  įtraukimo  į  šešioliktosios  Lietuvos 
Respublikos  vyriausybės  programą“,  adresuotas  Ministrui 
pirmininkui A. Butkevičiui – siūlant įsteigti atskirą Etninės 

• Atsakymas  į  EKGT raštą 2012-11-23 
Nr. S-84 negautas.
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sukūrimo rengimas kultūros plėtros fondą.

4. Etnografinių 
regionų globa

4.1. Etnografinių 
regionų statuso 
įtvirtinimo 
inicijavimas

• Vasario  mėn.  EKGT  sekretoriatas  tikslino  regionų 
žemėlapį  pagal  savivaldybes, žr. 
http://www3.lrs.lt/pls/inter/w5_show?
p_r=2231&p_d=28967&p_k=1;

• 2012-05-08  EKGT nutarė,  siekiant  sudaryti  išsamesnį 
skirtingo  etnokultūrinio  paveldo  žemėlapių  komplektą, 
prašyti  LMTA etnomuzikologų sudaryti  muzikinio folkloro 
(dainuojamojo  ir  instrumentinio)  bei  liaudies  instrumentų 
paplitimo  etnografiniuose  regionuose  žemėlapius,  taip  pat 
prašyti  EKGT narį  V.  Tumėną  parengti  tradicinių  juostų 
paplitimo regionuose žemėlapį;

• 2012-03-26 Dzūkijos  (Dainavos)  taryba  nutarė  surengti 
Dainavos vardo 760-ųjų metų sukakties minėjimą;

• 2012-06-29 Dzūkijos (Dainavos) taryba nutarė Dainavos 
760-ųjų metų sukakčiai skirtą konferenciją surengti 2013 m. 
rugsėjo mėn. Alytuje;

• 2012-12-07  Dzūkijos  (Dainavos)  taryba  nutarė 
parengti  Dainavos  jubiliejaus  minėjimo  planą,  pasiūlyti  
konferencijai pranešėjus ir koncertui atlikėjus;

• 2012-12-07  Dzūkijos  (Dainavos)  taryba  pritarė  AM 
siūlymui  prie  magistralių  pastatyti  etnografinių  regionų 
ženklus;

• 2012-12-11  EKGT nutarė  pradėti  rengti  trumpus 
etnografinių regionų pristatymus savo internetinei svetainei;

• EKGT patikslintu regionų žemėlapiu 
pagal  savivaldybes  naudojasi  AM, 
įvairių  seminarų  rengėjai,  renginių 
organizatoriai  bei  kiti  suinteresuoti 
asmenys ir institucijos;

• Etnokulkultūrinio  paveldo  žemėlapių 
komplekto  sudarymas  pristabdytas  dėl 
lėšų trūkumo;

• Dzūkijos  regiono  savivaldybės  ir 
visuomenė  įsitraukė  į  pasirengimą 
Dainavos  vardo  760-ųjų  metų  sukakties 
minėjimui;

• 2012-12-11  EKGT pritarė  AM  idėjai  magistraliniuose 
keliuose žymėti etnografinius regionus ir pateikti informaciją 
apie juos, rekomendavo, kad etnografinį regioną nurodantis 
ženklas neturėtų prilygti riboženkliui, pasiūlė ženkluose šalia 
etnografinio  regiono  pavadinimo  žymėti  arba  heraldiką 

• AM  vadovaujasi  EKGT  siūlymais 
rengiantis  magistraliniuose  keliuose 
žymėti  etnografinius  regionus  ir  pateikti 
informaciją apie juos;
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(regiono herbą), arba apytikriai užbrūkšniuotą regiono vietą 
Lietuvos  žemėlapyje,  nutarė  supažindinti  su  pasiūlymais 
regioninių tarybų narius;

• 2012-12-11  EKGT nutarė pritarti dabar egzistuojančiam 
Suvalkijos etnografinio regiono įvardijimui;

• Atsižvelgiant į Suvalkijos (Sūduvos) 
tarybos  vieningą  sprendimą  siūlyti 
EKGT  ir  AM  įtvirtinti  vien  Sūduvos 
pavadinimą (siūlymas  pateiktas 2013-01-
31), EKGT atnaujino regiono pavadinimo 
svarstymą 2013 m.

4.2. Siūlymų dėl 
administracinės-
teritorinės reformos 
rengimas

• Vasario  mėn.  EKGT  pirmininkė  D.Urbanavičienė 
apibendrino  ankstesnius  EKGT  siūlymus  dėl  Lietuvos 
administracinės  teritorinės  reformos  išsaugant 
etnografinių  regionų  pavadinimus  ir  teritorijas,  pateikė 
naują  Lietuvos  administracinės  teritorinės  reformos 
modelį (žr. 8 priedą) svarstyti regioninėms taryboms; 

• 2012-02-24  Aukštaitijos  taryba  nutarė  siūlymus 
administracinės  teritorinės  reformos  klausimu  apsvarstyti 
kraštuose (Žiemgalos ir Upytės, Sėlos ir Nalšios, Deltuvos ir 
Neries);

• 2012-03-01  Dzūkijos  (Dainavos)  taryba  pritarė 
administracinės teritorinės reformos 2-ajam modeliui (žr. 8 
priedą);  atsakant  į  anketą  (žr.  9  priedą),  pritarė  siūlymui 
NUTS-2  lygmenį  vadinti  „regionais“,  NUTS-3  lygmenį  – 
„kraštais“,  smulkiausią lygmenį  – „seniūnijomis“,  NUTS-2 
regionų pavadinimams  „Aukštaitija“,  „Dzūkija  (Dainava)“, 
„Suvalkija (Sūduva)” ir „Sostinių Lietuva“; pasiūlė Dzūkijos 
sostinės statusą suteikti Alytui;

• Regioninės  tarybos,  kurių  nariai 
atstovauja  regiono  savivaldybes, 
nevyriausybines  organizacijas  ir  kitas 
institucijas,  įsitraukė  į  klausimų 
svarstymą  dėl  Lietuvos administracinės 
teritorinės  reformos  išsaugant 
etnografinių  regionų  pavadinimus  ir 
teritorijas;

• 2012-03-02  EKGT kartu su Žemaitijos taryba   Seimo 
EIC  surengė  diskusiją  dėl  administracinės  reformos,  
kurioje  EKGT pirmininkė  D.Urbanavičienė  skaitė 
pranešimą  „Etninės  kultūros  globos  tarybos  siūlymai  
administracinės reformos klausimu“;

• 2012-03-13  EKGT svarstė  Lietuvos  administracinės 
reformos  projektus  ir  pritarė  siūlomam  4-ajam  variantui 
(žr.  8  priedą),  pakeičiant  NUTS-2  lygmens  regiono 

• Seimo  EIC  vykusi  diskusija 
paskatino  aukštesnio  lygmens 
svarstymus  dėl  Lietuvos 
administracinės  reformos,  jos  metu 
Seimo  VVSK  pirmininkas  V. 
Kurpavesas  pasiūlė  EKGT  išsirinkti 
vieną  siūlomą  Lietuvos  administracinės 
reformos modelį;
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„Aukštaitija“ pavadinimą į „Šiaurės rytų Lietuva“;

• EKGT  pirmininkė,  atsižvelgiant  į  pastabas, 
pakoregavo  administracinės  reformos  modelį  (žr.  10 
priedą) ir pateikė jį svarstyti regioninėms taryboms;

• Aukštaitijos, Suvalkijos (Sūduvos),  Mažosios Lietuvos 
ir  Žemaitijos  tarybos  elektroniniu  būdu  aptarė  EKGT 
svarstytus  Lietuvos  administracinės  reformos  modelius, 
pritarė C modelio 1-ajam var. (žr. 10 priedą);

• 2012-03-24 EKGT iniciatyva Kaune VDU buvo surengta 
Lietuvos  nevyriausybinių  organizacijų  konferencija 
„Lietuvos teritorinės administracinės reformos problemos ir 
lūkesčiai“, kuriame  EKGT pirmininkė skaitė pranešimą,  žr. 
http://www3.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=8464&p_k=1

• EKGT raštas  2012-03-30  Nr.  29,  adresuotas  LR 
Prezidentei  D.Grybauskaitei  –  pateikiant  2012-03-24 
konferencijos  rezoliuciją,  kurioje  pabrėžta  būtinybė 
atsižvelgti  į  ES  valstybėse  dominuojančią  praktiką  remtis 
istoriniais  kultūriniais  regionais,  pateikti  konferencijos 
siūlomi  Lietuvos  teritorinio  administracinio  suskirstymo 
principai:  NUTS-3  lygmenį  formuoti  istoriškai 
susiformavusių  etnokultūrinių  regionų  pagrindu,  NUTS-2 
lygmenyje  numatyti  jų  sąsają  su  ekonominiu  pagrindu 
formuojamais  regionais,  didžiųjų  miestų  raidą  derinti  su 
centro – periferijos atotrūkio mažinimu;

• EKGT  siūlomi  Lietuvos 
administracinės  reformos  modeliai  buvo 
aptarti  su  regioninėmis  tarybomis  ir 
nevyriausybinėmis organizacijomis;

• Gautas  Lietuvos  Respublikos 
Prezidento kanceliarijos atsakymas  2012-
05-03  Nr.  (1D-1721)-2D-2594  į  EKGT 
raštą  2012-03-30  Nr.  29  – padėkota  už 
pareikštą nuomonę;

• EKGT raštas 2012-03-30 Nr. 30, adresuotas LR Seimo 
pirmininkei  I.  Degutienei,  komitetams  ir  frakcijoms  – 
pateikiant 2012-03-24 vykusios konferencijos rezoliuciją;

• EKGT  raštas  2012-03-30  Nr.  32,  adresuotas  LR 
Ministrui  pirmininkui  A.  Kubiliui  –  pateikiant  2012-03-
24 vykusios konferencijos rezoliuciją;

• EKGT  raštas  2012-03-30  Nr.  31,  adresuotas  VRM 

• Gautas  Seimo  atsakymas  2012-04-05 
Nr. 2012-2675 į EKGT raštą  2012-03-30 
Nr.  30,  kad  konferencijos  rezoliucija 
perduota Seimo VVSK; 

• Gautas  Ministro pirmininko kanclerio 
atsakymas  2012-04-12  Nr.  G2-1411  į 
EKGT  raštas  2012-03-30  Nr.  32,  kad 
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ministrui – pateikiant 2012-03-24 vykusios konferencijos 
rezoliuciją;

• 2012-04-10  EKGT pritarė  Lietuvos  administracinės 
reformos projekto C modelio 1 variantui (žr. 10 priedą);

• 2012-09-14  per  bendrą  regioninių  tarybų  atstovų 
pasitarimą  Telšiuose  buvo  nutarta  pritarti  administracinės 
reformos Lietuvoje C modelio 1 variantui  (žr. 10 priedą)  ir 
siūlyti jį valdžios institucijoms.

rezoliuciją pavesta išnagrinėti VRM;

• Gautas  atsakymas  2012-05-14  Nr. 
1D-3240  (22)  iš  VRM,  kad  į  siūlymus 
pagal  galimybes  bus  atsižvelgta,  jei  bus 
apsispręsta  reformuoti  LR  teritorijos 
administracinius  vienetus,  šiuo  metu 
VRM nerengia ir neturi informacijos apie 
kitų  institucijų  rengiamus  Lietuvos 
aukštesniojo  teritorinio  administracinio 
suskirstymo projektus.

4.3. Kitų nutarimų 
dėl regioninių 
tarybų darbo 
organizavimo 
priėmimas

• 2012-03-30  EKGT atidarė  atskiras  sąskaitas  kiekvienai 
regioninei tarybai rėmėjų lėšoms kaupti;

• 2012-03-26  Žemaitijos  taryba  nutarė  kartu  su  EKGT 
rudenį Telšiuose surengti bendrą regioninių tarybų posėdį; 

• 2012-09-14  per  bendrą  regioninių  tarybų  atstovų 
pasitarimą  Telšiuose  buvo  nutarta  kreiptis  į  VSTT siūlant 
kultūrinei  veiklai  parkuose  pasitelkti  etnokultūros 
specialistus  skiriant  jiems  darbo  vietas;  vienu  svarbiausiu 
regioninių  tarybų  veiklos  prioritetu  laikyti  etnografinių 
regionų  įteisinimą;  stiprinti  bendradarbiavimą  tarp  narių 
regioninėje taryboje, tarp regioninių tarybų,  tarp regioninių 
tarybų  ir  EKGT  bei  tarp  regioninių  tarybų  ir  regione 
veikiančių  etnokultūrinių  institucijų;  EKGT  sekretoriatą 
įpareigoti siųsti regioninėms taryboms informaciją, susijusią 
su EKGT ir regioninių tarybų posėdžiais;

• Regioninės  tarybos,  kurių  veiklai 
EKGT  neturi  lėšų,  naudojasi  galimybe 
savo veiklą finansuoti iš rėmėjų lėšų;

• Regioninės  tarybos  ėmė  aktyviau 
bendradarbiauti tarpusavyje ir su EKGT;

• 2012-06-29  Dzūkijos  (Dainavos)  taryba  kai  kuriuos 
savo narius nutarė pašalinti dėl nedalyvavimo;

• 2012-10-25  Mažosios  Lietuvos  taryba  pritarė  Šilutės 
kraštotyros draugijos kreipimuisi dėl V.Mačiulio atšaukimo 
ir L.Burzdžiuvienės delegavimo į regioninę tarybą;

• 2012-11-13 EKGT patvirtino L. Burzdžiuvienę Mažosios 

• Regioninės  tarybos  atnaujino  savo 
sudėtį aktyvesniais nariais.
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Lietuvos tarybos nare;

• 2012-12-07 Dzūkijos  (Dainavos)  taryba  pašalino  (dėl 
nedalyvavimo veikloje) 6 savo narius ir patvirtino naujus 
8 narius;

• 2012-12-11  EKGT  patvirtino  8  naujus  Dzūkijos 
(Dainavos) tarybos narius.

4.4. Etninės 
kultūros būklės 
stebėsena 
etnografiniuose 
regionuose

• 2012-02-24  Aukštaitijos  taryba  svarstė  etninės  veiklos 
stebėsenos regione 2012 m. klausimą;

• 2012-03-26  Žemaitijos  taryba  nutarė  kasmet  leisti 
informacinį  leidinį  apie  folkloro  ir  tautodailės  raiškos 
renginius Žemaitijoje;

• 2012-09-11  EKGT pritarė  siūlymui  toliau  tęsti 
etnokultūrinės  veiklos  stebėseną  regionuose  užpildant  tam 
skirtas lenteles ir jas teikiant EKGT, siekti ne tik kiekybinio, 
bet  ir  kokybinio  vertinimo,  pasiūlyta  regioninių  tarybų 
nariams išsamiau aprašyti po vieną reikšmingą renginį;

• 2012-09-14  per  bendrą  regioninių  tarybų  atstovų 
pasitarimą  Telšiuose  buvo  nutarta  regione  esančių 
organizacijų  bei  institucijų,  veikiančių  etninės  kultūros 
srityje,  sąrašą  persiųsti  regioninių  tarybų  nariams 
patikslinimui,  tęsti  etninės  kultūros  veiklos  ir  būklės 
stebėseną  regionuose  apie  tai  informuojant  ne  tik  EKGT 
sekretoriatą, bet ir visus regioninių tarybų narius;

• Užmegzti  ryšiai  su  etnografiniuose 
regionuose veikiančiomis  institucijomis 
ir  visuomeninėmis  organizacijomis, 
susijusiomis  su  etninės  kultūros  plėtra, 
kurios nėra regioninių tarybų sudėtyje;

• Suintensyvinta  etninės  kultūros 
būklės  etnografiniuose  regionuose 
stebėsena pasitelkiant regioninių tarybų 
dalyvius.

• 2012-10-04  Aukštaitijos  taryba  nutarė  vykdant  etninių 
renginių stebėseną, didesnį dėmesį atkreipti į kokybę.

5. Tarmių 
gyvoji tradicija

5.1. Pasirengimas 
Tarmių metams – 
siūlymų dėl jiems 
skirtos valstybinės 
programos 

• 2012-02-14  EKGT  nutarė  kreiptis  į  Seimo  Valdybą  ir 
ŠMKK pakartotinai siūlant 2013 m. paskelbti Tarmių metais, 
parengti jiems skirtą programą;

• EKGT Tarmių grupės vadovas  2012-03-27 habil. dr. K. 

• 2011-12-06  Seimas  pritarė  nutarimo 
„Dėl  2013  metų  paskelbimo  Tarmių 
metais“  projekto  Nr.  XIP-2391(5) 
pateikimui, tačiau jo priėmimo svarstymas 
buvo įtrauktas į darbotvarkę tik tada, kai 
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rengimas Garšva kreipėsi į Seimą ragindamas patvirtinti 2013-uosius 
metus Tarmių metais;

• EKGT  raštas  2012-02-23  Nr.  S-15  „Dėl  V-osios 
respublikinės  tarmiškos  kūrybos  šventės“,  adresuotas 
Kauno  r.  merui  V.  Makūnui  –  prašant  skirti  lėšų  V 
respublikos tarmiškos kūrybos šventei;

• 2012-03-02  Žemaitijos taryba kartu su Šilalės kraštiečių 
draugija  Vilniuje,  Regioninių  kultūrinių  iniciatyvų  centru, 
Žemaičių  kultūros  draugijos  Šilalės  skyriumi,  KU,  ŠU  ir 
LLTI  surengė  Lietuvos  teatro,  muzikos  ir  kino  muziejuje 
Vilniuje popietę „Žemaičių šnektos kasdienybėje ir meninėje 
saviraiškoje“, kurioje pristatė naujus leidinius;

• 2012-02-14  EKGT  nutarė  parengti  raštą  Lietuvos 
atstovams  Europos  parlamente,  siūlant  jame  surengti 
tarmėms skirtą renginį,  2013-uosius metus  skelbti  Europos 
Tarmių metais;

• 2012-04-02 Tarmių grupė nutarė siūlyti tarpinstitucinę 
bendradarbiavimo  sutartį  dėl  Tarmių  metų  programos 
inicijavimo,  rengimo  ir  įgyvendinimo;  susitikti  su 
Ministru  pirmininku  Tarmių  metų  programos  rengimo  ir 
finansavimo klausimams  aptarti;  siūlyti  LR Prezidentei  D. 
Grybauskaitei  tapti  Tarmių  metų  globėja;  pakoreguoti 
Tarmių  metų  programos  projektą;  siūlyti  visiems  Lietuvos 
europarlamentarams  inicijuoti  renginį,  skirtą  Tarmių 
metams;

EKGT prašymu Seimo nario G. Songailos 
patarėja N. Balčiūnienė surinko 38 Seimo 
narių parašus. Seimas nutarimu 2012-03-
27  Nr.  XI-1944  paskelbė  2013  metus 
Tarmių  metais“  (Žin.,  2012,  Nr. 38-
1893); 

• Kauno  r.  savivaldybės  meras  atsiuntė 
atsakymą  2012-03-13  Nr.  NSD-47  į 
EKGT raštą 2012-02-23 Nr. S-15, kad V 
respublikinei  tarmiškos  kūrybos  šventei 
skiria  lėšų,  artimiausiu  metu  svarstys 
galimybę  steigti  prizą  tarmiškos  kūrybos 
autoriui iš Kauno krašto.

• 2012-04-10  EKGT nutarė kreiptis į KRF ir KM prašant 
2013  m.  suteikti  prioritetą  Tarmių  metams  skirtiems 
projektams;  deleguoti  EKGT  atstovus  į  susitikimą  su 
Ministru  pirmininku  dėl  Tarmių  metų  įgyvendinimo  ir 
finansavimo;  kviesti  bendradarbiauti  Lietuvos  nacionalinę 
UNESCO  komisiją,  VLKK,  LKI,  VU,  LSA,  LRT,  KM, 
ŠMM,  URM  rengiant  ir  įgyvendinant  Tarmių  metų 

• Iš europarlamentarės R. Morkūnaitės 
2012-04-20 el.  paštu gautas atsakymas, 
kad  planuojama  pasitarti  su  kolegomis 
dėl tarmėms skirto renginio EP;
• Iš europarlamentaro V. Tomaševskio 
2012-04-24  gautas  atsakymas  el.paštu, 
kad  jis  remia  EKGT  idėją  ir  prisidės 
prie konkrečių veiksmų įgyvendinimo;
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įgyvendinimo  tarpinstitucinį  veiklos  planą;  parengti  raštą 
URM siūlant 2013 m. organizuoti tarmėms skirtus renginius; 
pritarti raštui Lietuvos europarlamentarams, kuriuo siūloma 
inicijuoti ir 2013 m. organizuoti tarmėms skirtą renginį EP;

• EKGT raštas  2014-04-18  Nr.  S-43  „Dėl  siūlymo 
Europos  parlamente  2013  m.  surengti  tarmėms  skirtą 
renginį“, adresuotas Lietuvos atstovams Europos parlamente 
– siūlant inicijuoti tarmėms skirtą renginį EP;

• EKGT raštas  2014-05-02  Nr.  S-44  „Dėl  prioriteto 
suteikimo  tarmių  puoselėjimui  skirtiems  projektams  2013 
metais“,  adresuotas  KM  ministrui  A.  Gelūnui  –  prašant 
suteikti  prioritetą tarmių puoselėjimui skirtiems projektams 
2013 m. skelbiant KRF ir KM remiamų projektų konkursus;

• 2012-05-15 Tarmių grupė nutarė siūlyti rengti Tarmių 
metų  programą,  o  ne  tarpinstitucinį  veiklos  planą;  prašyti 
Tarmių metų globėja būti  LR Prezidentę; pritarti  siūlymui, 
kad Tarmių metų programos rengimo ir įgyvendinimo darbo 
grupė  susidarytų  iš  pagrindinės  sudėties  ir  padalinių 
regionuose,  kuriuos  galėtų  suformuoti  EKGT  regioninės 
tarybos;  prašyti  LRV tvirtinti  darbo  grupės,  atsakingos  už 
programos parengimą, sudėtį ir nuostatus, skirti finansavimą 
programai ir darbo grupės veiklai; toliau rengti Tarmių metų 
programos  projektą  vadovaujantis  D.  Urbanavičienės 
pasiūlyta struktūra, jį pateikti Ministro pirmininko patarėjui 
L.Vingeliui;

• Iš  europarlamentaro  J.  V.  Paleckio 
gautas atsakymas  2012-05-03 Į 2012-04-
18 Nr. S-43 į EKGT raštą 2014-04-18 Nr. 
S-43, kad jo iniciatyva jau yra suplanuotas 
EP renginys apie Žemaitiją,  kuriame bus 
skirta vietos ir žemaičių tarmei;
• Iš europarlamentarės V. Blinkevičiū-
tės  2012-05-07 el.  paštu gautas pritari-
mas  siūlymui,  bet  apgailestaujant  pra-
nešta,  jog  europarlamentarės  siūlomų 
EP renginių limitas jau išnaudotas; 

• KRF  suteikė  prioritetą  2012  m. 
projektams,  skirtiems  tarmių  puoselėji-
mui;

• 2012-05-30 parengtas Tarmių metų programos projektas 
buvo aptartas per  EKGT pirmininkės D.Urbanavičienės bei 
Tarmių  grupės  atstovų  susitikimą  su  Ministro  pirmininko 
patarėju L. Vingeliu;

• Tarmių  grupė  elektroniniu  būdu  suderino  Tarmių  metų 
programų  tarpinstitucinio  plano  projektą,  parengtą 
atsižvelgiant  į  Ministro  pirmininko  patarėjo  L.Vingelio 
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siūlymus;

• EKGT raštas  2014-06-11  Nr.  S-49  „Dėl  Tarmių  metų 
programų  tarpinstitucinio  plano  projekto“,  adresuotas 
Ministro  pirmininko  tarnybai,  KM ministrui  A.  Gelūnui  – 
prašant  išnagrinėti  EKGT parengtą  Tarmių  metų  programų 
tarpinstitucinis  plano  ir  jo  įgyvendinimo  2013  m.  plano 
projektus tarpinstituciniame pasitarime;

• 2012-06-12  EKGT  pritarė  Tarmių  grupės  parengtiems 
Tarmių  metų  programų  tarpinstitucinio  plano  ir  jo 
įgyvendinimo 2013 m. plano projektams;

• EKGT raštas  2012-06-25  Nr.  S-55  „Dėl  prioritetų 
suteikimo  tarmių  puoselėjimui  skirtiems  projektams  2013 
metams“,  adresuotas SRTRF – siūlant suteikti  prioritetą su 
tarmėmis susijusiems projektams;

• 2012-09-11  EKGT nutarė  pateikti  siūlymus  dėl  LRV 
patvirtintos darbo grupės parengto Tarmių metų projekto;

• 2012-09-14  per  bendrą  regioninių  tarybų  atstovų 
pasitarimą Telšiuose nutarta prioritetu laikyti tarmių gyvosios 
tradicijos  puoselėjimą  ir  tarmių  prestižo  kėlimą,  pritarta 
siūlymui,  jog  regioninės  tarybos  būtų  tarpininkai  tarp 
projektų rengėjų regionuose ir LRV patvirtintos Tarmių metų 
darbo  grupės;  pritarta  siūlymui  atidaryti  banko  sąskaitą 
Tarmių metų minėjimui 2013 m. įgyvendinti;

• Gautas  Ministro  pirmininko  tarnybos 
raštas 2012-06-12 Nr. 62-2325  – kvieti-
mas  į  tarpinstitucinį  pasitarimą  2012-06-
18  dėl  tarmes  puoselėjančių  programų 
rengimo ir įgyvendinimo, EKGT siūlomo 
projekto;

• 2012-06-18 LRV įvyko tarpinstitucinis 
pasitarimas,  kuriame  apsvarstytas  EKGT 
parengtas  Tarmių  metų  programų 
tarpinstitucinio  plano  projektas,  nutarta 
sudaryti  tarpinstitucinę  Tarmių  metų 
darbo grupę, tvirtinamą LRV;

• Ministro  Pirmininko  potvarkiu  2012-
08-08  Nr.  218  patvirtinta  darbo  grupė 
pasiūlymams  dėl  Tarmių  metų  minėjimo 
2013  m.  parengti,  į  kurią  įtrauktas  ir 
EKGT atstovas;

• 2012-09-18 LRV patvirtintos Tarmių 
metų  darbo  grupės  pasitarime  nagrinėti 
EKGT  ir  KM  siūlymai  Tarmių  metų 
tarpinstitucinio plano projektui;
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• EKGT raštas 2012-09-28 Nr. S-65 „Dėl pasiūlymų tarmių 
metų  2013 m.  programoms  parengti“,  adresuotas  Ministro 
pirmininko  kancleriui  D.  Matulioniui  –  siūlant  tobulinti 
darbo  grupės  parengtą  Tarmių  metų  įgyvendinimo  plano 
projektą;

• 2012-10-04 Aukštaitijos taryba nutarė kreiptis į  regiono 
žiniasklaidos  priemones  (laikraščių  redakcijas,  vietos 
televizijas, radijo stotis) dėl tarmių populiarinimo, inicijuoti 
svarbiausią regione tarmėms skirtą renginį – tarmių festivalį;

• 2012-10-09  EKGT  nutarė  kreiptis  į  regionines  tarybas 
skatinant teikti  KRF tarmių puoselėjimui  skirtus projektus; 
paraginti  savivaldybes  2013  m.  biudžete  numatyti  lėšų 
Tarmių  metams  skirtiems  renginiams;  kreiptis  į  VEKC  ir 
LLKC  prašant  suteikti  informaciją  Lietuvos  radijui  apie 
išleistus  tarmiškus  įrašus;  siūlyti  LEKD  Tarmių  metų 
minėjimo  renginius  2013  m.  skelbti  LEKD  internetinėje 
svetainėje  (etnokultura.lt);  siūlyti  LEKD  atidaryti  sąskaitą 
Tarmių  metų  rėmėjų  lėšų  kaupimui,  suburti  darbo  grupę, 
atsakingą  už  šių  lėšų  skaidrų  paskirstymą  ir  viešos 
informacijos pateikimą;

• EKGT raštas  2012-10-11  Nr.  S-67  „Dėl  tarmes 
puoselėjančių projektų teikimo fondams bei lėšų numatymo 
savivaldybių  biudžetuose“,  adresuotas  regioninėms 
taryboms  ir  savivaldybėms  –  raginant  iki  2012-10-22 
pateikti  KRF tarmių puoselėjimui skirtus projektus,  siūlant 
tam tikslui numatyti lėšų savivaldybių 2013 m. biudžetuose;

• 2012-10-11  LRV  vykusiame  darbo  grupės  pasitarime 
EKGT  atstovai  pateikė  siūlymus  tobulinti  Tarmių  metų 
įgyvendinimo plano projektą;

• Į EKGT 2012-09-28 Nr. S-65 siūlymus 
LRV  sudaryta  darbo  grupė  atsižvelgė 
tobulinant  Tarmių  metų  tarpinstitucinį 
planą;

• Aukštaitijos  regioninė  žiniasklaida 
suaktyvino tarmių puoselėjimo ir Tarmių 
metų populiarinimą;

• LEKD  atidarė  sąskaitą  Tarmių  metų 
rėmėjų lėšų kaupimui;

• Regioninių  tarybų  nariai  ir  jų 
atstovaujamos  institucijos  pateikė  KRF 
apie  200  projektų,  skirtų  tarmių 
puoselėjimui  (lėšų skirta 53 projektams), 
kai kurios savivaldybės skyrė lėšų Tarmių 
metų renginiams ir projektams;

• LRV  nutarimu  2012-10-16 Nr.  1270 
patvirtino Tarmių  metų priemonių planą, 
patobulintą  pagal  EKGT  atstovų 
siūlymus;

• 2012-10-09 EKGT nutarė siūlyti naujai suformuotai LRV 
įtraukti  į  savo  programą  Tarmių  plėtros  programą,  kuri 
remtųsi  Tarmių  grupėje  parengtu  Tarmių  metų  programų 
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tarpinstitucinio plano projektu;

• 2012-10-22  Žemaitijos  taryba  įpareigojo  J.  Pabrėžą 
parengti spaudai  leidinį  „Žemaičių kalba ir rašyba“,  padėti 
rengiant projektą KRF dėl jo išleidimo; organizuoti 2013 m. 
pabaigoje apdovanojimus labiausiai nusipelniusiems tarmių 
puoselėtojams  Žemaitijoje;  inicijuoti,  kad  svarbiausiuose 
Tarmių  metų  ir  Žemaičių  krikšto  600  metų  jubiliejaus 
renginiuose dalyvautų tik autentiški folkloro ansambliai;

• 2012-10-25  Mažosios  Lietuvos  taryba  nutarė  dalyvauti 
organizuojamose diskusijose dėl tarmių, surinkti informaciją 
iš regiono apie organizuojamus tarmių renginius, bendrauti 
su KU, ŠMM, VLKK, KM vykdant Tarmių metų priemonių 
plano 25 ir 26 punktus;

• 2012-11-22  EKGT pirmininkė  D.  Urbanavičienė  skaitė 
pranešimą apie Tarmių metus VTD prie ŪM organizuotuose 
gidų mokymuose;

• EKGT raštas  2012-11-30  Nr.  S-88  „Dėl  galimybės 
Vilniaus etninės kultūros centro leidinius panaudoti  tarmių 
populiarinimui  per  Lietuvos  radiją“,  adresuotas  VEKC 
direktorei  M.  Ričkutei  –  rekomenduojant  pateikti 
Lietuvos radijui tarmiškus leidinius, išleistus VEKC;

• EKGT raštas  2012-11-30  Nr.  S-89  „Dėl  galimybės 
Lietuvos liaudies kultūros centro leidinius panaudoti tarmių 
populiarinimui  per  Lietuvos  radiją“,  adresuotas  LLKC 
direktoriui S. Liausai – rekomenduojant pateikti Lietuvos 
radijui tarmiškus leidinius, išleistus LLKC;

• 2012-12-10  Žemaitijos  taryba  nutarė  parengti  Tarmių 
metams skirtą renginių Žemaitijos regione 2013 m. planą.

• Leidinys  „Žemaičių  kalba  ir  rašyba“ 
rengiamas spaudai;

• Informacija  apie  Tarmių  metus  ir  jų 
įgyvendinimo  programą  paskleista 
Lietuvos  gidams,  jie  paskatinti  pateikti 
informaciją  apie  vietos  tarmę,  tarmiškai 
vesti ekskursijas. 

• VEKC  pateikė  Lietuvos  radijui  savo 
tarmiškus  leidinius  (CD  su  aukštaičių, 
suvalkiečių ir žemaičių pasakų įrašais);

• LLKC  planuoja  2013  m.  įsitraukti  į 
Lietuvos radijo laidų rengimą;

• Žemaitijos renginiai įtraukti į 2013 m. 
Tarmių  metų  gidą,  sudaromą  EKGT  ir 
KM.

5.2. Tarmių 
gyvosios tradicijos 
problemų tyrimas ir 
siūlymų dėl jų 

• EKGT  sekretoriato  darbuotojai  atliko  statistinį  anketų 
„Jaunimas ir tarmės“ apibendrinimą, pateikė Tarmių grupei;

• 2012-04-02  Tarmių  grupė  įpareigojo  savo  narius  K. 

• Anketų „Jaunimas ir tarmės“ mokslinį 
apibendrinimą  atlieka  LKI  ir  VU 
dialektologai,  rezultatai  bus  paskelbti 
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sprendimo 
rengimas Garšvą  ir  V.  Meiliūnaitę  (LKI)  moksliškai  apibendrinti 

„Jaunimas ir tarmės“ apklausos rezultatus;

• 2012-05-03 Suvalkijos (Sūduvos) taryba nutarė surengti 
tarmių konferenciją 2012-11-23 Marijampolės kolegijoje;

• 2012-05-08  EKGT nutarė,  remiantis  Suvalkijos 
(Sūduvos)  regioninės  tarybos  pavyzdžiu,  paskatinti  kitas 
regionines  tarybas  savo  regionuose  rengti  mokslines 
konferencijas, skirtas tarmių gyvosios tradicijos problemoms 
ir  pasirengimui  Tarmių  metams  2013  m.  aptarti,  arba 
prisidėti  prie Suvalkijos (Sūduvos) tarybos organizuojamos 
konferencijos;

• 2012-09-20  Suvalkijos  (Sūduvos)  taryba  aptarė 
pasirengimą tarmių konferencijai Marijampolės kolegijoje;

• 2012-11-23  Suvalkijos  (Sūduvos)  taryba  kartu  su 
Marijampolės kolegija surengė konferenciją  „Etninė kultūra 
ir tarmės – tautinio identiteto ir kalbos gyvasis šaltinis“;

• 2012-11-23  Suvalkijos  (Sūduvos)  taryba  aptarė 
konferencijos  rezultatus,  pritarė  sėkmingai  įgyvendintam 
Šakių r. savivaldybės projektui – Zanavykų šnektos žodyno 
išleidimui, vaikų ir jaunimo folkloro konkurso „Tramtatulis“ 
gerajai  patirčiai;  nutarė  ruoštis  2013  m.  respublikinei 
konferencijai, skirtai tarmėms; ieškoti galimybių Kalvarijos 
sav. drauge su LKI mokslininkais surinktą per ekspedicijas 
medžiagą  išleisti  CD;  įpareigojo  regioninės  tarybos  narius 
surinkti  informaciją  apie  jų  atstovaujamose  savivaldybėse 
rengtas panašaus pobūdžio ekspedicijas;

2013 m.;

• Tarmėms skirta konferencija paskatino 
Suvalkijos  (Sūduvos)  regiono  žmonių 
susidomėjimą tarmėmis ir jų išsaugojimo 
problemomis;
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6. Etninės 
kultūros 
ugdymo plėtra

6.1. Etnokultūrinio 
ugdymo mokytojų 
ir mokyklų sąrašo, 
etninės kultūros 
specialistus ir 
mokytojus 
rengiančių aukštųjų 
mokyklų sąrašo 
teikimas ŠMM 
informacinių 
technologijų skyriui

• 2012-05-08  EKGT  įpareigojo  EKGT specialistus 
regionuose  ir  regioninių  tarybų  narius  patikslinti  2010  m. 
sudarytų Etnokultūrinio ugdymo mokyklų ir mokytojų sąrašų 
duomenis;

• 2012-02-24  Aukštaitijos  taryba  nutarė  atrinkti 
Aukštaitijos regiono ugdymo įstaigas, kuriose būtų pradėtas 
etninio  ugdymo  programos  įgyvendinimo  eksperimentas, 
pasiūlyta  Šepetos  A.  Adamkienės  pagrindinė  m-la  ir 
Salamiesčio  pagrindinė  m-la  (Kupiškio  r.),  Domeikavos 
gimnazija (Kauno r.), Utenos  l/d „Želmenėlis“.

• Etnokultūrinio  ugdymo  mokyklų  ir 
mokytojų  sąrašų  duomenys  periodiškai 
tikslinami  ir,  bendradarbiaujant  su  UPC, 
naudojami etnokultūrinio ugdymo plėtrai.

6.2. Etnokultūrinės 
krypties 
ikimokyklinio 
ugdymo įstaigų 
sąrašo parengimas

• Pagal  EKGT  2011-10-11  sprendimą,  buvo  tęsiama 
ikimokyklinių  įstaigų  apklausa  dėl  etnokultūrinio  ugdymo, 
išsiųsti raštai (2012-01-20 – Vilniaus m. Švietimo sk., 2012-
04-03 – kitiems Lietuvos savivaldybių švietimo skyriams);

• 2012-03-29  Mažosios  Lietuvos  taryba  aptarė 
ikimokyklinio ugdymo įstaigų anketavimo klausimą.

• EKGT parengtas  anketas  užpildė 157 
ikimokyklinės  įstaigos,  jų  duomenys 
apibendrinami,  išvados  bus  paskelbtos 
2013 m.

6.3. Siūlymų dėl 
Etninės kultūros 
bendrosios 
programos 5-12 kl. 
įgyvendinimo 
rengimas ir sklaida 
etnografiniuose 
regionuose

• 2012-02-02  EKGT  pirmininkė  D.Urbanavičienė 
(etnokultūrinio  ugdymo  programų  rengėjų  grupės  vadovė) 
VEKC  skaitė  paskaitą  pedagogams   „Etninės  kultūros 
ugdymas mokykloje“;

• 2012-09-19  EKGT pirmininkė  vedė pedagogų seminarą 
Kaune  Pedagogų  kvalifikacijos  centre ir  skaitė  paskaitą 
„Etnokultūrinio  ugdymo  padėtis  ir  galimybės  Lietuvoje: 
rekomendacijos dėl naujų etnokultūrinio ugdymo programų 
įgyvendinimo“;

• 2012-10-09  EKGT  nutarė  savo  internetinės  svetainės 
Nuorodų  skiltyje  plėtoti  rekomenduojamų  etnokultūrinio 
ugdymo  priemonių  ir  kitos  su  etninės  kultūros  plėtra 
susijusios informacijos sąrašą;

• 2012-04-12  Švietimo  ir  mokslo 
ministro  įsakymu  Nr.  V-651  patvirtintos 
pagrindinio  ir  vidurinio  ugdymo  etninės 
kultūros  bendrosios  programos,  žr. 
http://www.smm.lt/ugdymas/bendrasis/do
cs/EK%20programa%20Pagrindinis
%20ug%20zin120412.pdf,  ir 
http://www.smm.lt/ugdymas/bendrasis/do
cs/EK%20%20programa%20Vidurinis
%20ug%20pask;

• EKGT rekomenduojamų 
etnokultūrinio ugdymo priemonių sąrašas. 
http://www3.lrs.lt/pls/inter/w5_show?
p_r=8754&p_k=1

• 2012-10-30  EKGT pirmininkė  D.Urbanavičienė  skaitė • Etnokultūrinio  ugdymo  naujovės 
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pranešimą „Pradinio  ugdymo  naujovės:  Etninės  kultūros 
ugdymo  metodinės  rekomendacijos“  ŠMM  bei  UPC 
LITEXPO renginyje  „Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir 
perkvalifikavimo  sistemos  plėtra  (II  etapas)“  METODINĖ 
DIENA PRADINIO UGDYMO MOKYTOJAMS ,,Pradinio 
ugdymo turinio naujovių sklaida“;

• 2012-11-15  EKGT pirmininkė  vedė pedagogų seminarą 
Klaipėdos  etnokultūros  centre  ir  skaitė  paskaitą „Etninio 
ugdymo padėtis ir galimybės Lietuvoje. Rekomendacijos dėl 
naujų etnokultūrinio ugdymo programų įgyvendinimo“; 

• 2012-11-16  EKGT pirmininkė  D.Urbanavičienė  vedė 
pedagogų  seminarą  Palangos  kultūros  centre  ir  skaitė 
paskaitą;

• 2012-11-23  EKGT pirmininkė  D.Urbanavičienė  skaitė 
pranešimą  „Etninės  kultūros  ugdymo  tendencijos  ir 
perspektyvos“  LITEXPO surengtoje  parodoje  „Mokykla 
2012“;

• 2012-11-20  EKGT  kartu  su  regioniniais  padaliniais, 
ŠMM  ir  UPC  surengė  vaizdo  konferenciją  (dalyvavo 
Kaunas, Klaipėda, Panevėžys, Šiauliai, Šalčininkai, Vilnius) 
,,Etninės kultūros mokymo priemonių elektroninio katalogo 
pristatymas“,  kurioje  pagrindinį  pranešimą  skaitė  ir 
diskusijose  dalyvavo  EKGT  pirmininkė  D.  Urbanavičienė 
(katalogo sudarytoja).

paskleistos  seminaruose  dalyvavusiems 
pedagogams:  2012-02-02  Vilniuje 
dalyvavo  46  pedagogai,  2012-09-19 
Kaune – apie 50,  2012-10-30 LITEXPO 
– apie 300, 2012-11-15 Klaipėdoje – apie 
40,  2012-11-16  Palangoje  –  apie  70, 
2012-11-23 LITEXPO  – apie 20;

• Katalogas „Etninė kultūra: Pagrindinio 
ugdymo  katalogas  (Rekomenduojamos 
mokymo  priemonės,  papildoma literatūra 
ir  kiti  šaltiniai  pagal  atskiras  temines 
sritis)“,  paskelbtas  UPC  tinklapyje 
http://www.upc.smm.lt/ugdymas/pagrindi
nis/rekomendacijos/. 

• Katalogas  „Etninė  kultūra:  Vidurinio 
ugdymo  katalogas  (Rekomenduojamos 
mokymo  priemonės,  papildoma literatūra 
ir  kiti  šaltiniai  pagal  atskiras  temines 
sritis)‘,  paskelbtas  UPC  tinklapyje 
http://www.upc.smm.lt/ugdymas/vidurinis
/rekomendacijos/.

• Katalogų  pristatymo  2012-11-20 
vaizdo  konferencijoje  dalyvavo virš  160 
užsiregistravusių  dalyvių,  prisijungė  virš 
280 vartotojų.

6.4. Siūlymų dėl 
Etninės kultūros 
ugdymo metodinių 
rekomendacijų 
ikimokyklinio, 
priešmokyklinio ir 
pradinio ugdymo 
pedagogams 
įgyvendinimo 

• Švietimo  grupė  elektroniniu  būdu  suderino  „Etninės 
kultūros  ugdymo  metodinių  rekomendacijų  ikimokyklinio, 
priešmokyklinio ir pradinio ugdymo pedagogams (mokytojo 
knyga)“ (toliau – Mokytojo knyga) vertinimą;

• EKGT raštas 2012-01-31 Nr.  S-7 „Dėl etninės kultūros 
ugdymo  metodinių  rekomendacijų  ikimokyklinio, 
priešmokyklinio  ir  pradinio  ugdymo  pedagogams“, 

• Etninės  kultūros  ugdymo  metodinės 
rekomendacijos  ikimokyklinio  ir 
priešmokyklinio  ugdymo  pedagogams 
(mokytojo  knyga)“  patvirtintos  ir 
paskelbtos  UPC  tinklapyje 
http://www.upc.smm.lt/ugdymas/ikimoky
klinis/medziaga.php;
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rengimas ir sklaida 
etnografiniuose 
regionuose

adresuotas  UPC  direktoriui  G.  Vaideliui  –  pateikiant 
teigiamą Mokytojo knygos vertinimą;

• 2012-09-19  EKGT pirmininkė  D.Urbanavičienė 
(Mokytojų  knygos  rengėjų grupės  vadovė)  vedė pedagogų 
seminarą  Kaune  Pedagogų  kvalifikacijos  centre ir  skaitė 
paskaitą  „Etnokultūrinio  ugdymo  padėtis  ir  galimybės 
Lietuvoje: rekomendacijos dėl naujų etnokultūrinio ugdymo 
programų įgyvendinimo“;

• 2012-11-15  EKGT pirmininkė  vedė pedagogų seminarą 
Klaipėdos  etnokultūros  centre  ir  skaitė  paskaitą „Etninio 
ugdymo padėtis ir galimybės Lietuvoje. Rekomendacijos dėl 
naujų etnokultūrinio ugdymo programų įgyvendinimo“; 

• 2012-11-16  EKGT pirmininkė  D.Urbanavičienė  vedė 
pedagogų  seminarą  Palangos  kultūros  centre  ir  skaitė 
paskaitą;

• 2012-11-23  EKGT pirmininkė  skaitė  paskaitą 
„Ikimokyklinio ugdymo naujovės. Etninės kultūros ugdymo 
rekomendacijos“ VEKC surengtame pedagogų seminare.

• Etninės  kultūros  ugdymo  metodinės 
rekomendacijos  pradinio  ugdymo 
pedagogams  (mokytojo  knyga)“ 
patvirtintos  ir  paskelbtos  UPC 
http://www.upc.smm.lt/ugdymas/pradinis/
rekomendacijos/;

• Informacija  apie  Mokytojo  knygą  ir 
patarimai  kaip  ja  naudotis  paskleisti 
seminaruose dalyvavusiems pedagogams: 
2012-09-19  Kaune  dalyvavo  apie  50 
pedagogų,  2012-11-15 Klaipėdoje – apie 
40,  2012-11-16  Palangoje  –  apie  70, 
2012-11-23  LITEXPO  –  apie  20;  2012-
11-23 VEKC – apie 30.

6.5. Etninės 
kultūros plėtros 
neformaliajame 
ugdyme tyrimas ir 
siūlymų rengimas

• 2012-01-10  EKGT pritarė  Jadvygos  Čiurlionytės  vardo 
suteikimui  Varėnos  muzikos  mokyklai  ir  rekomendavo 
mokykloje sustiprinti etnokultūrinio ugdymo kryptį;

• EKGT  raštas  2012-01-11  Nr.  S-2  „Dėl  Jadvygos 
Čiurlionytės  vardo suteikimo Varėnos muzikos  mokyklai“, 
adresuotas  Varėnos  r.  savivaldybei  ir  Varėnos  muzikos 
mokyklai  –  rekomenduojant  Varėnos  muzikos  mokyklai 
suteikti J. Čiurlionytės vardą, joje sustiprinti etnokultūrinį 
ugdymą;

• 2012-02-14  EKGT  patvirtino  apklausos  apie 
etnokultūrinio  ugdymo  būklę  meno  mokyklose  anketą  (žr. 

• Varėnos  muzikos  mokyklai  suteiktas 
Jadvygos  Čiurlionytės  vardas,  joje 
plėtojamas etnokultūrinis ugdymas;
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http://www3.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=2232&p_k=1 
) ir įpareigojo regionines tarybas ją išplatinti;

• EKGT raštas  2012-02-20  Nr.  S-13  „Dėl  etnokultūrinio 
ugdymo  meno  mokyklose  ir  kitose  neformaliojo  švietimo 
mokyklose“,  adresuotas  regioninėms  etninės  kultūros 
taryboms – nurodant išplatinti anketą;

• EKGT raštai  2012-10-22 Nr. S-69 Vilniaus m. Švietimo 
sk.  ir  2012-10-22  Nr.  S-70  Vilniaus  r.  Švietimo  sk.  „Dėl 
etnokultūrinio  ugdymo  meno  mokyklose  ir  kitose 
neformaliojo  švietimo  mokyklose“  –  prašant  užpildyti 
anketą;

• EKGT raštai  2012-10-22 Nr. S-69 Vilniaus m. Švietimo 
sk.  ir  2012-10-22  Nr.  S-70  Vilniaus  r.  Švietimo  sk.  „Dėl 
etnokultūrinio  ugdymo  meno  mokyklose  ir  kitose 
neformaliojo  švietimo  mokyklose“  –  prašant  užpildyti 
anketą;

• EKGT raštai  2012-03-06  Nr.  S-24-(1-5)  „Dėl 
etnokultūrinio  ugdymo  meno  mokyklose  ir  kitose 
neformaliojo  švietimo  mokyklose“,  adresuotas  meno  ir 
kitoms  neformaliojo  švietimo  mokykloms  pagal 
pridedamą sąrašą – prašant užpildyti anketą; 

• 2012-02-24 Aukštaitijos taryba nutarė siūlyti ŠMM ir KM 
suteikti  kategorijas  labai  geriems  ir  geriems  švietimo 
įstaigose veikiantiems vaikų folkloro ansambliams;

• Anketas  dėl  etnokultūrinio  ugdymo 
meno  mokyklose  užpildė  59  mokyklos, 
anketiniai duomenys apibendrinami ir bus 
paskelbti 2013 m.

• 2012-03-29  Mažosios  Lietuvos  taryba  aptarė 
neformaliojo ugdymo įstaigų anketavimo klausimą;

• 2012-10-22  Žemaitijos  taryba  nutarė  tarpininkauti 
folkloro  ansambliui  „Auksodis“  įgyvendinant  įvairaus 
pobūdžio edukacinius projektus.

6.6. Kultūros 
įstaigų edukacinių • 2012-11-13 EKGT svarstė šį klausimą,  nutarta jį  atidėti 
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programų tyrimas ir 
rekomendacijų dėl 
edukacinės veiklos 
plėtros rengimas 
(kartu su KM)

vėlesniam svarstymui, kai bus surinkta informacija apie jau 
atliktus  muziejų  ir  kultūros  centrų  edukacinių  programų 
tyrimus.

6.7. Kitų siūlymų 
teikimas ŠMM

• 2012-03-13 EKGT nutarė  rekomenduoti  ŠMM  mokinių 
atostogų laiką derinti prie laikotarpio po Velykų ir Kalėdų;

• EKGT  raštas 2012-03-22  Nr.  S-27  „Dėl  moksleivių 
pavasario  atostogų  laiko“,  adresuotas  ŠMM  –  prašant 
moksleivių atostogų laiką derinti prie laikotarpio po Velykų 
ir Kalėdų;

• 2012-03-29  Mažosios  Lietuvos  taryba  nutarė  kreiptis  į 
ŠMM  dėl  I.  Simonaitytės  kūrybos  sugrąžinimo  į  bendro 
lavinimo mokyklų lietuvių kalbos programas.

• Atsakymas į EKGT raštą 2012-03-22 
Nr. S-27 iš ŠMM negautas;

• Atsakymas  į  Mažosios  Lietuvos 
tarybos siūlymą iš ŠMM negautas. 

6.8. 
Bendradarbia-
vimas su 
įstaigomis ir 
organizacijomis 
etnokultūrinio 
ugdymo plėtros 
klausimais

• 2012-10-04 Aukštaitijos taryba nutarė kreiptis į regiono 
švietimo  tarnybas  skatinant  etnokultūrinę  edukaciją, 
švietimo,  kultūros  įstaigų  ir  bendruomenių 
bendradarbiavimą;

• 2012-11-07 EKGT pirmininkė D.Urbanavičienė dalyvavo 
UPC pasitarime dėl etnokultūrinio ugdymo plėtros renginių;

• 2012-11-13  EKGT  aptarė  būsimus  su  UPC 
organizuojamus  renginius,  susijusius  su  etninės  kultūros 
ugdymo  programų  sklaida,  LEKD  parengto  mokymo 
priemonių, literatūros ir kitų šaltinių katalogo pristatymu;

• 2012-11-28  EKGT  pirmininkė  D.Urbanavičienė  ŠMM 
vykusiame  pasitarime  su  ŠMM  ir  UPC  atstovais  aptarė 
tolimesnes  etnokultūrinio  ugdymo  plėtros  gaires,  poreikį 
bendradarbiauti  su  aukštosiomis  mokyklomis  dėl 
pedagogams skirtų kvalifikacijos kėlimo etnokultūros srityje 
rengimo.

• UPC  sudarė  etnokultūrinio  ugdymo 
plėtros planą, jis įgyvendinamas, tęsiamas 
ir koreguojamas derinant su EKGT.
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6.7. Karių tautinio 
ir pilietinio ugdymo 
programos rengimo 
užbaigimas ir 
siūlymų dėl jos 
panaudojimo 
teikimas

• 2012-11-28  EKGT  pirmininkė  D.Urbanavičienė  ir 
kviestinis  ekspertas  dr.  A.Vaicekauskas  susitiko  su  KAM 
viceministru  V.  Umbrasu  dėl  karių  tautinio  ir  patriotinio 
ugdymo plėtros;

• 2012-12-11  EKGT  svarstė  karių  tautinio  ir  pilietinio 
ugdymo  plėtros  galimybes  su  PGC  prie  KAM  direktore 
D.Bičkauskiene,  pritarė  susitikimo  –  apskrito  stalo  – 
surengimui  2013-01-10  Lietuvos  karo  akademijoje,  į  jį 
delegavo EKGT atstovus D.Urbanavičienę, V.Tumėną ir J. 
Šemetaitę.

7. Etninės 
kultūros 
specialistų 
rengimas

7.1. Etninės 
kultūros specialistų 
poreikio ir 
kvalifikacijos 
kėlimo galimybių 
analizė

• 2012-02-14 EKGT pirmininkė D. Urbanavičienė, narė D. 
Vyčinienė,  Seimo  narys  G.  Songaila  aptarė  su  naujuoju 
LMTA  rektorium  prof.  Z.  Ibelgauptu  etnomuzikologinių 
studijų  perspektyvas,  LMTA  sukaupto  gausaus  muzikinio 
folkloro archyvo išsaugojimo problemas;

• EKGT  raštas  2012-02-29  Nr.  S-20  „Dėl  valstybinės 
tikslinio finansavimo skyrimo muzikinio folkloro studijoms 
Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje“, adresuotas ŠMM – 
prašant  skirti  tikslinį  finansavimą  Muzikinio  folkloro 
programos studijoms LMTA;

• Muzikinio folkloro programos studijos 
LMTA tęsiamos  ir  plėtojamos,  bet  lieka 
neaiškus  LMTA  sukaupto  gausaus 
muzikinio  folkloro  archyvo  likimas,  jo 
saugojimo sąlygos nepagerėjo;

• 2012-04-10  EKGT  įpareigojo  D.  Urbanavičienę,  R. 
Astrauską, J. Jakaitį ir Z. Kalesinską parengti raštą aukštųjų 
mokyklų  rektoratams  dėl  lietuvių  (baltų)  etninės  kultūros 
integravimo į aukštųjų mokyklų studijų programas; 

• 2012-05-08  EKGT  nutarė  lapkričio  mėn.  surengti 
seminarą dėl etninės kultūros studijų programų aukštosiose 
mokyklose; parengti raštą Lietuvos aukštosioms mokykloms, 
rengiančioms  (ar  rengusioms)  su  etninės  kultūros  plėtra 
susijusius  specialistus,  pateikiant  informaciją  apie  ŠMM 
patvirtintas Etninės kultūros ugdymo pagrindinio ir vidurinio 
ugdymo  bendrąsias  programas,  specialistų  poreikį  siekiant 
jas  įgyvendinti,  pakviečiant  aukštųjų  mokyklų  atstovus 

• Seminaras dėl  etninės kultūros studijų 
programų aukštosiose mokyklose nebuvo 
surengtas dėl lėšų ir laiko stokos;
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dalyvauti suplanuotame seminare;

• 2012-06-14 EKGT pirmininkė D. Urbanavičienė ir narys 
J.  Jakaitis  su  VGTU  dekanu  prof.  R.  Buivydu  aptarė 
etnoarchitektūros  studijų  VGTU  magistratūros  pakopoje 
sukūrimo galimybes;

• 2012-10-04 Aukštaitijos taryba nutarė kreiptis į ŠMM dėl 
lituanistinių ir etnologinių specialybių studijų subsidijavimo 
ir šių mokslų tyrinėjimo skatinimo;

• Aukštaitijos  tarybos  raštas  2012-10-16  Nr.  S-A-4, 
adresuotas  ŠMM   –  siūlant  subsidijuoti  lituanistines  ir 
etnologines studijas, LEU, VDU bei KU organizuoti etninės 
kultūros  kursus  pagrindinių  ir  vidurinių  mokyklų 
mokytojams,  kad  šie  įgytų  reikiamas  kompetencijas, 
reikalingas  įgyvendinant  Etninės  kultūros  bendrąsias 
programas.

• VGTU rengia etnoarchitektūros studijų 
magistratūros  pakopoje  projektą,  kurį 
planuojama realizuoti 2013 m.;

• Gautas iš ŠMM atsakymas 2013-02-21 
Nr.  SR-791 į  Aukštaitijos  tarybos  2012-
10-04 raštą, kad tik VDU pateikė paraišką 
dėl etnologinių studijų subsidijavimo (12 
vietų),  kurią  išnagrinės  ŠMM  sudaryta 
tarpinstitucinė komisija;  be to,  atkreiptas 
dėmesys,  kad  aukštosios  mokyklos  turi 
savarankišką  teisę  siūlyti  mokytojams 
etninės kultūros kursus. 

Per  pokalbį  su  ŠMM  atstove  paaiškėjo, 
kad  paraišką  subsidijuoti  Muzikinio 
folkloro  programos  studijas  pateikė  ir 
LMTA (prašė 3 vietų).

8. Tautinio 
paveldo 
produktų 
įstatymas

8.1. Išvadų bei 
siūlymų dėl tautinio 
paveldo produktus 
reglamentuojančių 
teisės aktų 
tobulinimo teikimas

• 2012-01-10 EKGT įpareigojo Tautinio paveldo produktų 
grupę dalyvauti Tautinio paveldo produktų įstatymo naujos 
redakcijos projekto rengimo procese;

• 2012-05-16  EKGT pirmininkė  D.  Urbanavičienė,  ŽŪM 
Tautinio paveldo skyriaus atstovai ir VLKK svarstė Tautinio 
paveldo produktų įstatymo sąvokas ir jų apibrėžimus, priėmė 
bendrus sprendimus dėl jų koregavimo;

• Tautinio  paveldo  produktų  grupė  elektroniniu  būdu 
suderino siūlymus  dėl  Tautinio paveldo produktų įstatymo 
pakeitimo įstatymo projekto Nr. 12-1827-01 tobulinimo;

• 2012-06-12  EKGT  svarstė  Tautinio  paveldo  produktų 
įstatymo pakeitimo įstatymo projektą Nr. 12-1827-01, nutarė 
nesiūlyti  Tautinio  paveldo  produktų  įstatyme  apibrėžti 

• 2011  m.  pabaigoje  Seimo  KRK 
(pagrindinis)  nutarė  siūlyti  Tautinio 
paveldo  produktų  įstatymo  pakeitimo 
įstatymo projektą (Nr. XIP-1551) grąžinti 
iniciatoriams (ŽŪM) tobulinti;

• 2012-03-20  Seimas  plenariniame 
posėdyje  pritarė  pagrindinio  komiteto 
siūlymui  grąžinti  Tautinio  paveldo 
produktų  įstatymo  pakeitimo  įstatymo 
projektą (nauja redakcija) (Nr. XIP-1551) 
iniciatoriams tobulinti;

• 2012-06-01  ŽŪM  pateikė  EKGT 
derinimui  teisės  akto  projektą  Nr.  12-
1827-01  „Lietuvos  Respublikos  tautinio 
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sąvokos „tautinis paveldas“, koreguoti apibrėžimą „tautinio 
paveldo produktų ekspertas“, keisti formuluotes 16 straipsnio 
5 dalyje, nurodant, kad tradicinių amatų mokymo programos 
akredituojamos  ir  registruojamos  bei  tradicinių  amatų 
meistro  įgytos  profesinio  mokymo  kompetencijos LRV 
nustatyta tvarka;

• EKGT raštas  2012-06-12  Nr.  S-51 „Dėl  Lietuvos 
Respublikos  tautinio  paveldo  produktų  įstatymo  pakeitimo 
įstatymo  projekto  Nr.  12-1827-01“,  adresuotas  ŽŪM  – 
teikiant siūlymus dėl projekto tobulinimo.

paveldo  produktų  įstatymo  pakeitimo 
įstatymo  projektas“ 
(http://www.lrs.lt/pls/proj/dokpaieska.sho
wdoc_l?p_id=142343);

• ŽŪM projektą Nr. 12-1827-01 2013 m. 
tobulina  atsižvelgiant  į  EKGT  bei 
ministerijų pateiktas pastabas.

8.2. Dalyvavimas 
sprendžiant 
Tautinio paveldo 
produktų įstatymo 
įgyvendinimo 
klausimus

• 2012-03-29 Mažosios Lietuvos taryba nutarė siekti, kad 
regione  kaip  Kaziuko  mugės  alternatyva  vyktų  Martyno, 
Martynuko jomarkai;

• 2012-07-18 Dzūkijos (Dainavos) taryba pateikė pažymą 
ŽŪM  Kaimo  plėtros  departamento  Tautinio  paveldo  ir 
mokymo  sk.,  reikšdama  pritarimą  Trakų  r.  savivaldybės 
administracijos  teiktam  projektiniam  pasiūlymui  dėl 
tradicinių amatų centro steigimo Trakuose;

• Šv.  Martyno  jomarkai  ar  jomarkėliai 
2012 m. vyko Pagėgių, Šilutės, Klaipėdos 
miestuose;

• Atsižvelgiant  į  regioninės  tarybos 
rekomendaciją,  ŽŪM  patvirtino 
tradicinių  amatų  centro  Trakuose 
steigimą;

• 2012-09-13  Aukštaitijos  taryba  nutarė  teikti  Gintaro  ir 
Editos Ruzgių šeimyną 2012 metų Sėkmingiausio tradicinio 
amatininko nominacijai gauti;

• Rugsėjo  mėn.  Dzūkijos  (Dainavos)  taryba  VĮ  Lietuvos 
žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo agentūrai 
kaip  sėkmingiausiai  dirbantį  tradicinį  amatininką 
rekomendavo premijuoti A. Lampickienę;

• EKGT  atstovas  V.  Tumėnas  dalyvavo  ŽŪM  sudarytos 
Tautinio  paveldo  produktų  tarybos  posėdyje  spalio  29  d., 
kuriame  buvo  svarstomi  tradicinių  amatų  centrų  steigimo 
klausimai.

• G.  Ruzgiui  suteikta  2012  metų 
Sėkmingiausio  tradicinio  amatininko 
nominacija;

• ŽŪM  vadovavosi  Tautinio  paveldo 
produktų tarybos, kurioje dalyvavo EKGT 
atstovas,  siūlymais  priimant  sprendimus 
dėl tradicinių amatų steigimo. 

9.3. Kita veikla 
konsultuojant dėl 

• 2012-09-20  Suvalkijos  (Sūduvos)  taryba  nutarė • EKGT  specialistas  V.  Jazerskas 
konsultuoja  Punsko  lietuvius  dėl 
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tradicinių amatų 
plėtros

rekomenduoti konsultantus Punsko lietuvių Etninės kultūros 
draugijos  įgyvendinamam  ES  finansuojamam  tradicinių 
amatų gaivinimo projektui.

tradicinių amatų projekto.

9. Etnokultū-
rinio paveldo 
globa

9.1. Išvadų ir 
siūlymų dėl 
nematerialaus 
paveldo būklės ir 
jo globą 
reglamentuojančių 
teisės aktų projektų 
rengimas

• 2012-03-13  EKGT įpareigojo  Etninės  kultūros  paveldo 
grupę  parengti  siūlymus  dėl  Lietuvos  Respublikos 
dokumentų ir archyvų įstatymo (Nr. I-1115, Žin., 1995, Nr. 
107-2389)  keitimo  ir  papildymo  projekto,  siekiant  įteisinti 
nematerialaus  kultūros  paveldo  archyvus,  sukauptus 
kultūros,  mokslo  ir  studijų  institucijose  (ne  valstybiniuose 
archyvuose);

• 2012-04-10  EKGT nutarė  inicijuoti  Dokumentų  ir 
archyvų įstatymo  papildymo projektą, iš esmės pritarti  D. 
Urbanavičienės  parengto  projekto  principams  ir  įpareigoti 
Etninės kultūros paveldo grupę užbaigti projekto rengimą;

• EKGT Etninio paveldo grupė elektroniniu būdu suderino 
siūlymus  dėl  Dokumentų  ir  archyvų  įstatymo   papildymo 
projekto;

• 2012-06-12  EKGT  pritarė  parengtam  Dokumentų  ir 
archyvų įstatymo keitimo projektui; 

• EKGT raštas  2012-06-14  Nr.  S-52 „Dėl  Lietuvos 
Respublikos  dokumentų  ir  archyvų  įstatymo  papildymo“, 
adresuotas  Seimo ŠMKK,  Lietuvos nacionalinei  UNESCO 
komisijai  –  atkreipiant  dėmesį,  kad  dabar  šis  įstatymas 
neapima  dokumentine  forma  užfiksuotos  folkloro, 
etnografinių aprašų ir kitos nematerialaus kultūros paveldo 
medžiagos  archyvavimo  teisinio  reglamentavimo,  dėl  to 
teikiami  siūlymai  įstatymą  papildyti  įvedant  specializuotų 
archyvų sąvoką, tokiems archyvams skirtą straipsnį ir kitus 
papildymus;

• 2012  m.  gegužės  11-13  d.  EKGT  vyko  tarptautinis 
seminaras  ICTM  substudygroup  on  Round  dances  –  19th 

• Seimo  SMKK  komitetas  neatsakė  į 
EKGT raštą 2012-06-14 Nr. S-52;

• Nematerialųjį  kultūros  paveldą 
tyrinėjantys  Norvegijos,  Suomijos  ir 
Estijos  mokslininkai  užmezgė  ryšius  su 
UNESCO nacionaline komisija Lietuvoje, 
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century  derived  couple  dances,  2012-05-13  jo  dalyviai  iš 
Norvegijos,  Suomijos  ir  Estijos  su  Lietuvos  nacionalinės 
UNESCO  komisijos  atstove  aptarė  nematerialaus  kultūros 
paveldo globą Lietuvoje ir kitose šalyse;

• 2012-10-04 Aukštaitijos taryba nutarė kreiptis į EKGT su 
pasiūlymu  inicijuoti  LR  Seime  tarptautinę  konferenciją, 
skirtą baltų kultūros tęstinumui XXI amžiuje aptarti;

• 2012-11-13  EKGT įpareigojo  Etninės kultūros  paveldo 
grupę  kartu  su  Lietuvos  nacionalinės  UNESCO  komisijos 
atstovu išanalizuoti Nematerialaus kultūros paveldo vertybių 
registro  nuostatų  projekto  ir  kitų  teisės  aktų  parengimo 
klausimą ir pateikti savo siūlymus EKGT.

gavo  informaciją  apie  nematerialaus 
kultūros paveldo būklę ir globą Lietuvoje;

• Aukštaitijos  tarybos  siūlymas  dėl 
konferencijos EKGT svarstytas 2013 m.;

• Prasidėjo  bendradarbiavimas  tarp 
EKGT,  Lietuvos  nacionalinės  UNESCO 
komisijos,  KM  ir  LLKC  dėl 
Nematerialaus  kultūros  paveldo  vertybių 
registro nuostatų projekto.

9.2. Rekomendacijų 
dėl LLTI archyvo, 
kaip nacionalinės 
vertybės, statuso 
rengimas (kartu su 
KM)

• 2012-10-09 EKGT nutarė kreiptis į LLTI  prašant kartu 
parengti  rekomendacijas  dėl  nacionalinės  vertybės  statuso 
suteikimo LLTI archyvui.

• Gautas  iš  LLTI  vadovybės  žodinis 
pritarimas  idėjai  suteikti  LLTI archyvui 
nacionalinės  vertybės  statusą,  tariamasi 
dėl konkrečių LLTI poreikių pateikimo ir 
bendro pasitarimo. 

9.3. Įtrauktų į 
UNESCO 
reprezentatyvųjį 
nematerialaus 
kultūros paveldo 
vertybių sąrašą 
sutartinių gyvosios 
tradicijos globos 
stebėsena ir 
vertinimas (su KM)

• 2012-11-13  EKGT  svarstė  šį  klausimą,  nutarė 
išanalizuoti LLKC parengtą sutartinių tradicijos išsaugojimo 
2012 – 2014 m. priemonių planą;

• LLKC  pateikė  EKGT  sutartinių 
tradicijos  išsaugojimo  2012  –  2014  m. 
priemonių  planą,  jo  įgyvendinimo 
stebėsena ir vertinimas suplanuotas EKGT 
2013 m. veiklos plane.

9.4. Etnografinių 
regionų 
nematerialaus 
kultūros paveldo 
vertybių būklės 
apžvalgų ir 

Neatlikta dėl lėšų trūkumo
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rekomendacijų dėl 
jų apsaugos 
rengimas (kartu su 
KM)
9.5. Siūlymų dėl 
kraštotyrinio 
vietovės tyrinėjimo 
metodinių 
rekomendacijų 
rengimas (kartu su 
KM)

Neatlikta  dėl  lėšų  trūkumo  ir  suteikto  prioriteto  kitiems 
darbams

9.6. Kiti 
sprendimai dėl 
etnokultūrinio 
paveldo

• 2012-01-30 Žemaitijos taryba nutarė skleisti informaciją 
apie  unikalią  Mažeikių krašto  muziejaus  naują  ekspoziciją 
„Mažeikių kraštas: tarp kuršių, žiemgalių ir žemaičių“;

• EKGT  raštas  2012-02-21  Nr. S-14  „Dėl  2012  m. 
nacionalinio  konkurso  „Už  kraštovaizdį“  organizavimo“, 
atsakant  į  AM 2012-02-14  Nr.  (18-2)-D8-1456  raštą  –  į 
konkurso vertinimo komisiją deleguotas EKGT narys  dr. 
J. Jakaitis;

• EKGT  atstovas  J.  Jakaitis  dalyvavo 
vertinant  AM  surengto  nacionalinio 
konkurso „Už kraštovaizdį“ dalyvius.

• 2012-10-09  EKGT nutarė  įteikti  padėkos  raštus 
Papiliakalnės, Ginučių piliakalnio ir Ladakalnio komplekso 
kūrėjams  bei  Bijotų  dvaro  sodybos  kraštovaizdžio  objektų 
puoselėtojams  per  Europos  kraštovaizdžio  konvencijos 
įsigaliojimo  10-mečio  paminėjimo  renginyje  (įteikta  spalio 
19 d.);

• 2012-03-26  Žemaitijos  taryba  nutarė  informuoti  ir 
aktyviai  skatinti  visuomenę  dalyvauti  Muziejų  metams 
skirtuose  renginiuose,  skleisti  informaciją  apie  Žaliūkių 
malūnininko  sodybą,  inicijuoti  regiono  moksleivių 
dalyvavimą  sodybos  edukaciniuose  užsiėmimuose,  skleisti 
informaciją  apie  planuojamas  ekspedicijas  Žemaitijos 
regiono  kultūros  skyriams,  svarstė  paminklo  N.  Vėliui 
statymo klausimą;
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• 2012-06-29 Dzūkijos (Dainavos) taryba nutarė kreiptis 
į  Varėnos r. savivaldybę dėl  G. Didelytės sodybos galerijos 
bei  klėtelės  remonto,  kelio  nuorodų  įrengimo;  kviesti 
pasitarimui  Dzūkijos  nacionalinio  parko  atstovus  dėl 
Skroblaus  rezervato  gamtinio-kultūrinio  paveldo 
informacijos sutvarkymo.

• Dzūkijos tarybos iniciatyva, Varėnos 
r. savivaldybės vicemeras ėmėsi spręsti 
G. Didelytės sodybos išsaugojimo ir kelio 
nuorodų įrengimo klausimą. 

10. Jono 
Basanavičiaus 
premija

10.1. Jono 
Basanavičiaus 
premijos nuostatų 
tobulinimo 
inicijavimas ir 
siūlymų rengimas

• 2012-06-12 EKGT svarstė siūlymą parengti Nacionalinių 
kultūros ir meno premijų skyrimo nuostatų keitimo projektą, 
papildant premijų sąrašą J. Basanavičiaus premija;

• 2012-09-11  EKGT nutarė  tobulinti  Jono  Basanavičiaus 
premijos nuostatus kaip atskiros premijos nuostatus, parengti 
aiškinamąjį  raštą,  pagrindžiantį  naują  Jono  Basanavičiaus 
premijos nuostatų poreikį;

• EKGT  sudaryta  J.  Basanavičiaus  premijos  grupė 
elektroniniu  būdu  suderino  naują  Jono  Basanavičiaus 
premijos nuostatų projektą;

• 2012-10-09  EKGT  patvirtino  Jono  Basanavičiaus 
nacionalinės  premijos  nuostatų  projektą,  kuris  apibrėžia 
premijos skyrimo komisijos sudarymo principus, uždavinius, 
funkcijas,  teises  ir  darbo  organizavimą,  premijos  skyrimo 
procedūrą,  nutarė  projektą  teikti  naujai  LRV,  parengti 
projekto aiškinamąjį raštą;

• 2012-11-13  EKGT patvirtino  Jono  Basanavičiaus 
nacionalinės  premijos  nuostatų  projekto  aiškinamąjį  raštą, 
nutarė teikti jį ir premijos projektą LRV.

• Jono  Basanavičiaus  nacionalinės 
premijos  nuostatų  projektas  ir  jo 
aiškinamasis  raštas  teikiamas  LRV  2013 
m.

11. Etninės 
kultūros 
sklaida 
žiniasklaidoje

11.1. 
Bendradarbiavimas 
su LRT dėl etninės 
kultūros sklaidos

• 2012-02-14 EKGT nutarė organizuoti susitikimą su LRT 
taryba,  siūlyti  į  LRT  laidas  įtraukti  regioninių  televizijų 
filmuotus  etninės  kultūros  renginius;  EKGT  patvirtino 
rekomenduojamų  transliuoti  per  LRT  etninės  kultūros 
renginių sąrašą, sudarė grupę siūlymams dėl LRT strategijos 
projekto tobulinimo parengti;
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• EKGT Žiniasklaidos grupė elektroniniu būdu suderino 
siūlymus  dėl  LRT  programų  nacionalinės  strategijos 
projekto tobulinimo; 

• EKGT raštas 2012-02-24 Nr. S-16  „Dėl LRT programų 
nacionalinės strategijos projekto“,  adresuotas  LRT tarybos 
pirmininkui D. Radzevičiui, LRT generaliniam direktoriui A. 
Siaurusevičiui –  teikiant  siūlymus  dėl  strategijos 
tobulinimo;

• EKGT raštas 2012-02-24 Nr. S-17  „Dėl etninės kultūros 
renginių transliavimo 2012 metais“, adresuotas LRT tarybos 
pirmininkui D.Radzevičiui, LRT generaliniam direktoriui A. 
Siaurusevičiui – teikiant siūlomų renginių sąrašą;

• 2012-03-13  EKGT aptarė  svarstytinus  su  LRT taryba 
klausimus, įpareigojo regionines tarybas vykdyti regioninės 
žiniasklaidos stebėseną; 

• Per 2012-03-26 vykusį  EKGT ir LRT 
tarybos atstovų pasitarimą buvo pažadėta 
atsižvelgti  į  EKGT  2012-02-24 Nr.  S-16 
pateiktus  siūlymus  tobulinti  LRT 
programų  nacionalinės  strategijos 
projektą;

• Į EKGT 2012-04-18 Nr. S-42 pateiktus 
siūlymus  LRT  atsižvelgė  ir  transliavo 
maždaug pusę pasiūlytų renginių;

• EKGT raštas  2012-03-26 Nr. S-28 „Dėl etninės kultūros 
sklaidos“, adresuotas LRT tarybai – rekomenduojant tęsti 
senų  etnokultūrinės  tematikos  laidų  transliavimą;  sudaryti 
galimybes  geriausių  regioninių  televizijų  ir  radijo  stočių 
etnokultūrinių  laidų  sklaidai  per  LRT;  plėtoti  svarbiausių 
etnokultūrinių renginių įtraukimą į LRT programas; ieškoti 
galimybių  keistis  etnokultūrinių  laidų  transliacijomis  su 
Latvijos  nacionaliniu  transliuotoju;  į  LRT  tinklelį  įtraukti 
nors  vieną  naują  šviečiamojo  pobūdžio  etninės  kultūros 
laidą;

• 2012-03-26 LRT įvyko  EKGT ir  LRT tarybos atstovų 
bendras  posėdis,  kuriame  buvo  aptartos  etninės  kultūros 
sklaidos per LRT plėtros galimybės;

• 2012-03-29 Mažosios Lietuvos taryba nutarė  informuoti 
LRT apie pagrindinius etninius renginius regione ir bendrauti 
su laidų rengėjais;

• LRT tarybos atstovai pritarė daugumai 
EKGT siūlymų;
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• 2012-04-10 EKGT nutarė LRT tarybai siūlomų transliuoti 
etnokultūrinių  renginių  sąrašą  ateityje papildyti  renginiu 
„Atataria lamzdžiai“; pasiūlyti rekomenduotų etnokultūrinių 
renginių organizatoriams tiesiogiai kreiptis į LRT redakcijas; 
įgalioti  regionines  tarybas  skleisti  informaciją  regioninėms 
televizijoms  apie  galimybę  kreiptis  į  LRT  dėl  regionuose 
vykstančių renginių transliavimo;  kreiptis  į  Lietuvos radiją 
siūlant pakartotinai transliuoti  etnokultūrines laidas iš LRT 
archyvo;  įpareigoti  Žiniasklaidos grupę išanalizuoti  etninės 
kultūros tematikos laidų transliavimo per LRT World kanalą 
galimybes;

• EKGT raštas  2012-04-18 Nr. S-42 „Dėl etninės kultūros 
renginių pateikimo per  LRT“,  adresuotas  etninės  kultūros 
renginių organizatoriams pagal  pridedamą sąrašą –  siūlant 
kreiptis į LRT tikslinant renginių transliavimo galimybes;

• Dauguma  rekomenduotų  etninės 
kultūros renginių organizatorių kreipėsi į 
LRT  redakcijas  dėl  savo  renginių 
įtraukimo į LRT programas;

• 2012-10-25  Mažosios  Lietuvos  taryba  nutarė  kreiptis  į 
EKGT dėl  tarpininkavimo su LTV siūlant  papildyti  „Gero 
ūpo“  laidos  scenografijoje  regionų  kryžkelės  ženklą 
Mažosios Lietuvos rodykle;

• 2012-11-13 EKGT nutarė kreiptis į LRT laidos „Duokim 
garo“ kūrėjus su prašymu įtraukti Mažosios Lietuvos regioną 
į  laidoje  naudojamą  kelio  rodyklę,  kurioje  nurodyti  tik  4 
etnografiniai regionai;

• EKGT raštas  2012-11-29  Nr.  S-86  „Dėl  etnografinių 
regionų populiarinimo laidoje „Duokim garo”“,  adresuotas 
LRT laidos „Duokim garo“ prodiuseriui Sauliui Basijokui – 
siūlant  pridėti  Mažosios  Lietuvos  rodyklę  laidos 
scenografijoje naudojamame regionų kryžkelės ženkle.

• Į EKGT siūlymą atsižvelgta, „Duokim 
garo“  laidos  scenografijoje  naudojamas 
regionų  kryžkelės  ženklas  papildytas 
Mažosios Lietuvos rodykle.

11.2. Konferencijos 
apie etninės 
kultūros sklaidos 
masinėse 

• 2012-05-08  EKGT nutarė  spalio  mėn.  surengti 
konferenciją  apie  etninės  kultūros  sklaidos  masinėse 
informavimo priemonėse problemas;
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informavimo 
priemonėse 
problemas 
organizavimui. 
Rekomendacijų dėl 
padėties gerinimo 
parengimui (kartu 
su KM)

• 2012-09-11  EKGT nutarė  rengti  konferenciją  paskutinę 
lapkričio savaitę;  įpareigojo Žiniasklaidos grupę iki rugsėjo 
18 d. parengti konferencijos temų gaires ir jas pateikti EKGT 
nariams; 

• 2012-10-09 EKGT patvirtino konferencijos temų sąrašą ir 
nutarė  jį  teikti  KM  Regionų  kultūros  skyriui,  parengti 
kvietimo į konferenciją tekstą;

• 2012-11-13 EKGT konferencijos moderatoriumi paskyrė 
J.  Vaiškūną,  nutarė  papildyti  pranešėjų  sąrašą,  pakviesti  į 
konferenciją  LRT,  žiniasklaidos  atstovus,  parengti 
konferencijos patikslintą programą ir ją išplatinti;

• 2012-11-27  EKGT  kartu  su  KM  surengė  konferenciją 
„Etninės  kultūros  sklaida  masinėse  informavimo 
priemonėse”,  kurioje  EKGT  pirmininkė  D.  Urbanavičienė 
skaitė pranešimą „Etninės kultūros globos tarybos ir Lietuvių 
etninės kultūros draugijos indėlis siekiant sustiprinti etninės 
kultūros  sklaidą  žiniasklaidoje“  (žr. 
http://www3.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=9092&p_k=1 
), EKGT ir regioninių tarybų nariai dalyvavo diskusijose.

• Konferencijoje  dalyvavo  60  dalyvių, 
apie  konferenciją  rašyta  portale 
http://alkas.lt/2012/11/27/konferencija-
etnine-kultura-masinese-informavimo-
priemonese/ 

11.3. Regionų 
etnokultūros 
sklaida 
žiniasklaidoje

• 2012-01-30  Žemaitijos  taryba  nutarė  Kelmėje  surengti 
Žemaitijos  regiono  etninės  kultūros  dokumentinių  filmų 
festivalį;

• 2012-03-26  Žemaitijos taryba nutarė paskatinti rajonines 
ir  regionines  informacijos  priemones  skleisti  informaciją 
apie projektą „Lietuvos muziejų kelias“;

• 2012-03-26   Žemaitijos  taryba  nutarė  tarpininkauti 
kuriant  etninės  kultūros  dokumentinių  filmų  festivalio 
nuostatus, daryti pateiktų dokumentinių filmų kopijas;

• 2012-03-26  Dzūkijos  (Dainavos)  taryba  nutarė  siūlyti 
Lazdijų krašto muziejaus filmą „Vakarojimai Lazdijų krašte 

• Regioninėms  taryboms  įtakojant, 
gausėja  etninės  kultūros  sklaidos 
regioninėje  žinisklaidoje,  suintensyvėjo 
bendradarbiavimas  tarp  etninės  kultūros 
puoselėtojų  ir  masinės  informacijos 
priemonių. 
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XX a. pirmoje pusėje“ televizijų transliacijoms;

• 2012-03-29  Mažosios  Lietuvos  taryba  nutarė  vykdyti 
regioninių radijo ir televizijos etnokultūrinių laidų stebėseną, 
aktyviai dalyvauti etnokultūros sklaidoje;

• 2012-10-22  Žemaitijos taryba nutarė skleisti informaciją 
apie leidinį „Žemaičių kultūros savastys. Nuo Vilniaus kalvų 
prie Baublio slenksčio“ ne tik Žemaitijos rajonuose,  bet  ir 
visoje Lietuvoje;

• 2012-11-23  Aukštaitijos  taryba  nutarė  parengti  savo 
nariams  metodines  rekomendacijas,  kaip  pateikti 
žiniasklaidai  informaciją  apie  etninę  kultūrą,  skelbti 
regioninės tarybos posėdžių nutarimus;

12. Vėlinių ir 
kitų tradicinių 
švenčių 
statusas

12.1. Siūlymų dėl 
Vėlinių paskelbimo 
švenčių diena 
rengimas ir 
teikimas

12.1. Siūlymų dėl 
Vėlinių 
paskelbimo 
nedarbo diena 
teikimas

• 2012-10-09 EKGT nutarė kreiptis į LRV prašant išimties 
tvarka 2012 metais perkelti darbo dieną iš Vėlinių lapkričio 2 
d. į šeštadienį lapkričio 10 d.;

• EKGT raštas  2012-10-10  Nr.  S-66  „Dėl  darbo  dienos 
perkėlimo 2012 m. iš Vėlinių lapkričio 2 dienos į šeštadienį 
lapkričio  10  dieną“,  adresuotas  LRV  –  siūlant  sudaryti 
sąlygas žmonėms švęsti Vėlines ir perkelti darbo dieną.

• Gautas atsakymas 2012-10-15 Nr. 62-
3817  iš  Ministro  pirmininko  kanclerio, 
kad pavesta prašymą išnagrinėti SADM;

• Gautas iš SADM atsakymas 2012-10-
22  Nr.  (11.5-53)  SD-7051,  kad  darbo 
dienos  perkėlimas  prieštarauja  Darbo 
kodekso 144 str. 1 d. nuostatai (neviršyti 
40 val.  darbo  savaitės),  yra  nenaudingas 
atostogaujantiems  ir  sergantiems,  be  to, 
ilgas savaitgalis sudaro galimybę suvartoti 
daugiau  alkoholinių  gėrimų  ir  sudaro 
grėsmę viešajam saugumui.

12.2. Siūlymų 
teikimas dėl 
atmintinos dienos 
statuso suteikimo 
tradicinėms 
kalendorinėms 
šventėms 
(Užgavėnėms, 

12.2. Atmintinų 
dienų įstatymo 
(Nr. VIII-397, 
Žin., 1997, Nr. 
67-1672) naujos 
redakcijos 
projekto rengimas

• 2012-04-02  Tarmių  grupė  nutarė  siūlyti  į  atmintinų 
dienų sąrašą įtraukti Tarmės dieną, sutapatintą su tarptautine 
Gimtosios kalbos diena;

• 2012-04-10  EKGT  nutarė  rengti  Atmintinų  dienų 
įstatymo  (Nr.  VIII-397,  Žin.,  1997,  Nr.  67-1672)  naujos 
redakcijos  projektą,  kuriame  atmintinos  dienos  būtų 
suklasifikuotos, į jų sąrašą įtraukta Gimtosios kalbos (tarmės) 

• EKGT  parengto  Atmintinų  dienų 
įstatymo  (Nr.  VIII-397,  Žin.,  1997,  Nr. 
67-1672)  naujos  redakcijos  projekto 
nuostatos  perkeltos  į  siūlymus  tobulinti 
Lietuvos  Respublikos  tautos  istorinės 
atminties  įstatymo  projektą  Nr.  XIP-
4631(2), žr. toliau.
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Jurginėms, 
Sekminėms)

diena, įvestas atskiras punktas dėl išskirtinio Vėlinių statuso 
perkeliant darbo dieną į šeštadienį;

• 2012-05-08  EKGT svarstė  D.  Urbanavičienės  parengtą 
Atmintinų dienų įstatymo naujos redakcijos projektą, nutarė 
jame  tradicinių  kalendorinių  ir  religinių  švenčių  sąrašą 
papildyti senųjų tradicinių švenčių pavadinimais;

• 2012-09-11  EKGT svarstė  Atmintinų  dienų  įstatymo 
projektą ir nutarė jį tobulinti;

• 2012-10-09  EKGT nutarė  papildyti  Atmintinų  dienų 
įstatymo  projektą  baltiško  kalendoriaus  šventėmis,  iki  kito 
posėdžio parengti projekto aiškinamąjį raštą;

12.3. Siūlymų dėl 
Lietuvos 
Respublikos 
tautos istorinės 
atminties įstatymo 
projekto Nr. XIP-
4631(2) 
tobulinimo 
rengimas ir 
teikimas

• EKGT nariai elektroniniu būdu suderino EKGT parengto 
Atmintinų  dienų  įstatymo  naujos  redakcijos  projekto 
perkėlimą  į  siūlymą  tobulinti  Tautos  istorinės  atminties 
įstatymo projektą; 

• EKGT  raštas  2012-11-06  Nr.  73  „Dėl  Lietuvos 
Respublikos tautos istorinės atminties įstatymo projekto  Nr. 
XIP-4631 (2)“, adresuotas ŠMKK pirmininkui V. Stundžiui 
ir kitiems komiteto nariams – teikiant siūlymus pakoreguoti 
kai  kurių sąvokų apibrėžimus,  ištaisyti  naudojamų terminų 
netikslumus,  kai  kurių  švenčių  dienų  ir  atmintinų  dienų 
klaidingą  skirstymą,  papildyti  punktus  dėl  atmintinų  metų 
nustatymo  principų  ir  Tautos  istorinės  atminties  tarybos 
sudarymo (pateiktas detalus konkrečių papildymų ir taisymų 
sąrašas);

• 2012-11-13  EKGT  svarstė  Tautos  istorinės  atminties 
įstatymo projektą Nr. XIP-4631(2) ir  nutarė teikti siūlymus 
dėl  jo  tobulinimo,  susitikti  su  Seimo  ŠMKK  pirmininku 
siūlant EKGT ekspertinę pagalbą.

• Seimo ŠMKK atsakymas į EKGT raštą 
2012-11-06 Nr. 73 negautas;

• 2013  m.  naujasis  Seimo  ŠMKK 
supažindintas  su  EKGT  siūlymais  iš 
esmės  tobulinti  projektą   Nr.  XIP-4631 
(2).

13. Etninės 
kultūros 

13.1. Siūlymų dėl 
etninės kultūros 

• 2012-01-10  EKGT  pavedė  Etninio  turizmo  grupei 
parengti  etnokultūrinių  renginių  įtraukimo  į  turizmo 
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įtraukimas į 
kultūrinį 
turizmą

įtraukimo į 
kultūrinio turizmo 
plėtrą rengimas bei 
sklaida

maršrutus  modelį,  išsamiau  aptarti  kitus  posėdžio  metu 
aptartus siūlymus bei problemas;

• 2012-02-06  Etninio  turizmo  grupė,  dalyvaujant  LKTA 
prezidentui  L.  Žabaliūnui,   teigiamai  įvertino  S. 
Urbanavičiūtės  atliktą  tautinio  paveldo  būklės  Lietuvos 
kaimo  turizmo  sodybose  tyrimą,  nutarė  jį  teikti  LKTA 
suvažiavimui;  ekspertų  grupė  įsipareigojo  įvertinti  LKTA 
parengtą klasifikacinių reikalavimų kaimo turizmo sodyboms 
projektą; regionuose surengti susitikimus su kaimo turizmo 
sodybų savininkais, bendruomenių atstovais, etninės kultūros 
ekspertais dėl tradicijų puoselėjimo kaimo turizmo sodybose 
plėtros;  surinkti  kaimo  turizmo  sodybų,  puoselėjančių 

tradicijas,  gerosios  patirties  pavyzdžius;  inicijuoti 
rekomendacijų  dėl  tradicijų  puoselėjimo  kaimo  turizmo 
sodybose  rengimą;  rengti  siūlymus  dėl  Tautinio  paveldo 
produktų klasifikatoriaus papildymo kaimo turizmo sodybų 
teikiamomis paslaugomis, grindžiamomis tradicijomis;

• 2012-02-22 EKGT pirmininkė D. Urbanavičienė susitiko 
su  LKTA  pirmininku  L.  Žabaliūnu  ir  aptarė  dalyvavimą 
būsimame LKTA suvažiavime;

• 2012-03-07  EKGT pirmininkė  D.  Urbanavičienė 
dalyvavo  LKTA  suvažiavime,  kartu  su  S.  Urbanavičiūte 
pristatė  jos  tyrimą  „Tautinis  paveldas  ir  kaimo  turizmas“, 
dalyvavo diskusijose;

• 2012-03-13  EKGT  pritarė  S.  Urbanavičiūtės  tyrimui 
„Tautinis paveldas ir kaimo turizmas Lietuvoje” ir nutarė jo 
prezentaciją  patalpinti  EKGT  tinklapyje;  įpareigojo 
specialistus  regionuose  surinkti  kaimo  turizmo  sodybų 
gerosios  patirties  pavyzdžius;  įpareigojo  Etninio  turizmo 
grupę parengti  ir  teikti  Lietuvos kaimo turizmo asociacijai 
(LKTA)  siūlymus  dėl  LKTA  parengto  klasifikacinių 
reikalavimų kaimo turizmo sodyboms projekto tobulinimo;

• Vyksta  pastovus  LKTA  ir   EKGT 
bendradarbiavimas  dėl  etininės  kultūros 
plėtros kaimo turizmo sodybose;

• S.  Urbanavičiūtės  tyrimą  „Tautinis 
paveldas ir kaimo turizmas Lietuvoje” žr.
http://www3.lrs.lt/pls/inter/w5_show?
p_r=7034&p_k=1
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• 2012-03-29  Mažosios  Lietuvos  taryba  nutarė  surinkti 
informaciją  apie  kaimo turizmo sodybas  regione ir  išskirti 
tas, kurios dirba ir gali dirbti etnine kryptimi;

• EKGT Etninio turizmo grupė elektroniniu būdu suderino 
siūlymus  dėl  LKTA  parengto  klasifikacinių  reikalavimų 
kaimo turizmo sodyboms projekto tobulinimo;

• 2012-05-08  EKGT svarstė  siūlymus  dėl  „Klasifikacinių 
reikalavimų  Asociacijos  nariams  užsiimantiems  kaimo 
turizmo  verslu“ projekto  tobulinimo,  nutarė  pastabas  ir 
siūlymus pateikti LKTA išsamiau juos aptarti per  EKGT ir 
LKTA atstovų susitikimą;

• 2012-10-25  Mažosios  Lietuvos  taryba  aptarė  tradicijų 
puoselėjimą Rusnės salos kaimo turizmo sodybose (aplankė 
A. ir D. Drobnių, G. Genienės, Ž. ir V. Skirkevičių kaimo 
turizmo  sodybas),  nutarė  teikti  profesionalią  pagalbą 
konsultuojant kaimo turizmo sodybų savininkus dėl tradicijų 
puoselėjimo.

•

14. Lietuvių 
etninės 
kultūros globa 
bei plėtra 
užsienyje

14.1. Etninės 
kultūros būklės 
lietuvių 
bendruomenėse 
užsienyje analizė, 
išvadų ir siūlymų 
dėl tos būklės 
gerinimo, lietuvių 
etninės kultūros 
populiarinimo 
lietuvių 
bendruomenėse 
užsienyje rengimas 
(kartu su KM ir 
URM)

• 2012-06-13  EKGT  pirmininkė  D.Urbanavičienė  vedė 
seminarą  Kaliningrado  srities  (Rusija)  lietuvių  kalbos  ir 
etnokultūros  mokytojų  vasaros  metodiniame  seminare 
Vilniuje  ir  skaitė  paskaitą „Etninės  kultūros  ugdymo 
metodinės rekomendacijos ikimokyklinio, priešmokyklinio ir 
pradinio ugdymo pedagogams“; 

• 2012-10-09  EKGT  svarstė  etninės  kultūros  būklės 
lietuvių  bendruomenėse  užsienyje  analizės  galimybes  ir 
nutarė  kreiptis  į  URM prašant  pateikti  informaciją  apie 
etninės  kultūros  veiklą  užsienio  lietuvių  bendruomenėse, 
siūlant  bendradarbiauti  siekiant  etninės  kultūros  sklaidos 
šiose bendruomenėse.

• Pradėtas  bendradarbiavimas  su 
Kaliningrado srities lietuviais. 
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14.2. 
Bendradarbiavimas 
su lietuvių 
bendruomenėmis 
bei organizacijomis 
užsienyje

• 2012-09-20  Suvalkijos  (Sūduvos)  taryba  aptarė  Punsko 
(Lenkija) lietuvių Etninės kultūros draugijos veiklą.

15. EKGT 2012 
m. strateginis 
veiklos planas

15.1. EKGT 2012 
m. strateginio 
veiklos plano 
parengimas

• 2012-01-10 EKGT pritarė 2012 m. EKGT išlaidų sąmatai 
ir  pakoregavo  2012  m.  strateginį  veiklos  planą,  nutarė  jį 
vykdyti atsižvelgiant į finansines galimybes.

• Regioninės tarybos sudarė savo veiklos 
planus  2012  m.  vadovaujantis  EKGT 
2012 m. veiklos planu.

15.2. EKGT 
strateginio veiklos 
plano rengimas

• EKGT  raštas  2012-05-29  Nr.  S-48-1  „Dėl  2013  metų 
finansinių  rodiklių  rengimo“,  adresuotas  FM  Biudžeto 
departamentui  –  pateikiant  EKGT  2012-2014  m. 
strateginio  veiklos  plano  patikslintą  projektą,  prašant 
2013 m. EKGT asignavimus padidinti iki 674,5 tūkst. Lt (iš 
jų 372,2 tūkst. Lt skiriant darbo užmokesčiui ir 115,3 tūkst. 
Lt – soc. draudimo įmokoms);

• EKGT  raštas  2012-05-31  Nr.  S-48-2  „Dėl  2013  metų 
finansinių  rodiklių  rengimo“,  adresuotas  FM  Biudžeto 
departamentui  –  pateikiant  EKGT 2012-2014  m. 
strateginio veiklos plano patikslintą projektą atsižvelgiant 
į EKGT veiklai būtinus poreikius;

• EKGT raštas 2012-08-13 Nr. S-61  „Dėl prognozuojamų 
2013, 2014 ir 2015 metų valstybės biudžeto apimčių ir 2013 
metų valstybės biudžeto projekto skaičiavimų“,  adresuotas 
FM  Biudžeto  departamentui  –  pateikiant  EKGT 2013-
2015  m.  strateginio  veiklos  plano  patikslintą  projektą 
atsižvelgiant į EKGT veiklai būtinus poreikius;

• EKGT  raštas  2012-10-30  Nr.  S-72  „Dėl  2013  m. 
valstybės biudžeto projekte Etninės kultūros globos tarybai 
numatytų asignavimų padidinimo“, adresuotas Seimo ŠMKK 
pirmininkui – prašant EKGT biudžeto asignavimus padidinti 
iki 594 tūkst. Lt (pridėti 239 tūkst. Lt);

• FM priėmė  EKGT  2012–2014  m. 
strateginio  veiklos  plano  patikslintą 
projektą, į EKGT raštą 2012-05-29 Nr. S-
48-1 neatsakė;

• FM  priėmė  EKGT  2012–2014  m. 
strateginio  veiklos  plano  patikslintą 
projektą;

• FM  priėmė  EKGT  2013–2015  m. 
strateginio  veiklos  plano  patikslintą 
projektą;

• Seimo ŠMKK 2012-11-07 nutarė siūlyti 
padidinti  EKGT  2013  m.  biudžetinius 
asignavimus 239 tūkst. Lt, šiam siūlymui 
2012-11-09 pritarė ir Seimo BFK, abiejų 
komitetų  siūlymus  Seimas  pateikė  LRV. 
Tačiau  LRV,  koreguodama  valstybės 
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• EKGT  raštas  2012-12-17  Nr.  S-92  „Dėl  2013  m. 
valstybės biudžeto projekte Etninės kultūros globos tarybai 
numatytų  asignavimų  padidinimo“,  adresuotas  Seimo 
pirmininkui V. Gedvilui, ŠMKK pirmininkei A. Petrėnienei 
ir pavaduotojui E. Žakariui, BFK pirmininkui B. Bradauskui 
–  prašant  EKGT  biudžeto  asignavimus  padidinti  iki  594 
tūkst. Lt.

2013 m. biudžeto projektą, neatsižvelgė į 
Seimo  siūlymą  padidinti  EKGT 
asignavimu;

• 2012-12-20  Seime  tvirtinant  Lietuvos 
Respublikos  biudžetą,  į  EKGT poreikius 
atsižvelgta nebuvo.

15.3. EKGT 2013 
m. veiklos plano 
parengimas

• 2012-12-11  EKGT  iš  esmės  pritarė  EKGT 2013  m. 
veiklos  plano  projektui,  žr. 
http://www3.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=2964&p_k=1 

• Regioninės  tarybos  sudarė  savo 2013 
m.  veiklos  planus  vadovaujantis  EKGT 
2013 m. veiklos planu. 

16. EKGT 
rekomendacijos

16.1. EKGT 
rekomendacijų 
teikimas

• EKGT raštas 2012-02-02 Nr. S-8 „Dėl patalpų suteikimo 
Lietuvių  etninės  kultūros  draugijos  Kauno  teritoriniam 
padaliniui“,  adresuotas  Kauno  merui  A.  Kupčinskui  – 
rekomenduojant  visuomeninei  organizacijai  suteikti 
patalpas;

• 2012-04-10  EKGT nutarė  prašyti  Kauno  m. 
savivaldybės  suteikti  palankiausias  sąlygas  etninei  kultūrai 
plėtotis ir etninę kultūrą užtikrinančioms nevyriausybinėms 
organizacijoms veikti Kauno kultūros centre „Tautos namai“;

• EKGT raštas  2014-05-03  Nr.  S-45  „Dėl  galimybės 
etnokultūrinėms  visuomeninėms  organizacijoms  veikti 
Kauno  kultūros  centre  „Tautos  namai“,  adresuotas  Kauno 
merui A. Kupčinskui – prašant suteikti palankiausias sąlygas 
etninei kultūrai plėtotis ir etnokultūrinėms nevyriausybinėms 
organizacijoms veikti Kauno kultūros centre „Tautos namai“;

• 2012-11-13  EKGT pritarė  žurnalo  „Liaudies  kultūra“ 
vyriausiosios  redaktorės  D.  Rastenienės  kandidatūros 
teikimui Bronio Savukyno premijai gauti;

• EKGT raštas 2012-11-14 Nr. 78 „Rekomendacija žurnalo 
„Liaudies  kultūra“ redaktorei  Daliai  Antaninai  Rastenienei 
Broniaus Savukyno premijai gauti“, adresuotas KM – siūlant 
skirti premiją D.Rastenienei;

• Kauno  m.  savivaldybė  atsiuntė 
atsakymą  2012-03-02 Nr.  (A27V121)-R-
1077 į EKGT  raštą 2012-02-02 Nr. S-8, 
kad  seniau  Lietuvių  etninės  kultūros 
draugijos  Kauno  teritorinio  padalinio 
turėtų  patalpų  skirti  nebegali,  nes  jos 
reikalingos  savivaldybės  įstaigos  Kauno 
kultūros  centro  „Tautos  namai“  veiklai 
vykdyti;

• Gautas  Kauno  m.  mero  atsakymas 
2012-06-04 Nr. (A274128)-R-2623, kad į 
EKGT raštą  2014-05-03  Nr.  S-45,  kad 
savivaldybė  dėl  prisiimtų  įsipareigojimų 
nebegali  suteikti  patalpų etnokultūrinėms 
visuomeninėms  organizacijoms  panaudos 
pagrindais,  bet  siūlo  bendradarbiauti  su 
EKGT  ar  jos  rekomenduotomis 
organizacijomis  vykdant  bendras 
programas ar projektus;

• Broniaus  Savukyno  premija 
D.A.Rastenienei skirta nebuvo;
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• 2012-12-11  EKGT nutarė  rekomenduoti  VEKC  rengti 
prof.  N.  Vėliaus  jubiliejaus  minėjimą  Vilniuje  2013  m. 
sausio mėn.

• VEKC  surengė  prof.  N.  Vėliaus 
jubiliejaus  minėjimą  Vilniaus  rotušėje 
2013-01-15.

17. EKGT 
sudėties kaita ir 
kiti sprendimai 
dėl EKGT narių 
bei sekretoriato

17.1. Nutarimų 
dėl EKGT narių 
pakeitimo 
organizavimas

• 2012-01-10 EKGT nutarė, vadovaujantis EKGT nuostatų 
22 punktu,  kreiptis  į  LMKA dėl  naujo nario delegavimo į 
EKGT vietoj M. Martinaičio;

• EKGT raštas 2012-01-17 Nr. S-3 „Dėl nario delegavimo 
į  Etninės  kultūros  globos  tarybą“,  adresuotas  LMKA  – 
prašant deleguoti kitą narį į EKGT vietoj M.Martinaičio;

• EKGT raštas 2012-02-28 Nr. S-19 „Dėl Etninės kultūros 
globos  tarybos  sudėties  pakeitimo“,  adresuotas  Seimo 
ŠMKK – prašant  pateikti  Seimui  tvirtinti  pakeistus EKGT 
narius.

• LMKA  į  EKGT  delegsvo  A.  E. 
Paslaitį;

• Seimas nutarimu 2012-12-13 Nr. XII-
52  „Dėl  Etninės  kultūros  globos  tarybos 
sudėties“  1  straipsnio  pakeitimo“ 
patvirtino  naujus  EKGT  narius  –  D. 
Bernotaitę-Beliauskienę  (deleguotą 
LMA),  R.  Vildžiūnienę  (Žemaitijos 
regioninė  taryba)  ir  A.  E.  Paslaitį 
(LMKA)

17.2. Nutarimo 
dėl EKGT narių 
darbo 
apmokėjimo 
tvarkos 
priėmimas

• 2012-01-10 EKGT patvirtino EKGT narių apmokėjimo 
tvarką,  nutarė  dėl  lėšų  trūkumo  šią  tvarką  2012  m. 
įgyvendinti  su  išlygomis  –  nemokėti  EKGT  nariams  už 
ekspertų  grupių  posėdžius  ir  ekspertizes  bei  regioninių 
tarybų pirmininkams už posėdžių organizavimą ir vedimą.

17.3. Nutarimo 
dėl EKGT 
sekretoriato 
priėmimas

• 2012-02-14  EKGT  pritarė  siūlymui  du  EKGT 
sekretoriato  vyresniuosius  specialistus  perkvalifikuoti  į 
valstybės tarnautojus;

• 2012004010  EKGT  pritarė  siūlymui  kreiptis  į  Seimo 
valdybą  prašant  skirti  papildomus  du  EKGT  sekretoriato 
darbuotojų  (administracijos  vadovo  ir  vyresn.  specialisto) 
etatus,  taip  pat  prašyti  FM  2013-iems  metams  skirti  lėšų 
EKGT ekspertinei veiklai.

18. EKGT 2011 
m. ataskaita

18.1 EKGT 2011 
m. ataskaitos 
projekto svarstymas 
ir tobulinimas

• 2012-02-14  EKGT patvirtino  2011  m.  EKGT  išlaidų 
sąmatą ir pakoreguotą EKGT 2011 m. ataskaitą;

• EKGT raštas 2012-03-01 Nr. S-22 „Dėl Etninės kultūros 
globos  tarybos  2011  metų  veiklos  ataskaitos  teikimo“, 
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adresuotas Seimui – pateikiant EKGT 2011 m. ataskaitą, 
http://www3.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=880&p_k=1 
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2. EKGT SIŪLYMAI DĖL TEISĖS AKTŲ AR JŲ PROJEKTŲ TOBULINIMO, 
PARENGTI TEISĖS AKTŲ PROJEKTAI

2.1. EKGT PRIIMTI TEISĖS AKTAI

1.  Nutarimas  „Dėl  Etninės  kultūros  globos  tarybos  narių  ir  ekspertų  darbo  apmokėjimo 
tvarkos patvirtinimo“ (2012 m. sausio 10 d. Nr. TN-1);

2. EKGT paskelbė Etninės kultūros plėtros valstybinės programos  prioritetų 2013 metams 
sąrašą  (patvirtinta  EKGT  nutarimu  2012  m.  gruodžio  11  d.  Nr.  TN-2,  žr. 
http://www3.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=879&p_d=132985&p_k=1 ).

2.2. SIŪLYMAI DĖL TEISĖS AKTŲ KEITIMO

1. Lietuvos  Respublikos  dokumentų  ir  archyvų  įstatymo (Nr.  I-1115,  Žin.,  1995, 
Nr. 107-2389)  papildymo  projektas,  parengtas  siekiant  įteisinti  nematerialaus  kultūros 
paveldo  archyvus,  nesančius  valstybiniuose  archyvuose  (raštas  2012-06-14  Nr.  S-52, 
adresuotas Seimo ŠMKK) – atsakymas iš Seimo ŠMKK  negautas;

2. Lietuvos Respublikos  atmintinų dienų įstatymo (Nr.  VIII-397,  Žin.,  1997, Nr.  67-
1672) naujos redakcijos projektas, parengtas siekiant įteisinti tradicines kalendorines šventes 
kaip atmintinas sienas –  parengtas  projektas  įkomponuotas  į siūlymus  tobulinti  Lietuvos 
Respublikos  tautos  istorinės  atminties  įstatymo  projektą   Nr.  XIP-4631  (2),  kuris  apima 
atmintinų dienų reglamentavimo keitimą, žr. toliau 2.3.

2.3. SIŪLYMAI DĖL TEISĖS AKTŲ PROJEKTŲ TOBULINIMO

Iš viso pateikta siūlymų dėl 5-ių teisės aktų projektų tobulinimo:

1. Lietuvos  kultūros  tarybos  įstatymo projektas Nr.  XIP-3469(3) –  teikiant  Seimui 
išvadą,  kad  projektą  būtina  iš  esmės  tobulinti  įtraukiant  į  Lietuvos  kultūros  tarybos 
formavimo mechanizmą  kompetetingai  ir  visapusiškai  etninės  kultūros  sritį  atstovaujančią 
EKGT,  taip  pat  konkretizuoti  visavertį  bei  lygiavertį  regionų  ir  kultūros  sričių  įvairovės 
atstovavimo principą (raštai 2012-06-19 Nr. S-53, 2012-06-27 Nr. S-56); tvirtinant įstatymą, į 
EKGT siūlymus neatsižvelgta;

2. Tautinio paveldo produktų įstatymo pakeitimo įstatymo projektas Nr. 12-1827-01 – 
teikiant ŽŪM siūlymus dėl projekto tobulinimo (raštas  2012-06-12 Nr.  S-51); į daugumą 
EKGT siūlymų  atsižvelgta,  su  VLKK  ir  ŽŪM  suderinti  pagrindinių  įstatymo  sąvokų 
apibrėžimai;

3. LRT  programų  nacionalinės  strategijos projektas  –  teikiant  siūlymus  LRT  dėl 
projekto tobulinimo remiantis Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos įstatymo (Nr. X-469, 
Žin., 2005-12-31, Nr. 153-5639) bei  Etninės kultūros valstybinės globos pagrindų įstatymo 
(Nr.  VIII-1328,  Žin., 1999, Nr. 82-2414) nuostatomis (raštas 2012-02-24 Nr. S-16);  EKGT 
siūlymai aptarti 2012-03-26 per susitikimą LRT, pažadėta į siūlymus atsižvelgti;

4. LKTA  parengto  projekto  Klasifikaciniai  reikalavimų  Asociacijos  nariams  
užsiimantiems kaimo turizmo verslu – siūlymai tobulinti projektą buvo 2012-06-04 pateikti el. 
paštu LKTA pirmininkui L. Žabaliūnui, pažadėta į siūlymus atsižvelgti;

5. Lietuvos Respublikos tautos istorinės atminties įstatymo projektas Nr. XIP-4631 (2) – 
teikiant Seimo ŠMKK siūlymus dėl projekto tobulinimo iš esmės (raštas 2012-11-06 Nr. 73); 
projekto svarstymas Seime nukeltas į 2013 m.  
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2.4. NAUJŲ TEISĖS AKTŲ PROJEKTŲ RENGIMAS

1. Lietuvos Respublikos kultūros įstatymo projektas Nr. XIP-3914(2) – prie jo rengimo 
prisidėjo EKGT nariai V. Tumėnas ir J. Rudzinskas; projektas užregistruotas Seime, bet dar 
nesvarstytas; 

2.  Tarmių  metų  programų  tarpinstitucinio  plano  projektas –  pateiktas  Ministro 
pirmininko  tarnybai,  KM  ministrui  A.  Gelūnui (raštas  2014-06-11  Nr.  S-49);  projektą 
panaudojo Ministro pirmininko potvarkiu 2012-08-08 Nr. 218 patvirtinta darbo grupė, rengusi 
Tarmių metų priemonių planą;

3.  Tarmių metų priemonių plano projektas – EKGT dalyvavo rengiant projektą darbo 
grupėje, Tarmių metų priemonių planas patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 
m. spalio 16 d. nutarimu Nr. 1270;

4.  Jono  Basanavičiaus  nacionalinės  premijos  nuostatų projektas,  parengtas  siekiant 
pakeisti  pasenusius  Valstybinės  Jono  Basanavičiaus  premijos  nuostatus  (patvirtintus  LRV 
1992-12-15  nutarimu  Nr.  950),  nepakankamai  reglamentuojančius  premijos  skyrimą – 
pateiktas LR Vyriausybei 2013 m.

3. TYRIMAI IR REKOMENDACIJOS

3.1. TYRIMAI IR APKLAUSOS

1. Tarmių tradicijos tyrimas „Jaunimas ir tarmės“ –  EKGT sekretoriato darbuotojai 
atliko  statistinį  anketų  apibendrinimą,  o  mokslinį  apibendrinimą  atlieka  LKI  ir  VU 
dialektologai (rezultatai bus paskelbti 2013 m.);

2. Ikimokyklinių įstaigų apklausa dėl etnokultūrinio ugdymo – užbaigtas anketavimas, 
pradėta apibendrinti sukauptas 157 anketas (planuojama užbaigti 2013 m.);

3. Meno  mokyklų  apklausa  dėl  etnokultūrinio  ugdymo  –  užbaigtas  anketavimas, 
pradėta apibendrinti iš 59 mokyklų gautas anketas (planuojama užbaigti 2013 m.);

4. Etninei kultūrai  skiriamų valstybės biudžeto asignavimų bei finansavimo tvarkos 
tyrimas – atliko EKGT sekretoriato darbuotojai, išanalizavę KM, KRF, ŽŪM, ŠMM, URM, 
SRTRF etnokultūrai skirtas lėšas; tyrimas pristatytas EKGT per 2012-06-12.

3.2. SIŪLOMI MODELIAI

1.  EKGT parengė Lietuvos administracinės reformos modelį, grindžiamą etnografinių 
regionų išsaugojimu, žr. 10 ir 11 priedus.

3.3. REKOMENDACIJOS

EKGT ir regioninės tarybos iš viso pateikė 14 rekomendacijų.

1. Rekomendacija  „Dėl  etninės  kultūros  ugdymo  metodinių  rekomendacijų 
ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo pedagogams“ – pateikiant UPC teigiamą 
EKGT Švietimo  ir  mokslo  grupės  vertinimą  (raštas  2012-01-31  Nr.  S-7);  į  EKGT 
rekomendaciją atsižvelgta;

2. Rekomendacija „Dėl valstybinės tikslinio finansavimo skyrimo muzikinio folkloro 
studijoms Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje“ – rekomenduojant  ŠMM  skirti  tikslinį 

43



finansavimą  muzikinio  folkloro  studijoms  (2012-02-29  Nr.  S-20);  atsakymas  negautas,  į 
EKGT rekomendaciją neatsižvelgta;

3. Rekomendacija  „Dėl  Jadvygos  Čiurlionytės  vardo  suteikimo  Varėnos  muzikos 
mokyklai“ – rekomenduojant Varėnos r. savivaldybei suteikti Varėnos muzikos mokyklai J. 
Čiurlionytės  vardą,  joje sustiprinti  etnokultūrinį  ugdymą  (raštas  2012-01-11 Nr. S-2);  į EKGT 
rekomendaciją atsižvelgta;

4. Rekomendacija „Dėl moksleivių pavasario atostogų laiko“ – teikiant ŠMM siūlymą 
moksleivių atostogų laiką derinti prie laikotarpio po Velykų ir Kalėdų (2012-03-22 Nr. S-27; 
atsakymo iš ŠMM negauta;

5. Rekomendacija „Dėl etninės kultūros renginių transliavimo 2012 metais“ – teikiant 
LRT rekomenduojamų transliuoti svarbiausių etnokultūrinių renginių sąrašą (raštas 2012-
02-24 Nr. S-17); į EKGT rekomendaciją atsižvelgta;

6. Rekomendacija „Dėl etninės kultūros renginių pateikimo per LRT“ – rekomenduojant 
pasiūlytų  transliuoti  per  LRT renginių  organizatoriams  kreiptis  į  LRT  tikslinant  renginių 
transliavimo  galimybes (raštas  2012-04-18  Nr.  S-42);  į  EKGT rekomendaciją  dauguma 
adresatų atsižvelgė;

7. Rekomendacija „Dėl etnografinių regionų populiarinimo laidoje „Duokim garo” – 
rekomenduojant  pridėti  Mažosios  Lietuvos  rodyklę  laidos  scenografijoje  naudojamame 
regionų kryžkelės ženkle (raštas 2012-11-29 Nr. S-86); į EKGT rekomendaciją atsižvelgta;

8. Rekomendacija „Dėl darbo dienos perkėlimo 2012 m. iš Vėlinių lapkričio 2 dienos į 
šeštadienį lapkričio 10 dieną“ – teikiant LR Vyriausybei siūlymą sudaryti sąlygas žmonėms 
švęsti Vėlines ir perkelti darbo dieną (raštas  2012-10-10 Nr. S-66); į  EKGT rekomendaciją 
neatsižvelgta;

9. Rekomendacija „Dėl patalpų suteikimo Lietuvių etninės kultūros draugijos Kauno 
teritoriniam padaliniu“  –  rekomenduojant  Kauno merui  A.  Kupčinskui  suteikti  patalpas 
visuomeninei organizacijai (2012-02-02 Nr. S-8); į EKGT rekomendaciją neatsižvelgta;

10. Rekomendacija „Dėl galimybės etnokultūrinėms visuomeninėms organizacijoms 
veikti Kauno kultūros centre „Tautos namai“ – rekomenduojant Kauno merui A. Kupčinskui 
suteikti  palankiausias sąlygas etninei kultūrai  plėtotis  ir etnokultūrinėms nevyriausybinėms 
organizacijoms veikti Kauno kultūros centre „Tautos namai“ (raštas  2014-05-03 Nr. S-45); 
pasiūlyta  EKGT  ir  jos  rekomenduotoms  nevyriausybinėms  bendradarbiauti  įgyvendinant 
etnokultūrines programas ir projektus;

11. Rekomendacija  žurnalo  „Liaudies  kultūra“  redaktorei  Daliai  Antaninai 
Rastenienei  Broniaus  Savukyno  premijai  gauti“  (raštas  2012-11-14  Nr.  78)  –  premija 
nesuteikta;

12. Regioninės tarybos iš viso ŽŪM pateikė 3 rekomendacijas dėl naujų tradicinių 
amatų centrų steigimo ir nominacijų skyrimo tradiciniams amatininkams, į 2 rekomendacijas 
buvo atsižvelgta.

4. RENGINIAI

1. 2012-03-02  EKGT  kartu  su  Žemaitijos  taryba,  dalyvaujant  Seimo  VVSK 
pirmininkui V. Kurpavesui,  Seimo EIC surengė diskusiją dėl administracinės reformos;

2. 2012-03-02  Žemaitijos  taryba  kartu  su  Šilalės  kraštiečių  draugija  Vilniuje, 
Regioninių kultūrinių iniciatyvų centru,  Žemaičių kultūros draugijos Šilalės skyriumi,  KU, 
ŠU  ir  LLTI  surengė  popietę  „Žemaičių  šnektos  kasdienybėje  ir  meninėje  saviraiškoje“ 
Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejuje Vilniuje;
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3. 2012-03-24 EKGT iniciatyva Kaune VDU buvo surengta Lietuvos nevyriausybinių 
organizacijų  konferencija  „Lietuvos  teritorinės  administracinės  reformos  problemos  ir 
lūkesčiai“;

4. 2012 m. gegužės 11-13 d. EKGT vyko tarptautinis seminaras  ICTM substudygroup 
on Round dances – 19th century derived couple dances, 2012-05-13 jo dalyviai iš Norvegijos, 
Suomijos, Estijos ir Lietuvos aptarė su Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos atstovais 
nematerialaus kultūros paveldo globą Lietuvoje;

5. 2012-11-20 EKGT kartus su regioniniais padaliniais, ŠMM ir UPC surengė vaizdo 
konferenciją  ,,Etninės  kultūros  mokymo  priemonių  elektroninio  katalogo  pristatymas“, 
kurioje  dalyvavo  Kaunas,  Klaipėda,  Panevėžys,  Šiauliai,  Šalčininkai,  Vilnius  (iš  viso 
užsiregistravo 160 dalyvių, prisijungė virš 280 vartotojų);

6. 2012-11-23  Suvalkijos  (Sūduvos)  taryba  kartu  su  Marijampolės  kolegija  surengė 
konferenciją „Etninė kultūra ir tarmės – tautinio identiteto ir kalbos gyvasis šaltinis“;

7. 2012-11-27  EKGT  kartu  su  KM  surengė  konferenciją  „Etninės  kultūros  sklaida 
masinėse informavimo priemonėse”.

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

5.1. BENDRADARBIAVIMAS SU LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMU

Seimo atstovavimas  EKGT: Švietimo,  mokslo  ir  kultūros  komiteto  teikimu į  EKGT 
2009-2013  m.  kadencijai  deleguotas  Lietuvos  istorijos  instituto  mokslo  darbuotojas  dr. 
Vytautas Tumėnas. 

EKGT 2012 m. teikė LR Seimui įvairius siūlymus:

• dėl nevyriausybinių organizacijų konferencijos rezoliucijos Lietuvos administracinės 
teritorinės reformos klausimu (raštas 2012-03-30 Nr. 30); 

• dėl Dokumentų ir archyvų įstatymo papildymo (raštas 2012-06-14 Nr. S-52);

• dėl Lietuvos kultūros tarybos įstatymo projekto Nr. XIP-3469(3) tobulinimo (raštai 
2012-06-19 Nr. S-53, 2012-06-27 Nr. S-56);

• dėl  Lietuvos Respublikos tautos istorinės atminties įstatymo projekto  Nr. XIP-4631 
(2) tobulinimo (raštas 2012-11-06 Nr. 73);

• dėl EKGT sudėties pakeitimo (raštas 2012-02-28 Nr. S-19);

• dėl EKGT biudžetinių asignavimų padidinimo (raštai  2012-10-30 Nr. S-72, 2012-12-
17 Nr. S-92).

EKGT kartu  su  Žemaitijos  taryba  2012-03-02  Seimo  EIC  surengė  diskusiją  dėl 
administracinės reformos.

Bendradarbiavimas su kitomis Seimui atskaitingomis institucijomis

EKGT su Valstybine  lietuvių  kalbos  komisija  (dalyvaujant  ŽŪM) suderino  Tautinio 
paveldo  produktų  įstatymo  sąvokas,  bendradarbiavo  LRV  sudarytoje  darbo  grupėje  dėl 
Tarmių metų tarpinstitucinio plano sukūrimo.
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5.2. BENDRADARBIAVIMAS SU LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTE

EKGT  pateikė  LR  Prezidentei  Lietuvos  nevyriausybinių  organizacijų  konferencijos 
„Lietuvos  teritorinės  administracinės  reformos  problemos  ir  lūkesčiai“  dalyvių  rezoliuciją 
(raštas 2012-03-30 Nr. 29).

5.3. BENDRADARBIAVIMAS SU LIETUVOS EUROPARLAMENTARAIS

EKGT siūlė Lietuvos europarlamentarams surengti  EP tarmėms skirtą renginį (raštas 
2014-04-18 Nr. S-43), iš kai kurių susilaukė pritarimo šiai idėjai.

5.4. BENDRADARBIAVIMAS SU LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBE IR 
MINISTERIJOMIS BEI JŲ ĮSTAIGOMIS

Vyriausybės ir ministerijų atstovavimas EKGT: Ministras pirmininkas į EKGT sudėtį 
2009-2013 m.  kadencijai  delegavo  3  atstovus  –  KM Regionų  kultūros  skyriaus  vedėją  I. 
Seliukaitę,  ŠMM Vaikų  ir  jaunimo  socializacijos  departamento  direktorių  R.  Zuozą,  AM 
Teritorijų  planavimo,  urbanistikos  ir  architektūros  departamento  vadovą  (dab.  VGTU 
Architektūros instituto direktorių) dr. doc. J. Jakaitį. 

Ministerijoms  pavaldžių  įstaigų  atstovavimas  regioninėse  tarybose:  į  Dzūkijos 
(Dainavos) tarybą savo atstovą delegavo VSTT prie AM. 

EKGT  teikė  Ministrui  pirmininkui  nevyriausybinių  organizacijų  konferencijos 
rezoliuciją  Lietuvos  administracinės  teritorinės  reformos  klausimu (raštas  2012-03-30  Nr. 
32), siūlymus dėl XVI Lietuvos Respublikos vyriausybės programos (raštas 2012-11-23 Nr. 
S-84), siūlymus dėl Tarmių metų įgyvendinimo tarpinstitucinio plano parengimo (raštai 2014-
06-11 Nr. S-49, 2012-09-28 Nr. S-65), dėl  darbo dienos perkėlimo iš Vėlinių į kitą dieną 
(raštas  2012-10-10  Nr.  S-66).  EKGT  atstovas  dalyvavo  LRV  sudarytoje  darbo  grupėje 
pasiūlymams dėl Tarmių metų minėjimo 2013 m. parengti.

Bendradarbiavimas su Kultūros ministerija
EKGT teikė Kultūros ministrui siūlymus skirti prioritetą tarmių puoselėjimui skirtiems 

2013  m.  projektams,  remiamiems  KM  (raštas  2014-05-02  Nr.  S-44),  teikti  B.  Savukyno 
premiją  „Liaudies  kultūra“ redaktorei  D.  A. Rastenienei  (raštas  2012-11-14 Nr.  78),  dėl  Tarmių 
metų įgyvendinimo tarpinstitucinio plano parengimo (raštai 2014-06-11 Nr. S-49).

EKGT kartu su KM nustatė Etninės kultūros plėtros valstybinės programos 2010-2014 
m.  įgyvendinimo  2012  m.  ir  2013  m.  prioritetus,  padėjo  koordinuoti  ir  teikė  siūlymus 
savivaldybėms ir kitoms regioninėms institucijoms dėl programos įgyvendinimo.

EKGT  kartu  su  KM  surengė  konferenciją  „Etninės  kultūros  sklaida  masinėse 
informavimo priemonėse”.

Aukštaitijos taryba kreipėsi į KM dėl sudaromos Lietuvos kultūros tarybos ir KRF.

Bendradarbiavimas su Švietimo ir mokslo ministerija ir Ugdymo plėtotės centru
EKGT teikė siūlymą ŠMM moksleivių atostogų laiką derinti prie laikotarpio po Velykų 

ir  Kalėdų (raštas  2012-03-22  Nr.  S-27),  subsidijuoti  etnomuzikologines,  lituanistines  ir 
etnologines studijas ŠMM (raštas 2012-02-29 Nr. S-20, 2012-10-16 Nr. S-A-4). 
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EKGT  teikė  išvadą  UPC  vertindama   „Etninės  kultūros  ugdymo  metodines 
rekomendacijas  ikimokyklinio,  priešmokyklinio  ir  pradinio  ugdymo  pedagogams“  (raštas 
2012-01-31 Nr. S-7).

Vyko  EKGT  atstovų  pasitarimai  su  UPC  ir  ŠMM  atstovais  dėl  bendradarbiavimo, 
bendrų  renginių  organizavimo,  sudarytas  bendras  etnokultūrinio  ugdymo  plėtros  planas. 
EKGT ir regioninės tarybos kartu su ŠMM ir UPC surengė vaizdo konferenciją, pristatančią 
naujus etnokultūrinio ugdymo priemonių katalogus. EKGT pirmininkė skaitė pranešimus ir 
paskaitas apie etnokultūrinio ugdymo naująsias programas ir rekomendacijas ŠMM ir UPC 
surengtuose renginiuose. 

Bendradarbiavimas su Žemės ūkio ministerija (ŽŪM)
EKGT teikė ŽŪM siūlymus dėl Tautinio paveldo produktų įstatymo pakeitimo įstatymo 

projekto tobulinimo (raštas 2012-06-12 Nr.  S-51),  su ŽŪM atstovais Valstybinėje  lietuvių 
kalbos  komisijoje  suderino  Tautinio  paveldo  produktų  įstatymo  sąvokas,  EKGT atstovas 
dalyvavo ŽŪM sudarytos Tautinio paveldo produktų tarybos posėdyje. 

Regioninės tarybos teikė ŽŪM rekomendacijas dėl tradicinių amatų centrų steigimo, 
siūlė pretendentus sėkmingiausio tradicinio amatininko nominacijai gauti.

Bendradarbiavimas su Finansų ministerija (FM)
Kreiptasi  į FM  dėl  EKGT  strateginio  veiklos  plano,  biudžetinių  asignavimų 

padidinimo (raštai 2012-05-29 Nr. S-48-1, 2012-05-31 Nr. S-48-2, 2012-08-13 Nr. S-61). FM 
nusprendė 2013 m. padidinti tik darbo užmokesčiui skirtas lėšas išlaikant tuos pačius EKGT 
biudžetinius asignavimus, kaip 2012 m.

Bendradarbiavimas su Aplinkos ministerija
EKGT pritarė AM idėjai magistraliniuose keliuose žymėti etnografinius regionus. AM 

prašymu,  EKGT delegavo savo atstovą į  konkurso „Už kraštovaizdį“ vertinimo komisiją 
(raštas 2012-02-21 Nr. S-14).

Bendradarbiavimas su Vidaus reikalų ministerija
EKGT  teikė  VRM  nevyriausybinių  organizacijų  konferencijos  rezoliuciją  Lietuvos 

administracinės teritorinės reformos klausimu (raštas 2012-03-30 Nr. 31).

Bendradarbiavimas su Krašto apsaugos ministerija
EKGT  pradėjo  bendradarbiauti  su  KAM,  Pilietinės  gynybos  centro  prie  KAM  bei 

Lietuvos karo akademijos vadovybe dėl karių tautinio ir patriotinio ugdymo plėtros. 

Bendradarbiavimas su Socialinės apsaugos ir darbo ministerija
EKGT gavo atsakymą iš SADM dėl teikto siūlymo darbo dieną perkėlti iš Vėlinių į kitą 

dieną (raštas 2012-10-10 Nr. S-66).

Bendradarbiavimas su Valstybiniu turizmo departamentu prie Ūkio ministerijos
EKGT pirmininkė VTD  prie ŪM kvietimu skaitė paskaitą apie Tarmių metus gidams 

surengtoje mokymo programoje.
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5.5. BENDRADARBIAVIMAS SU KITOMIS VALSTYBĖS INSTITUCIJOMIS IR 
SAVIVALDYBĖMIS

Bendradarbiavimas su Lietuvos nacionaline UNESCO komisija
EKGT  suteikė  Lietuvos  nacionalinei  UNESCO  komisijai  informaciją  apie  EKGT 

pateiktą  siūlymą  Seimui  papildyti  Lietuvos  Respublikos  dokumentų  ir  archyvų  įstatymą 
nuostatomis,  reglamentuojančiomis  nematerialaus  kultūros  paveldo  archyvų  veiklą  (raštas 
2012-06-14  Nr.  S-52).  Lietuvos  nacionalinės  UNESCO  komisijos  atstovas  dalyvavo 
susitikime su tarptautinio seminaro, vykusio EKGT, dalyviais ir aptarė nematerialaus kultūros 
paveldo globos situaciją Lietuvoje.

Bendradarbiavimas su Lietuvos radiju ir televizija (LRT) 
bei kitomis žiniasklaidos institucijomis

EKGT teikė LRT vadovybei siūlymus tobulinti LRT programų nacionalinės strategijos 
projektą (raštas 2012-02-24 Nr. S-16), dėl etninės kultūros renginių transliavimo per LRT 
2012 m. (raštas 2012-02-24 Nr. S-17), dėl etninės kultūros sklaidos per LRT (raštai  2012-
03-26 Nr. S-28, 2012-11-29 Nr. S-86), šiais klausimais įvyko bendras EKGT ir LRT tarybos 
atstovų posėdis. 

Bendradarbiavimas su valstybiniais fondais 

EKGT pasiūlė KRF ir SRTRF skirti prioritetą tarmių puoselėjimui skirtiems 2013 m. 
projektams (raštai 2014-05-02 Nr. S-44, 2012-06-25 Nr. S-55), KRF į šį siūlymą atsižvelgė. 

Bendradarbiavimas su mokslo ir studijų institucijomis
Mokslo ir studijų institucijų atstovavimas EKGT: savo atstovus į EKGT sudėtį 2009-

2013 m.  kadencijai  delegavo Lietuvių  literatūros  ir  tautosakos institutas  (dr.  A. Nakienę), 
Lietuvos  istorijos  institutas  (dr.  R.  Paukštytę-Šaknienę),  Lietuvos  universitetų  rektorių 
konferencija  (doc.  dr.  R.  Astrauską  ir  doc.  dr.  D.  Vyčininenę),  Lietuvių  katalikų  mokslo 
akademija (doc. dr. P. Subačių). 

Mokslo  ir  studijų  institucijų  atstovavimas  regioninėse  tarybose: KU  delegavo  savo 
atstovus į Mažosios Lietuvos tarybą, ŠU ir KU  – į Žemaitijos tarybą.

EKGT 2012 m. bendradarbiavo su mokslo ir studijų institucijomis šiais klausimais:

• Su  LKI  ir  VU  tarmių  gyvosios  tradicijos  puoselėjimo  klausimais  (LKI  ir  VU 
atstovai įtraukti į EKGT sudarytą Tarmių grupę);

• su LMTA dėl etnomuzikologinių studijų išsaugojimo ir plėtros, muzikinio folkloro 
archyvo išsaugojimo, pateikė ŠMM siūlymą subsidijuoti LMTA Muzikinio folkloro studijų 
programos studijas (raštas 2012-02-29 Nr. S-20);

• su VGTU dėl etnoarchitektūros studijų VGTU magistratūros  pakopoje sukūrimo 
galimybių;

• su LLTI dėl nacionalinės vertybės statuso suteikimo LLTI archyvui;

• su  VDU  dėl  Kaune  VDU  surengtos  Lietuvos  nevyriausybinių  organizacijų 
konferencijos „Lietuvos teritorinės administracinės reformos problemos ir lūkesčiai“.

Suvalkijos  (Sūduvos)  taryba  kartu  su Marijampolės  kolegija  surengė tarmėms skirtą 
konferenciją, Žemaitijos taryba kartu su KU ir ŠU – tarmėms skirtą popietę Vilniuje. EKGT 
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specialistė  Aukštaitijos  tarybai  teikė  konsultacijas  Panevėžio  kolegijai  dėl  Neformaliojo 
ugdymo pedagogų programos rengimo. Suvalkijos (Sūduvos) taryba bendradarbiavo su VDU 
Etnologijos ir folkloristikos katedra.

Bendradarbiavimas su ugdymo įstaigomis
Ugdymo  įstaigų  atstovai  regioninėse  tarybose: į  Aukštaitijos  tarybą  savo  atstovą 

delegavo Kupiškio r. Šepetos Almos Adamkienės pagrindinė mokykla;  į Dzūkijos (Dainavos) 
tarybą  –  Alytaus  dailiųjų  amatų  mokykla,  Dieveniškių  technologijų  ir  verslo  mokykla, 
Alytaus suaugusiųjų ir jaunimo mokykla, Alytaus „Sakalėlio“ pradinė mokykla.

EKGT ir regioninės tarybos bendradarbiavo su įvairiomis ugdymo įstaigomis atrenkant 
etnokultūrinio ugdymo gerosios patirties pavyzdžius, anketuojant ikimokyklines įstaigas bei 
meno mokyklas dėl etnokultūrinio ugdymo. EKGT pirmininkė pedagogams skaitė paskaitas 
apie  etnokultūrinio  ugdymo  naująsias  programas  ir  rekomendacijas  Vilniaus  mokykloje 
„Lietuvių namai“,  Kaune Pedagogų kvalifikacijos centre. EKGT pritarė siūlymui  Jadvygos 
Čiurlionytės vardą suteikti Varėnos muzikos mokyklai (raštas 2012-01-11 Nr. S-2).

Bendradarbiavimas su kultūros įstaigomis
Kultūros  įstaigų  atstovavimas  EKGT: savo  atstovus  į  EKGT  sudėtį  2009-2013  m. 

kadencijai  delegavo  Lietuvos  liaudies  kultūros  centras  (J.  Šemetaitę),  Lietuvos  muziejų 
asociacija (A. Astramską, šiam atsistatydinus – Dalią Bernotaitę-Beliauskienę).

Kultūros įstaigų atstovavimas regioninėse tarybose: į  Mažosios Lietuvos tarybą savo 
atstovus  delegavo  Klaipėdos  m.  savivaldybės  etnokultūros  centras,  Pagėgių  savivaldybės 
Kultūros centras, Kintų Vydūno kultūros centras, Liudviko Rėzos kultūros centras, Klaipėdos 
r. Dovilų etnokultūros centras ir Mažosios Lietuvos istorijos muziejus; į Suvalkijos (Sūduvos) 
tarybą – VšĮ „Vilkaviškio audimo artelė“; į Dzūkijos (Dainavos) regioninę tarybą – Varėnos 
kultūros centras ir Druskininkų miesto laisvalaikio centras, Lazdijų krašto muziejus, Alytaus 
kraštotyros  muziejus;  į  Žemaitijos  tarybą  –  Šiaulių  „Aušros”  muziejus,  Žemaičių  dailės 
muziejus.

EKGT kreipėsi į Lietuvos liaudies kultūros centrą ir Vilniaus etninės kultūros centrą dėl 
tarmiškų leidinių pateikimo Lietuvos radijui (raštai 2012-11-30 Nr. S-88, 2012-11-30 Nr. S-
89),  gautas  teigiamas  rezultatas.  EKGT  pirmininkė  skaitė  paskaitas  apie  etnokultūrinio 
ugdymo  programas  ir  rekomendacijos  Vilniaus  etninės  kultūros  centro,  Klaipėdos 
etnokultūros centro, Palangos kultūros centro surengtuose pedagogų seminaruose.

Regioninės tarybos bendradarbiavo su vietos kultūros centrais ir muziejais edukaciniais 
klausimais. 

Bendradarbiavimas su nacionaliniais ir regioniniais parkais
Nacionalinių  ir  regioninių  parkų atstovavimas regioninėse tarybose: savo atstovus 

Dzūkijos  (Dainavos)  taryboje  turi  Dieveniškių  istorinis  regioninis  parkas,  Trakų  istorinis 
nacionalinis parkas, Dzūkijos nacionalinis parkas ir Čepkelių valstybinio gamtinio rezervatas; 
Suvalkijos (Sūduvos) taryboje – Vištyčio regioninis parkas; Žemaitijos taryboje – Žemaitijos 
nacionalinis  parkas,  Kurtuvėnų  ir  Varnių  regioniniai  parkai;  Aukštaitijos  taryboje  – 
Aukštaitijos nacionalinis parkas ir Labanoro regioninis parkas.

Bendradarbiavimas su savivaldybėmis
Savivaldybių atstovavimas regioninėse tarybose: savo atstovus turi visų Lietuvos rajonų 

ir miestų (išskyrus Vilnių) savivaldybės.
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EKGT bendradarbiavo su Kauno r. meru dėl V-osios respublikinės tarmiškos kūrybos 
šventės  (raštas 2012-02-23 Nr. S-15), su Kauno m. meru dėl galimybės nevyriausybinėms 
organizacijoms  gauti  savo  veiklai  Kauno  kultūros  centro  „Tautos  namai“  patalpas  (raštai 
2012-02-02  Nr.  S-8,  2014-05-03  Nr.  S-45),  teikė  siūlymą  savivaldybėms  teikti  tarmes 
puoselėjančius projektus fondams bei numatyti lėšų savivaldybių biudžetuose (raštas  2012-
10-11 Nr. S-67).

Regioninės tarybos dėl Etninės kultūros plėtros valstybinės programos 2010-2014 m. 
įgyvendinimo  bendradarbiavo  su  savivaldybėmis  (ypač  Kauno  r.,  Kėdainių,  Kupiškio, 
Pakruojo, Kalvarijos, Kazlų Rūdos, Jurbarko, Klaipėdos r.).

5.6. BENDRADARBIAVIMAS SU NEVYRIAUSYBINĖMIS ORGANIZACIJOMIS

Nevyriausybinių organizacijų atstovavimas EKGT: savo atstovus į EKGT sudėtį 2009-
2013 m. kadencijai delegavo Lietuvių etninės kultūros draugija (doc. dr. D. Urbanavičienę), 
Lietuvos  kraštotyros  draugija  (prof.  dr.  L.  Klimką),  Lietuvos  meno  kūrėjų  asociacija  (J. 
Rudzinską ir M. Martinaitį, 2012 m. pakeistą A. E. Paslaičiu), Lietuvos ramuvų sąjunga (I. 
Trinkūnienę). 

Nevyriausybinių organizacijų atstovavimas regioninėse tarybose: 

• į  Aukštaitijos  tarybą  savo  atstovus  delegavo Lietuvos  tautodailininkų  sąjungos 
Panevėžio  skyrius, Lietuvos  maironiečių  draugija,  „Žiemgalos“  draugija,  Sėlių  kultūros 
bendrija „Sėla“, Rytų aukštaičių sambūris; 

• į Žemaitijos tarybą savo atstovus delegavo Žemaičių akademija, Žemaičių kultūros 
draugija,  Lietuvos  ūkininkių  draugija,  Lietuvos  tautodailininkų  sąjungos  Šiaulių  skyrius, 
Šilalės kraštiečių draugija; 

• į  Mažosios Lietuvos tarybą savo atstovus delegavo Lietuvininkų bendrija „Mažoji 
Lietuva“, Šilutės kraštotyros draugija, Šilutės H. Zudermano literatūrinės kraštotyros klubas; 

• į  Suvalkijos  (Sūduvos)  tarybą  savo  atstovus  delegavo  Lietuvos  tautodailininkų 
sąjungos  Kauno  bendrija,  Šakių  r.  tautodailininkų  bendrija  „Dailius“,  Lietuvių  etninės 
kultūros draugijos Kauno teritorinis padalinys,  Lietuvai pagražinti  draugijos Šakių skyrius, 
Kalvarijos literatų klubas „Rasa“, Kazlų Rūdos literatų klubas „Versmė“, Marijampoliečių 
draugija,  Sūduvos  krašto  mokslo,  istorijos  ir  kultūros  draugija,  Vilkaviškio  netradicinių 
rankdarbių klubas „Lelija“, Prienų krašto kūrėjų klubas „Gabija“; 

• į  Dzūkijos  (Dainavos)  tarybą  savo  atstovus  delegavo  Dzūkų  kultūros  draugija, 
Lietuvos tautodailininkų sąjungos Dzūkijos skyrius, Lietuvos soroptimisčių sąjungos Alytaus 
skyrius,  Lietuvos  fotomenininkų  sąjunga,  Lietuvių  etninės  kultūros  draugijos  Kauno 
teritorinis padalinys.  

Papildomai  regioninės  tarybos  bendradarbiavo  ir  su  kitomis  nevyriausybinėmis 
organizacijomis, veikiančiomis etnografiniame regione.

EKGT bendradarbiavo su nevyriausybinėmis organizacijomis šiais klausimais:

• teikė išvadą dėl Lietuvių etninės kultūros draugijos ir UPC parengtų Etninės kultūros 
ugdymo  metodinių  rekomendacijų  ikimokyklinio,  priešmokyklinio  ir  pradinio  ugdymo 
pedagogams (raštas 2012-01-31 Nr. S-7);

• teikė Lietuvos kaimo turizmo asociacijai siūlymus dėl tautinio paveldo ir tradicijų 
plėtros  kaimo  turizmo  sodybose,  siūlymus  tobulinti  LKTA  parengtą  klasifikacinių 
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reikalavimų kaimo turizmo sodyboms projektą, EKGT atstovas dalyvavo LKTA suvažiavime 
ir pateikė tyrimą dėl tautinio paveldo kaimo turizmo sodybose.

Žemaitijos  taryba  kartu  su  Šilalės  kraštiečių  draugija  Vilniuje,  Žemaičių  kultūros 
draugijos Šilalės skyriumi Vilniuje surengė tarmėms skirtą popietę.

5.7. TARPTAUTINIS BENDRADARBIAVIMAS

EKGT vyko tarptautinis etnochoreologų seminaras, jo dalyviai su Lietuvos nacionalinės 
UNESCO komisijos atstove aptarė nematerialaus kultūros paveldo globos situaciją Lietuvoje 
ir kitose šalyse. 

Suvalkijos  (Sūduvos)  taryba  rekomendavo  konsultantus  Punsko  (Lenkija)  lietuvių 
Etninės  kultūros  draugijos  įgyvendinamam ES finansuojamam tradicinių  amatų  gaivinimo 
projektui.

EKGT pirmininkė skaitė paskaitą apie etnokultūrinio ugdymo naujoves Kaliningrado 
srities (Rusija) lietuvių kalbos ir etnokultūros mokytojams.
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II. EKGT PADALINIŲ – REGIONINIŲ TARYBŲ – VEIKLA 2012 M.

Aukštaitijos,  Žemaitijos,  Dzūkijos  (Dainavos),  Suvalkijos  (Sūduvos),  Mažosios 
Lietuvos regioninių etninės kultūros globos tarybų pagrindinė paskirtis – padėti EKGT spręsti 
strateginius etninės kultūros globos, plėtros ir politikos klausimus etnografiniuose regionuose 
siekiant  išsaugoti  jų  savitumą,  stiprinti  tautinį  tapatumą  ir  savimonę.  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 veikla tampa vis svarbesnė, nes pastaruoju metu Lietuvoje nebeliko 
kitų  institucijų,  besirūpinančių  visumine etnografinių  regionų globa:  iki  2010 m.  įstatymu 
buvo  įtvirtinta  apskričių  viršininkų  pareiga   rūpintis  visų  į  apskrities  teritoriją  įeinančių 
etnografinių  regionų  etninės  kultūros  problemų  sprendimu  (Etninės  kultūros  valstybinės 
globos  pagrindų  įstatymo  5  str.  2  punkto  4  papunktis),  tačiau,  panaikinus  apskričių 
administracijas, ši nuostata iš įstatymo buvo išbraukta. 

Regioninės  tarybos,  įgyvendindamos  savo  metinius  veiklos  planus,  susidūrė  su  tam 
tikromis  problemomis:  1)  šie  EKGT  padaliniai  neturi  lėšų  savo  veiklai,  dėl  to  ne  visas 
metiniame plane numatytas priemones pavyko įgyvendinti; 2) regioninių tarybų narius sudaro 
atstovai iš įvairiausių regiono vietovių, todėl atvykimui į posėdžius reikia nemažai lėšų, kurių 
labai  trūko  –  ypač  atstovaujantiems  visuomenines  organizacijas;  3)  taip  pat  trūksta  lėšų 
regionines tarybas aptarnaujančių EKGT specialistų komandiruotėms; 4) regioninės tarybos 
siūlymai yra tik rekomendacinio pobūdžio, dėl to ne visuomet savivaldybės, turinčios visišką 
savarankiškumą, į jas atsižvelgia (be to, savivaldybėms nėra deleguota kultūros funkcija). 

Nepakankamas  regioninių  tarybų  veiklos  finansavimas  (kompensacijų  už  patirtas 
išlaidas ir atlygio už savo darbą regioninėje taryboje negauna ne tik eiliniai šių tarybų nariai, 
bet ir pirmininkai) visų pirma kyla iš to, kad EKGT 2012 m. biudžetiniai asignavimai sudarė 
tik 56 % 2008 m. buvusių asignavimų. Be to, nuo 2010 m. kai kurios regioninės tarybos 
(Suvalkijos  ir  Žemaitijos)  neteko  lengvatinėmis  sąlygomis  skirtų  buveinių  apskričių 
administracijose. 

2012 m. Žemaitijos, Dzūkijos (Dainavos), Aukštaitijos ir Suvalkijos (Sūduvos) surengė 
po 4 posėdžius ( 2 iš jų buvo internetiniai), Mažosios Lietuvos – 3 posėdžius. Iš viso buvo 
suorganizuota 19 regioninių tarybų posėdžių (jų protokolų santraukas žr. 7 priede). 2012 m. 
rugsėjo   14  d. Telšiuose  įvyko  bendras  regioninių  tarybų  ir  specialistų  posėdis,  skirtas 
regioninių  tarybų  veiklos  koordinavimo,  perspektyvų  ir  problemų  aptarimui  (protokolo 
santrauką žr. 5 priede).

Regioninės tarybos 2012 metams pasirinko šias pagrindines savo veiklos kryptis:

• Vaikų  ir  jaunimo  etninio  kultūrinio  bei  lokalinio  tapatumo  formavimas 
(Aukštaitija, Dzūkija, Mažoji Lietuva, Suvalkija); 

• Etninės  kultūros  gyvųjų  tradicijų  išsaugojimas  bei  plėtra  (Mažoji  Lietuva, 
Suvalkija, Žemaitija);

• Etninės  kultūros  vertybių  svarbos  suvokimo visuomenėje  stiprinimas  (Dzūkija, 
Mažoji Lietuva, Suvalkija);

• Tradicinių amatų ir verslų, kulinarinio paveldo puoselėjimas ir plėtra (Suvalkija, 
Žemaitija);
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• Tarmių tradicijos sklaida, išsaugojimas bei plėtra regione (Dzūkija, Žemaitija);

• Nematerialaus kultūros paveldo apsaugos stiprinimas regione (Mažoji Lietuva);

• Regiono  savitumo  puoselėjimas,  akcentuojant  lokalinės  tradicijos  globą 
(Aukštaitija);

• Etnoturizmo tyrimas, gaivinimas ir plėtra regione (Dzūkija);

• 2012 metai – muziejų metai, su jais susijusi regiono krašto muziejų, kultūros ir 
bendruomenių  centrų,  amatų  centrų,  kaimo  turizmo  sodybų  etninių  edukacinių  programų 
plėtra (Aukštaitija);

• 2012 metai  – Maironio metai,  su jais  susijęs Tėviškės,  Tėvynės  – pagrindinio 
Maironio kūrybos leitmotyvo – akcentavimas regiono bendruomenių etnokultūrinėje veikloje 
(Aukštaitija).

Toliau  pateikiama  regioninių  tarybų  veiklos  2012  m.  rezultatų  apžvalga  pagal 
bendrajame EKGT veiklos plane numatytas kryptis.

Etninės kultūros plėtros programos įgyvendinimo regionuose skatinimas

Aukštaitijos taryba svarstė Etninės kultūros plėtros programos įgyvendinimo regione 
klausimus per išvažiuojamuosius posėdžius Kaune (vasario 24 d.), Anykščiuose (spalio 4 d.) 
ir Biržuose (lapkričio 23 d.), kurių metu buvo išsamiai susipažinta su Etninės kultūros plėtros 
programų parengimu ir įgyvendinimu Kauno, Anykščių ir Biržų rajonų savivaldybėse. Trijose 
savivaldybėse 2012 m. buvo parengtos naujos Etninės kultūros plėtros programos arba įkurtos 
rajoninės Etninės kultūros globos tarybos:

• Kauno  r.  Etninės  kultūros  plėtros  programa  2012–2016  m.  buvo  sudaryta 
Aukštaitijos  tarybos  narės  J.  Balnytės  iniciatyva,  pritariant  Kauno  r.  savivaldybės 
administracijai;

• Kėdainių  r.  savivaldybė,  bendradarbiaudama  su  Aukštaitijos   taryba,  sudarė  ir 
patvirtino  Etninės  kultūros  plėtros  programą su konkrečiomis  priemonėmis  2013–2015 m. 
(iniciatorius – Aukštaitijos tarybos narys, Kėdainių r. savivaldybės Kultūros ir sporto skyriaus 
vedėjas K. Stadalnykas);

• Sukurta Rokiškio rajono etninės kultūros taryba,  patvirtintas jos veiklos planas, 
priemonės ir šioks toks finansavimas.

EKGT specialistė Aukštaitijos regionui sausio mėn. dalyvavo Kupiškio r. savivaldybės 
Etninės  kultūros plėtros tarybos ataskaitiniame susirinkime,  kuriame buvo aptarti  2012 m. 
pasiekimai  ir  problemos  etnokultūros  srityje,  numatytos  gairės  2013  metams,  taip  pat 
pristatyti rajono įstaigų, organizacijų, kolektyvų etninės veiklos rezultatai, apdovanoti geriausi 
rajono etninės medžiagos pateikėjai,  folkloristai,  tautodailininkai,  pedagogai, išrinkta nauja 
Kupiškio rajono Etninės kultūros plėtros tarybos valdyba. Etninės kultūros plėtros programos 
įgyvendinimo klausimais bendrauta su Kupiškio rajono Kultūros ir švietimo skyriaus vedėju 
Vytautu Knizikevičiumi. EKGT specialistė Aukštaitijos regionui gruodžio mėn. Pakruojo r. 
kultūros  darbuotojams  vedė  seminarą  „Krašto  etninis  paveldas  ir  kultūrinės  savasties 
paieškos“, aptarė Etninės kultūros plėtros programos įgyvendinimo Pakruojo r. problemas.  

Dzūkijos (Dainavos) taryba Etninės kultūros plėtros programos įgyvendinimo regione 
klausimus aptarė kovo 23 d. posėdyje Lazdijuose, kuriame dalyvavo Lazdijų r. savivaldybės 
etninės kultūros plėtros programos įgyvendinimo komisijos nariai ir kiti etnokultūros srities 
darbuotojai.

Mažosios  Lietuvos  taryba skatino  savivaldybes  kurti  Etninės  kultūros  plėtros 
programas,  kuriose  būtų  numatytos  lėšos  etninės  kultūros   projektų  įgyvendinimui.   To 
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rezultatas – Jurbarko savivaldybė atnaujino, o Klaipėdos rajono savivaldybė pradėjo vykdyti  
2012-2014 m. Etninės kultūros plėtros programą. 

Suvalkijos  (Sūduvos)  taryba išsamiai  susipažino  ir  vertino  etninės  kultūros  plėtrą 
Kalvarijos  savivaldybėje,  kurioje  2012  m.  buvo  nuosekliai  įgyvendinama  2011–2014  m. 
Etninės kultūros plėtros programa ir priemonių planas. Juo remiantis, Kalvarijos savivaldybės 
kultūros  centras  2012  m.  įgyvendino  projektą  „Brukų  folkloro  kolektyvo  aprūpinimas 
instrumentais ir rūbais“ pagal Kalvarijos VVG teritorijos vietos plėtros strategiją. Regioninė 
taryba dalyvavo rengiant Kazlų Rūdos savivaldybės 2013–2020 m. strateginės veiklos planą, 
kurio viena iš priemonių – parengti, patvirtinti ir įgyvendinti  savivaldybės etninės kultūros 
plėtros programą. 

Etnokultūrinio ugdymo plėtra

Visos regioninės tarybos EKGT nurodymu iki gegužės mėn. organizavo ikimokyklinių 
įstaigų apklausą dėl etnokultūrinio ugdymo. Spalio ir lapkričio mėn. anketos apibendrintos ir 
perduotos EKGT. Regioninės tarybos prisidėjo lapkričio 20 d. organizuojant EKGT, ŠMM ir 
UPC  nuotolinę  vaizdo  konferenciją  „Etninės  kultūros  mokymo  priemonių  elektroninio 
katalogo pristatymas“.

Etninės  kultūros  ugdymo  klausimai  svarstyti  Aukštaitijos  tarybos išvažiuojamajame 
posėdyje  Kaune  (vasario   24  d.).  Atkreiptas  dėmesys,  kad  etninis  ugdymas  Kauno  r. 
savivaldybėje  yra  prioritetinis,  etninį  ugdymą prioritetu yra  pasirinkusi ir  Kėdainių rajono 
savivaldybė.  Aptardama  etninį  ugdymą  regione,  regioninė  taryba  išskyrė  šias  pagrindines 
problemas: 1) labai trūksta specialistų formaliajam ir neformaliajam etniniam ugdymui;  2) 
trūkstant specialistų, ugdymo įstaigose nepasitelkiami etninės kultūros subjektai – pateikėjai, 
amatininkai,  tautodailininkai  ir  kt.;  3)  per  mažai  yra  vaikams  patrauklių  etninio  ugdymo 
formų – etnostovyklų, konkursų, žaidynių, akcijų, animacijos, vaizdo klipų ir pan.; 4) ugdymo 
įstaigose  veikiantiems  aukšto  meninio  lygio  vaikų  folkloro  kolektyvams  nesuteikiamos 
kategorijos.  Regiono  taryba,  siekdama  kuo  plačiau  skleisti  gerąją  etninio  ugdymo  patirtį, 
nusprendė  atrinkti  šias  Aukštaitijos  regiono  ugdymo  įstaigas  kaip  sektinus  pavyzdžius  – 
Šepetos A. Adamkienės pagrindinę mokyklą ir Salamiesčio pagrindinę mokyklą (Kupiškio r.), 
Domeikavos gimnaziją (Kauno r.), Utenos  l/d „Želmenėlis“. Regiono taryba nutarė, kad šiose 
įstaigose  gali  būti  pradėtas  ŠMM  patvirtinų  etninio  ugdymo  programų  įgyvendinimo 
eksperimentas. 

Spalio  4  d.  išvažiuojamajame  posėdyje  Anykščiuose  Aukštaitijos  taryba  taip  pat 
nagrinėjo  etninio  ugdymo  problemas.  Šiame  posėdyje  pabrėžta,  kad  nuolat  mažėjant 
poreikiui, nebus kam įgyvendinti ŠMM patvirtintų pagrindinio ir vidurinio ugdymo Etninio 
kultūros bendrųjų programų. Dėl šios problemos Aukštaitijos taryba spalio 16 d. kreipėsi į 
ŠMM  dėl  lituanistinių  ir  etnologinių  studijų  subsidijavimo,  pasiūlė  LEU,  VDU  bei  KU 
organizuoti  etninės kultūros ugdymo kursus pagrindinių ir vidurinių mokyklų mokytojams, 
kad šie įgytų  reikiamas kompetencijas,  reikalingas  įgyvendant  Etninės  kultūros  bendrąsias 
programas.  Taip  pat  kreiptasi  į  EKGT su  pasiūlymu  inicijuoti  LR  Seime  tarptautinę 
konferenciją, skirtą baltų kultūros tęstinumui XXI amžiuje aptarti. 

EKGT specialistė  Aukštaitijos  regionui  balandžio  24 d.  surengė seminarą  Panevėžio 
miesto ikimokyklinio ugdymo specialistams apie ankstyvąjį etninį ugdymą; lapkričio 21 d. 
dalyvavo vaizdo konferencijoje „Kartų mokymasis kartu“, kur buvo svarstomas Neformaliojo 
suaugusiųjų  švietimo  įstatymas.  Balandžio  mėn.  regiono  specialistė  teikė  konsultacijas 
Panevėžio kolegijai dėl Neformaliojo ugdymo pedagogų programos rengimo.

Mažosios  Lietuvos  tarybos nariai  aktyviai  dalyvavo  ruošiant  edukacines  programas. 
Pagėgių kultūros centre, regioninės tarybos narės A. Mikšienės iniciatyva, vyko edukacinės 
pamokos.  Regioninės  tarybos  narės  R.  Tarvydienės  inicityva,  Šilutės  kultūros  ir  pramogų 
centre ištisus metus vyko edukaciniai užsiėmimai „Iš kartos į kartą“, Šilutės muziejus paruošė 
programą „Senosios muitinės  Klaipėdos krašto pasienyje“,  Kintų Vydūno kultūros  centras 
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paruošė  programą  „Kuršmarių  vėtrungė-vėlukas“.  EKGT specialistės  Mažosios  Lietuvos 
regionui  iniciatyva,  Šilutės  folkloro  ansamblis  ištisus  metus  vedė  užsiėmimus  „Taip 
linksminosi  mūsų  senoliai“.  Regioninės  tarybos  narės  L.  Kerpienės  iniciatyva,  Klaipėdos 
rajono  Dovilų  etnokultūros  centras  organizavo  stovyklą  „Lietuvininko  sodyboje“  Kisinių 
kaime. 

Suvalkijos (Sūduvos) tarybos nariai  aktyviai  dalyvavo ir teikė siūlymus bei pastabas 
ruošiant edukacinius  užsiėmimus įvairiose regiono įstaigose: rengiant atvirosios paprotinės 
dailės ir tradicinių amatų pamokas Kauno „Saulutės” galerijoje ir Tautinės kultūros centre, 
Prienų,  Zanavykų  krašto  muziejuose,  Vilkaviškio  ir  Marijampolės  kultūros  centruose; 
organizuojant  teorinius  praktinius  kalviškosios  kryždirbystės  ir  tradicinės  puodininkystės 
seminarus amatininkams, kultūros specialistams ir pedagogams Zyplių dvare, Marijampolės 
kraštotyros muziejuje, Užvenčio malūne; rengiant Sūduvos krašto folkloro festivalį  „Žalias 
ąžuolėli“,  regiono  savitumą  puoselėjančias  edukacines  programas  „Krikštynos“, 
„Mergvakaris“  ir  „Suvalkietiška veseilia“ bei kulinarinį  paveldą populiarinančią edukacinę 
programą  „Keptuvėj  čirška,  burnoj  tirpsta“  J.Basanavičiaus  gimtinėje  muziejuje.  Regiono 
tarybos  nariams  inicijuojant,  Zyplių  dvare  vyko  rajoninė  jaunimo  stovykla  „Mokomės 
bendrauti ir bendradarbiauti“, kurios metu jaunimas mokėsi įvairių tautodailės darbų su Šakių 
tautodailininkais (dalyvavo katalikiško jaunimo stovykla iš Šventežerio, apie Zanavykų kraštą 
ir Zyplių dvarą  filmus kūrė jaunieji filmo kūrėjai iš Kauno). 

 Regioninės  tarybos  narės  R.  Vasaitienės  iniciatyva,  Šakių  „Varpo“  vid.  mokykloje 
moksleiviams  organizuota  etnokultūros  viktorina  „Senolių  pramintu  taku“  bei  tradicines 
velykaičių  marginimo  pamokos.  Regiono  tarybos  narei  A.  Razmislavičienei  inicijuojant, 
Prienų muziejaus darbuotojai įgyvendino rajono meno mokyklų projektą „Savojo tapatumo 
beieškant“, kurio metu vyko moksleivių kūrybinių darbų parodos ir kiti renginiai, muziejus 
tęsė ilgalaikes etninės kultūros gyvosios sklaidos mokomąsias programas. 

Žemaitijos  taryba teikė  konsultacijas  Žemaitijos  tarybos  narei,  Telšių  jaunimo 
etnoklubo  „Čiučiuruks“  vadovei  Ritai  Macijauskienei,  kuri  ketvirtus  metus  organizavo 
etnokultūrinio  ugdymo  stovyklą  „Kumykštielis”,  kurioje  vaikai  tyrinėjo  lietuvių,  žemaičių 
folklorą ir amatus, mokėsi pažinti gyvą tradiciją, ją interpretuoti ir vadovaujantis šia patirtimi 
įdomiai  gyventi  (stovykloje  dalyvavo  ir  tradicinių  amatų  vaikus  mokė  EKGT specialistė 
Žemaitijos  regionui).  Regioninės  tarybos  iniciatyva,  LR  Kultūros  ministerijos  kultūros 
rėmimo  fondui  buvo  pateiktas  Telšių  jaunimo  etno  klubo  „Čiučiuruks“ projektas 
„Etnokultūrinio  ugdymo  kūrybinės  dirbtuvės  „Kumykštielis  –  2013“  (skirta  10.000  litų), 
Žemaitijos taryba yra įsipareigojusi tarpininkauti  vykdant šio projekto įgyvendinimą.

Etninės kultūros gyvosios tradicijos tęstinumo skatinimas
1. Tarmių gyvosios tradicijos tęstinumo globa

Puoselėjant  regioninį  savitumą,  daug  dėmesio  tarmėms  skyrė  Aukštaitijos  taryba. 
Sudarytas  2013  Tarmių  metams  skirtų  renginių  gidas,  atrinkti  svarbiausi  regione  tarmių 
puoselėjimui skirti renginiai. Skelbiant 2013-uosius metus Tarmių metais, ypač daug prisidėjo 
Rytų aukštaičių sambūris ir jo vadovas, regioninės tarybos narys Algirdas Svidinskas.

Dzūkijos  tarybos iniciatyva,  regiono  savivaldybės  ir  su  etnokultūros  sritimi  susiję 
žmonės buvo skatinami ir informuojami apie tarmes puoselėjančių projektų teikimo fondams 
bei  lėšų  numatymo  savivaldybių  biudžetuose  galimybes.  Tarmių  puoselėjimo  bei  etninių 
tradicijų  tęstinumo  tema  kalbėta  ir  rašyta  regiono  žiniasklaidoje,  kalbėta  įvairiuose 
renginiuose  (skaityti  7  pranešimai,  parengti  5  straipsniai,  dalyvauta  radijo  laidose  –  6 
interviu).

Kaip  pateikti  visuomenei  lietuvininkų  tarmę,  kurios  gyvoji  tradicija  jau  nutrūkusi, 
diskutuota  Mažosios  Lietuvos  tarybos posėdyje  spalio  25  d.  Rusnėje.  Regioninė  taryba 
įsipareigojo  bendradarbiauti  su  KU,  ŠMM,  Lietuvos  mokslo  taryba,  Valstybine  lietuvių 
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kalbos komisija, KM vykdant Tarmių metų  priemonių plano 25 ir 26 punktus. Regioninė 
taryba  skatino  švietimo  įstaigas  įsijungti  į  renginių  organizavimą,  edukacinių  programų 
ruošimą atskleidžiant vietos tarmės ypatumus. Bendradarbiaujant su regionine taryba, Šilutės 
savivaldybė  inicijavo  filmo  „Vėliju  jums  gera  giliukį,  didelį  stukį“  (režisierė  D. 
Babaliauskienė) sukūrimą. 

Vadovaudamiesi  Žemaitijos  tarybos posėdžio  nutarimu,  kuriuo  2011–2013  metai 
skelbiami Žemaitijos regiono Tarmių metais, Telšių r. savivaldybės švietimo skyrius ir Telšių 
r.  savivaldybės  kultūros  centras  organizavo  Telšių  rajono  mokinių  Žemaitiškos  kūrybos 
konkursą,  kurio  nugalėtojams  Žemaitijos  tarybos  nariai  A.  Dacius  ir  R.  Macijauskienė 
(dalyvavę atrankos komisijoje) įsteigė prizus. Regioninės tarybos iniciatyva, Kultūros rėmimo 
fondui buvo pateiktas  Žemaičių kultūros draugijos projektas dėl leidinio „Žemaičių kalba ir 
rašyba“ (skirta 15.000 lt), Žemaitijos taryba tarpininkauja įgyvendinant šį projektą. Kovo 2 d. 
Žemaitijos  taryba  kartu  su  kraštiečių  draugija  Vilniuje,  Regioninių  kultūrinių  iniciatyvų 
centru,  Žemaičių  kultūros  draugijos  Šilalės  skyriumi,  Klaipėdos  ir  Šiaulių  universitetais, 
Lietuvių literatūros ir tautosakos institutu surengė Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejuje 
Vilniuje  vaizdo,  garso  ir  minties  popietę  „Žemaičių  šnektos  kasdienybėje  ir  meninėje 
saviraiškoje“:  buvo  pristatomi  naujausi  leidiniai  („Kur  milžinā  siedieji“ ir  „Žemaičiai. 
Gyvenimai  ir  šventės“),  pasisakė   Žemaitijos  tarybos  narys,  doc.  dr.  Juozas  Pabrėža. 
Regioninė taryba tarpininkavo išleidžiant  knygą „Žemaičių kultūros savastys. Nuo Vilniaus 
kalvų prie  Baublio  slenksčio“,  skirtą  Muziejų  (2012)  ir  Tarmių  (2013) metams  (leidinyje 
aprašoma  paskutinių  dviejų  dešimtmečių  Žemaitijos  kultūros  situacija,  siekiama  nustatyti 
esamas regioninės kultūros saviraiškos formas).

2. Kitų reiškinių gyvosios tradicijos globa
Dzūkijos (Dainavos) taryba toliau tęsė veiklos koordinavimą ir bendradarbiavimą su 

Varėnos tradicinių šokių klubu: buvo surengta II  tradicinių šokių ir muzikavimo stovykla, 
suorganizuota  10  tradicinių  šokių  vakaronių  jaunimui.  Siekdama  kryždirbystės  tradicijų 
puoselėjimo,  Dzūkijos (Dainavos) taryba įteikė padėką Margionių kaimo bendruomenei už 
puikią iniciatyvą atstatant kaimo kryžių. 

Mažosios Lietuvos taryba  siekia, kad regione kaip alternatyva Kaziuko mugėms taptų 
šv. Martyno jomarkai, jomarkėliai: jie 2012 m. vyko Pagėgių, Šilutės, Klaipėdos miestuose. 
Regioninei  tarybai  skatinant,  Klaipėdos,  Šilutės,  Pagėgių,  Smalininkų  etnokultūros  centrai 
Užgavėnių  metu  organizavo  regionui  būdingą  Šiupinio  šventę.  Regioninės  tarybos  nariai 
dalyvavo ir inicijavo įvairius renginius, projektus, kuriuose atsispindėjo Mažosios Lietuvos 
tradicijos,  istoriniai  įvykiai,  kraštui  nusipelniusių  žmonių  pagerbimas,  tradiciniai  amatai  ir 
kulinarinis paveldas. 

Suvalkijos  (Sūduvos)  tarybai talkinant,  Kalvarijos  savivaldybės  viešoji  biblioteka 
birželio 13 dieną surengė konferenciją „Kalvarijos krašto kultūros bei istorijos puoselėjimas ir 
sklaida“  (joje  regioninės  tarybos  pirmininkas  Z.  Kalesinskas  skaitė  pranešimą  „Etninės 
kultūros puoselėjimas ir sklaida Sūduvos regione“, regioninės tarybos narė A. Jankeliūnienė – 
„Kalvarijos krašto kultūros bei istorijos puoselėjimas ir sklaida“). Regioninės tarybos nariams 
konsultuojant, Kazlų Rūdos kultūros centras drauge su krašto bendruomenėmis įgyvendino 
ilgalaikį projektą „Kazlų Rūdos krašto tradicijų, kulinarinio ir etninio paveldo išsaugojimas ir 
puoselėjimas“  (su  krašto  bendruomenėmis  surengtos  7  tradicinių  patiekalų  pamokos-
vakaronės).  

Tradicinių amatų ir verslų išsaugojimas bei populiarinimas

Aukštaitijos taryba rugsėjo 13 d. vykusiame internetiniame posėdyje patvirtino Širvintų 
r. savivaldybės prašymą teikti Širvintų rajono kulinarijos paveldo puoselėtojų (duonos kepėjų) 
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Gintaro  ir  Editos  Ruzgių  kandidatūras  ŽŪM skelbto  Sėkmingiausio  tradicinio  amatininko 
konkurso nominacijai.   

Dzūkijos (Dainavos) taryba liepos 18 d. pritarė Trakų r. savivaldybės administracijos 
teiktam  projektiniam  pasiūlymui  dėl  tradicinių  amatų  centro  steigimo  Trakuose  (pažyma 
pateikta ŽŪM Kaimo plėtros departamento Tautinio paveldo ir  mokymo skyriui).  Rugsėjo 
mėn.  regioninė  taryba  kaip  sėkmingiausiai  dirbantį  tradicinį  amatininką  rekomendavo 
premijuoti A. Lampickienę (siūlymas pateiktas VĮ Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų 
rinkos reguliavimo agentūrai).

Suvalkijos  (Sūduvos)  tarybai inicijuojant  ir  dalyvaujant,  krašto  muziejuose, 
savivaldybių  kultūros  centruose  rengtos  metodinės,  žanrinės  tradicinių  amatų  (tradicinės 
puodininkystės,  kalviškosios  kryždirbystės,  tradicinių  baldų  puošybos,  tekstilės:  juostų, 
tautinio kostiumo, delmonų) parodos ir jų pristatymai.  Regioninė taryba nuolat konsultavo 
besirengiančius sertifikuoti savo dirbinius krašto amatininkus, talkino surengiant kraštotyrinę 
ekspediciją,  kurios  metu  rinkta  medžiaga  apie  Kalvarijos  krašto  senuosius  amatininkus 
(duomenys  apibendrinti  leidiniuose  „Kalvarijos  krašto  senieji  amatai  ir  amatininkai“, 
„Kalvarijos  krašto  kūrėjai:  Saulius  Lisauskas“,  „Kalvarijos  krašto kūrėjai:  tautodailininkas 
Antanas  Lastauskas“).  Regioninės  tarybos  narė  A.  Papievienė  kuravo  pradėtą  steigti 
Gelgaudiškio dvaro amatų centrą. 

Žemaitijos  tarybos iniciatyva,  Kultūros  rėmimo  fondui  buvo  pateiktas  Telšių  r. 
savivaldybės kultūros centro projektas „Respublikinis kryždirbių sambūris, skirtas žemaičių 
krikšto 600 metų jubiliejui“ (skirta 20.000 lt), prie kurio įgyvendinimo prisideda ir Žemaitijos 
taryba. Regioninė taryba tarpininkavo organizuojant Žemaitijos regiono tautodailės plenerą-
stovyklą Plokštinės kaime (Plungės r.) liepos 10–13 d., padėjo Telšių r. savivaldybės kultūros 
centrui  organizuoti   tarptautinį  plenerą  „Menų ekspresas:  Saint-Egreve  –  Telšiai“,  vykusį 
Telšiuose rugsėjo 9–16 d. 

Etninės kultūros sklaida regiono žiniasklaidoje

Į  išvažiuojamuosius  Aukštaitijos  tarybos posėdžius  buvo  kviečiami  rajonų 
žiniasklaidos atstovai, duota interviu Biržų krašto televizijai „Rygveda“. Posėdžiuose svarstyti 
klausimai  visuomenei  pristatyti  portale  www.alkas.lt.  Lapkričio  23  d.  regioninės  tarybos 
posėdyje buvo aptartas etninės kultūros sklaidos regione klausimas iškeliant problemą, kad 
etninės kultūros puoselėjimo srityje dirbančių žmonių geros iniciatyvos dažnai žiniasklaidos 
nepasiekia  dėl  netinkamo informacijos  pateikimo.  Tai ypač  aktualu dėl to,  kad regioninės 
tarybos  nariai  yra  etninės  kultūros  klausimų  sklaidos  iniciatoriai  savo  savivaldybių 
žiniasklaidos priemonėse. Ypatingai daug dėmesio etninės kultūros sklaidai skiria regioninės 
tarybos  narys,  internetinio  portalo  www.alkas.lt redaktorius  J.  Vaiškūnas,  kuris  aktyviai 
prisidėjo Vilniuje rengiant EKGT ir KM  konferenciją „Etninė kultūra masinėse informavimo 
priemonėse“ (2012-11-27). 

Dzūkijos (Dainavos) taryba, komunikuodama su saugomų teritorijų direkcijomis, rengė 
informaciją  tinklapiui  www.vstt.lt (paskelbta  53  pranešimai  apie  lietuvių  tradicines  ir 
kalendorines šventes, papročius, kultūros paveldą). 

Mažosios Lietuvos tarybos  iniciatyvos dėka, LTV laidos „Geras ūpas“ scenografijoje 
šalia  keturių regionų rodyklių, atsirado penktoji – Mažosios Lietuvos.  Pasiūlius regioninei 
tarybai, laikraštis „Šilutės naujienos“ kartu su Šilutės savivaldybe jau 9-ą kartą organizavo 
geriausių  metų  renginių  konkursą  „Atverkime  dvasios  turtų  skrynią“.  Regioninės  tarybos 
nariai ir EKGT specialistė Mažajai Lietuvai R. Jokubaitytė aktyviai dalyvavo laidose ar teikė 
informaciją etnokultūrine tematika regioninės žiniasklaidos priemonėms: regioninei televizijai 
BALTICUM,  radijui  LALŪNA,  rajoniniams  laikraščiams  („Banga“,  „Šilokarčema“, 
„Pamarys“,  „Šilutės naujienos“,  „Šviesa“,  „Klaipėda“,  „Vakarų ekspresas“),  internetiniams 
leidiniams (siluteszinios.lt, silutiskis.lt, tauragiskis.lt, jurbarkiskis.lt). 
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Suvalkijos (Sūduvos) tarybos posėdžiai ir regiono etnokultūrinės aktualijos pristatytos 
Marijampolės  regioninėje  televizijoje,  regioniniuose  dienraščiuose,  krašto  savivaldybių  ir 
visuomeniniuose internetiniuose tinklapiuose (pvz., laikraščio „Respublika“ priede „Žalgiris“ 
publikuotas  interviu  su  regioninės  tarybos  nariu  K.Subačiumi  „Tikiu  lietuviškų  genų 
stiprybe“, kuriame kalbama apie etninės kultūros reikšmę globaliame pasaulyje). 

Žemaitijos  tarybos nariai  savo  savivaldybėse  skleidė  informaciją   apie   Žemaitijos 
regiono tradicinės kultūros vertybes.

Etninės kultūros būklės etnografiniuose regionuose stebėsena

Aukštaitijos  taryba sėkmingai  tęsė  regiono  etninės  kultūros  renginių  stebėseną. 
Atkreiptas dėmesys į lokalinių tradicijų gyvybingumo palaikymą rengiant etninio pobūdžio 
renginius  vietos  bendruomenėse  (pavyzdžiui,  sutartinės  puoselėtos  akcentuojant  vietos 
tradiciją Biržų,  Kupiškio, Rokiškio, Zarasų r.).  Regiono taryba pastebėjo, kad Aukštaitijos 
regiono savivaldybėse nusistovėjo tradiciniai renginiai, kurie reprezentuoja kraštą: „Bėk bėk, 
žirgeli“  šventė  Anykščiuose,  varžytuvės  „Aukštaitijos  armonika“  Biržuose,   Sekminės 
Meironyse  (Ignalinos  r.),  Joninės  Jonavoje ir  Kernavėje,  Tarmių  festivalis  Raudondvaryje 
(Kauno r.), kulinarijos paveldo ir amatų šventės Panevėžio ir Utenos rajonuose, Sartų žirgų 
lenktynės,  tradiciniai  folkloro  festivaliai  Pasvalyje,  Rokiškyje,  Zarasuose,  Kupiškyje.  Per 
pastaruosius  metus  susiformavo  ir  nauji,  tačiau  gyventojų  labai  pamėgti  renginiai:  Baltų 
vienybės  diena Kupiškyje,  Joniškyje ir Pakruojyje,  Jorė Kulionyse (Molėtų r.),  Peterburgo 
armonikų šventė Utenoje, tradicinio muzikavimo stovykla Visagine, sutartinių festivalis „Sesė 
sodų sodina“ Kauno rajone.  Spalio 4 d.  regioninės  tarybos  posėdyje  atkreiptas  dėmesys  į 
renginių kokybę. 

Išvažiuojamuose  regioninės  tarybos  posėdžiuose  Kaune,  Anykščiuose,  Biržuose 
susipažinta su gražiausiomis šiuose kraštuose puoselėjamomis tradicijomis ir etninės kultūros 
židiniais:  muziejais,  edukacinėmis  programomis,  folkloro  kolektyvais.  EKGT  specialistė 
Aukštaitijos regionui gilinosi į Kupiškio krašto įstaigų veiklą, puoselėjančią vietos tradicijas, 
lankėsi tradiciniuose Panevėžio r. bendruomenių renginiuose.

Analizuojant regiono etnokultūros sklaidą žiniasklaidoje, prieita išvados, kad tam daug 
dėmesio  skiria  įvairios  regioninės  televizijos  (Aukštaitijos,  Kupiškio,  Biržų  „Rygveda“, 
Kėdainių  „Knypava“),  kultūros  žurnalai  (Pasvalio  „Šiaurietiški  atsivėrimai“),  Anykščių 
„Anykšta“,  Utenos  „Indraja“,  Ukmergės  „Deltuva“,  Žiemgalos  leidyklos  „Žiemgala“, 
Aukštaitijos  nacionalinio  ir  Labanoro  regioninio  parko  „Ladakalnis“).  Tarmiškus  tekstus 
skelbia pora laikraščių („Kupiškėnų mintys“ ir „Utenos diena“) ir Rytų aukštaičių sambūrio 
internetinis  portalas  www.zaliazole.lt.  InfoTV  kanalas  sausio-birželio  mėn.  transliavo 
Aukštaitijos televizijos ir EKGT specialistės Aukštaitijos regionui paruoštas laidas „Etnos“. 

Mažosios Lietuvos taryba pateikė duomenis apie folkloro festivalius  (Šilgalių  kaime 
„Gandrai,  gandrai  ga-ga-ga“,  Juodkrantėje  „Pūsk,  vėjuži“,  Klaipėdoje  „Parbėg  laivelis“, 
Nidoje „Tek saulužė ant maračių“, Doviluose „Užaugau Lietuvoj“, Kintuose ir Drevernoje 
„Ant  marių  krantelio“),  vykusias  konferencijas  (KU  „Baltų  kalbos  ir  kultūra“,  Pagėgių 
kultūros centro „Senieji Pagėgių krašto amatai“), seminarus (Klaipėdos etnokultūros centro, 
Pagėgių kultūros centro), ekspedicijas, išleistas knygas. Regiono taryba atkreipė dėmesį į tai, 
kad regione vis aktyviau į etninės kultūros puoselėjimą įsijungia bendruomenės, kurios rodo 
iniciatyvą  organizuojant  šventes  (ypač  Doviluose,  Rusnėje).  Pavieniai  asmenys,  draugijos, 
bendruomenės  ėmėsi  spręsti  nykstančių  ir  apleistų  senųjų  evangelikų  liuteronų  kapinių 
poblemą.

Suvalkijos (Sūduvos) taryba surinko duomenis apie naujų edukacijos centrų steigimą 
(sūrių  gamybos  Ritiniuose),  tradicines  šventes  (sūrių  gamybos  šventė  Ritiniuose,  krašto 
muzikantų,  pasakorių  ir  dainininkų  šventė  Kazlų  Rūdoje,  liaudies  muzikantų  šventė 
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„Gelgaudiškio armonika“, folkloro renginys „Sudargo piliakalnių atsidūsėjimai“), tradicinių 
amatų  gaivinimo  programas  (Plokščiuose,  Zyplių  dvare,  Šakių  „Varpo“  vidurinėje 
mokykloje), ekspedicijas, stovyklas, išleistus leidinius,  paveldo fiksavimo darbus.

Žemaitijos  taryba pateikė  duomenis  apie  išleistus  leidinius,  renginius,  muziejų  ir 
Klaipėdos miesto Etnokultūros centro veiklą. 

Lietuvos administracinės reformos galimų modelių svarstymas

Visos regioninės tarybos svarstė EKGT pasiūlytus Lietuvos administracinės reformos 
modelius, grindžiamus etnografinių regionų apytikslių ribų išsaugojimu: Dzūkijos (Dainavos) 
regioninė taryba pritarė vasario mėn. pabaigoje pasiūlytam 2-ajam modeliui (žr. 8 priedą), 
Mažosios Lietuvos, Aukštaitijos, Suvalkijos (Sūduvos) ir Žemaitijos tarybos – kovo mėnesį 
aptartam C modelio 1-ajam variantui (žr. 10 priedą).

Žemaitijos  tarybai  inicijavus,  kartu  su  Žemaičių  kultūros  draugija  ir  EKGT Seimo 
Europos informacijos  centre   kovo 2 d.  buvo surengta  diskusija  „Lietuvos  administracinė 
reforma“.

Visų  regioninių  tarybų  atstovai  dalyvavo  2012-03-24  Kaune  Vytauto  Didižiojo 
universitete  EKGT  iniciatyva  surengtoje  Lietuvos  nevyriausybinių  organizacijų 
konferencijoje „Lietuvos teritorinės administracinės reformos problemos ir lūkesčiai“.

Visos regioninės tarybos gruodžio mėn. svarstė Aplinkos miniterijos pasiūlytą idėją prie 
Lietuvos pagrindinių magistralių pažymėti etnografinius regionus ir šiam siūlymui pritarė. 

Kita regioninių tarybų veikla

Gruodžio  14  d.  Aukštaitijos  taryba kreipėsi  į  KM  dėl  naujai  sudaromos  Lietuvos 
kultūros  tarybos,  pasiūlė  tarp  Kultūros  rėmimo  fondo  finansuojamų  sričių  išskirti  etninę 
kultūrą (arba etninį paveldą) vietoj mėgėjų meno, tautodailės, muziejų ar paveldo sričių, taip 
pat pasiūlė atkuriant kultūros tarybas regionuose remtis jau esamomis regioninėmis etninės 
kultūros  globos  tarybomis,  nes  jos,  gyvuodamos  nuo  2003  m.,  yra  sukaupusios  nemažą 
kultūrinės veiklos stebėsenos regionuose patirtį. EKGT specialistė Aukštaitijos regionui per 
2012  m.  įvairiais  etninės  kultūros  klausimais  suteikė  34  konsultacijas  regiono  kultūros, 
švietimo įstaigoms, amatininkams, verslininkams, tautodailininkams, kaimo turizmo sodybų 
verslininkams,  folkloro  kolektyvams,  savivaldybių  administracijoms,  turizmo  informacijos 
centrams;  skaitė  10 paskaitų Aukštaitijos savišvietos akademijoje ir  6 paskaitas  Panevėžio 
miesto ir rajono švietimo ir kultūros įstaigose. 

Dzūkijos (Dainavos) taryba teikė konsultacijas krašto amatininkams, tautodailininkams, 
folkloro  kolektyvams,  kultūros  darbuotojams,  pedagogams  ir  kitiems  suinteresuotiems 
asmenims  įvairiais  klausimais:  tradicinių  amatų  ir  tautodailės,  etninės  kultūros  muzikinės 
raiškos  ir  repertuaro,  jaunimo  etnokultūrinio  ugdymo,  tautinio  paveldo  produkto 
propagavimo,  vietos  tradicijų  stiprinimo  rengiant  edukacinius  projektus  ir  etnokultūrinius 
renginius klausimais (suteikta 71 konsultacija).

Mažosios Lietuvos  taryba spalio 25 d. posėdyje Rusnėje svarstė tradicijų puoselėjimo 
kaimo  turizmo  sodybose  klausimą,  lankėsi  kaimo  turizmo  sodybose.  Regioninė  taryba 
konsultavo bendruomenes etnokultūros klausimais, ruošė rekomendacijas projektams.

Suvalkijos  (Sūduvos)  tarybos  nariai  tęsė  ilgalaikį  bendradarbiavimą  su  Punsko 
(Lenkija)  krašto  etninės  kultūros  puoselėtojais  –  dalyvavo  konferencijose,  rengė  parodas 
Punske,  eksponavo  Punsko  krašto  amatininkų  dirbinius  Marijampolės  kultūros  centre. 
Regioninė  taryba  glaudžiai  bendradarbiavo  su  krašto  savivaldybėmis,  muziejais, 
Marijampolės kolegija,  VDU Etnologijos ir folkloristikos katedra,  Kauno tautinės kultūros 
centru,  tautodailininkų  sąjunga  ir  bendrijomis,  regiono  bendruomenių  Vietos  veiklos 
grupėmis.
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III. EKGT BIUDŽETINIAI ASIGNAVIMAI 2012 M. IR JŲ PANAUDOJIMAS

Etninės  kultūros  globos  tarybos  veiklos  tikslai  ir  uždaviniai  įgyvendinami  vykdant 
valstybės biudžeto programą „Etninės kultūros valstybinė globa“. 

Šiai programai vykdyti  2012 metų pradžioje EKGT išlaidų sąmatoje patvirtinta  355,0 
tūkst.  Lt asignavimų,  iš  jų  darbo  užmokesčiui  –  220,0  tūkst.  Lt,  socialinio  draudimo 
įmokoms – 68,2 tūkst. Lt, kitoms išlaidoms – 66,8 tūkst. Lt. Materialiojo ir nematerialiojo 
turto  įsigijimui  lėšų  neskirta.  2012  m.  eigoje  buvo  tikslinta  išlaidų  sąmata:  iš  socialinio 
draudimo įmokų straipsnio perkelta į išlaidų straipsnius 0,1 tūkst. Lt.

Išlaidų pasiskirstymas 2012 m. gruodžio 31 d. pagal išlaidų straipsnius

EN Straipsnio
pavadinimas

Sąmata
tūkst. Lt

Panaudota
tūkst. Lt

Nepanaudota 
tūkst. Lt

Įvykdyta
proc.

1 Darbo užmokestis 220,0 220,0 100
2 Socialinio draudimo įmokos 68,1 68,1 100
3 Ryšių paslaugos 6,4 6,4 100
4 Spaudos prenumerata 0,9 0,9 100
5 Prekės 3,5 3,5 100
6 Komandiruotės 1,0 1,0 100
7 Ilgalaikio turto (patalpų) 

nuoma 
28,4 28,4 100

8 Kvalifikacijos kėlimas 0,8 0,8 100
9 Komunalinės paslaugos 10,1 10,1  100
10 Kitos paslaugos 15,5 15,5 100
11 Darbdavių socialinė parama 0,3 0,3 100
12 Ilgalaikis turtas 0,0 0,0 100

Iš viso: 355,0 355,0 100,0

Per visus išlaidų ekonominės klasifikacijos straipsnius liko nepanaudota 15,66 Lt. 2012 
m. gruodžio 31 d. biudžetinių lėšų likutis – 0,00 Lt.

2012 m. sausio 1d. nebiudžetinės sąskaitos lėšų likutis – 1109,83 Lt. Paramos iš kitų 
šaltinių 2012 m. gauta 451,97 Lt (tai VMI pervesti 2% nuo sumokėto GPM ). Per 2012 m. iš 
kitų  finansavimo  šaltinių  buvo  nupirkta:  ilgalaikis  turtas  (programinė  įranga  ir  atnaujinta 
antivirusinė licenzija) – 941,57 Lt, kitos išlaidos – 94,71 Lt. 2012 m. gruodžio 31 d. lėšų 
likutis iš kitų šaltinių  – 525,52 Lt. 

2012 m. vykdant valstybės biudžeto programą Etninės kultūros valstybinė globa, lėšos 
panaudotos  pagal  paskirtį.  EKGT 2012 m. valstybės  biudžeto  vykdymo ataskaitų  rinkinys 
pateiktas Lietuvos Respublikos finansų ministerijai.

Lėšų trūkumas yra svarbiausia EKGT veiklą ribojanti problema – EKGT 2012 m. 
biudžetiniai asignavimai siekė tik 56,3 % lyginant su 2008 m. (2008 m. buvo skirta 630 tūkst. 
Lt, 2010-2011 m. – tik po 315 tūkst. Lt, 2012m. – 355 tūkst. Lt). Buvo ženkliai apsunkintas 
EKGT funkcionavimas, nes:

• Iki  minimumo  sumažintos  galimybės  vykdyti  ekspertinę  funkciją,  kadangi  
nepakanka lėšų ekspertinei veiklai 

EKGT  nutarimai  gali  būti  priimami  tik  per  posėdžius,  tačiau  2012  m.  EKGT  nariams 
minimaliausiais  įkainiais  buvo  apmokėta  tik  už  8  posėdžius  iš  10  posėdžių.  Regioninės 
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tarybos taip pat negavo jokio finansavimo savo posėdžiams, nors privalėtų surengti ne mažiau 
kaip  po  4  posėdžius  per  metus.  Jokio  atlygio  už  savo  darbą  negavo  regioninių  tarybų 
pirmininkai, nors atlieka labai svarbias funkcijas – vadovavo regioninei tarybai, organizavo 
jos darbą ir atsakė už jos veiklą. Neliko lėšų samdomų ekspertų ir konsultantų apmokėjimui, 
nors EKGT turėtų atlikti įvairius tyrimus. Nebuvo lėšų ir kasmetiniam informaciniam EKGT 
leidiniui „Etninė kultūra“ bei kitiems leidiniams išleisti. 

• Nesudarytos galimybės EKGT vykdyti savo įsipareigojimus įgyvendinant įvairias  
valstybines programas 

EKGT priedermė – dalyvauti kaip vykdytojai įgyvendinant valstybines programas (Etninės  
kultūros  plėtros  2010-2014  m.,  Tautinio  paveldo  produktų  apsaugos,  jų  rinkos  ir  amatų  
plėtros  2008-2015  m.  ir  kt.),  tačiau  pagal  2012  m.  skirtus  asignavimus  EKGT nepajėgė 
finansuoti minėtų programų įgyvendinimo planuose jai priskirtų priemonių įgyvendinimo.

• Trūko lėšų būtiniausioms išlaidoms ir EKGT sekretoriato darbui užtikrinti
Nėra  lėšų  atnaujinti  susidėvėjusią  kompiuterinę  ir  kitą  įrangą  bei  kitoms  būtiniausioms 
išlaidoms. Vis didesnė EKGT asignavimų dalis turi būti skiriama augančioms komunalinių 
paslaugų  išlaidoms  padengti.  Beveik  nebuvo  lėšų  EKGT  sekretoriato  darbuotojų 
komandiruotėms, nors jos yra būtinos siekiant užtikrinti veiklos koordinavimą etnografiniuose 
regionuose. Taip pat trūko lėšų darbuotojų kvalifikacijai kelti, nors valstybės pareigūnams ir 
valstybės  tarnautojams  kvalifikacijos  kėlimas  yra  būtinas.  Be  to,  EKGT  sekretoriato 
darbuotojų atlyginimai yra labai maži (vidurkis – 1835,63 Lt) ir gerokai atsilieka nuo 2012 m. 
bendro atlyginimų vidurkio valstybės sektoriuje (2249,60 Lt). 

Siekiant pagerinti EKGT finansinę situaciją, ne kartą buvo kreiptasi raštu į Seimą ir FM 
(raštai 2012-05-29 Nr. S-48-1, 2012-05-31 Nr. S-48-2, 2012-10-30 Nr. S-72, 2012-12-17 Nr. 
S-92).  Seimo  ŠMKK  2012-11-07  nutarė  siūlyti  padidinti  EKGT 2013  metų  biudžetinius 
asignavimus  239 tūkst.  Lt,  šiam siūlymui  2012-11-09 pritarė  ir  pagrindinis  šiuo klausimu 
Seimo Biudžeto ir finansų komitetas, abiejų komitetų siūlymus Seimas pateikė Vyriausybei. 
Koreguojant  valstybės  2013  m.  biudžeto  projektą,  Vyriausybė  neatsižvelgė  į  siūlymus 
padidinti  EKGT  asignavimus.  Dėl  to  EKGT  2012-12-17  Nr.  S-92  vėl  kreipėsi  į  Seimą 
prašydama padidinti 2013 m. asignavimus, tačiau 2012-12-20 tvirtinant Lietuvos Respublikos 
biudžetą, į EKGT poreikius atsižvelgta nebuvo, patvirtintas toks pat 2013 m. biudžetas, kaip ir 
2012 m. – 355 tūkst. lt. Atmetus darbo užmokestį (252 tūkst. lt) ir soc. draudimo įmokas (78 
tūkst.  lt),  EKGT  biudžete  visoms  kitoms  būtinoms  išlaidoms  (už  patalpas,  komunalines 
paslaugas, ryšių paslaugas, ekspertinę veiklą ir kt.) lieka akivaizdžiai per maža suma – tik 25 
tūkst. lt. Todėl 2013 m. neišvengiamai susidarys skolos, kaip jų pasekmė – augs delspinigiai, 
gali nebelikti minimalių sąlygų EKGT veiklai funkcionuoti. 

Beje, siekiant sutaupyti patalpų nuomai skirtas lėšas, EKGT raštu 2012-04-17 Nr. S-39 
„Dėl  patalpų  suteikimo“  kreipėsi  į  VĮ  Valstybės  turto  fondą  prašant  patikėjimo  teise 
suteikti valstybei nuosavybės teise priklausančias patalpas EKGT ir jos sekretoriato veiklai. 
Tačiau iš  VĮ Valstybės  turto  fondo gautas  atsakymas  2012-04-20 Nr.  (30)SR-994,  kad 
šiuo metu neturi laisvų patalpų Vilniuje, kurias galėtų pasiūlyti EKGT.
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IŠVADOS IR SIŪLYMAI

2012-ieji metai buvo tretieji šios kadencijos EKGT veiklos metai.

Iš viso surengta 10 EKGT posėdžių, kurie vyko kas mėnesį (išskyrus liepos ir rugpjūčio 
mėn.),  kaip ir numatyta pagal EKGT nuostatus. Tarp EKGT posėdžių darbas vyko EKGT 
sudarytose  ekspertų  darbo  grupėse,  atsakingose  už  tam tikrą  veiklos  sritį,  kurios  iš  viso 
surengė 3 posėdžius, be to, bendraujant elektroniniu būdu parengė 2 teisės aktų projektus, 4 
išvadas dėl teisės aktų projektų, 1 siūlymą dėl teisės akto tobulinimo.

EKGT  teritoriniai  padaliniai  etnografiniuose  regionuose  –  Aukštaitijos,  Žemaitijos, 
Dzūkijos (Dainavos), Suvalkijos (Sūduvos) ir Mažosios Lietuvos regioninės etninės kultūros 
globos tarybos – surengė 19 posėdžių: po 4 – Aukštaitijos, Žemaitijos, Suvalkijos (Sūduvos) 
ir Dzūkijos (Dainavos) tarybos, 3 – Mažosios Lietuvos taryba. Papildomai įvyko 1 bendras 
regioninių tarybų atstovų posėdis Telšiuose.

2012 m. EKGT nutarimais  patvirtino 2 teisės aktus,  pateikė siūlymus  keisti  2 teisės 
aktus ir tobulinti 5 teisės aktų projektus, parengė (ar prisidėjo rengiant) 4 naujų teisės aktų 
projektus (1 – dalyvaujant LRV sudarytoje darbo grupėje), vykdė 3 anketines apklausas ir jas 
analizavo, atliko 1 tyrimą, pateikė 14 rekomendacijų, surengė 7 renginius (1-ą iš jų tarptautinį, 
3 renginius organizavo arba prisidėjo organizuojant regioninės tarybos).

EKGT  pagal  17  temų  buvo  suplanavusi  34  darbus,  iš  kurių  2  darbai  liko 
neįgyvendinti dėl lėšų trūkumo, bet papildomai buvo atlikta 15 neplaninių darbų (iš viso 
237 veiklos produktai2). Ypač daug dėmesio skirta (38-25 veiklos produktai) etnokultūrinio 
ugdymo plėtrai, etnografinių regionų globai, tarmių gyvajai tradicijai, etinės kultūros sklaidai 
žiniasklaidoje;  pakankamas  dėmesys  skirtas  (15-7  veiklos  produktai)  nematerialaus 
etnokultūrinio paveldo globai, Etninės kultūros plėtros valstybinės programos 2010-2014 m. 
įgyvendinimo koordinavimui,  Tautinio paveldo produktų įstatymo įgyvendinimo priežiūrai, 
etninės  kultūros  įtraukimui  į  kultūrinį  turizmą,  Vėlinių  ir  kitų  tradicinių  švenčių  statuso 
stiprinimui,  etninės  kultūros  integravimui  į  bendrąją  kultūros  politiką,  etninės  kultūros 
specialistų rengimui, EKGT strateginiam veiklos planui; kitoms temoms tek mažiau veiklos 
produktų (6-2) – EKGT rekomendacijoms, EKGT sudėties kaitai ir kitiems sprendimams dėl 
EKGT narių bei sekretoriato, Jono Basanavičiaus premijos naujų nuostatų parengimui, etninei 
kultūrai skiriamo valstybinio finansavimo analizei, lietuvių etninės kultūros globai bei plėtrai 
užsienyje, EKGT 2011 m. veiklos ataskaitai.

Pagal  temą Etninės  kultūros  plėtros  valstybinė  programa 2010–2014 m. atliktas  1 
planinis darbas (iš viso 11 veiklos produktų) – tema svarstyta EKGT 1 posėdyje ir regioninių 
tarybų  4  posėdžiuose,  paviešintas  1  EKGT  nutarimas,  bendradarbiauta  su  KM  ir 
savivaldybėmis.

Pagal  temą  Etninės  kultūros  plėtros  integravimas  į  bendrąją  kultūros  politiką  
Lietuvoje atlikti  1 planinis  darbas (iš  viso 7 veiklos produktai) – tema svarstyta  EKGT 3 
posėdžiuose  ir  1  regioninės  tarybos  posėdyje,  pateikti  3  EKGT raštai  (dėl  teisės  aktų 
projektų), bendradarbiauta su Seimu, Vyriausybe, KM.

Pagal  temą  Etninei  kultūrai  skiriamas  valstybinis  finansavimas  atlikti  2  planiniai 
darbai  (3  veiklos  produktai) –  tema  svarstyta  EKGT  2  posėdžiuose,  atliktas  1  tyrimas, 
pateiktas 1 raštas Ministrui pirmininkui. 

Pagal temą Etnografinių regionų globa atlikti 2 planiniai ir 2 neplaniniai darbai (iš viso 
36 veiklos produktai) – tema svarstyta EKGT 6 posėdžiuose ir regioninių tarybų 10 posėdžių, 

2  Terminas produktas pasirinktas vadovaujantis Valstybės kontrolės naudojama terminija vertinant EKGT ir kitų 
institucijų veiklą. Trumpinimų išaiškinimus žr. p. 33. 
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1 bendrame regioninių tarybų atstovų posėdyje, surengta 1 diskusija ir 1 konferencija, pateikti 
4 EKGT raštai, išdiskutuotas ir parengtas Lietuvos administracinės reformos modelis, vykdyta 
etninės  kultūros  plėtros  regionuose  stebėsena,  bendradarbiauta  su  LR  Prezidente,  Seimu, 
VRM, AM, mokslininkais, regionuose veikiančiomis etninės kultūros veiklos institucijomis ir 
nevyriausybinėmis organizacijomis, savivaldybėmis. 

Pagal  temą Tarmių  gyvoji  tradicija atlikti  2  planiniai  darbai  (iš  viso  36  veiklos 
produktai) – tema svarstyta Tarmių grupės 2 posėdžiuose, EKGT 6 posėdžiuose, regioninių 
tarybų 9 posėdžiuose, 1 bendrame regioninių tarybų atstovų posėdyje, 3 tarpinstituciniuose 
pasitarimuose, pateikti EKGT 9 raštai, sukurtas Tarmių metų programų tarpinstitucinio plano 
projektas,  dalyvauta  LRV patvirtintoje  darbo grupėje rengiant  Tarmių  metų  įgyvendinimo 
planą,  surengta  1  konferencija  ir  1  popietė,  apibendrinta  1  apklausa,  bendradarbiauta  su 
Seimu,  VLKK,  KM,  ŠMM,  LRT,  KRF,  SRTRF,  Lietuvos  europarlamentarais,  mokslo  ir 
studijų  institucijomis,  kultūros  ir  švietimo  įstaigomis  regionuose,  savivaldybėmis, 
nevyriausybinėmis organizacijomis.

Pagal temą Etninės kultūros ugdymo plėtra atlikti 7 planiniai ir 2 neplaniniai darbai (iš 
viso 38 veiklos produktai) – ši tema svarstyta EKGT 7 posėdžiuose ir regioninių tarybų 7 
posėdžiuose, pateikti EKGT 8 raštai, organizuotos 2 apklausos ir pradėti jų apibendrinimai, 
surengta 1 vaizdo konferencija,  dalyvauta  7 pedagogų seminaruose skaitant  pranešimus  ir 
paskaitas, 4 pasitarimuose su kitomis institucijomis, bendradarbiauta su UPC, ŠMM, KAM, 
PGC  prie  KAM,  Lietuvos  karo  akademija,  mokyklomis  ir  kitomis  švietimo  įstaigomis, 
pedagogų kvalifikacijos kėlimo centrais, kultūros centrais, savivaldybėmis, LEKD ir kitomis 
nevyriausybinėmis organizacijomis, užsienio lietuviais.

Pagal temą Etninės kultūros specialistų rengimas atliktas 1 planinis darbas (iš viso 7 
veiklos produktai) – tema svarstyta EKGT 2 posėdžiuose ir 1 regioninės tarybos posėdyje, 
pateiktas  1  EKGT  raštas  ir  1  regioninės  tarybos  raštas,  EKGT  atstovai  dalyvavo  2 
pasitarimuose,  bendradarbiauta  su  LMTA,  VGTU   ir  kitomis  aukštosiomis  mokyklomis, 
ŠMM, Seimu.

Pagal  temą Tautinio  paveldo  produktų  įstatymas atlikti  2  planiniai  darbai  ir  1 
neplaninis  darbas  (iš  viso 11 veiklos  produktų) –  tema svarstyta  EKGT 2 posėdžiuose  ir 
regioninių  tarybų  4  posėdžiuose,  pateiktas  1  EKGT  raštas  (dėl  teisės  akto  tobulinimo), 
regioninės  tarybos  pateikė  3  rekomendacijas  dėl  tradicinių  amatininkų  ir  amatų  centrų, 
dalyvauta  pasitarime  VLKK  dėl  sąvokų  apibrėžimų,  EKGT atstovas  dalyvavo  1  ŽŪM 
posėdyje, bendradarbiauta su ŽŪM, VLKK, savivaldybėmis.

Pagal temą Etnokultūrinio paveldo globa atlikti 3 planiniai darbai iš 5 ir 1 neplaninis 
darbas  (iš  viso 15 veiklos  produktų)  –  tema svarstyta  EKGT 5 posėdžiuose  ir  regioninių 
tarybų  4  posėdžiuose,  pateikti  2  EKGT raštai  (1  dėl  teisės  akto  tobulinimo),  surengtas  1 
tarptautinis seminaras, deleguotas EKGT atstovas į AM sudarytą komisiją, bendradarbiauta su 
Seimo ŠMKK, AM, KM, Lietuvos nacionaline UNESCO komisija, LLTI, LLKC.

Pagal  temą  Jono  Basanavičiaus  premija atliktas  1  planinis  darbas  (5  veiklos 
produktai) –  tema  svarstyta  EKGT 4 posėdžiuose,  parengtas  ir  EKGT patvirtintas  naujas 
premijos nuostatų projektas.

Pagal  temą Etninės  kultūros  sklaidos  žiniasklaidoje  atlikti  2  planiniai  darbai  ir  1 
neplaninis  darbas (iš  viso 25 veiklos  produktai) – tema svarstyta  EKGT 8 posėdžiuose ir 
regioninių tarybų 7 posėdžiuose,  pateikti  5 EKGT raštai,  surengta 1 konferencija kartu su 
KM,  vyko  1  pasitarimas  su  LRT,  bendradarbiauta  su  LRT  ir  regionine  žiniasklaida, 
etnokultūrinių renginių organizatoriais.

Pagal  suplanuotą  temą  Vėlinių  ir  kitų  tradicinių  švenčių  statusas atlikti  planuoti  2 
darbai ir 1 neplaninis darbas (10 veiklos produktų) – tema svarstyta EKGT 5 posėdžiuose, 
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Tarmių grupės 1 posėdyje, pateikti 2 EKGT raštai, parengti siūlymai dėl 1 teisės akto keitimo 
ir dėl 1 teisės akto projekto tobulinimo, bendradarbiauta su Seimo ŠMKK, LRV, SADM.

Pagal temą Etninės kultūros įtraukimas į kultūrinį turizmą atliktas 1 planinis darbas (9 
veiklos produktai) – tema svarstyta EKGT 3 posėdžiuose ir regioninių tarybų 2 posėdžiuose, 
Etninio turizmo grupės 1 posėdyje, ši grupė virtualiu būdu parengė siūlymus dėl teisės akto 
tobulinimo,  EKGT  atstovas  dalyvavo  LKTA  suvažiavime,  bendradarbiauta  su  LKTA, 
savivaldybėmis, kaimo turizmo sodybų savininkais.

Pagal  temą  Lietuvių  etninės  kultūros  globa bei  plėtra užsienyje iš  dalies  atliktas  1 
planinis  darbas  (3  veiklos  produktai)  –  tema  svarstyta  EKGT 1 posėdyje  ir  1  regioninės 
tarybos posėdyje,  EKGT atstovas vedė 1 seminarą užsienio lietuviams, bendradarbiauta su 
mokykla „Lietuvių namai“, Lenkijos ir Rusijos lietuviais.  

Pagal temą EKGT 2012 m. strateginis veiklos planas atlikti 2 planiniai ir 1 neplaninis 
darbas (iš viso 7 veiklos produktai) – tema svarstyta 2 EKGT posėdžiuose, pateikti 5 EKGT 
raštai, bendradarbiauta su Seimu, FM.

Pagal  temą  EKGT  rekomendacijos atliktas  1  darbas  (6  veiklos  produktai)  –  tema 
svarstyta EKGT 3 posėdžiuose, pateikti 3 EKGT raštai.

Pagal neplanuotą temą  EKGT sudėties kaita ir kiti sprendimai dėl EKGT narių bei  
sekretoriato atlikti  3  neplaniniai  darbai (6  veiklos  produktai)  –  tema  svarstyta  EKGT 3 
posėdžiuose, priimti du EKGT nutarimai, pateikti EKGT 2 raštai, bendradarbiauta su Seimo 
ŠMKK, LMKA.

Pagal temą  EKGT 2011 m. ataskaita atliktas  1 darbas (2 veiklos produktai)  – tema 
svarstyta EKGT  1 posėdyje, pateiktas 1 raštas.

Siekdama  įgyvendinti  savo  uždavinius, EKGT  bendradarbiavo su  LR  Seimu 
(daugiausia  su  ŠMKK),  Seimui  atskaitingomis  institucijomis  (VLKK),  LR  Prezidente, 
Lietuvos europarlamentarais, Ministro pirmininko tarnyba, ministerijomis (KM, ŠMM, ŽŪM, 
AM, VRM, KAM, SADM, FM) ir joms pavaldžiomis institucijomis (UPC, VTD prie ŪM), 
Lietuvos  nacionaline  UNESCO  komisija,  valstybiniais  fondais  KRF  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.

Svarbiausia  EKGT  veiklą  ribojanti  problema  –  lėšų  trūkumas:  EKGT  biudžetiniai 
asignavimai 2012 m. sudarė tik 56 % lyginant su 2008 m. (2008 m. buvo skirta 630 tūkst. Lt, 
o  2012  m.  –  tik  355  tūkst.  Lt).  EKGT funkcionavimas  ženkliai  apsunkintas,  nes:  1)  iki 
minimumo sumažintos galimybės vykdyti ekspertinę funkciją, nesudarytos galimybės EKGT 
vykdyti  savo įsipareigojimus  įgyvendinant  įvairias  valstybines  programas  (sumažinus  tam 
skirtas lėšas 100 %); 2) trūksta lėšų EKGT sekretoriato darbui užtikrinti, patalpų nuomai ir 
išlaikymui, kitoms būtiniausioms išlaidoms. 

SIŪLYMAI
1. Siekiant Etninės kultūros plėtros švietimo įstaigose strategijos 2009-2012 m. (Žin., 

2009,  Nr.  138-6089)  tęstinumo,  parengti  ir  patvirtinti  Etnokultūrinio  ugdymo  plėtros 
programą 2014-2022 m.;

2. Sprendžiant  Lietuvos  teritorinio  administravimo  klausimus,  prioritetu  laikyti 
etnografinį kultūrinį tęstinumą (išsaugant etnografinių regionų pavadinimus ir teritorijas);

3. Padidinti EKGT biudžetinius asignavimus skiriant lėšų ekspertinei veiklai ir EKGT 
sekretoriato darbo užtikrinimui.
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PRIEDAI
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1 priedas

ETNINĖS KULTŪROS GLOBOS TARYBOS NARIAI 2009-2013 m. kadencijai

Patvirtinti LR Seimo 2009 m. rugsėjo 29 d. nutarimu Nr. XI-436 (Žin., 2009, Nr.117-4995), išskyrus 
pažymėtus * ženklu, kurie patvirtinti LR Seimo 2012 m. gruodžio 13 d. nutarimu Nr. XII-52

Nr. Vardas, Pavardė Pareigos Deleguojanti 
institucija

1. Vytautas Tumėnas Daktaras, LII mokslo darbuotojas LR Seimo ŠMKK teikimu

2. Irena Seliukaitė KM Regionų kultūros skyriaus vedėja Ministro pirmininko 
teikimu

3. Jonas Jakaitis Daktaras, docentas, AM Teritorijų planavimo, 
urbanistikos ir architektūros departamento vadovas, 
architektas

Ministro pirmininko 
teikimu

4. Rolandas Zuoza ŠMM Vaikų ir jaunimo socializacijos departamento 
direktorius

Ministro pirmininko 
teikimu

5. Marcelijus Martinaitis, 
pakeistas A. E. Paslaičiu*

Rašytojas, LMKA narys
Architektas, LMKA narys

LMKA teikimu

6. Jonas Rudzinskas Lietuvos tautodailininkų sąjungos pirmininkas LMKA teikimu

7. Rimantas Astrauskas Daktaras, LMTA Etnomuzikologijos katedros 
docentas

Lietuvos universitetų 
rektorių konferencijos 
teikimu

8. Daiva Vyčinienė Daktarė, docentė, LMTA Etnomuzikologijos 
katedros vedėja

Lietuvos universitetų 
rektorių konferencijos 
teikimu

9. Jūratė Šemetaitė LLKC Kultūros skyriaus folkloro poskyrio vadovė LLKC teikimu

10. Austė Nakienė Daktarė, LLTI vyresnioji mokslo darbuotoja LLTI teikimu

11. Paulius Vaidotas Subačius Daktaras, VU profesorius, Lietuvių katalikų mokslo 
akademijos Centro valdybos pirmininkas

Lietuvių katalikų mokslo 
akademijos teikimu

12. Rasa Paukštytė Šaknienė Daktarė, LII vyresnioji mokslo darbuotoja LII teikimu

13. Arūnas Astrauskas, 
pakeistas Dalia 
Bernotaite-Beliūniene*

Panevėžio kraštotyros muziejaus direktorius
Lietuvos dailės muziejaus Liaudies meno tyrimo 
centro saugotoja-tyrinėtoja

LMA teikimu

14. Dalia Urbanavičienė Daktarė, LMTA Muzikologijos instituto 
Etnomuzikologijos skyriaus vyresn. mokslo 
darbuotoja, EKGT pirmininkė

LEKD teikimu

15. Libertas Klimka Daktaras, LEU profesorius LKD teikimu

16. Inija Trinkūnienė Lietuvos socialinių tyrimų centro jaun. mokslo 
darbuotoja

LRS teikimu

17. Jonas Vaiškūnas Molėtų krašto muziejaus etnografas Aukštaitijos tarybos 
teikimu

18. Ona Drobelienė Etnografė, Dzūkijos (Dainavos) regioninės etninės 
kultūros globos tarybos pirmininkė

Dzūkijos (Dainavos) 
tarybos teikimu

19. Zigmas Kalesinskas Suvalkijos (Sūduvos) regioninės etninės kultūros 
globos tarybos pirmininkas, VšĮ „Raudondvario 
Dvaras“  direktoriaus pavaduotojas – Menų 
inkubatoriaus vedėjas

Suvalkijos (Sūduvos) 
tarybos teikimu

20. Arnas Arlauskas, 
pakeistas Rūta 
Vildžiūniene*

Kelmės kultūros centro direktorius
KU Menų fakulteto Muzikos teorijos ir istorijos 
katedros docentė

Žemaitijos tarybos teikimu

21. Nijolė Sliužinskienė Mažosios Lietuvos tarybos pirmininkė, Klaipėdos 
m. savivaldybės Etnokultūros centro direktorė

Mažosios Lietuvos tarybos 
teikimu
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2 priedas
EKGT PADALINIŲ – REGIONINIŲ TARYBŲ – SUDĖTIS 2012 M. 

AUKŠTAITIJOS TARYBOS NARIAI

Eil. 
Nr.

Delegavo Vardas, pavardė Pareigos

ŽIEMGALOS IR UPYTĖS SUBREGIONAS

1. Biržų r. savivaldybė Lina Vireliūnienė Biržų r. savivaldybės Kultūros ir sporto skyriaus vedėja

2. Joniškio r. savivaldybė Liucija Bertulienė Joniškio r. savivaldybės administracijos Kultūros skyriaus vyriausioji specialistė

3. Kupiškio r. savivaldybė Violeta Aleknienė Kupiškio etnografijos muziejaus direktorė

4. Pakruojo r. savivaldybė Zita Kapučinskienė Pamūšio kultūros namų meno vadovė

5. Panevėžio m. savivaldybė Lina Vilienė Panevėžio kraštotyros muziejaus Etninės kultūros sk. vyriausioji muziejininkė

6. Panevėžio r. savivaldybė Remigijus Vilys Panevėžio r. savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus 
vyriausias specialistas

7. Pasvalio kultūros centras Daiva Adamkevičienė Pasvalio kultūros centro etninės kultūros specialistė

8. Radviliškio r. savivaldybė Kristina Kacevičienė Radviliškio r. savivaldybės Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji 
specialistė

9. Lietuvos tautodailininkų sąjungos Panevėžio sk. Vidas Mažukna Skulptorius

10. Kupiškio r. Šepetos Almos Adamkienės pagrindinė 
mokykla

Ramutė Kežienė Kupiškio r. Šepetos Almos Adamkienės pagrindinės mokyklos mokytoja ekspertė

11. Lietuvos maironiečių draugija Eugenijus Urbonas Lietuvos maironiečių draugijos pirmininkas

12. „Žiemgalos“ draugija Rasa Ališauskienė Joniškio istorijos ir kultūros muziejaus direktorė

SĖLOS IR NALŠIOS SUBREGIONAS

13. Anykščių r. savivaldybė Regina Stumburienė Anykščių kultūros centro etnografė
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14. Ignalinos r. savivaldybė Marija Kirkienė Ignalinos Kultūros ir sporto centro Etninės ir muziejinės veiklos skyriaus etnografė

15. Molėtų r. savivaldybė Jonas Vaiškūnas Molėtų krašto muziejaus Etnografinės sodybos ir dangaus šviesulių stebyklos 
vedėjas

16 Rokiškio r. savivaldybė Petras Blaževičius 
(pirmininkas)

Rokiškio r. savivaldybės Kultūros, turizmo ir ryšių su užsienio šalimis skyriaus 
vedėjas

17. Švenčionių r. savivaldybės administracijos kultūros 
skyrius

Alytė Šiekštelienė Nalšios muziejaus direktorė

18. Visagino m. savivaldybė Violeta Abarienė (nuo 
2012-02-24)

Visagino kultūros centro direktoriaus pavaduotoja

19. Utenos r. savivaldybė Elena Kiškienė Vaikų lopšelio-darželio „Želmenėlis“ folkloro ansamblio „Kupolytė“ vadovė, 
muzikos mokytoja ekspertė

20. Utenos r. savivaldybė Zita Mackevičienė Utenos r. savivaldybės Kultūros sk. vyriausioji specialistė

21. Zarasų r. savivaldybė; Sėlių kultūros bendrija „Sėla“ Rimutė Vitaitė Zarasų r. savivaldybės Kultūros centro etninės veiklos skyriaus vedėja

22. Aukštaitijos nacionalinio parko ir Labanoro 
regioninio parko direkcija

Sigutė Mudinienė Informacijos ir kultūros paveldo skyriaus vyresnioji specialistė (kultūrologė)

23. Rytų aukštaičių sambūris Algirdas Svidinskas Rytų aukštaičių sambūrio seniūnas

DELTUVOS IR NERIES SUBREGIONAS

24. Jonavos r. savivaldybė Daiva Medvedevienė Jonavos rajono savivaldybės Kultūros centro režisierė-etnografė

25. Kaišiadorių r. savivaldybė Gintarė Daunoraitė Kaišiadorių muziejaus muziejininkė

26. Kauno r. savivaldybė administracijos Kultūros, 
švietimo ir sporto skyrius

Jolanta Balnytė Kauno r. Neveronių kultūros centro meno vadovė

27. Kėdainių r. savivaldybė Kęstutis Stadalnykas Kėdainių r. savivaldybės Švietimo ir kultūros departamento Kultūros ir sporto 
skyriaus vedėjas

28. Širvintų r. savivaldybė Laimutė Bikulčienė Širvintų kultūros centro etninės kultūros specialistė

29. Širvintų r. savivaldybė Vita Majerienė Širvintų r. savivaldybės Kultūros, turizmo ir ryšių su užsienio šalimis skyriaus 
vedėja
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30. Ukmergės r. savivaldybės administracijos Kultūros 
skyrius

Vilma Mulevičiūtė- 
Sabaliauskienė

Ukmergės kultūros centro specialistė etninei kultūrai

DZŪKIJOS (DAINAVOS) TARYBOS NARIAI

Eil. 
Nr.

Delegavo Vardas, pavardė Pareigos

1. Alytaus m. savivaldybė Vytuolis Valūnas Alytaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėjas

2. Alytaus r. savivaldybė Vytenis Skendelis (iki 2012-12-11) Alytaus r. savivaldybės Kultūros ir paveldo sk. vyr. specialistas

3. Birštono savivaldybė Juozas Aleksandravičius Birštono savivaldybės mero pavaduotojas

4. Druskininkų savivaldybė Ingrida Griniūtė Druskininkų savivaldybės administracijos vyriausioji specialistė turizmui 
ir kultūrai

5. Elektrėnų savivaldybė Giedrė Blažonienė (iki 2012-12-11) VšĮ Elektrėnų kultūros centro folklorinio ansamblio „Runga“ vadovė

6. Lazdijų r. savivaldybė Rasa Kazlauskienė Lazdijų r. savivaldybės administracijos Švitimo, kultūros ir sporto sk. 
vedėjo pavaduotoja

7. Šalčininkų r. savivaldybė Regina Markevič Šalčininkų r. savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus 
vedėja

8. Trakų r. savivaldybė Inesa Nezdveckienė (iki 2012-12-11) Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo reikalų sk. vyriausioji specialistė

9. Varėnos r. savivaldybė Regina Svirskienė Varėnos r. savivaldybės Švietimo, kultūros ir sporto sk. vedėjo pav.

10. Vilniaus r. savivaldybė Valdemaras Višnevskis (iki 2012-12-11) Vilniaus r. savivaldybės Kultūros, sporto ir turizmo skyriaus vyr. 
specialistas

11. Alytaus dailiųjų amatų mokykla Eglė Liškevičienė Alytaus dailiųjų amatų mokyklos dailiųjų metalo dirbinių profesijos 
mokytoja

12. Dieveniškių istorinis regioninis parkas Jūratė Barsulytė (iki 2012-12-11) Dieveniškių istorinio regioninio parko vyr. specialistė, kultūrologė

13. Dzūkijos nacionalinio parko ir Čepkelių 
valstybinio gamtinio rezervato direkcija

Dalia Blažulionytė

Pavaduoja Algimantas Černiauskas

Kultūros paveldo skyriaus vedėja

Dzūkijos nacionalinis parkas, Merkinės informacijos centro vedėjas
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14. Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie 
Aplinkos ministerijos

Ona Drobelienė Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos vyr. 
specialistė

15. Dzūkų kultūros draugija Vygandas Čaplikas Dzūkų kultūros draugijos narys

16. Lietuvių etninės kultūros draugijos Kauno 
teritorinis padalinys

Romualdas Povilaitis Lietuvių etninės kultūros draugijos Kauno teritorinio padalinio 
pirmininkas

17. Lietuvos fotomenininkų sąjunga Algimantas Černiauskas (iki 2012-12-11) Lietuvos fotomenininkų sąjungos narys

18. Lietuvos soroptimisčių sąjungos Alytaus sk. Gintarė Markevičienė Lietuvos soroptimisčių sąjungos Alytaus skyriaus narė

19. Lietuvos tautodailininkų sąjungos Dzūkijos sk. Alina Listopadskienė Tautodailininkų sąjungos narė

20. Trakų istorinio nacionalinio parko direkcija Dainius Labeckis Trakų istorinio nacionalinio parko direkcijos darbuotojas

21. Varėnos kultūros centras Lina Būdienė  (nuo 2012-12-11) Varėnos kultūros centro vyr. specialistė etnografė

22. Dieveniškių technologijų ir verslo mokykla Ilona Šedienė (nuo 2012-12-11) Dieveniškių technologijų ir verslo mokyklos direktorė

23. Lazdijų krašto muziejus Daina Plėdienė (nuo 2012-12-11) Lazdijų krašto muziejaus direktorė

24. Tautodailininkų sąjunga Algirdas Juškevičius (nuo 2012-12-11) Tautodailininkas

25. Alytaus suaugusiųjų ir jaunimo mokykla Rasutė Marcinkevičienė (nuo 2012-12-11) Alytaus suaugusiųjų ir jaunimo mokyklos mokytoja

26. Tautodailininkų sąjungos Dzūkijos skyrius Audronė Lampickienė (nuo 2012-12-11) Tautodailininkų sąjungos Dzūkijos skyriaus pirmininkė

27. Alytaus kraštotyros muziejus Rasa Stanevičiūtė (nuo 2012-12-11) Muziejininkė

28. Druskininkų miesto laisvalaikio centras Lina Balčiūnienė(nuo 2012-12-11) Druskininkų miesto laisvalaikio centro etnokultūros specialistė

29. Alytaus „Sakalėlio“ pradinė mokykla Aušra Plytnikaitė (nuo 2012-12-11) Alytaus „Sakalėlio“ pradinė mokyklos pavaduotoja ugdymui

Iš viso 23 (vietoj 6 pašalintų narių įtraukti 8 nauji nariai)

MAŽOSIOS LIETUVOS TARYBOS NARIAI

Eil.Nr. Delegavo Vardas, pavardė Pareigos

1. Klaipėdos m. savivaldybė Nijolė Sliužinskienė Klaipėdos m. savivaldybės Etnokultūros centro direktorė
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2. Klaipėdos r. savivaldybė Jolita Latakienė Klaipėdos r. savivaldybės administracijos Kultūros sk. vyriausioji specialistė

3. Neringos savivaldybė Narūnas Lendraitis Neringos savivaldybės administracijos Kultūros sk. vedėjas

4. Pagėgių savivaldybės Kultūros centras Aksavera Mikšienė Pagėgių savivaldybės Kultūros centro etninės veikos specialistė

5. Pagėgių savivaldybė Alvydas Petras Dumbliauskas Pagėgių savivaldybės mero patarėjas

6. Pagėgių savivaldybė Elena Stankevičienė Viešosios bibliotekos direktorė

7. Šilutės r. savivaldybė Vilma Griškevičienė Šilutės r. savivaldybės Kultūros skyriaus vedėja

8. Jurbarko r. savivaldybė Arvydas Griškus Mažosios Lietuvos Jurbarko krašto kultūros centro direktorius

9. Klaipėdos m. savivaldybės Etnokultūros centras Valerija Jankūnaitė Klaipėdos m. savivaldybės Etnokultūros centro specialistė

10. Klaipėdos m. savivaldybės Etnokultūros centras Irena Armonienė Klaipėdos m. savivaldybės Etnokultūros centro vyr. specialistė-koordinatorė

11. Klaipėdos m. savivaldybės Etnokultūros centras Elena Matulionienė Klaipėdos m. savivaldybės Etnokultūros centro specialistė

12. Kintų Vydūno kultūros centras Rita Tarvydienė Kintų Vydūno kultūros centro direktorė

13. Klaipėdos r. Dovilų etnokultūros centras Lilija Kerpienė Dovilų etninės kultūros centro direktorė

14. Klaipėdos universitetas Prof. dr. Rimantas Balsys Klaipėdos universiteto profesorius

15. Klaipėdos universitetas Lina Motuzienė Klaipėdos universiteto doktorantė

16. Klaipėdos universitetas Prof. dr. Rimantas Sliužinskas Klaipėdos universiteto profesorius

17. Lietuvininkų bendrija „Mažoji Lietuva“ Ieva Biržienė Lietuvininkų bendrijos “Mažoji Lietuva“ narė

18. Lietuvininkų bendrija „Mažoji Lietuva“ Edita Barauskienė Lietuvininkų bendrijos “Mažoji Lietuva“ narė

19. Liudviko Rėzos kultūros centras Natalija Lisovskienė Liudviko Rėzos kultūros centro direktorė

20. Klaipėdos m. savivaldybė, Mažosios Lietuvos 
istorijos muziejus

Asta Grušelionienė Klaipėdos m. savivaldybės Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus direktoriaus 
pavaduotoja kultūrinei veiklai

21. Šilutės H. Zudermano literatūrinės kraštotyros 
klubas

Klemensas Stulga Šilutės r. Traksėdžių pagrindinės mokyklos direktoriaus pavaduotojas, lietuvių 
kalbos mokytojas

22. Šilutės kraštotyros draugija Vaidas Mačiulis (iki 2012-11-13)

Liudvika Burzdžiuvienė (nuo 2012-11-13)

–

Kraštotyros draugijos narė
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SUVALKIJOS (SŪDUVOS) TARYBOS NARIAI

Eil. 
Nr.

Delegavo Vardas, pavardė Pareigos

1. Kalvarijos savivaldybė Rasa Januškienė Kalvarijos savivaldybės kultūros centro etninės kultūros specialistė

2. Kauno m. savivaldybės administracijos Švietimo ir kultūros 
departamento kultūros skyrius

Asta Vandytė Kauno kultūros centras-Tautos namai, Etninės veiklos kuratorė

3. Kauno r. savivaldybė Zigmas Kalesinskas 
(pirmininkas)

Kauno r. savivaldybės mero patarėjas

4. Kazlų Rūdos savivaldybės Kultūros centras Eglė Simanauskienė Kazlų Rūdos savivaldybės Kultūros centro etninės kultūros specialistė

5. Marijampolės savivaldybė Ona Birutė Surdokienė Marijampolės kultūros centro darbuotoja

6. Marijampolės savivaldybė Danutė Katkuvienė Marijampolės kraštotyros muziejaus muziejininkė

7. Prienų r. savivaldybė Dalia Zagurskienė Prienų kultūros ir laisvalaikio centro meno mėgėjų kolektyvo vadovė

8. Šakių r. savivaldybės administracija Aurelija Papievienė Šakių r. savivaldybės administracijos kultūros ir turizmo skyriaus 
vyriausioji specialistė

9. Šakių r. savivaldybės administracija Rima Vasaitienė Zanavykų krašto etnografė

10. Vilkaviškio r. savivaldybės administracijos Kultūros sk. A. Mickevičienė Vilkaviškio krašto muziejaus muziejininkė

11. Vilkaviškio r. savivaldybė N. Skinkienė Vilkaviškio kultūros centro etnografė

12. „Lietuvai pagražinti“ draugija Šakių skyrius Vitas Daniliauskas Šakių „Varpo“ vidurinės mokyklos direktorius

13. Kalvarijos literatų klubas „Rasa“ Asta Jankeliūnienė Kalvarijos bibliotekos bibliotekininkė

14. Kazlų Rūdos literatų klubas „Versmė“ Žibutė Šilingienė Kazlų Rūdos kultūros centro direktorė

15. Lietuvių etninės kultūros draugijos Kauno teritorinis padalinys Albinas Vaškevičius AB „City Service“ elektrikas-ūkvedys

16. Lietuvos tautodailininkų sąjungos Kauno bendrija Valentinas Jazerskas Lietuvos tautodailininkų sąjungos Kauno bendrijos pirmininkas

17. Marijampoliečių draugija Nijolė Teresė Vasylienė Marijampolės kolegijos Meninio ugdymo katedros vedėja
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18. Sūduvos krašto mokslo, istorijos ir kultūros draugija Kęstutis Subačius Sūduvos krašto mokslo, istorijos ir kultūros draugijos narys

19. Vilkaviškio kultūros centras „Mažoji audimo artelė“ Sigitas Plečkaitis Pedagogas istorikas

20. Vilkaviškio netradicinių rankdarbių klubas "Lelija" Rūta Vasiliauskienė J. Basanavičiaus sodybos muziejaus direktorė

21. Asociacija Prienų krašto kūrėjų klubas „Gabija“ Anelė Razmislavičienė Prienų krašto muziejaus vyr. fondų saugotoja

22. Šakių r. tautodailininkų bendrija „Dailius“ Vidas Cikana Šakių raj. Lukšių seniūnijos seniūnas

ŽEMAITIJOS TARYBOS NARIAI

Eil. 
Nr. Delegavo Vardas, pavardė Pareigos

1. Akmenės r. savivaldybė Lionė Stupurienė Akmenės r. savivaldybės Akmenės krašto muziejaus direktorė

2. Jurbarko r. savivaldybė Ieva Šimkūnienė Eržvilko kultūros centro direktorė

3. Kelmės r. savivaldybė Arnas Arlauskas Kelmės kultūros centro direktorius

4. Klaipėdos r. savivaldybė Gintautas Bareikis Klaipėdos r. savivaldybės Kultūros sk. vedėjas

5. Palangos m. savivaldybė Zita Baniulaitytė Palangos m. Kultūros centro etnografė

6. Plungės r. savivaldybė Zafira Leilionienė Plungės r. Savivaldybės Kultūros centro vyr. specialistė tautodailei

7. Raseinių r. savivaldybė Alfredas Brauklys Raseinių r. Kultūros centro direktorius

8. Rietavo savivaldybė Jolanta Bertauskienė Rietavo savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto sk. vedėjo pav.

9. Skuodo r. savivaldybė Gintas Andriekus Skuodo r. savivaldybės administracijos Kultūros ir turizmo skyriaus vedėjas

10. Šiaulių m. savivaldybė Diana Martinaitienė Šiaulių m. Šiaulių kultūros centro Etninės kultūros skyriaus vedėja

11. Šiaulių r. savivaldybė Aušra Brijūnienė Šiaulių r. savivaldybės Kultūros skyriaus vyriausioji specialistė

12. Šilalės r. savivaldybė Soneta Būdvytienė Šilalės  Vlado Statkevičiaus muziejaus direktorė

13. Tauragės r. savivaldybė Lijana Kiltinavičienė Tauragės savivaldybės Kultūros centro metodininkė etnografė
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14. Telšių r. savivaldybė Rita Macijauskienė Telšių r. savivaldybės Kultūros centro vaikų folkloro ansamblio “Čiučiuruks” vadovė

15. Kretingos r. savivaldybė Dalia Činkienė Kretingos r. savivaldybės administracijos Kultūros skyraiaus vyr. specialistė

16. Mažeikių r. savivaldybė Rūta Končiūtė Mažeikių r. savivaldybės administracijos Kultūros sk. vyriausioji specialistė

17. Klaipėdos universitetas Rūta Vildžiūnienė (pirmininkė) Klaipėdos universiteto docentė

18. Kurtuvėnų regioninio parko direkcija Darius Ramančionis Kurtuvėnų regioninio parko vyr. specialistas kraštotyrininkas

19. Lietuvos tautodailininkų sąjungos Šiaulių sk. Laima Kelmelienė Lietuvos tautodailininkų sąjungos Šiaulių sk. pirmininkė

20. Lietuvos ūkininkių draugija Marijona Striaukienė Lietuvos ūkininkių draugijos narė

21. Šiaulių “Aušros” muziejus Sigita Milvidienė Šiaulių “Aušros” muziejaus Etnografijos skyriaus vedėja

22. Šilalės kraštiečių draugija Virginijus Jocys Šilalės kraštiečių draugijos pirmininkas

23. Varnių regioninio parko direkcija Linas Šedvilas Varnių regioninio parko direkcijos vyriausiasis specialistas

24. Žemaičių akademija Povilas Šverebas Žemaičių akademijos atsakingasis direktorius

25. Žemaičių kultūros draugija Andrius Dacius Žemaičių kultūros draugijos Telšių pavieto pirmininkas

26. Šiaulių universitetas Juozas Pabrėža Šiaulių universiteto studijų prorektorius

27. Žemaitijos nacionalinio parko direkcija Aldona Kuprelytė Kultūros paveldo skyriaus vedėja

28. Žemaičių dailės muziejus Jolanta Skurdauskienė Žemaičių dailės muziejaus direktoriaus pavaduotoja
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3 priedas
EKGT posėdžių 2012 m. protokolų santraukos

Pirmasis EKGT posėdis įvyko 2012 m. sausio 10 d., 13 val. Jame dalyvavo 15 EKGT narių, D. 
Bernotaitė-Beliauskienė  (Lietuvos  dailės  muziejaus  Liaudies  meno  tyrimo  centro  saugotoja-
tyrinėtoja), E. Petrošienė (Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros departamento Tautinio paveldo ir 
mokymo skyriaus  vedėja),  G. Songaila  (LR Seimo narys),  N.  Balčiūnienė  (LR Seimo nario G. 
Songailos padėjėja), G. Našlėnas (UAB Banelituras), D. Banelis (UAB Banelituras direktorius). 

Svarstyta:  1.  M.  Martinaičio  narystės  EKGT  nutraukimas.  2.  EKGT išlaidų  sąmatos  2012  m. 
tvirtinimas ir EKGT 2012 m. strateginio veiklos plano koregavimas. 3. Pasiūlymai dėl EKGT 2012 
metų  veiklos  plano  koregavimo.  4.  Pasiūlymai  dėl  EKGT dalyvavimo  rengiant  naują  Tautinio 
paveldo produktų įstatymo naujos redakcijos projektą. 5. Kultūros tarybos įstatymo projekto Nr. 
XIP-3469(2)  ir  Kultūros  įstatymo  projekto  Nr.  XIP-3914(2)  vertinimas.  6.  EKGT siūlymai  dėl 
etnokultūrinių renginių įtraukimo į turizmo maršrutus. 7. Pasiūlymai dėl EKGT narių apmokėjimo 
tvarkos. 8. EKGT nuomonė dėl Jadvygos Čiurlionytės vardo suteikimo Varėnos muzikos mokyklai.

Nutarta: 1. Kreiptis į Lietuvos meno kūrėjų asociaciją dėl naujo nario delegavimo į EKGT vietoj M. 
Martinaičio vadovaujantis EKGT nuostatų 22 punktu. 2. Pritarti pristatytai 2012 m. EKGT išlaidų 
sąmatai ir atitinkamai pakoreguoti 2012 m. strateginį veiklos planą, numatant šiame plane 2013 m. 
ir 2014 m. EKGT lėšų bei etatų poreikio padidinimą bei įtraukiant kitus pasiūlymus, išsakytus per 
posėdį.  3.  a)  Vykdyti  per  posėdį  pakoreguotą  EKGT  2012  m.  veiklos  planą,  atsižvelgiant  į 
finansines galimybes. b) Almą Ragauskaitę (VU, LMTA, LLTI doktorantę) įtraukti į EKGT 2012 
m. veiklos plano 5.1. darbo įgyvendinimą. 4. Įpareigoti Tautinio paveldo produktų grupės narius 
dalyvauti Tautinio paveldo produktų įstatymo naujos redakcijos projekto rengimo procese (planuoti 
pirmąjį  susitikimą  su ŽŪM atstovais  sausio mėn.  trečiąją  savaitę).  5.  Pritarti  Kultūros  įstatymo 
projektui Nr. XIP-3914(2) ir dalyvauti  jo tobulinimo procese. 6. Pavesti  Etninio turizmo grupei 
parengti  etnokultūrinių  renginių  įtraukimo  į  turizmo  maršrutus  modelį,  išsamiau  aptarti  kitus 
posėdžio metu aptartus siūlymus bei problemas,  pateikti  išvadas  EKGT. 7.  a)  Patvirtinti  EKGT 
narių apmokėjimo tvarką, įtraukiant pasiūlymus dėl 6. ir 10. punktų. b) Dėl lėšų trūkumo šią EKGT 
narių apmokėjimo tvarką 2012 m. įgyvendinti su išlygomis – nemokėti EKGT nariams už ekspertų 
grupių posėdžius ir  ekspertizes  (Tvarkos 5 ir  11 punktai)  ir  regioninių tarybų pirmininkams už 
posėdžių organizavimą ir  vedimą (Tvarkos 10 punktas).  8.  Pritarti  Jadvygos Čiurlionytės  vardo 
suteikimui  Varėnos  muzikos mokyklai  (ją  pervadinant  Varėnos  Jadvygos  Čiurlionytės  meno 
mokykla), tuo pačiu rekomenduojant sustiprinti mokykloje etnokultūrinio ugdymo kryptį, kad būtų 
pateisintas J. Čiurlionytės vardas (EKGT raštą Varėnos rajono tarybai su kopija Varėnos muzikos 
mokyklai įpareigota parengti Švietimo ir mokslo grupės pirmininkė D. Vyčinienė). 

Antrasis EKGT posėdis įvyko 2012 m. vasario 14 d., 13 val. Jame dalyvavo 12 EKGT narių, 
Vaclovas Mikailionis (Lietuvos ramuvų sąjunga), Kazimieras Garšva (Lietuvių kalbos institutas). 

Svarstyta:  1.  Siūlymai  dėl  rekomenduojamų  transliuoti  per  LRT  etninės  kultūros  renginių.  2. 
Pasiūlymai  LRT  strategijai.  3.  Apklausos  apie  etnokultūrinio  ugdymo  būklę  meno  mokyklose 
inicijavimas.  4.  EKGT  sekretoriato  struktūros  keitimas.  5.  EKGT  išlaidų  sąmatos  2011  m. 
tvirtinimas. 6. EKGT 2011 metų ataskaitos tvirtinimas. 7. 2013 m. paskelbimas Tarmių metais ir 
EKGT siūlymai Tarmių metų programai parengti. 

Nutarta:  1.1.  Kovo  mėn.  organizuoti  susitikimą  su  LRT  taryba,  jo  metu  pasiūlyti  į  LRT 
transliuojamų laidų sąrašą įtraukti  regioninių televizijų filmuotus etninės kultūros festivalius bei 
kalendorinių švenčių renginius. 1.2. Pritarti rekomenduojamų transliuoti per LRT etninės kultūros 
renginių  sąrašui,  įtraukiant  į  jį  Moksleivių  dainų  šventę.  2.1.  Sudaryti  laikiną  ekspertų  grupę 
siūlymams  dėl  LRT  strategijos  projekto  tobulinimo  parengti,  kurią  sudaro  J.  Vaiškūnas,  V. 
Tumėnas, D. Urbanavičienė, J. Šemetaitė.  2.2. Laikinoji ekspertų grupė įpareigota iki vasario 25 d. 
pateikti EKGT siūlymus dėl LRT strategijos tobulinimo. 3. Patvirtinti apklausos apie etnokultūrinio 
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ugdymo  būklę  meno  mokyklose  anketą  ir  įpareigoti  regionines  tarybas  ją  išplatinti  (terminas  – 
2012-04-01).  4.  Pritarti  siūlymui  2012  m.  du  EKGT sekretoriato  vyresniuosius  specialistus 
perkvalifikuoti į valstybės tarnautojus. 5. Tvirtinti 2011 m. EKGT išlaidų sąmatą. 6. Tvirtinti EKGT 
2011 m. ataskaitą, pataisytą pagal per posėdį išsakytus  EKGT narių siūlymus. 7.1. Įpareigoti D. 
Urbanavičienę ir Tarmių grupės vadovą K. Garšvą parengti Seimo Valdybai ir Švietimo, mokslo ir 
kultūros komitetui raštą, pateikiant jame EKGT siūlymus dėl 2013 metų paskelbimo Tarmių metais 
ir jiems skirtos programos parengimo. 7.2. Parengti raštą Lietuvos atstovams Europos parlamente, 
skatinant 2013-uosius metus paskelbti Europos Tarmių metais. 

Trečiasis EKGT posėdis įvyko 2012 m. kovo 13 d., 13 val. Jame dalyvavo 12 EKGT narių, Irena 
Kezienė  (Kultūros  ministerijos  Regionų  kultūros  skyriaus  vyr.  specialistė),  Dalia  Bernotaitė-
Beliauskienė (Lietuvos dailės muziejaus Liaudies meno tyrimo centro saugotoja-tyrinėtoja).

Svarstyta: 1. Siūlymai susitikimui su LRT taryba. 2. Siūlymai Lietuvos administracinei-teritorinei 
reformai. 3. Siūlymas keisti Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymą, siekiant įteisinti 
nematerialaus  kultūros paveldo archyvus.  4.  Siūlymai  rengti  rekomendacijas  ir  papildomą naują 
sertifikavimo tvarką,  siekiant tradicijų puoselėjimo Lietuvos kaimo turizmo sodybose plėtros.  5. 
Siūlymas  Švietimo  ir  mokslo  ministerijai  mokinių  atostogų  laiką  priderinti  prie  laikotarpio  po 
Velykų ir Kalėdų. 

Nutarta:  1.1.  Įpareigoti  regionines  tarybas  vykdyti  regioninės  žiniasklaidos  stebėseną.  1.2.  Per 
posėdį išsakytus siūlymus įtraukti į susitikimą su LRT taryba, EKGT pirmininkė įpareigota susitarti 
su LRT taryba dėl susitikimo datos ir laiko. 2. Pritarti siūlomam C modelio 4 variantui pakeičiant 
NUTS-2 lygmens regiono „Aukštaitija“ pavadinimą į „Šiaurės rytų Lietuva“. 3. Įpareigoti Etninės 
kultūros  paveldo grupę parengti  siūlymus  dėl  LR dokumentų  ir  archyvų įstatymo  keitimo,  juos 
teikti svarstyti EKGT. 4.1. EKGT nariams išsiųsti S. Urbanavičiūtės tyrimo „Tautinis paveldas ir 
kaimo  turizmas  Lietuvoje”  prezentaciją,  ją  patalpinti  EKGT tinklapyje.  4.2.  Regioninių  tarybų 
specialistus  įpareigoti  surinkti  kaimo turizmo sodybų gerosios patirties  pavyzdžius.  4.3.  Etninio 
turizmo grupei parengti ir teikti Lietuvos kaimo turizmo asociacijai (LKTA) siūlymus dėl LKTA 
parengto kvalifikacinių reikalavimų kaimo turizmo sodyboms projekto tobulinimo.  5.  Pritarti  L. 
Klimkos  siūlymui,  kad EKGT rekomenduotų  Švietimo  ir  mokslo  ministerijai  mokinių  atostogų 
laiką derinti prie laikotarpio po Velykų ir Kalėdų.

Ketvirtasis EKGT posėdis įvyko 2012 m. balandžio 10 d., 13 val. Jame dalyvavo 15 EKGT narių, 
A. E. Paslaitis (Meno kūrėjų asociacija), V. Jocys (Žemaitijos taryba), A. Vaškevičius (Lietuvių 
etninės  kultūros draugija),  A. Sudaris  (Kauno žemaičių bendrijos narys),  R. Povilaitis  (Lietuvių 
etninės kultūros draugijos Kauno teritorinio padalinio pirmininkas), N. Balčiūnienė (Seimo nario G. 
Songailos patarėja), G. Songaila (LR Seimo narys). 

Svarstyta: 1. Siūlymai etnokultūrinės sklaidos plėtojimui atsižvelgiant į susitikimo su LRT tarybos 
atstovais rezultatus.  2. EKGT siūlomas Lietuvos administracinės-teritorinės reformos modelis (C 
modelio 1 ar  2 var.). 3. Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo (Nr. I-1115, Žin., 
1995,  Nr. 107-2389) papildymo  projektas.  4.  Siūlymas  papildyti  Atmintinų  dienų įstatymą  arba 
parengti naują jo redakciją. 5. Pasiūlymai rekomendacijoms plėtoti lietuvių (baltų) etninės kultūros 
integravimą į aukštųjų mokyklų studijų programas.  6. EKGT veiksmai inicijuojant Tarmių metų 
programos  parengimą.  7.  Siūlymas  europarlamentarams  Lietuvos  pirmininkavimo  ES  proga 
surengti  2013  m.  Europos  parlamente  tarptautinį  tarmėms  skirtą  renginį.  8.  Kiti  klausimai. 
8.1.Siūlymas dėl EKGT sekretoriato struktūros keitimo, papildant dviem etatais. 8.2. Tautos namų 
steigimo Kaune projektas. 

Nutarta:  1.1.  LRT  tarybai  siūlomų  transliuoti  etnokultūrinių  renginių  sąrašą  ateityje papildyti 
renginiu  „Atataria  Lamzdžiai“.  1.2.  LRT  rekomenduotų  transliuoti renginių  rengėjams  pranešti 
raštu apie tokią rekomendaciją ir siūlyti tiesiogiai kreiptis į LRT redakcijas (Muzikos, „Labo ryto“ 
ir kt.) dėl jų renginių transliavimo. 1.3. Įgalioti regionines tarybas vykdant stebėseną regionuose 
skleisti informaciją regioninėms televizijoms apie galimybę tiesiogiai kreiptis į LRT dėl regionuose 

76



vykstančių renginių transliavimo per nacionalinę televiziją. 1.4. Kreiptis į Lietuvos radiją siūlant 
pakartotinai transliuoti etnokultūrines laidas iš LRT archyvo („Tarmių skrynelę“, „Ryto rasa krito“ 
ir  kt.  – EKGT nariai  įpareigoti  pasiūlymus dėl konkrečių laidų sąrašo pateikti  per savaitę).  1.5. 
Įpareigoti Žiniasklaidos grupę išanalizuoti etninės kultūros tematikos laidų transliavimo per LRT 
World kanalą  galimybes.  2.  Pritarti  Lietuvos  administracinės-teritorinės  reformos  projekto  C 
modelio 1 variantui. 3. Inicijuoti Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo (Nr. I-1115, 
Žin.,  1995,  Nr. 107-2389)  papildymo  projektą,  iš  esmės  pritarti  D.  Urbanavičienės  parengto 
projekto principams ir įpareigoti Etninio paveldo grupę užbaigti projekto rengimą. 4. Rengti naujos 
redakcijos Atmintinų dienų įstatymą, kuriame atmintinos dienos būtų suklasifikuotos, į jų sąrašą 
įtraukta Gimtosios kalbos (tarmės) diena, įvedamas atskiras punktas dėl išskirtinio Vėlinių statuso 
perkeliant darbo dieną į šeštadienį.  5. Įpareigoti D. Urbanavičienę, R. Astrauską, J. Jakaitį ir Z. 
Kalesinską iki  balandžio  19 d.  parengti  raštą  aukštųjų mokyklų  rektoratams dėl  lietuvių  (baltų) 
etninės kultūros integravimo į aukštųjų mokyklų studijų programas. 6.1. Kreiptis į Kultūros rėmimo 
fondą  ir  Kultūros  ministrą,  prašant  2013  metais  suteikti  prioritetą  Tarmių  metams  skirtiems 
projektams. 6.2. Deleguoti  3 EKGT atstovus į susitikimą su Ministru pirmininku aptarti  Tarmių 
metų  veiksmų plano įgyvendinimo ir  finansavimo klausimus.  6.3.  Kviesti  Lietuvos  nacionalinę 
UNESCO komisiją, VLKK, LKI, VU, Lietuvos savivaldybių asociaciją, LRT, KM, ŠMM, URM ir 
kitas  ministerijas  bendradarbiauti  rengiant  ir  įgyvendinant  Tarmių  metų  įgyvendinimo 
tarpinstitucinį  veiklos  planą.  7.1.  Parengti  raštą  Užsienio  reikalų  ministerijai,  siūlant  2013  m. 
organizuoti tarmėms skirtus renginius Lietuvoje. 7.2. Pritarti raštui Europos parlamento nariams iš 
Lietuvos,  kuriuo  siūloma  inicijuoti  ir  2013  m.  organizuoti  tarmėms  skirtą  renginį  Europos 
parlamente.  8.1.  Kreiptis  į  Seimo  valdybą  prašant  skirti  papildomus  du  EKGT sekretoriato 
darbuotojų  (administracijos  vadovo  ir  vyresn.  specialisto)  etatus,  taip  pat  prašyti   Finansų 
ministerijos  2013-iems metams  skirti  lėšų  EKGT ekspertinei  veiklai.  8.2.  Parengti  raštą  Kauno 
miesto savivaldybės merui, prašant suteikti palankiausias sąlygas etninei kultūrai plėtotis ir etninę 
kultūrą  užtikrinančioms  nevyriausybinėms  organizacijoms veikti  Kauno kultūros  centre  „Tautos 
namai“.  

Penktasis EKGT posėdis įvyko 2012 m. gegužės 8 d., 13 val. Jame dalyvavo 15 EKGT narių, D. 
Bernotaitė-Beliauskienė  (Lietuvos  dailės  muziejaus  Liaudies  meno  tyrimo  centro  saugotoja-
tyrinėtoja),  A.  E.  Paslaitis  (Meno  kūrėjų  asociacija),  A.  Ragauskaitė  (LMTA,  LLTI  ir  VU 
doktorantė), V. Jocys (Žemaitijos etninės kultūros globos taryba).  

Svarstyta:  1.  Siūlymai  tobulinti  Lietuvos  kaimo  turizmo  asociacijos  parengtą  kvalifikacinių 
reikalavimų  kaimo  turizmo  sodyboms  projektą.  2.  Etninei  kultūrai  skiriamų  valstybės  biudžeto 
asignavimų bei finansavimo tvarkos analizė. 3. Siūlymai dėl etnografinių regionų žemėlapio statuso 
įtvirtinimo, skirtingo paveldo žemėlapių komplekto sudarymo. 4. Etnokultūrinio ugdymo mokyklų 
ir  mokytojų  sąrašo  tikslinimas.  5.  Etninės  kultūros  ugdymo  pagrindinio  ir  vidurinio  ugdymo 
bendrųjų  programų  įgyvendinimo  skatinimas  ir  siūlymas  šias  programas  naudoti  lietuviškose 
mokyklose  Lenkijoje.  6.  Pasiūlymai  konferencijai  apie  etninės  kultūros  sklaidos  masinėse 
informavimo priemonėse problemas kartu su Kultūros ministerija – įgyvendinant Etninės kultūros 
plėtros valstybinės 2010-2014 m. programos 3.9 priemonę. 7.  Atmintinų dienų įstatymo naujos 
redakcijos  projektas.  8.  Siūlymas  dėl  Suvalkijos  (Sūduvos)  etninės  kultūros  globos  tarybos 
inicijuojamos  mokslinės  konferencijos,  skirtos  tarmių  gyvosios  tradicijos  problemoms  ir 
pasirengimui Tarmių metams 2013 m. aptarti,  kurią planuojama suorganizuoti  lapkričio mėnesio 
pab., Marijampolės kolegijoje.

Nutarta:  1.  EKGT narių pataisymus  įtraukti  į  EKGT teikiamus pasiūlymus  dėl LKTA parengto 
kvalifikacinių reikalavimų kaimo turizmo sodyboms projekto tobulinimo,  šiuos EKGT siūlymus 
pateikti LKTA kviečiant išsamiau juos aptarti per EKGT ir LKTA atstovų susitikimą. 2. EKGT 
sekretoriatas  įpareigotas  rinkti  duomenis  apie  įvairių  ministerijų  (KM,  ŠMM,  ŽŪM,  URM) 
kuruojamas programas ir fondus, iš kurių 2011 metais buvo finansuojami etninės kultūros projektai, 
surinktus  duomenis  pateikti  EKGT  iki  kito  posėdžio.  3.  Siekiant  sudaryti  išsamesnį  skirtingo 
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etnokultūrinio paveldo žemėlapių komplektą,  prašyti  LMTA etnomuzikologų sudaryti  muzikinio 
folkloro  (dainuojamojo  ir  instrumentinio)  bei  liaudies  instrumentų  paplitimo  etnografiniuose 
regionuose žemėlapius, taip pat prašyti EKGT narį V. Tumėną parengti tradicinių juostų paplitimo 
regionuose  žemėlapį.  4.  Įpareigoti  EKGT  specialistus  regionuose  ir  regioninių  tarybų  narius 
patikslinti 2010 m. etnokultūrinio ugdymo mokyklų ir mokytojų sąrašų duomenis. 5.1. Lapkričio 
mėn.  viduryje  surengti  seminarą  dėl  etninės  kultūros  studijų  programų  skatinimo  aukštosiose 
mokyklose. 5.2. Parengti raštą Lietuvos aukštųjų mokyklų Senatams ir fakultetams, rengiantiems 
(ar rengusiems) su etninės kultūros plėtra susijusius specialistus, kuriame būtų pateikta informacija 
apie  neseniai  ŠMM  patvirtintas  Etninės  kultūros  ugdymo  pagrindinio  ir  vidurinio  ugdymo 
bendrąsias programas,  specialistų  poreikį siekiant jas įgyvendinti,  pakviečiant  aukštųjų mokyklų 
atstovus dalyvauti suplanuotame seminare lapkričio mėn. 6.1. Konferenciją apie etninės kultūros 
sklaidos masinėse informavimo priemonėse problemas surengti spalio mėn. Kultūros ministerijoje. 
6.2.  Iki  kito EKGT posėdžio EKGT nariai  įpareigoti  planuojamai konferencijai  pasiūlyti  temas, 
išskiriant konferencijos  tikslą ir problemų spektrą. 7. EKGT nariai įpareigoti pateikti pastabas ir 
siūlymus D. Urbanavičienės parengtam Atmintinų dienų įstatymo naujos redakcijos projektui, jame 
tradicinių kalendorinių ir religinių švenčių sąrašą papildyti senųjų tradicinių švenčių pavadinimais. 
8.  Remiantis  Suvalkijos  (Sūduvos)  tarybos  pavyzdžiu,  paskatinti  kitas  regionines  tarybas  savo 
regionuose  rengti  mokslines  konferencijas,  skirtas  tarmių  gyvosios  tradicijos  problemoms  ir 
pasirengimui  Tarmių  metams  2013  m.  aptarti,  arba  prisidėti  prie  Suvalkijos  (Sūduvos)  tarybos 
organizuojamos konferencijos.

Šeštasis EKGT posėdis įvyko 2012 m. birželio 12 d., 13 val. Jame dalyvavo 10 EKGT narių, A. E. 
Paslaitis  (Meno  kūrėjų  asociacija),  E.  Bugailiškienė  (ŠMM  Neformaliojo  ugdymo  ir  švietimo 
pagalbos skyriaus vyresnioji  specialistė),  M. Martinaitis  (Maironiečių draugijos narys),  V. Jocys 
(Žemaitijos tarybos narys), D. Bernotaitė-Beliauskienė (Lietuvos dailės muziejaus Liaudies meno 
tyrimo centro saugotoja-tyrinėtoja).  

Svarstyta:  1.  Jono  Basanavičiaus  premijos  nuostatų  projektas.  2.  Tarmių  metų  programų 
tarpinstitucinio plano projektas. 3. Siūlymai Tautinio paveldo produktų įstatymo pakeitimo įstatymo 
projektui Nr. 12-1827-01. 4. Siūlymai Dokumentų ir archyvų įstatymo keitimo projektui. 5. Etninei 
kultūrai  skiriamų  valstybės  biudžeto  asignavimai  bei  finansavimo  tvarkos  analizė.  6.  Lietuvos 
kultūros tarybos įstatymo projektas Nr. XIP-3469(3). 

Nutarta: 1. Iki kito EKGT posėdžio išanalizuoti galimybes parengti Nacionalinių kultūros ir meno 
premijų skyrimo nuostatų keitimo projektą, papildant premijų sąrašą J. Basanavičiaus premija. 2. 
Pritarti  Tarmių  metų  programų tarpinstitucinio  plano projektui.  3.1.  Nesiūlyti  Tautinio  paveldo 
produktų įstatyme apibrėžti sąvokos „tautinis paveldas“. 3.2. Keisti apibrėžimą „tautinio paveldo 
produktų  ekspertas“,  išbraukiant  žodžius  „pasižymėjęs“,  „produktų“.  3.3.  Keisti  formuluotes  16 
straipsnio  5  dalyje,  nurodant,  kad  tradicinių  amatų  mokymo programos  akredituojamos  ir 
registruojamos bei tradicinių amatų meistro įgytos profesinio mokymo kompetencijos Vyriausybės 
nustatyta tvarka. 3.4. Pritarti kitiems siūlymams. 4. Pritarti Dokumentų ir archyvų įstatymo keitimo 
projektui.  5.  Tęsti  2011  metais  etninei  kultūrai  skirtų  valstybės  biudžeto  asignavimų  analizę,  į 
analizuojamų institucijų sąrašą įtraukiant Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondą. 6. Seimui 
raštu pateikti EKGT neigiamą nuomonę apie Lietuvos kultūros tarybos įstatymo projektą Nr. XIP-
3469(3).

Septintasis EKGT posėdis įvyko 2012 m. rugsėjo 11 d., 13 val. Jame dalyvavo 12 EKGT narių, 
svečiai – A. E. Paslaitis (Meno kūrėjų asociacija), E. Bugailiškienė (ŠMM Neformaliojo ugdymo ir 
švietimo  pagalbos  skyriaus  vyresnioji  specialistė),  D.  Bernotaitė-Beliauskienė  (Lietuvos  dailės 
muziejaus  Liaudies  meno  tyrimo  centro  saugotoja-tyrinėtoja),  I.  Kezienė  (Kultūros  ministerijos 
Regionų kultūros skyriaus vyriausioji  specialistė),  G. Kadžytė (Lietuvių literatūros  ir tautosakos 
institutas).  
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Svarstyta: 1. Vyriausybės sudarytos darbo grupės parengtas Tarmių metų programų tarpinstitucinio 
plano projektas. 2. Pasiūlymai bendram regioninių tarybų posėdžiui, įvyksiančiam Telšiuose 2012-
09-14. 3. Pasiūlymai konferencijai apie etninės kultūros sklaidos masinėse informavimo priemonėse 
problemas,  rengiamai  kartu  su  Kultūros  ministerija  –  įgyvendinant  Etninės  kultūros  plėtros 
valstybinės  2010-2014  m.  programos  3.9  priemonę.  4.  Jono  Basanavičiaus  premijos  nuostatų 
projektas. 5. Atmintinų dienų naujos redakcijos įstatymo projektas. 

Nutarta:  1. Iki  rugsėjo 13 dienos  EKGT nariai  turi  pateikti  siūlymus dėl Vyriausybės  sudarytos 
darbo grupės parengto Tarmių metų programų tarpinstitucinio plano projekto tobulinimo. 2. Pritarti 
siūlymui toliau tęsti etnokultūrinės veiklos stebėseną regionuose užpildant tam skirtas lenteles ir jas 
teikiant  EKGT siekti  ne  tik  kiekybinio,  bet  ir  kokybinio  vertinimo,  pasiūlyti  regioninių  tarybų 
nariams  išsamiau  aprašyti  po  vieną  reikšmingą  renginį.  3.1.  Rengti  konferenciją  apie  etninės 
kultūros  sklaidos  masinėse  informavimo priemonėse  problemas  paskutinę lapkričio  savaitę.  3.2. 
Įpareigoti Žiniasklaidos grupę iki rugsėjo 18 d. parengti konferencijos temų gaires ir jas pateikti 
EKGT nariams.  3.3.  Konferencija  turėtų  būti  diskusijos  pobūdžio.  4.1.  Tobulinti  Jono 
Basanavičiaus premijos nuostatus kaip atskiros premijos nuostatus. 4.2. Rengti aiškinamąjį raštą, 
pagrindžiantį  naują  Jono  Basanavičiaus  premijos  nuostatų  projektą.  4.3.  EKGT nariai  turi  iki 
rugsėjo 21 dienos atsiųsti pasiūlymus dėl per posėdį pateikto ir pakoreguoto Jono Basanavičiaus 
premijos nuostatų projekto tobulinimo. 5. Iki rugsėjo 21 dienos EKGT nariai turi pateikti siūlymus 
dėl per posėdį pateikto Atmintinų dienų įstatymo projekto tobulinimo. 

Aštuntasis EKGT posėdis įvyko 2012 m. spalio 9 d.,  13 val. Jame dalyvavo 11 EKGT narių, 
svečiai – A. E. Paslaitis (Meno kūrėjų asociacija), M. Martinaitis (Maironiečių draugijos narys).

Svarstyta:  1. Siūlymas LR Vyriausybei,  atsižvelgiant į Nematerialaus kultūros paveldo apsaugos 
konvenciją, išimties tvarka 2012 metais perkelti darbo dieną iš Vėlinių lapkričio 2 d. į šeštadienį 
lapkričio 10 d. 2. Siūlymai Ministro pirmininko patvirtintai darbo grupei dėl Tarmių metų programų 
rengimo. 3. Jono Basanavičiaus premijos nuostatų projekto tvirtinimas. 4. Atmintinų dienų naujos 
redakcijos įstatymo projektas. 5. Siūlymai  konferencijos apie etninės kultūros sklaidos masinėse 
informavimo  priemonėse  problemas  surengimui  kartu  su  Kultūros  ministerija  –  įgyvendinant 
Etninės  kultūros  plėtros  valstybinės  2010-2014  m.  programos  3.9  priemonę.  6.  Siūlymai 
rekomendacijų Lietuvių literatūros  ir  tautosakos instituto archyvui  suteikti  nacionalinės  vertybės 
statusą rengimui kartu su KM – įgyvendinant Etninės kultūros plėtros valstybinės 2010-2014 m. 
programos  10.2  priemonę.  7.  Siūlymai  dėl  etninės  kultūros  būklės  lietuvių  bendruomenėse 
užsienyje  analizės,  išvadų  ir  siūlymų  dėl  tos  būklės  gerinimo,  lietuvių  etninės  kultūros 
populiarinimo lietuvių  bendruomenėse  užsienyje  rengimo kartu su KM ir  URM – įgyvendinant 
Etninės kultūros plėtros valstybinės 2010-2014 m. programos 15.1 priemonę. 8. Kiti klausimai. 8.1. 
Siūlymas  pildyti  EKGT internetinės  svetainės  nuorodų  sąrašą.  8.2.  Siūlymas  parengti  padėkos 
raštus Papiliakalnės, Ginučių piliakalnio ir Ladakalnio komplekso kūrėjams, taip pat Bijotų dvaro 
sodybos kraštovaizdžio objektų puoselėtojams ir įteikti per spalio 19 d. vyksiantį seminarą, skirtą 
Europos kraštovaizdžio konvencijos įsigaliojimo 10-mečiui paminėti. 

Nutarta: 1. Kreiptis į LR Vyriausybę, prašant išimties tvarka 2012 metais perkelti darbo dieną iš 
Vėlinių lapkričio 2 d. į šeštadienį lapkričio 10 d. 2.1. Siūlyti naujai suformuotai LR Vyriausybei 
įtraukti į savo programą Tarmių plėtros programą, kuri remtųsi Tarmių grupėje parengtu Tarmių 
metų programų  tarpinstitucinio plano projektu. 2.2. Parengti raštą regioninėms taryboms, skatinant 
jų narius tarmių puoselėjimui skirtus projektus teikti Kultūros rėmimo fondui iki spalio 22 d. 2.3. 
Kreiptis  į  savivaldybes  paraginant  2013  m.  biudžete  numatyti  lėšų  Tarmių  metams  skirtiems 
renginiams  ir  kitiems  projektams.  2.4.  Kreiptis  į  VEKC ir  LLKC,  prašant  suteikti  informaciją 
Lietuvos nacionaliniam radijui apie šių įstaigų išleistus įrašus su tarmiškai atliktomis pasakomis ir 
kita  liaudies  kūryba.  2.5.  Rekomenduoti  Kultūros  rėmimo fondui  skirti  finansavimą  A.  Baryso 
filmų  apie  tarmes  projektams.  2.6.  Pritarti  siūlymui  informaciją  apie  Tarmių  metų  minėjimo 
renginius  2013  metais  skelbti  Lietuvių  etninės  kultūros  draugijos  internetinėje  svetainėje 
(etnokultura.lt).  2.7.  Siūlyti  Lietuvių  etninės  kultūros  draugijai  atidaryti  sąskaitą  Tarmių  metų 
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rėmėjų lėšų kaupimui,  suburti  darbo grupę,  atsakingą už šių lėšų skaidrų paskirstymą ir  viešos 
informacijos pateikimą. 3.1. Tvirtinti Jono Basanavičiaus nacionalinės premijos nuostatų projektą ir 
teikti  jį  naujai  suformuotai  Vyriausybei.  3.2.  Iki  kito  EKGT posėdžio parengti  J.  Basanavičiaus 
nacionalinės  premijos  nuostatų  projekto  aiškinamąjį  raštą.  4.1.  Jonas  Vaiškūnas  įpareigotas  per 
savaitę laiko atsiųsti pasiūlymus dėl Perkūno dienos ir kitų baltiško kalendoriaus švenčių įtraukimo 
į Atmintinų dienų naujos redakcijos įstatymo projektą. 4.2. Iki kito posėdžio parengti Atmintinų 
dienų  naujos  redakcijos  įstatymo  projekto  aiškinamąjį  raštą.  5.1.  Patvirtinti  konferencijos  apie 
etninės  kultūros  sklaidos  masinėse  informavimo  priemonėse  problemas  temų  sąrašą  ir  teikti  jį 
Kultūros ministerijos Regionų kultūros skyriui. 5.2. D. Urbanavičienė įpareigota per savaitę laiko 
parengti kvietimo į konferenciją tekstą, jį elektroniniu būdu suderinti su kitais  EKGT nariams ir 
teikti Kultūros ministerijai. 6. Kreiptis į Lietuvių literatūros ir tautosakos institutą (LLTI) prašant 
kartu parengti rekomendacijas dėl nacionalinės vertybės statuso suteikimo LLTI archyvui, kurias 
EKGT vėliau  pateiktų  Kultūros  ministerijai.  7.  Kreiptis  į  Užsienio  reikalų  ministeriją,  prašant 
pateikti  informaciją  apie  etninės  kultūros  veiklą  užsienio  lietuvių  bendruomenėse,  siūlant 
bendradarbiauti  siekiant  etninės  kultūros  sklaidos  šiose bendruomenėse.  8.1.  EKGT internetinės 
svetainės Nuorodų skiltyje plėtoti rekomenduojamų etnokultūrinio ugdymo priemonių ir kitos su 
etninės kultūros plėtra susijusios informacijos sąrašą. 8.2. Parengti padėkos raštus Papiliakalnės, 
Ginučių piliakalnio  ir  Ladakalnio  komplekso kūrėjams bei Bijotų dvaro sodybos kraštovaizdžio 
objektų  puoselėtojams  ir  įpareigoti  D.  Urbanavičienę įteikti  juos  spalio  19  d.  Europos 
kraštovaizdžio konvencijos įsigaliojimo 10-mečio paminėjimo renginyje.

Devintasis EKGT posėdis įvyko 2012 m. lapkričio 13 d., 13 val. Jame dalyvavo 12 EKGT narių, 
svečiai – A. E. Paslaitis (Meno kūrėjų asociacija), M. Martinaitis (Maironiečių draugijos narys), E. 
Bugailiškienė (ŠMM Neformaliojo ugdymo ir švietimo pagalbos skyriaus vyresnioji specialistė), I. 
Kezienė (Kultūros ministerijos Regionų kultūros skyriaus vyriausioji specialistė). 

Svarstyta:  1.  Siūlymai  XVI  Vyriausybės  programai.  2.  Aiškinamasis  raštas  teikiant  Jono 
Basanavičiaus  premijos  nuostatų  projektą.  3.  Siūlymai  dėl  Tautos  istorinės  atminties  įstatymo 
projekto  tobulinimo.  4.  Pasiūlymai  konferencijai  apie  etninės  kultūros  sklaidos  masinėse 
informavimo priemonėse problemas rengiamai kartu su Kultūros ministerija – įgyvendinant Etninės 
kultūros plėtros valstybinės 2010-2014 m. programos 3.9 priemonę. 5. Siūlymai dėl Nematerialaus 
kultūros  paveldo vertybių  registro  nuostatų  projekto  ir  kitų  teisės  aktų  šiam paveldui  išsaugoti 
parengimo  kartu  su  KM  –  įgyvendinant  Etninės  kultūros  plėtros  valstybinės  2010-2014  m. 
programos  1.1  priemonę.  6.  Siūlymai  dėl  įtrauktų  į  UNESCO  reprezentatyvųjį  nematerialaus 
kultūros paveldo vertybių sąrašą sutartinių gyvosios tradicijos globos stebėsenos ir vertinimo kartu 
su  Kultūros  ministerija  –  įgyvendinant  Etninės  kultūros  plėtros  valstybinės  2010-2014  m. 
programos 2.18 priemonę. 7. Siūlymai dėl kultūros įstaigų (muziejų, kultūros centrų, bibliotekų) 
edukacinių  programų  tyrimo  ir  rekomendacijų  rengimo  kartu  su  KM  –  įgyvendinant  Etninės 
kultūros plėtros valstybinės 2010-2014 m. programos 2.1 priemonę. 8. Kiti klausimai. 8.1. Siūlymas 
dėl  naujai  į  Mažosios  Lietuvos  tarybą  deleguoto  nario – Kraštotyros  draugijos  narės  Liudvikos 
Burzdžiuvienės – paskyrimo vietoj kraštotyrininko Vaidoto Mačiulio. 8.2. Kreipimasis į LRT laidos 
„Duokim garo“ kūrėjus dėl Mažosios Lietuvos įtraukimo į laidoje naudojamą kelio rodyklę, kurioje 
nurodyti tik keturi Lietuvos regionai – Aukštaitija, Suvalkija, Dzūkija ir Žemaitija. 8.3. Siūlymas 
kreiptis  į  Kultūros  ministeriją  dėl  žurnalo  „Liaudies  kultūra“  vyriausiosios  redaktorės  Dalios 
Rastenienės kandidatūros Bronio Savukyno premijai  gauti.  8.4. Pristatymas su Ugdymo plėtotės 
centru  suplanuotų  artimiausių  renginių  (prie  jų  organizavimo  prisideda  EKGT  regioniniai 
padaliniai),  susijusių  su  etninės  kultūros  ugdymo  programų  sklaida,  Lietuvių  etninės  kultūros 
draugijos parengto mokymo priemonių, literatūros ir kitų šaltinių katalogo pristatymu. 

Nutarta: Kreiptis į naująjį Ministrą pirmininką siūlant į formuojamą XVI Vyriausybės programą 
įtraukti  etninės kultūros valstybinę globą akcentuojant šiuos prioritetus – etnokultūrinio ugdymo 
plėtra,  parengiant  ir  įgyvendinant  naujus  strateginius  dokumentus  (pavyzdžiui,  Etnokultūrinio 
ugdymo plėtros tarpinstitucinę programą); tarmių gyvosios tradicijos puoselėjimas,  parengiant ir 

80



įgyvendinant ilgalaikę valstybinę tarmių gyvosios tradicijos puoselėjimo tarpinstitucinę programą; 
etnografinių  regionų  savitumo  išsaugojimas  ir  šių  regionų  statuso  įtvirtinimas;  etninės  kultūros 
finansavimo didinimas įkuriant valstybinį  Etninės  kultūros plėtros  fondą. 2.  Tvirtinti  per posėdį 
suredaguotą  EKGT  parengto  Jono  Basanavičiaus  nacionalinės  premijos  nuostatų  projekto 
aiškinamąjį raštą, teikti jį ir projektą naujai Vyriausybei. 3.1. Parengti raštą, jame trumpai išdėstant 
argumentus,  kodėl  EKGT  nepritaria  Lietuvos  Respublikos  tautos  istorinės  atminties  įstatymo 
projektui Nr. XIP-4631(2) ir siūlo jį iš esmės tobulinti. 3.2. Susitikti su naujai paskirtu LR Seimo 
Švietimo,  mokslo  ir  kultūros  komiteto  pirmininku,  siūlant  EKGT ekspertinę  pagalbą  tobulinant 
Tautos  istorinės  atminties  įstatymo  projektą.  4.1.  Konferencijos  moderatoriumi  paskirti  Joną 
Vaiškūną.  4.2.  Įtraukti  į  konferencijos  pranešėjų sąrašą Daivą Vyčinienę,  Rimantą  Astrauską ir 
Dalią  Urbanavičienę.  4.3.  Pakartotinai  į  konferenciją  pakviesti  Lietuvos  radijo  ir  televizijos, 
žiniasklaidos atstovus. 4.4. Per savaitę parengti konferencijos (kuri bus surengta 2012 m. lapkričio 
27 d. Kultūros ministerijoje) patikslintą programą, ją išplatinti  užsiregistravusiems konferencijos 
dalyviams ir žiniasklaidai.  5. Įpareigoti  Nematerialaus kultūros paveldo grupę kartu su Lietuvos 
nacionalinės  UNESCO  komisijos  atstovu  išanalizuoti  Nematerialaus  kultūros  paveldo  vertybių 
registro nuostatų projekto ir kitų teisės aktų parengimo klausimą ir pateikti savo siūlymus EKGT. 6. 
Persiųsti EKGT nariams Lietuvos liaudies kultūros centro parengtą sutartinių tradicijos išsaugojimo 
2012  –  2014  priemonių  planą  ir  apsvarstyti  jį  kitame  posėdyje.  7.  Klausimą  atidėti  vėlesniam 
svarstymui,  kai  bus surinkta informacija  apie  jau atliktus  muziejų ir  kultūros  centrų edukacinių 
programų  tyrimus.  8.1.  Patvirtinti  naujai  deleguotą  Kraštotyros  draugijos  narę  Liudviką 
Burzdžiuvienę Mažosios Lietuvos tarybos nare. 8.2. Kreiptis į LRT laidos „Duokim garo“ kūrėjus 
su prašymu  įtraukti  Mažosios  Lietuvos  regioną  į  laidoje  naudojamą kelio  rodyklę.  8.3.  Pritarta 
Dalios  Rastenienės  kandidatūros  teikimui  Bronio  Savukyno  premijai  gauti.  8.4. Išsiųsti  EKGT 
nariams išsamią informaciją apie vyksiančius etnokultūrinio ugdymo plėtros renginius. 

Dešimtasis EKGT posėdis įvyko 2012 m. gruodžio 11 d., 13 val. Jame dalyvavo 12 EKGT narių, 
svečiai – E. Bugailiškienė (ŠMM Neformaliojo ugdymo ir švietimo pagalbos skyriaus vyresnioji 
specialistė),  D. Bernotaitė-Beliauskienė (Lietuvos dailės muziejaus Liaudies meno tyrimo centro 
saugotoja-tyrinėtoja), D. Bičkauskienė (Pilietinės gynybos centro prie Krašto apsaugos ministerijos 
direktorė), M. Martinaitis  (Maironiečių draugijos narys),  V. Musteikis (Lietuvių etninės kultūros 
draugija), O. Samuchovienė (UAB „INFRAPLANAS“). 

Svarstyta:  1.  Siūlymai  tarpinstituciniam  bendradarbiavimui  siekiant  karių  tautinio  ir  patriotinio 
ugdymo plėtros. 2. Siūlymai Aplinkos ministerijos iškeltai idėjai magistraliniuose keliuose žymėti 
etnografinius regionus ir pateikti informaciją apie juos. 3. EKGT 2013 m. veiklos plano projektas. 
4. Siūlymas 2013 Kaziuko mugėje įvardyti ne Suvalkijos, o Sūduvos etnografinį regioną. 5. Etninės 
kultūros plėtros valstybinės programos 2010-2014 m. įgyvendinimas 2012 m. 6. Kiti klausimai. 6.1. 
Naujų  Dzūkijos  tarybos  narių  tvirtinimas.  6.2.  Libertas  Klimka  pristato  Norberto  Vėliaus  75 
gimimo metinių minėjimo renginį.

Nutarta:  1.1.  Rengti  susitikimą-apskritą  stalą  2013  m.  sausio  10  d.  11  val.  Lietuvos  karo 
akademijoje.  1.2. Į susitikimą kviesti Lietuvos edukologijos universiteto prof. dr. Aivą Ragauską, 
Lietuvos  karo  akademijos  prorektorių  Valdą  Rakutį,  EKGT narius  –  Vytautą  Tumėną,  Jūratę 
Šemetaitę,  Dalią  Urbanavičienę.  Kitus  galimus  dalyvius  įpareigoti  pakviesti  Pilietinės  gynybos 
centro prie Krašto apsaugos ministerijos direktorę  Danguolę Bičkauskienę. 1.3. Iki 2013 m. sausio 
3  d.  nutarti  dėl  susitikimo  darbotvarkės,  dalyvių  sąrašo  ir  moderatoriaus.  1.4.  Iki  susitikimo 
dalyviams  persiųsti  Arūno  Vaicekausko parengtą Karių tautinio  ir pilietinio ugdymo  programos 
gairių projektą.  2.1. Pritarti Aplinkos ministerijos iškeltai idėjai magistraliniuose keliuose žymėti 
etnografinius regionus ir pateikti informaciją apie juos. 2.2. Etnografinį regioną nurodantis ženklas 
neturėtų prilygti riboženkliui. 2.3. Siūlyti ženkluose šalia etnografinio regiono pavadinimo žymėti 
arba heraldiką (regiono herbą), arba apytikriai  užbrūkšniuotą regiono vietą Lietuvos žemėlapyje. 
2.4. Supažindinti su siūlymais regioninių tarybų narius ir svarstyti jų pasiūlymus kitame posėdyje. 
Išvadas  persiųsti  O.  Samuchovienei  iki  2013  m.  sausio  15  d.  2.5.  Pradėti  rengti  trumpus 
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etnografinių regionų pristatymus EKGT internetinei svetainei. 3. Iš esmės pritarti EKGT 2013 metų 
veiklos plano projektui, papildomus siūlymus siųsti EKGT pirmininkei iki gruodžio 18 d. 4.  Pritarti 
dabar egzistuojančiam Suvalkijos etnografinio regiono įvardijimui. 5. Siekti tęstinumo ir patvirtinti 
šiuos  2013  metų  etninės  kultūros  plėtros  prioritetus:  1)  Vaikų  ir  jaunimo  etninio  kultūrinio  ir 
lokalinio  tapatumo  formavimas;  2)  Etninės  kultūros  vertybių  svarbos  suvokimo  visuomenėje 
stiprinimas; 3) Etninės kultūros sklaida, gyvosios tradicijos išsaugojimas bei plėtra regionuose; 4) 
Nematerialaus  kultūros  paveldo  apsaugos  stiprinimas  tobulinant  teisinę  bazę.  6.1.  Patvirtinti 
pakeistus Dzūkijos (Dainavos) tarybos narius – Iloną Šedienę, Dainą Plėdienę, Algirdą Juškevičių, 
Rasutę  Marcinkevičienę,  Audronę  Lampickienę,  Rasą  Stanevičiūtę,  Liną  Balčiūnienę  ir  Aušrą 
Plytnikaitę  vietoje  Jūratės  Barsulytės,  Giedrės  Blažonienės,  Algimanto  Černiausko,  Inesos 
Nezdveckienės, Vytenio Skendelio ir Valdemaro Višnevskio. 6.2. Pritarti dalyvavimui rengiamame 
minėjime 2013 m. sausio 24 d. Laukuvoje, Norberto Vėliaus gimnazijoje. Tartis su Vilniaus etninės 
kultūros centru dėl N. Vėliaus jubiliejaus paminėjimo Vilniuje sausio mėn.

82



4 priedas 
EKGT darbo grupių posėdžių 2012 m. protokolų santraukos

Etninio turizmo grupės posėdis įvyko 2012 m. vasario 6 d. Jame dalyvavo EKGT pirmininkė D. 
Urbanavičienė, EKGT nariai – O. Drobelienė,  A. Nakienė, R. Paukštytė Šaknienė, svečiai – L. Ža-
baliūnas (Lietuvos kaimo turizmo asociacijos prezidentas), V. Dambrauskienė (Lietuvių etninės kul-
tūros draugija), S. Urbanavičiūtė (Lietuvių etninės kultūros draugija). 

Svarstyta:  1.  Esamos  tautinio  paveldo  būklės  Lietuvos  kaimo  turizmo  sodybose  aptarimas  ir 
pasiūlymai  dėl  galimybių  sukurti  naują  kaimo  turizmo  sodybų  sertifikavimo  tvarką,  skirtą 
puoselėjamų tradicijų vertinimui.

Nutarta:  1.  a)  tęsti  S.  Urbanavičiūtės  parengtą  visuomenės  apklausą  Lietuvos  kaimo  turizmo 
asociacijos internetiniame puslapyje; b) įpareigoti Etninio turizmo grupę įvertinti Lietuvos kaimo 
turizmo asociacijos  internetiniame puslapyje  (žr.  www.atostogoskaime.lt)  siūlomą  kvalifikacinių 
reikalavimų kaimo turizmo sodyboms projektą; c) susitikti su Lietuvos kaimo turizmo asociacijos 
prezidentu vasario paskutinę savaitę, rengiantis S. Urbanavičiūtės tyrimo pristatymui visuotiniame 
Lietuvos kaimo turizmo asociacijos narių susirinkime; d) deleguoti D. Urbanavičienę į kovo 7 d. 
vyksiantį  visuotinį  Lietuvos  kaimo  turizmo  asociacijos  narių  susirinkimą  ir  jame  pristatyti  S. 
Urbanavičiūtės  parengtą  tyrimą;  e)  šių  metų  viduryje  regionuose  surengti  susitikimus,  į  juos 
pakviesti  kaimo  turizmo  sodybų  savininkus,  regionų  bendruomenių  atstovus,  etninės  kultūros 
ekspertus. Susitikimų metu apsvarstyti tradicijų puoselėjimo kaimo turizmo sodybose galimybes; f) 
surinkti kaimo turizmo sodybų, puoselėjančių tradicijas, gerosios patirties pavyzdžius; g) inicijuoti 
rekomendacijų dėl tradicijų puoselėjimo kaimo turizmo sodybose rengimą; h) rengti siūlymus dėl 
Tautinio paveldo produktų klasifikatoriaus papildymo, įtraukiant kaimo turizmo sodybų teikiamas 
tradicijomis grindžiamas paslaugas.

Tarmių grupės posėdis įvyko 2012 m. balandžio 2 d. Jame dalyvavo Tarmių grupės pirmininkas 
K.  Garšva,  grupės  nariai  –  D.  Urbanavičienė,  O.  Drobelienė,  A.  Svidinskas,  A.  Narutis,  V. 
Meiliūnaitė, V. Kardelis, J. Pabrėža. 

Svarstyta:  1.  Tarpinstitucinių  bendradarbiavimo  sutarčių  dėl  prisijungimo  prie  Tarmių  metų 
programos  inicijavimo,  rengimo  ir  įgyvendinimo  sudarymas.  2.  Pasiūlymai  dėl  Tarmių  metų 
programos  pagrindinių  gairių  ir  kreipimosi  šiuo  klausimu  į  Vyriausybę.  3.  Siūlymai  Lietuvos 
europarlamentarams siekiant Tarmių metų sureikšminimo ES, kuriai Lietuva pirmininkaus 2013 m. 
4.  Siūlymas  keisti  Tarptautinę  gimtosios  kalbos  dieną  į  Tarptautinę  gimtosios  kalbos  ir  tarmės 
dieną. 5. Siūlymai dėl apklausos „Jaunimas ir tarmės“ apibendrinimo ir išvadų paskelbimo. 

Nutarta:  1.1.  Parengti  tarpinstitucinės  bendradarbiavimo sutarties  dėl   prisijungimo prie  Tarmių 
metų programos inicijavimo, rengimo ir įgyvendinimo tekstą, kviesti šią sutartį pasirašyti Lietuvos 
nacionalinę  UNESCO komisiją,  VLKK, LKI, VU, Lietuvos  savivaldybių  asociaciją,  LRT, KM, 
ŠMM, URM ir kitas ministerijas. 1.2. Susitikti  su Ministru pirmininku Tarmių metų programos 
rengimo ir finansavimo klausimams aptarti.  1.3. Parengti raštą LR Prezidentei D. Grybauskaitei, 
prašant  tapti  2013-ųjų  Tarmių  metų  globėja.  2.  Pakoreguoti  ir  išsiųsti  Tarmių  metų  programos 
projektą Vyriausybei, įtraukiant J. Pabrėžos, A. Svidinsko ir kitų grupės narių siūlymus, Tarmių 
metų programos tikslą formuluoti taip: „užtikrinti tinkamas sąlygas lietuvių kalbos tarmių gyvosios 
tradicijos populiarinimui, palaikymui,  išsaugojimui ir plėtrai“. 3. Parengti raštą visiems Lietuvos 
europarlamentarams, prašant jų Lietuvos pirmininkavimo ES laikotarpiu inicijuoti  renginį, skirtą 
Tarmių  metams.  4.  Pritarti  siūlymui  teikti  pataisą  dėl  Lietuvos  Respublikos  atmintinų  dienų 
įstatymo (Nr. VIII-397, Žin., 1997, Nr. 67-1672), įtraukiant tarptautinę gimtosios kalbos (tarmės) 
dieną į atmintinų dienų sąrašą. 5. Įpareigoti K. Garšvą ir V. Meiliūnaitę apibendrinti „Jaunimas ir 
tarmės“ apklausos rezultatus, išvadas pateikiant Tarmių grupės nariams. 
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Tarmių grupės posėdis įvyko 2012 m. gegužės 15 d. Jame dalyvavo Tarmių grupės pirmininkas K. 
Garšva, grupės nariai – D. Urbanavičienė, A. Svidinskas, A. Narutis, V. Meiliūnaitė, J. Pabrėža, 
svečiai – N. Balčiūnienė (Lietuvių etninės kultūros draugija), G. Kadžytė (Lietuvių literatūros ir 
tautosakos institutas). 

Svarstyta: 1. Siūlymas europarlamentarams Lietuvos pirmininkavimo ES proga surengti 2013 m. 
Europos parlamente tarptautinį tarmėms skirtą renginį. 2. Pasiūlymai 2013 Tarmių metų programai 
ir priemonių planui ir jų pateikimas LR Vyriausybei.

Nutarta:  1.  Pakartotinai  kreiptis  į  Radvilę  Morkūnaitę-Mikulėnienę ir  į  kitus dar  neatsiliepusius 
europarlamentarus dėl tarptautinio tarmėms skirto renginio organizavimo Europos parlamente 2013 
m. 2.1. Vadovaujantis Seimo nutarimu Dėl 2013 metų paskelbimo Tarmių metais (2012-03-27, Nr. 
XI-1944), rengti Tarmių metų programos (toliau – Programa), o ne tarpinstitucinio veiklos plano 
(kaip pasiūlyta EKGT 2012-05-12 posėdyje) projektą. 2.2. Prašyti  Tarmių metų globėja būti LR 
Prezidentę Dalią Grybauskaitę. 2.3. Pritarti  Tarmių metų šūkiui „Tarmės – gyvos!“. 2.4. Pritarti  
siūlymui, kad Programos parengimo ir įgyvendinimo darbo grupė turėtų susidaryti iš pagrindinės 
sudėties  ir  padalinių  etnografiniuose  regionuose,  kuriuos  galėtų  suformuoti  EKGT padaliniai  – 
regioninės tarybos.  2.5. LR Vyriausybei  teikti  raštą, prašant patvirtinti  atsakingos už Programos 
parengimą  ir  įgyvendinimą  darbo grupės  sudėtį,  jos  nuostatus,  skirti  finansavimą  darbo grupės 
veiklai ir Tarmių metų programai. 2.6. Toliau rengti Tarmių metų programos įgyvendinimo plano 
projektą  vadovaujantis  D.  Urbanavičienės  pasiūlyta  struktūra,  papildant  ir  koreguojant  projektą 
pagal  Tarmių  grupės  narių  išsakytus  siūlymus.  2.7.  Parengti  bendrąją  Programos  dalį,  joje 
apibrėžiant  bendrąsias nuostatas,  tikslus ir uždavinius,  vertinimo kriterijus ir kt.  2.8.  Programos 
projektą, siūlymus dėl Programos rengimo ir įgyvendinimo, darbo grupės pristatyti  LR Ministro 
pirmininko patarėjui Linui Vingeliui per planuojamą susitikimą gegužės 30 d., 10 val. 
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5 priedas
Etninės kultūros globos tarybos 2012 m. kalendorinis veiklos planas

Tema Darbas Svarstymas ekspertų grupėje Svarstymas 
EKGT 

Finansini
s poreikis 
(tūkst. Lt)Ekspertų grupė Data Data

1. EKGT 2012 m. strateginis 
veiklos planas

1.1. EKGT 2012 m. strateginio veiklos plano 
parengimas

Sausis-vasaris –

2. Etninės kultūros plėtros 
valstybinė programa 2010-2014 m.

2.1. Etninės kultūros plėtros valstybinės programos 
įgyvendinimo 2012 m. koordinavimas (kartu su KM)

Sausis-gruodis 10

3. Etninės kultūros integravimas į 
bendrąją kultūros politiką Lietuvoje

3.1. Siūlymų rengimas ir teikimas dėl etninės kultūros 
integravimo į bendrają kultūros politiką 

Pagal aktualų 
poreikį

–

4. Etninei kultūrai skiriamas 
valstybinis finansavimas

4.1. Etninei kultūrai skiriamų valstybės biudžeto 
asignavimų bei finansavimo tvarkos analizė

Kovas-balandis 2

4.2. Siūlymų dėl Etninės kultūros plėtros fondo teisinės 
bazės sukūrimo rengimas

Laikina grupė Rugsėjis Spalis-lapkritis 3

5. Etnografinių regionų globa 5.1. Etnografinių regionų statuso įtvirtinimo 
inicijavimas, žemėlapių komplekto sudarymas ir sklaida

Etnografinių 
regionų

Kovas-balandis Gegužė-birželis 15

5.2. Siūlymų dėl administracinės-teritorinės reformos 
rengimas

Etnografinių 
regionų

Kovas-balandis Gegužė-birželis 1

6. Tarmių gyvoji tradicija 6.1. Pasirengimas Tarmių metams – siūlymų dėl jiems 
skirtos valstybinės programos rengimas

Tarmių Sausis-vasaris Vasaris 5

6.2. Tarmių gyvosios tradicijos problemų tyrimas ir 
siūlymų dėl jų sprendimo rengimas

Tarmių Kovas-rugsėjis Spalis 5

7. Etninės kultūros ugdymo plėtra 7.1. Etnokultūrinio ugdymo mokytojų ir mokyklų 
sąrašo, etninės kultūros specialistus ir mokytojus 
rengiančių aukštųjų mokyklų sąrašo teikimas ŠMM 
informacinių technologijų skyriui

Švietimo ir 
mokslo

Vasaris-kovas Kovas-balandis –

7.2. Etnokultūrinės krypties ikimokyklinio ugdymo 
įstaigų sąrašo parengimas

Švietimo ir 
mokslo

Vasaris-kovas Kovas-balandis 3
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7.3. Siūlymų dėl Etninės kultūros bendrosios programos 
5-12 kl. įgyvendinimo rengimas ir sklaida 
etnografiniuose regionuose

Švietimo ir 
mokslo

Vasaris-balandis Balandis-gegužė 5

7.4.  Siūlymų  dėl  Etninės  kultūros  ugdymo  metodinių 
rekomendacijų  ikimokyklinio,  priešmokyklinio  ir 
pradinio ugdymo pedagogams įgyvendinimo rengimas ir 
sklaida etnografiniuose regionuose

Švietimo ir 
mokslo

Sausis-kovas Balandis-gegužė 5

7.5. Etninės kultūros plėtros neformaliajame ugdyme 
tyrimas ir siūlymų rengimas

Švietimo ir 
mokslo

Sausis-birželis Rugsėjis 5

7.6. Kultūros įstaigų edukacinių programų tyrimas ir 
rekomendacijų dėl edukacinės veiklos plėtros rengimas 
(kartu su KM)

Švietimo ir 
mokslo

Balandis-spalis Spalis-lapkritis 5

7.7. Karių tautinio ir pilietinio ugdymo programos 
rengimo užbaigimas ir siūlymų dėl jos panaudojimo 
teikimas

Švietimo ir 
mokslo

Gegužė-spalis Lapkritis-
gruodis

3

8. Etninės kultūros specialistų 
rengimas

8.1. Etninės kultūros specialistų poreikio ir 
kvalifikacijos kėlimo galimybių analizė

Švietimo ir 
mokslo

Pagal poreikį Pagal grupės 
teikimą

5

9. Tautinio paveldo produktų 
įstatymas

9.1. Išvadų bei siūlymų dėl tautinio paveldo produktus 
reglamentuojančių teisės aktų tobulinimo teikimas

Tautinio paveldo 
produktų

Sausis-vasaris Vasaris-kovas 2

9.2. Dalyvavimas sprendžiant Tautinio paveldo produktų 
įstatymo įgyvendinimo klausimus

Tautinio paveldo 
produktų

Pagal poreikį 
ištisus metus

Pagal grupės 
teikimą

–

10. Etnokultūrinio paveldo globa 10.1. Išvadų ir siūlymų dėl nematerialaus pāveldo būklės 
ir  jo globą reglamentuojančių teisės aktų projektų 
rengimas

Etnokultūrinio 
paveldo

Pagal poreikį 
ištisus metus

Pagal grupės 
teikimą

5

10.2. Rekomendacijų dėl Lietuvių literatūros ir 
tautosakos instituto archyvo, kaip nacionalinės vertybės, 
statuso rengimas (kartu su KM)

Etnokultūrinio 
paveldo

Rugsėjis-spalis Spalis-lapkritis 1

10.3. Įtrauktų į UNESCO reprezentatyvųjį nematerialaus 
kultūros paveldo vertybių sąrašą sutartinių gyvosios 
tradicijos globos stebėsena ir vertinimas (kartu su KM)

Etnokultūrinio 
paveldo

Sausis-gruodis Gruodis 3

86



10.4. Etnografinių regionų nematerialaus kultūros 
paveldo vertybių būklės apžvalgų ir rekomendacijų dėl 
jų apsaugos rengimas (kartu su KM)

Etnokultūrinio 
paveldo

Sausis-gruodis Gruodis 7

10.5. Siūlymų dėl kraštotyrinio vietovės tyrinėjimo 
metodinių rekomendacijų rengimas (kartu su KM)

Etnokultūrinio 
paveldo

Rugsėjis-
lapkritis

Lapkritis-
gruodis

5

11. Jono Basanavičiaus premija 11.1. Jono Basanavičiaus premijos nuostatų tobulinimo 
inicijavimas ir siūlymų rengimas

Laikina grupė Kovas-balandis Gegužė-birželis 2

12. Etninės kultūros sklaida 
žiniasklaidoje

12.1. Bendradarbiavimas su LRT dėl etninės kultūros 
sklaidos

Žiniasklaidos Pagal poreikį 
ištisus metus

Pagal grupės 
teikimą

–

12.2. Konferencijos apie etninės kultūros sklaidos 
masinėse informavimo priemonėse problemas 
organizavimui. Rekomendacijų dėl padėties gerinimo 
parengimui (kartu su KM)

Žiniasklaidos Vasaris-rugsėjis Spalis 10

13. Vėlinių ir kitų tradicinių 
švenčių statusas

13.1. Siūlymų dėl Vėlinių paskelbimo švenčių diena 
rengimas ir teikimas

Balandis –

13.2. Siūlymų teikimas dėl atmintinos dienos statuso 
suteikimo tradicinėms kalendorinėms šventėms 
(Užgavėnėms, Jurginėms, Sekminėms)

Sausis-vasaris –

14. Etninės kultūros įtraukimas į 
kultūrinį turizmą

14.1. Siūlymų dėl etninės kultūros įtraukimo į kultūrinio 
turizmo plėtrą rengimas bei sklaida

Etninio turizmo Pagal poreikį 
ištisus metus

Pagal grupės 
teikimą

5

14.2. Siūlymų dėl etninės kultūros puoselėjimo kaimo 
turizmo sodybose plėtros bei sklaidos rengimas

Etninio turizmo Sausis-kovas Balandis-gegužė 5

15. Lietuvių etninės kultūros globa 
bei plėtra užsienyje

15.1. Etninės kultūros būklės lietuvių bendruomenėse 
užsienyje analizė, išvadų ir siūlymų dėl tos būklės 
gerinimo, lietuvių etninės kultūros populiarinimo 
lietuvių bendruomenėse užsienyje rengimas (kartu su 
KM ir URM)

Sausis-gruodis 10

15.2. Bendradarbiavimas su lietuvių bendruomenėmis 
bei organizacijomis užsienyje

Pagal poreikį 
ištisus metus

7

Iš viso: 134
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6 priedas

REGIONINIŲ TARYBŲ POSĖDŽIŲ 2012 M. PROTOKOLŲ SANTRAUKOS

AUKŠTAITIJOS REGIONINĖS ETNINĖS KULTŪROS GLOBOS TARYBOS 
2012 M. POSĖDŽIŲ SANTRAUKOS

Pirmasis Aukštaitijos tarybos posėdis įvyko  2012 m. vasario 24 d. Kaune. Jame dalyvavo 14 
regioninės  tarybos  narių,  D.  Urbanavičienė  (EKGT  pirmininkė),  V.  Makūnas  (Kauno  r. 
savivaldybės  meras),  I.  Marcinkevičienė  (Kauno  r.  savivaldybės  administracijos  Kultūros, 
švietimo  ir  sporto  skyriaus  vedėja),  V.  Abarienė,  R.  Lukminienė  (Kėdainių  krašto  muziejaus 
etnografė), A. Pustovaitienė (Kupiškio kultūros centro folkloristė), L. Daubarienė (Panevėžio r. 
savivaldybės  administracijos  Švietimo,  kultūros  ir  sporto  skyriaus  vyr.  specialistė),  R. 
Pelakauskienė  (Molėtų  kultūros  centro  meno  vadovė),  G.  Kasiliauskienė  (Kaišiadorių 
savivaldybės  administracijos  Švietimo  skyriaus  vyr.  specialistė),  L.  Podberiozkina  (Visagino 
kultūros  centro  etnokultūros  ir  edukacijos  skyriaus  vedėja),  K.  Paulauskienė  (Jonavos  r. 
savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyr. specialistė).

Svarstyta: 1. Etnokultūrinio ugdymo situacija Kauno rajono švietimo įstaigose. 2. Kauno rajono 
etninės  kultūros plėtros  programos 2012–2016 metams projektas.  3.  Etninės  kultūros  renginių, 
vykusių Aukštaitijos regione 2011 m., stebėsena. 4. Regioninės tarybos 2012 m. veiklos planas. 5. 
Regioninės tarybos narių pasiūlymai administracinės reformos klausimu.

Nutarta: 1. Atrinkti Aukštaitijos regiono ugdymo įstaigas, kuriose būtų pradėtas etninio ugdymo 
programos įgyvendinimo eksperimentas. Pasiūlyta Šepetos A. Adamkienės pagrindinė mokykla ir 
Salamiesčio pagrindinė mokykla  (Kupiškio r.),  Domeikavos gimnazija (Kauno r.),  Utenos  l/d 
„Želmenėlis“. 2. Pasiūlyti Švietimo ir mokslo bei Kultūros ministerijoms suteikti kategorijas labai 
geriems ir geriems švietimo įstaigose veikiantiems vaikų folkloro ansambliams. 3. Tęsti etninės 
veiklos  stebėseną  regione 2012 m.  4.  Patvirtinti  regioninės  tarybos  2012 m.  veiklos  planą.  5. 
Kraštuose  apsvarstyti  Etninės  kultūros  globos  tarybos  pasiūlymus  administracinės  teritorinės 
reformos klausimu ir iki kovo 15 d. atsiųsti atsakymus.

Antrasis  Aukštaitijos  tarybos  posėdis  įvyko  2012  m.  rugsėjo  13  d.  nuotoliniu  būdu.  Jame 
dalyvavo 26 regioninės tarybos nariai. 

Svarstyta: 1. Dėl 2012 m. Sėkmingiausio tradicinio amatininko nominacijos suteikimo. 

Nutarta:  1.  Teikti  Gintaro  ir  Editos  Ruzgių  šeimyną  2012  metų  Sėkmingiausio  tradicinio 
amatininko nominacijai gauti.

Trečiasis  Aukštaitijos tarybos posėdis įvyko 2012 m. spalio 4 d. Niūronyse, Anykščių Arklio 
muziejuje. Jame dalyvavo 17 regioninės tarybos narių, S. Obelevičius (Anykščių r. savivaldybės 
meras),  A.  Verbickas  (A.  Baranausko  ir  A.  Vienuolio-Žukausko  memorialinio  muziejaus 
direktorius),  M.  Karčemarskas  (Arklio  muziejaus  Agrarinės  kultūros  skyriaus  vedėjas),   V. 
Jareckas  (Biržų  r.  Kirkilų  kaimo  amatų  centro  vadovas),  R.  Garsonas  (Utenos  kraštotyros 
muziejaus etnokultūros specialistas), R. Garsonienė (Utenos muzikos mokyklos etnomuzikologė), 
Muziejaus  amatų  centro  darbuotojai:  D.  Bernotaitė,  A.  Laskauskas,  R.  Vasiliauskienė,  G. 
Kamarovas. 

Svarstyta:  1.  Anykščių  –  Lietuvos  kultūros  sostinės  –  pristatymas.  2.  Etnokultūrinio  ugdymo 
regione  problemos:  vaikų  stovyklos,  vaikų  folkloro  kolektyvai,  neformalusis  ugdymas.  3. 
Svarbiausių renginių regione 2013 m. – lietuvių kalbos tarmių metams – išskyrimas. 4. Etninės 
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kultūros  plėtra  Anykščių  rajone.  5.  Etnokultūrinė  edukacija  Anykščių  muziejuje,  amatų  centro 
pristatymas. 6. Regioninių tarybų pasitarimo Telšiuose apžvalga. Kiti klausimai.

Nutarta: 1. Kreiptis į ŠMM dėl lituanistinių ir etnologinių specialybių studijų subsidijavimo ir šių 
mokslų tyrinėjimo skatinimo. 2. Kreiptis į EKGT su pasiūlymu inicijuoti LR Seime tarptautinę 
konferenciją, skirtą baltų kultūros tęstinumui XXI amžiuje aptarti. 3. Kreiptis į regiono švietimo 
tarnybas  skatinant  etnokultūrinę  edukaciją,  švietimo,  kultūros  įstaigų  ir  bendruomenių 
bendradarbiavimą.  4.  Vykdant  etninių  renginių  stebėseną,  didesnį  dėmesį  kreipti  į  renginių 
kokybę.  5.  Parengti  raštus  regiono  žiniasklaidos  priemonėms  (laikraščių  redakcijoms,  vietos 
televizijoms, radijo stotims) dėl tarmių populiarinimo. 6. Inicijuoti svarbiausią regione tarmėms 
skirtą renginį – tarmių festivalį.  7. Paskatinti  Anykščių r.  savivaldybės  administraciją kartu su 
muziejumi,  kultūros  centru,  tautodailininkais,  švietimo  darbuotojais  sukurti  rajono  Etninės 
kultūros  plėtros  tarybą,  kuri  labiau  koordinuotų  etninę  veiklą  rajone,  sukurtų  rajono  Etninės 
kultūros plėtros programą. 8. Populiarinti Arklio muziejaus amatų centrą, skatinti atvykti regiono 
tautodailininkus į mokymus (audimo, juvelyrikos, meninės kalvystės, medžio drožybos ir kt.).

Ketvirtasis Aukštaitijos tarybos posėdis įvyko 2012 m. lapkričio 23 d. Biržuose. Jame dalyvavo 
16 regioninės  tarybos  narių,  I.  Vaznienė  (Biržų  r.  savivaldybės  merė),  G.  Butkevičius  (Biržų 
krašto muziejaus „Sėla“ direktorius), R. Lesevičius (Biržų kultūros centro direktorius), V. Muralis 
(Biržų  r.  savivaldybės  Jurgio  Bielinio  viešosios  bibliotekos  direktorius),  M.  Vaitiekūnienė 
(Pakruojo  r.  savivaldybės  Kultūros  ir  viešųjų  ryšių  skyriaus  vyr.  specialistė),  L.  Stanaitis 
(Aukštaitijos  nacionalinio  parko  Informacijos  ir  kultūros  paveldo  skyriaus  vedėjas),  A. 
Dambrauskienė (Biržų televizijos „Rygveda“ vyriausioji redaktorė). 

Svarstyta: 1. Biržų krašto savasties ištakų paieškos etnokultūroje. 2. Etninės kultūros plėtra Biržų 
r. savivaldybėje. 3. Etninės kultūros sklaida regione per pastaruosius metus. 4. Regioninės tarybos 
posėdžių  tikslingumas  ir  veiksmingumas.  5.  2013 metų  veiklos  prioritetų  numatymas.  6.  Kiti 
klausimai:  informacija  apie  EKGT  posėdžių  nutarimus  ir  regioniniai  „Tramtatulio“  ir 
„Patrepsynės“ konkursų turai.

Nutarta: 1. Pasitelkus regioninės tarybos narius, padėti ieškoti etninės kultūros specialisto Biržų 
amatų centrui; patarta artimiau bendradarbiauti krašto muziejui ir bibliotekai tvarkant kraštotyrinę 
medžiagą; įvairiomis formomis aktyviau skleisti Biržų krašto etnomuzikos ir tarmės savitumą. 2. 
Iki gruodžio 1 d. paruošti ir visiems regioninės tarybos nariams išsiųsti metodines rekomendacijas, 
kaip pateikti žiniasklaidai informaciją apie etninę kultūrą. 3. Siekiant regioninės tarybos posėdžių 
veiksmingumo,  rengti  išvažiuojamuosius  posėdžius  pasikviečiant  į  juos  savivaldybės  merą, 
administracijos atstovus. 4. Žinią apie įvykusį posėdį ir jo nutarimus paskelbti žiniasklaidoje. 5. 
Kreiptis  į  Kultūros  ministeriją  dėl  siūlymo  atkuriant  regionines  kultūros  tarybas  remtis  jau 
esamomis  regioninėmis  etninės  kultūros  globos tarybomis,  tarp  Kultūros  rėmimo fondo sričių 
atskira  sritimi  išskirti  etninę  kultūrą.  6.  Patvirtinti  šiuos  regioninės  tarybos  2013  m.  veiklos 
prioritetus: 1) etnoregioninės savivertės aktualizavimas; 2) populiarinant rytų aukštaičių tarmes, 
kelti  jų  prestižą;  3)  skatinti  etnokultūrinį  vaikų  ir  suaugusiųjų  ugdymą  regione;  4)  siekiant 
užtikrinti tinkamą dėmesį etninei kultūrai, vykdyti etninės kultūros būklės stebėseną regione; 5) 
vykdant etninės kultūros globą, aktyviau bendradarbiauti su regione veikiančiomis valstybinėmis 
institucijomis, įstaigomis ir organizacijomis, bendruomenėmis, žiniasklaidos priemonėmis. 

DZŪKIJOS (DAINAVOS) REGIONINĖS ETNINĖS KULTŪROS GLOBOS TARYBOS 
2012 M. POSĖDŽIŲ SANTRAUKOS

Pirmasis Dzūkijos (Dainavos) tarybos posėdis įvyko 2012 m. kovo 1 d. nuotoliniu būdu. Jame 
dalyvavo 11 regioninės tarybos narių.

Svarstyta: 1. Koks Lietuvos teritorinio administracinio suskirstymo modelis labiausiai priimtinas? 
2. Kaip vadinti NUTS-2 lygmenį: a) regionais; b) žemėmis; c) sritimis? 3. Kaip vadinti NUTS-3 
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lygmenį:  a) subregionais; b) kraštais; c) apskritimis? 4. Ar regioną (žemę) vadinti Šiaurės-rytų 
Lietuva,  ar  tiesiog Aukštaitija? 5.  Koks pavadinimas geresnis:  a)  Sostinių Lietuva;  b) Dipolio 
regionas;  c)  Dvimiesčio  regionas?  6.  Kuriam miestui  pagal  regioninę  savimonę  ir  geografinę 
padėtį  labiau tinka Dzūkijos sostinės statusas:  a) Alytui;  b) Varėnai? 7. Ar vadinti  subregioną 
(kraštą):  a) Dzūkija; b) Dainava; c) Dzūkija (Dainava)? 8. Ar vadinti subregioną (kraštą):  a)  
Suvalkija; b) Sūduva; c) Suvalkija (Sūduva)? 9. Ar toliau smulkinant skirstymą sekantis lygmuo 
turėtų būti: a) rajonai; b) valsčiai; c) ar šio lygmens atsisakyti? 10. Koks smulkiausias turėtų būti  
administracinio skirstymo lygmuo: a) seniūnijos; b) valsčiai; c) apylinkės?

Nutarta: 1. Balsų dauguma nutarta, kad priimtiniausias antras Lietuvos teritorinio administracinio 
suskirstymo modelis:

NUTS -2 lygmuo – regionas (arba žemė) NUTS-3 lygmuo – subregionas (arba kraštas)
VAKARŲ LIETUVA
Centras – Klaipėda

Žemaitija
Centras – Telšiai
Mažoji Lietuva
Centras – Šilutė

PIETŲ LIETUVA
Centras – Alytus

Suvalkija (arba Sūduva)
Centras – Marijampolė
Dzūkija (arba Dainava)
Centras – Varėna

ŠIAURĖS-RYTŲ LIETUVA (arba AUKŠTAITIJA)
Centras – Panevėžys

Vakarų Aukštaitija
Centras – Kėdainiai
Rytų Aukštaitija
Centras – Utena

SOSTINIŲ LIETUVA, 
arba DIPOLIS (DVIMIESTIS)
Centras – Vilnius

Vilnius
Kaunas

2. Balsų dauguma NUTS-2 lygmenį nutarta siūlyti vadinti „regionais“. 3. Balsų dauguma NUTS-3 
lygmenį  nutarta  siūlyti  vadinti  „kraštais“. 4.  Balsų  dauguma  regioną  nutarta  siūlyti  vadinti 
„Aukštaitija“. 5. Balsų dauguma nutarta, kad geriausias pavadinimas „Sostinių Lietuva“. 6. Balsų 
dauguma nutarta, kad Dzūkijos sostinės statusas pagal regioninę savimonę ir geografinę padėtį 
labiausiai  tinkamas  Alytaus  miestui.  7.  Balsų  dauguma kraštą  nutarta  siūlyti  vadinti  „Dzūkija 
(Dainava)“.  8.  Balsų  dauguma  kraštą  nutarta  siūlyti  vadinti  „Suvalkija  (Sūduva).  9.  Balsų 
dauguma  nutarta  šio  lygmens  atsisakyti.  10.  Balsų  dauguma  nutarta,  kad  smulkiausias 
administracinio skirstymo lygmuo turėtų būti „seniūnijos“.

Antrasis Dzūkijos (Dainavos) tarybos posėdis įvyko 2012 m. kovo 26 d. Dieveniškėse. Jame da-
lyvavo 11 regioninės tarybos narių.

Svarstyta:  1.  Dėl  Lazdijų  r.  savivaldybės  etninės  kultūros  plėtros  programos  įgyvendinimo 
komisijos  veiklos  pristatymo.  2.  Dėl  Lazdijų  krašto  muziejaus  veiklos  įvertinimo.  3.  Dėl  VšĮ 
Lazdijų kultūros centro folklorinio ansamblio „Dainuviai“ vertinimo. 4. Dėl Dainavos vardo 760-
ųjų metų sukakties minėjimo.

Nutarta:  1.  Vertinti  Lazdijų  r.  savivaldybės  etninės  kultūros  plėtros  programos  įgyvendinimo 
komisijos įdirbį etninės kultūros puoselėjimo ir plėtros atžvilgiais kaip didelį, solidų ir reikšmingą. 
2.  Teigiamai  vertinti  Lazdijų  krašto muziejaus  veiklą  kaip itin  reikšmingą krašto  etnokultūros 
paveldo saugojimui, puoselėjimui ir sklaidai. Rekomenduoti siūlyti Lazdijų krašto muziejaus filmą 
„Vakarojimai Lazdijų krašte XX a. pirmoje pusėje“ televizijų transliacijoms. 3. Teigiamai vertinti 
Lazdijų kultūros  centro  folkloro  ansamblį  „Dainuviai“ kaip  reikšmingai  prisidedantį  prie 
etnokultūros  puoselėjimo  ir  plėtros.  4.  Iki  kito  susirinkimo  sudaryti  ir  pateikti  siūlymus  dėl 
Dainavos vardo 760-ųjų metų sukakties minėjimo, juos apsvarstyti ir išsirinkti. Kitą susirinkimą 
surengti Rudnelės kaime, birželio mėnesį.
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Trečiasis Dzūkijos (Dainavos) tarybos posėdis įvyko 2012 m. birželio 29 d. Rudnelės kaime, 
Varėnos raj. Jame dalyvavo regioninės tarybos 11 narių.

Svarstyta:  1.  Dėl  Dainavos  760-ųjų  metų  sukakties  minėjimo.  2.  Dėl  G.  Didelytės  sodybos 
galerijos bei klėtelės ir joje esančių etnokultūrinių eksponatų likimo. 3. Dėl Skroblaus rezervato 
gamtinio-kultūrinio  paveldo  informacijos  sutvarkymo.  4.  Dėl  Dzūkijos  (Dainavos)  tarybos 
sudėties.

Nutarta: 1. Surengti konferenciją, skirtą Dainavos 760-ųjų metų sukakčiai 2013 m. rugsėjo mėn. 
Alytuje.  Iki  kito  susirinkimo sukonkretinti  veiksmus,  apsvarstyti  kitus  galimus  renginius.  Kitą 
susirinkimą surengti 2012 m. gruodžio mėnesį. 2.  Kreiptis į Varėnos r. savivaldybę ir išaiškinti 
klėtelės  stogo  keitimo  paramos  galimybes  iš  savivaldybės  programų  lėšų.  Rudenį  surengti 
savivaldybės  administracijos  ir  G.  Didelytės  galerijos  atsakingų  atstovų  susitikimą  dėl  kelio 
nuorodų  įrengimo.  3.  Į  vieną  iš  Dzūkijos  (Dainavos)  tarybos  posėdį,  vyksiantį  Varėnos  r., 
pakviesti atsakingus Dzūkijos nacionalinio parko atstovus ir su jais aptarti bei labiau įsigilinti į 
Skroblaus rezervato gamtinio-kultūrinio paveldo informacijos sutvarkymo klausimą.  4. Iki kito 
posėdžio M. Galinis turi parengti dėl nedalyvavimo šalintinų iš regioninės tarybos narių sąrašus, 
pasiūlyti vietoj jų kitus narius. 

Ketvirtasis Dzūkijos (Dainavos) tarybos posėdis įvyko 2012 m. gruodžio 7 d. Druskininkuose. 
Jame dalyvavo 12 regioninės tarybos narių.

Svarstyta:  1.  Dėl  2013  m.  Dzūkijos  (Dainavos)  regioninės  tarybos  veiklos  gairių  (prioritetai, 
planuojami posėdžiai). 2. Dėl Dainavos krašto 760-ties metų sukakties minėjimo. 3. Dėl Dzūkijos 
(Dainavos) tarybos sudėties keitimo. 4. Dėl etnografinių regionų žymėjimo prie magistralių. 5. Dėl 
Dzūkijos (Dainavos) regiono pristatomojo aprašymo.

Nutarta:  1.1.  2013  m.  Dzūkijos  (Dainavos)  tarybos  prioritetais  laikyti  šias  sritis:  1)  tarmių 
tradicijos  sklaida,  išsaugojimas  bei  plėtra  regione;  2)  vaikų  ir  jaunimo  etninio  kultūrinio  ir 
lokalinio tapatumo formavimas; 3) etninės kultūros sklaida, gyvosios tradicijos išsaugojimas bei 
plėtra. 1.2. Posėdžius 2013 m. surengti: vasario mėn. – Vilniuje; gegužės mėn. – Šalčininkuose; 
rugsėjo  mėn.  –  Alytuje;  gruodžio  mėn.  –  Kernavėje.  2.  O.  Drobelienė  įpareigota  surasti  ir 
koordinuoti Dainavos krašto 760-ties metų sukakties minėjimo pranešėjus. Nutarta iki artimiausio 
posėdžio  paruošti  renginio  planą,  pasiūlyti  atlikėjus  minėjimo  koncertui.  3.1.  Iš  Dzūkijos 
(Dainavos) tarybos dėl nedalyvavimo regioninės tarybos veikloje šalinami:
1. Jūratė Barsulytė Dieveniškių  istorinio  regioninio  parko  vyriausioji   specialistė 

kultūrologė 
2. Giedrė Blažonienė VšĮ  Elektrėnų  kultūros  centro  folklorinio  ansamblio  „Runga“ 

vadovė
3. Algimantas Černiauskas Lietuvos fotomenininkų sąjungos narys
4. Inesa Nezdveckienė Švietimo,  kultūros,  sporto  ir  jaunimo  reikalų  sk.  vyriausioji 

specialistė
5. Vytenis Skendelis Alytaus r. savivaldybės Kultūros ir paveldo sk. vyr. specialistas
6. Valdemaras Višnevskis Vilniaus r.  savivaldybės Kultūros,  sporto ir  turizmo skyriaus  vyr.  

specialistas

3.2. Į Dzūkijos (Dainavos) tarybą įtraukti:
1. Ilona Šedienė Dieveniškių technologijų ir verslo mokyklos direktorė
2. Daina Plėdienė Lazdijų krašto muziejaus direktorė
3. Algirdas Juškevičius Tautodailininkas
4. Rasutė Marcinkevičienė Alytaus suaugusiųjų ir jaunimo mokyklos mokytoja
5. Audronė Lampickienė Tautodailininkų sąjungos Dzūkijos skyriaus pirmininkė
6. Rasa Stanevičiūtė Alytaus kraštotyros muziejaus muziejininkė
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7. Lina Balčiūnienė Druskininkų miesto laisvalaikio centro etnokultūros specialistė
8. Aušra Plytnikaitė Alytaus „Sakalėlio“ pradinės mokyklos pavaduotoja ugdymui

4. Esant reikalui,  rekomenduoti  etnografinių regionų žymėjimą prie magistralių kaip naudingą, 
sveikintiną  ir  skatintiną  dalyką.  5.  Pateikti  siūlomus  pataisymus  Dzūkijos  (Dainavos)  regiono 
pristatomajam aprašymui, M. Galinis įpareigotas sužinoti, iki kada pataisymus pateikti. 

MAŽOSIOS LIETUVOS REGIONINĖS ETNINĖS KULTŪROS GLOBOS TARYBOS
2012 M. POSĖDŽIŲ SANTRAUKOS

Pirmasis  Mažosios  Lietuvos  tarybos  posėdis  įvyko  2012  m.  kovo  29  d.  Klaipėdos  miesto 
etnokultūros centre. Jame dalyvavo 12 regioninės tarybos narių. 

Svarstyta: 1. Regioninės tarybos 2012 m. veiklos prioritetai. 2. Siūlymai dėl Lietuvos teritorinės 
administracinės reformos. 3. Etninių renginių transliavimas per LRT. 4. Regioninės žiniasklaidos 
stebėsena.  5.  Etnokultūrinio ugdymo regiono ikimokyklinėse ir  neformaliojo ugdymo įstaigose 
anketavimo  rezultatai.  6.  Tradicijų  puoselėjimas  kaimo turizmo sodybose.  7.  Informacija  apie 
atidarytą regioninei tarybai skirtą sąskaitą. 8. Rašytojos Ievos Simonaitytės kūrybos išbraukimo iš 
bendro  lavinimo  mokyklų  lietuvių  kalbos  programos  problema.  9.  Renginiai,  skirti  Mažosios 
Lietuvos  prisijungimo prie Lietuvos 90- mečiui. 10. Kaziuko mugės alternatyva. 

Nutarta:  1. Patvirtinti  regioninės tarybos 2012 m. veiklos prioritetų sąrašą.  2. Pritarti  Lietuvos 
teritorinės administracinės reformos C modelio 1 variantui. 3. Informuoti LRT apie pagrindinius 
etninius renginius regione ir bendrauti su laidų rengėjais. 4. Vykdyti regioninių radijo ir televizijos 
laidų  stebėseną,  aktyviai  dalyvauti  etnokultūros  sklaidoje.  5.  Tęsti  ikimokyklinio  ir  neformaliojo 
ugdymo įstaigų anketavimą. 6. Surinkti informaciją apie kaimo turizmo sodybas regione ir išskirti 
tas, kurios dirba ir gali dirbti etnine kryptimi. 7. Į sąskaitą LT 274010042403611590 LTL kaupti 
2% gyventojų pajamų mokesti ir rėmėjų lėšas regioninės tarybos veiklai. 8. Kreiptis į Švietimo ir 
mokslo ministeriją dėl I. Simonaitytės kūrybos sugrąžinimo į bendro lavinimo mokyklų lietuvių 
kalbos programas. 9. Rinkti informaciją  apie renginius, skirtus 1923-01-15 Mažosios Lietuvos 
prisijungimo  prie  Lietuvos  90-mečiui  paminėti.  10.  Siekti,  kad  regione  kaip  Kaziuko  mugės 
alternatyva vyktų Martyno, Martynuko jomarkai.

Antrasis  Mažosios  Lietuvos  tarybos  posėdis  įvyko  2012  m.  spalio  25  d.  Rusnės  salos 
informacijos centre. Jame dalyvavo 12 regioninės tarybos narių, B. Kviklis  (EKGT sekretoriato 
vyresn.  specialistas,  D.  Drobnienė  (Rusnės  seniūnė),  B.  Servinė  (Rusnės  informacijos  centro 
direktorė). 

Svarstyta: 1. Tradicijų puoselėjimas Rusnės salos kaimo turizmo sodybose (aplankytos Arūno ir 
Dalios Drobnių bei Genės Genienės, Živilės ir Virginijaus Skirkevičių kaimo turizmo sodybos). 2. 
Rusnės salos etnokultūros ir informacijos centro veikla. 3. Šilutės rajono pasiruošimas 2013 m. 
Tarmių metams. 4. Renginiai, skirti Mažosios Lietuvos prisijungimo prie Lietuvos 90-mečiui. 5. 
Regioninės tarybos nario V. Mačiulio išbraukimas iš sąrašo. 6. Kiti klausimai.

Nutarta:  1.Teikti  profesionalią  pagalbą  konsultuojant  kaimo  turizmo  sodybų  savininkus  dėl 
tradicijų puoselėjimo. 2. Pritarti Rusnės salos etnokultūros ir informacijos centro vykdomai veiklai 
ir  siūlyti  pavyzdžiu  regiono  kultūros  centrams.  3.  Dalyvauti  organizuojamose  diskusijose  dėl 
tarmių; pritarti Šilutės r. organizuojamiems tarmių renginiams; surinkti informaciją iš viso regiono 
apie  organizuojamus  renginius;  bendrauti  su  Klaipėdos  universitetu,  Švietimo  ir  mokslo 
ministerija,  Valstybine  lietuvių  kalbos  komisija,  Kultūros  ministerija  vykdant  Tarmių  metų 
priemonių plano 25 ir 26 punktus; 4. Kreiptis į EKGT dėl viešinimo Lietuvoje vykdomų renginių, 
skirtų Mažosios Lietuvos ir Lietuvos susijungimo 90-mečiui pažymėti,  surinkti informaciją apie 
renginius regione šiai datai paminėti. 5. Pritarti Šilutės kraštotyros draugijos kreipimuisi dėl V. 

92



Mačiulio atšaukimo ir naujo nario L. Burzdžiuvienės delegavimo į regioninę tarybą. 6. Kreiptis į 
EKGT dėl tarpininkavimo su LTV dėl „Gero ūpo“ laidos scenografijos (regionų kryžkelės ženklui 
trūksta nuorodos į Mažąją Lietuvą).

Trečiasis Mažosios Lietuvos tarybos posėdis įvyko  2012 m. gruodžio 19 d. nuotoliniu būdu. 
Jame dalyvavo 12 regioninės tarybos narių. 

Svarstyta: 1. Informacijos apie renginius, skirtus Klaipėdos krašto prijungimo prie Lietuvos 90-
mečiui paminėti, surinkimas. 

Nutarta: 1. Surinktą informaciją patalpinti EKGT tinklalapyje. 2. Informaciją viešinti regioninėje 
ir respublikinėje žiniasklaidoje.

SUVALKIJOS (SŪDUVOS) REGIONINĖS ETNINĖS KULTŪROS GLOBOS TARYBOS 
2012 METŲ POSĖDŽIŲ SANTRAUKOS

Pirmasis  Suvalkijos  (Sūduvos)  tarybos  posėdis  įvyko  2012  m.  gegužės  3  d. Marijampolės 
kultūros centre. Jame dalyvavo 16 regioninės tarybos narių, I. Skirpstienė (centro direktorė). 

Svarstyta:  1.  Regioninės  tarybos  2012  m.  veiklos  planas.  2.  Bendromis  krašto  savivaldybių, 
regioninės tarybos, Marijampolės kolegijos pastangomis surengti tarmių konferenciją pakviečiant 
kalbininkus, švietimo ir kultūros specialistus. 3. Kiti klausimai.

Nutarta: 1. Patvirtinti. regioninės tarybos 2012 m veiklos planą. 2. Surengti tarmių konferenciją 
2012 m. lapkričio 23 d. Marijampolės kolegijoje.

Antrasis  Suvalkijos  (Sūduvos)  tarybos  posėdis  įvyko  2012 m.  rugsėjo  20  d.  Marijampolės 
kultūros centre. Jame dalyvavo 16 regioninės tarybos narių, A.Vaicekauskienė (Punsko lietuvių 
Etninės kultūros draugijos pirmininkė). 

Svarstyta:  1.  Pasirengimas  Suvalkijos  (Sūduvos)  regioninės  tarybos  ir  Marijampolės  kolegijos 
tarmių konferencijai. 2. Bendradarbiavimas su Punsko lietuvių etninės kultūros draugija. 3. Kiti 
klausimai.

Nutarta: 1. Įpareigoti regioninės tarybos narius aktyviau bendradarbiauti rengiantis konferencijai. 
2. Rekomenduoti konsultantus Punsko lietuvių Etninės kultūros draugijos įgyvendinamam ES fi-
nansuojamam tradicinių amatų gaivinimo projektui. 

Trečiasis Suvalkijos (Sūduvos) tarybos posėdis įvyko  2012 m. lapkričio 23 d. Marijampolės 
kolegijoje. Jame dalyvavo 17 regioninės tarybos narių.  

Svarstyta:  1.  Konferencijos  „Etninė  kultūra  ir  tarmės  –  tautinio  identiteto  ir  kalbos  gyvasis 
šaltinis"  rezultatai.  2.  Siūlymai  2013  tarmių  metams.  3.  Regioninės  tarybos  2012  m.  veiklos 
ataskaita. 4. Kiti klausimai.

Nutarta: 1. Pritarti sėkmingai įgyvendintam Šakių r. savivaldybės projektui – Zanavykų šnektos 
žodyno  išleidimui,  vaikų  ir  jaunimo folkloro  konkurso „Tramtatulis“  gerajai  patirčiai.  Ruoštis 
2013  m.  respublikinei  konferencijai,  skirtai  tarmėms.  2.  Ieškoti  galimybių  Kalvarijos 
savivaldybėje  drauge  su  Lietuvių  kalbos  instituto  mokslininkais  surinktą  per  ekspedicijas 
medžiagą  išleisti  CD.  2.1.  Regioninės  tarybos  narius  įpareigoti  surinkti  informaciją  apie  jų 
atstovaujamose savivaldybėse rengtas panašaus pobūdžio ekspedicijas. 3. Įpareigoti  regioninės 
tarybos narius parengti  2012 m. etninės veiklos ataskaitos  apžvalgas iki  kito  tarybos posėdžio 
gruodžio 19 d.

Ketvirtasis Suvalkijos (Sūduvos) tarybos posėdis įvyko 2012 m. gruodžio 19 d. Marijampolės 
kultūros centre. Jame dalyvavo 13 regioninės tarybos narių. 
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Svarstyta: 1. Regioninės tarybos 2012 m veiklos ataskaita. 2. Siūlymai regioninės tarybos 2013 m. 
veiklos planui. 3.  Kiti klausimai.

Nutarta: 1. Parengti regioninės tarybos 2012 m. veiklos ataskaitą iki 2013 sausio 23 d. 2. Parengti 
regioninės tarybos 2013 m. veiklos planą iki 2013 sausio 23 d. 

ŽEMAITIJOS REGIONINĖS ETNINĖS KULTŪROS GLOBOS TARYBOS
2012 M. POSĖDŽIŲ SANTRAUKOS

Pirmasis Žemaitijos tarybos posėdis įvyko 2012 m. sausio mėn. 30 d. Mažeikių krašto muzieju-
je. Jame dalyvavo 20 Žemaitijos tarybos narių, A. Cholodinskienė (Mažeikių krašto muziejaus di-
rektorė), D. Petrikienė (Mažeikių Klovos muzikos mokyklos mokytoja metodininkė), Z. Čijun-
skienė (Mažeikių Klovos muzikos mokyklos bibliotekos vedėja), E. Ramančionienė (Šiaulių r. sa-
vivaldybės kultūros centro folklorinio ansamblio „Kurtuovė“ vadovė), I. Zimblienė (Varnių regio-
ninio parko direktorė).

Svarstyta: 1. Žemaitijos tarybos 2011 metų ataskaita. 2. Žemaitijos tarybos 2012 metų veiklos pla-
nas. 3. Žemaitijos regiono etninės kultūros dokumentinių filmų festivalis. 4. Informacija apie Lie-
tuvos  tūkstantmečiui  skirto  projekto  „Baltų  menas“  Mažeikių  muziejaus  nuolatinę  ekspoziciją 
„Mažeikių kraštas: tarp kuršių, žiemgalių ir žemaičių“. 5. Kiti klausimai.

Nutarta:  1.  Žemaitijos  tarybos  2011 m.  ataskaitos  papildymus  siųsti  S.  Dacienei  iki  2012 m. 
vasario  10  d.  2.1.  Žemaitijos  tarybos  2012  m.  prioritetais  pasirinkti:  1)  žemaičių  kalbos 
išsaugojimas bei plėtra regione;  2) tradicinių amatų puoselėjimas;  3)  etninės kultūros tradicijų 
išsaugojimas bei plėtra Žemaitijos regione. 2.2 Pasiūlymus dėl Žemaitijos tarybos 2012 m. veiklos 
plano siųsti S. Dacienei iki  vasario 10 d. 2.3. Veiklos planą parengti remiantis pasirinktais 2012 
m. prioritetais iki vasario 20 d. 3. Žemaitijos regiono etninės kultūros dokumentinių filmų festivalį 
rengti Kelmėje. 4. Skleisti informaciją apie unikalią Mažeikių krašto muziejaus naują ekspoziciją 
„Mažeikių kraštas: tarp kuršių, žiemgalių ir žemaičių“. 5. Kitą posėdį rengti kovo 26 d. Šiauliuose. 

Antrasis Žemaitijos tarybos posėdis įvyko 2012 m. kovo mėn. 26 d. Šiauliuose. Jame dalyvavo 
15 Žemaitijos tarybos narių, I. Zimblienė (Varnių regioninio parko direktorė), K. Praeras (Varnių 
regioninio  parko direktorės  pavaduotojas),  N.  Jokubauskienė  (Kelmės  r.  savivaldybės  kultūros 
centro Jaunimo folkloro skyriaus  vadovė),  E.  Ramančionienė (Šiaulių r.  savivaldybės  kultūros 
centro folklorinio ansamblio „Kurtuovė“ vadovė).

Svarstyta:  1.  Pagrindiniai  renginiai  Žemaitijos  regiono  muziejuose.  2.  Vasaros  lauko  tyrimų 
ekspedicijos Žemaitijoje. 3. Siūlymai dėl paminklo etnologui prof. Norbertui Vėliui statymo. 4. 
Žemaitijos  regiono  amatų,  tautodailės  mugių,  etninės  kultūros  seminarų  ir  konferencijų 
geografinis paplitimas 2012 metais. 5. Žaliūkių malūnininko sodybos 2012 m. veiklos planas. 6. 
Žaliūkių  malūnininko sodybos praktinis  edukacinis  užsiėmimas  „Duonos kepimas“.  7.  Etninės 
kultūros dokumentinių filmų festivalis Kelmėje. 8. Bendras EKGT ir regioninių tarybų posėdis. 

Nutarta: 1.1. Informuoti ir aktyviai skatinti visuomenę dalyvauti Muziejų metams skirtuose rengi-
niuose.  1.2.  Inicijuoti  rajonines  ir  regionines  informacijos  priemones  skleisti  informaciją  apie 
projektą „Lietuvos muziejų kelias“. 2. Įpareigoti S. Dacienę paskleisti informaciją apie planuoja-
mas ekspedicijas Žemaitijos regiono kultūros skyriams. 3. Įpareigoti V. Jocį informuoti Žemaitijos 
tarybą dėl tolimesnių paminklo N. Vėliui statymo veiksmų. 4.  Kasmet leisti informacinį leidinį 
apie folkloro ir tautodailės raiškos renginius Žemaitijoje. 5. Skleisti informaciją apie Žaliūkių ma-
lūnininko sodybą Žemaitijos regione. 6. Inicijuoti regiono moksleivių dalyvavimą Žaliūkių malū-
nininko sodybos edukaciniuose užsiėmimuose. 7.1. Tarpininkauti kuriant etninės kultūros doku-
mentinių filmų festivalio nuostatus. 7.2. Daryti pateiktų dokumentinių filmų kopijas. 8. 2012 m. 
rudenį, Telšių r. savivaldybės posėdžių salėje, kartu su EKGT surengti bendrą regioninių tarybų 
posėdį.
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Trečiasis  Žemaitijos  tarybos  posėdis įvyko  2012  m.  spalio  mėn.  22  d.  Klaipėdoje.  Jame 
dalyvavo 5 Žemaitijos tarybos nariai, A. Kasperavičiūtė, V. Kaparavičiūtė (Klaipėdos universiteto 
studentės), L. Ubartienė (pensininkė), D. Pauliukevičienė (dienraščio „Klaipėda“ korespondentė), 
D. Čistovaitė (Lietuvos dailininkų sąjungos narė).

Svarstyta: 1. 2013 m. – Tarmių metų gairės ir uždaviniai. 2. Folkloro ansamblių indėlis prisidedant 
prie tarmių puoselėjimo ir išsaugojimo. 3. Leidinio „Žemaičių kultūros savastys.  Nuo Vilniaus 
kalvų  prie  Baublio  slenksčio“  pristatymas.  4.  Klaipėdos  Universiteto  folkloro  ansamblio 
„Auksodis“ veikla ir perspektyvos.

Nutarta:  1.1.  Įpareigoti  J.  Pabrėžą  parengti  spaudai  leidinį  „Žemaičių  kalba  ir  rašyba“.  1.2. 
Įpareigoti S. Dacienę tarpininkauti Žemaičių kultūros draugijai, rašant projektą Kultūros rėmimo 
fondui dėl leidinio „Žemaičių kalba ir rašyba“ finansavimo. 1.3. Organizuoti 2013 m. pabaigoje 
apdovanojimus  labiausiai  nusipelniusiems  tarmių  puoselėtojams Žemaitijoje.  2.  Inicijuoti,  kad 
svarbiausiuose Tarmių metų ir Žemaičių krikšto 600 metų jubiliejaus renginiuose dalyvautų tik 
autentiški  folkloro ansambliai.  3. Skleisti  informaciją apie leidinį „Žemaičių kultūros savastys. 
Nuo Vilniaus kalvų prie Baublio slenksčio“ ne tik Žemaitijos rajonuose, bet ir visoje Lietuvoje. 4. 
Tarpininkauti  folkloro  ansambliui  „Auksodis“  įgyvendinant  įvairaus  pobūdžio  edukacinius 
projektus.

Ketvirtasis Žemaitijos tarybos posėdis įvyko  2012 m. gruodžio mėn. 10 d. Klaipėdoje. Jame 
dalyvavo 8 Žemaitijos tarybos nariai.

Svarstyta: 1. Žemaitijos tarybos 2012 m. ataskaitos rengimas. 2. Žemaitijos tarybos 2013 m. pri-
oritetai. 3. Žemaitijos tarybos 2013 m. veiklos planas. 4. Žemaitijos regiono 2013 m. renginiai, 
skirti Tarmių metams. 5. Klaipėdos miesto Etnokultūros centro veikla.

Nutarta: 1.1. Ataskaitos papildymus siųsti iki gruodžio 28 d. 1.2. Į ataskaitą įtraukti 2013 metų Že-
maičių kalendoriaus leidybą. 2. 2013 metų prioritetais pasirinkti: 1) žemaičių kalbos išsaugojimas 
bei plėtra regione; 2) žemaičių folkloro puoselėjimas; 3) vaikų ir jaunimo etnokultūrinis ugdymas. 
3.1. Pasiūlymus 2013 m. veiklos planui siųsti S. Dacienei iki 2013 m. sausio 7 d. 3.2. Žemaitijos 
tarybos 2013 m. veiklos planą parengti iki sausio 21 d. 4. Įpareigoti S. Dacienę iki sausio 18 d. pa-
rengti Žemaitijos regiono 2013 metų renginių planą, skirtą Tarmių metams. 5. Bendradarbiauti ir 
skleisti informaciją apie Klaipėdos miesto Etnokultūros centro veiklą.
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7 priedas

Bendro regioninių tarybų atstovų pasitarimo 2012-09-14 protokolo santrauka

Regioninių etninės kultūros globos tarybų atstovų pasitarimas įvyko 2012 m. rugsėjo 14 d. 11 
val., Telšiuose. Dalyvių sąrašas pridedamas. 

Svarstyta:  1.  Tarmių  metų  minėjimas  2013 metais:  pasiūlymai  ir  įgyvendinimo  galimybės.  2. 
Regioninių  etninės  kultūros  globos  tarybų  veiklos  perspektyvos.  Kiti  klausimai.  3.1. 
Administracinės reformos modeliai.

Nutarta: 1.1. Prioritetu laikyti  tarmių gyvosios tradicijos puoselėjimą ir tarmių prestižo kėlimą. 
1.2. Pritarti siūlymui, jog regioninės tarybos būtų tarpininkai tarp projektų rengėjų regionuose ir 
Vyriausybės  patvirtintos  darbo  grupės  Tarmių  metų  programų  tarpinstitucinio  plano 
įgyvendinimui.  1.3. Atidaryti  banko sąskaitą Tarmių metų minėjimui 2013 m. įgyvendinti.  2.1. 
Rengti  regioninių tarybų  atstovų bendrą posėdį  kartą  per metus  rugsėjo mėnesį.  2.2.  Persiųsti 
regioninių tarybų nariams regione esančių organizacijų bei institucijų, veikiančių etninės kultūros 
srityje, sąrašą patikslinimui. 2.3. Kreiptis į Valstybinę saugomų teritorijų tarnybą siūlant kultūrinei 
veiklai  parkuose  pasitelkti  etnokultūros  specialistus,  jiems  skirti  darbo  vietas.  2.4.  Vienu 
svarbiausiu regioninių tarybų veiklos prioritetu laikyti etnografinių regionų įteisinimą. 2.5. Tęsti 
etninės  kultūros  veiklos  ir  būklės  stebėseną  regionuose  apie  tai  informuojant  ne  tik  EKGT 
pirmininką ir sekretoriatą,  bet ir visus regioninių tarybų narius. 2.6. Stiprinti bendradarbiavimą 
tarp narių regioninėje taryboje, tarp regioninių tarybų, tarp regioninių tarybų ir EKGT bei tarp 
regioninių  tarybų  ir  institucijų,  kurios  veikia  regione etninės  kultūros  srityje,  nuolat  dalinantis 
aktualia informacija, problemomis bei siūlant jų sprendimo būdus. 2.7. Etninės kultūros globos 
tarybos sekretoriato darbuotojai įpareigoti persiųsti regioninėms taryboms informaciją, susijusią su 
EKGT ir  regioninių tarybų posėdžiais  (darbotvarkė,  protokolas,  nutarimai).  2.8.  Prieš  sudarant 
regioninės  tarybos  posėdžio darbotvarkę,  regioninę tarybą  aptarnaujantys  specialistai  įpareigoti 
surinkti regioninės tarybos narių pasiūlymus. 3.1.  Pritarti  administracinės reformos Lietuvoje  C 
modelio 1 variantui ir siūlyti jį valdžios institucijoms.
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8 priedas

Regioninėms taryboms vasario mėn. pateikti svarstyti 
Lietuvos administracinės teritorinės reformos galimi modeliai

NUTS-1 lygmuo – visa Lietuva

1 modelis 

NUTS -2 lygmuo – regionas NUTS-3 lygmuo – subregionas
VAKARŲ LIETUVA
Centras – Klaipėda

ŽEMAITIJA
Centras – Telšiai
MAŽOJI LIETUVA
Centras – Šilutė

PIETŲ LIETUVA
Centras – Kaunas

SUVALKIJA (arba SŪDUVA)
Centras – Marijampolė
DZŪKIJA (arba DAINAVA)
Centras – Alytus

ŠIAURĖS-RYTŲ LIETUVA (arba AUKŠTAITIJA)
Centras – Panevėžys

VAKARŲ AUKŠTAITIJA
Centras – Panevėžys
RYTŲ AUKŠTAITIJA
Centras – Utena

SOSTINĖS REGIONAS – Vilnius

2 modelis

NUTS -2 lygmuo – regionas NUTS-3 lygmuo – subregionas
VAKARŲ LIETUVA
Centras – Klaipėda

ŽEMAITIJA
Centras – Telšiai
MAŽOJI LIETUVA
Centras – Šilutė

PIETŲ LIETUVA
Centras – Alytus

SUVALKIJA (arba SŪDUVA)
Centras – Marijampolė
DZŪKIJA (arba DAINAVA)
Centras – Varėna

ŠIAURĖS-RYTŲ LIETUVA (arba AUKŠTAITIJA)
Centras – Panevėžys

VAKARŲ AUKŠTAITIJA
Centras – Kėdainiai
RYTŲ AUKŠTAITIJA
Centras – Utena

SOSTINIŲ LIETUVA, arba DIPOLIS 
(DVIMIESTIS)
Centras – Vilnius

Vilnius
Kaunas
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3 modelis

NUTS -2 lygmuo – regionas NUTS-3 lygmuo – subregionas
VAKARŲ LIETUVA
Centras – KLAIPĖDA

ŽEMAITIJA
Centras – Telšiai
MAŽOJI LIETUVA
Centras – Šilutė

PIETŲ LIETUVA
Centras – ALYTUS

SUVALKIJA (arba SŪDUVA)
Centras – Marijampolė
DZŪKIJA (arba DAINAVA)
Centras – Varėna

AUKŠTAITIJA
Centras – PANEVĖŽYS

VAKARŲ AUKŠTAITIJA 
Centras – Kėdainiai
RYTŲ AUKŠTAITIJA
Centras – Utena

SOSTINIŲ LIETUVA,  arba DIPOLIS 
(DVIMIESTIS)
Centras – VILNIUS

VILNIUS
KAUNAS

Nepriklausomas miestas – ŠÎAULIAI 

4 modelis

NUTS -2 lygmuo – regionas NUTS-3 lygmuo – subregionas 
VAKARŲ LIETUVA
Centras – KLAIPĖDA

ŽEMAITIJA
Centras – Telšiai
MAŽOJI LIETUVA
Centras – Šilutė

PIETŲ LIETUVA
Centras – ALYTUS

SUVALKIJA (arba SŪDUVA)
Centras – Marijampolė
DZŪKIJA (arba DAINAVA)
Centras – Varėna

ŠIAURĖS-RYTŲ LIETUVA (arba AUKŠTAITIJA)
Centras – PANEVĖŽYS

VAKARŲ AUKŠTAITIJA
Centras – Kėdainiai
RYTŲ AUKŠTAITIJA
Centras – Utena

Miestai VILNIUS (sostinė)
KAUNAS
ŠIAULIAI
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Administracinio skirstymo atskirų lygmenų galimi pavadinimai

Eil. 
Nr.

Tarptautinis pavadinimas Lietuviški atitikmenys

1. Regionas Žemė, sritis, apskritis, vaivadija
2. Subregionas Kraštas, valsčius, apskritis
3. Rajonas Savivaldybė, valsčius, apylinkė
4.                                              Seniūnija, apylinkė, valsčius, vaitystė

Istoriniai Lietuvos administracinio skirstymo atskirų lygmenų pavadinimai

Laikotarpis I lygmuo II lygmuo III lygmuo IV lygmuo

XVI a. vaivadija
valsčius 
(pavietas)

vaitystė

XX a. pradžia gubernija apskritis valsčius seniūnija

1919–1944 m. apskritis valsčius seniūnija

1944–1950 m. apskritis valsčius apylinkė

1950–1953 m. sritis rajonas apylinkė

1953–1995 m. rajonas apylinkė

1995–2009 m. apskritis savivaldybė seniūnija

nuo 2009 m. apskritis savivaldybė seniūnija seniūnaitija
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9 priedas

Regioninėms taryboms pateikta anketa dėl Lietuvos administracinių modelių

Prašome kiekvieno klausimo žymėti tik vieną atsakymą.
Kuris modelis labiausiai priimtinas: 

a) 1-asis  �  ; 

b) 2-asis  � ; 

c) 3-asis   � ; 

d) 4-asis  � ; 

e) kitas  �   (pasiūlykite).

Kokį statusą suteikti Kaunui: 

a) atskiro miesto (4-asis modelis)  � ; 

b) Dipolio (Dvimiesčio) dalies (2-asis ar 3-asis modeliai)  �  ; 

c) Pietų Lietuvos regiono centro (1-asis modelis)  �  .

Kuriam miestui pagal regioninę savimonę ir geografinę padėtį labiau tinka Dzūkijos sostinės 
statusas: 

a) Alytui (1-asis modelis)  �  ; 

b) Varėnai (2-4 modeliai)  �  .

Kokį statusą suteikti Alytui: 

a) Pietų Lietuvos regiono centro (2-4 modeliai)  �  ; 

b) Dzūkijos sostinės (1-asis modelis)  �  ; 

c) atskiro miesto   �  ; 

d) nereikėtų išskirti   �  .

Ar Vakarų Aukštaitijos centro statusą suteikti: 

a) Panevėžiui, kuris tuo pačiu būtų ir visos Aukštaitijos centru (1-asis modelis)  �  ; 

b) Kėdainiams  (2-4 modeliai) � ; 

c) kitam miestui   �   (pasiūlykite).

Ar svarbu išskirti Šiaulius: 

a) kaip atskirą miestą (3-4 modeliai)  � ; 

b) kaip Žemaitijos išskirtinį miestą (pocentrį)  �  ; 

c) nereikėtų išskirti  (1-2 modeliai)  �  .

Kaip geriau vadinti vieną iš regionų: 

a) Šiaurės-rytų Lietuva   �  ; 

b) Aukštaitija   �  ;

c) kitaip   �  (pasiūlykite).
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Jei priimtinas 2-asis ar 3-asis modeliai, koks regiono pavadinimas geresnis: 

a) Sostinių Lietuva   �  ; 

b) Dipolio regionas   �  ; 

c) Dvimiesčio regionas   �  .

Ar vadinti vieną iš subregionų: 

a) Dzūkija   �  ; 

b) Dainava    �  ; 

c) Dzūkija (Dainava)   �  .

Ar vadinti vieną iš subregionų: 

a) Suvalkija    �  ; 

b) Sūduva    �  ; 

c) Suvalkija (Sūduva)   �  .

Kaip vadinti NUTS-2 lygmenį: 

a) regionais   �  ; 

b) žemėmis   �  ; 

c) sritimis   �  ; 

d) apskritimis   �  (negalima žymėti, jei pasirinkote 12 klausimo d) atsakymą); 

e) vaivadijomis   �  .

Kaip vadinti NUTS-3 lygmenį: 

a) subregionais   �  ; 

b) kraštais   �  ; 

c) valsčiais   �  (negalima žymėti, jei pasirinkote 13 ar 14 klausimų b) atsakymus); 

d) apskritimis   �  (negalima žymėti, jei pasirinkote 11 klausimo d) atsakymą).

Ar toliau smulkinant skirstymą sekantis (3-iasis) lygmuo turėtų būti: 

a) rajonai    �  ; 

b) valsčiai �  (negalima žymėti, jei pasirinkote 12 klausimo c) ar 14 klausimo b) atsakymus); 

c) apylinkės    �  (negalima žymėti, jei pasirinkote 14 klausimo c) atsakymą); 

d) reikėtų šio lygmens atsisakyti   �  .

Koks turėtų būti smulkiausias administracinio skirstymo lygmuo: 

a) seniūnijos    �  ; 

b) valsčiai    �  (negalima žymėti, jei pasirinkote 12 klausimo c) ar 13 klausimo b) atsakymus); 

c) apylinkės    �  (negalima žymėti, jei pasirinkote 13 klausimo c) atsakymą); 

d) vaitystės    �  .

15. Kokių turite dar pasiūlymų, pastabų? ............................................
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10 priedas
EKGT svarstyti Lietuvos administracinės teritorinės reformos 

etnografinių regionų pagrindu modeliai
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11 priedas

EKGT siūlomo C modelio 1 var. NUTS-3 dariniai pagal gyventojų skaičių
(2012 m. pradžios duomenimis)

VAKARŲ LIETUVA

MAŽOJI LIETUVA

Apie 252 tūkst. gyventojų (optimalusis var.), arba 291 tūkst. gyventojų (kompromisinis var.) 
Optimalusis var., kai koreguojamos 4-ių savivaldybių ribos: Neringos sav. (4 tūkst.), Pagėgių sav. 

(11  tūkst.),  Klaipėdos  m.  sav.  (175  tūkst.),  Klaipėdos  r.  sav.  dalis  –  Kretingalės,  Sendvario,  Dovilų,  
Priekulės ir Agluonėnų sen. (apie 20 tūkst.), Šilutės r. sav. dalis (Juknaičių, Katyčių, Kintų, Rusnės, Saugų,  
Šilutės ir Usėnų sen. (apie 39 tūkst.), Tauragės r. sav. dalis – Lauksargių sen. (apie 1 tūkst.), Jurbarko r.  
sav. dalis – Viešvilės ir Smalininkų sen. (apie 2 tūkst.). 

Kompromisinis var., kai nekoreguojamos savivaldybių ribos: Neringos, Klaipėdos m. ir Klaipėdos r., 
Šilutės r. ir Pagėgių sav.

ŠIAURĖS ŽEMAITIJA

Apie 304 tūkst. gyventojų (optimalusis var.), arba 272 tūkst. gyventojų (kompromisinis var.)
Optimalusis var., kai koreguojamos 1-os savivaldybės ribos: Mažeikių r. sav. (62 tūkst.), Telšių r. 

sav. (52 tūkst.), Plungės r. sav. (41 tūkst.), Rietavo sav. (9 tūkst.), Palangos sav. (17 tūkst.), Kretingos sav. 
(44 tūkst.),  Skuodo r.  sav.  (22 tūkst.),  Akmenės r.  sav.  (35 tūkst.),  Klaipėdos r.  sav.  dalis – Dauparų-
Kvietinių, Endriejavo, Gargždų, Judrėnų, Veiviržėnų ir Vėžaičių sen. (apie 32 tūkst.).

Kompromisinis  var.,  kai  nekoreguojamos  savivaldybių  ribos:  Palangos,  Kretingos  r.,  Skuodo r., 
Akmenės r., Mažeikių r., Telšių r., Plungės r. ir Rietavo sav.

PIETŲ ŽEMAITIJA

Apie 188 tūkst. gyventojų (optimalusis var.), arba 181 tūkst. gyventojų (kompromisinis var.)
Optimalusis var., kai koreguojamos 3-ų savivaldybių ribos: Šilalės r. sav. (28 tūkst.), Raseinių r. sav. 

(39 tūkst.),  Kelmės r.  sav.  (35 tūkst.),  Tauragės r.  didžioji  dalis – be Lauksargių sen. (apie 46 tūkst.),  
Jurbarko r. sav. didžioji  dalis – be Viešvilės ir Smalininkų sen. (apie 30 tūkst.),  Šilutės r.  sav. dalis – 
Švėkšnos, Gardamo, Vainuto ir Žemaičių Naumiesčio sen. (apie 10 tūkst.).

Kompromisinis var.,  kai  nekoreguojamos  savivaldybių  ribos:  Šilalės  r.,  Tauragės  r.,  Jurbarko r.,  
Raseinių r. ir Kelmės r. sav.

ŠIAULIŲ KRAŠTAS

Apie 165 tūkst. gyventojų
Šiaulių m. sav. (119 tūkst.) ir Šiaulių r. sav. (46 tūkst.).

ŠIAURĖS RYTŲ LIETUVA

ŠIAURĖS AUKŠTAITIJA

Apie 307 tūkst. gyventojų
Joniškio r. sav. (28 tūkst.), Pakruojo r. sav. (25 tūkst.), Pasvalio r. sav. (30 tūkst.), Biržų r. sav. (30  

tūkst.), Panevėžio m. sav. (108 tūkst.), Panevėžio r. sav. (41 tūkst.), Radviliškio r. sav. (45 tūkst.). Pagal  
optimalųjį var. siūloma Papilio seniūniją (apie 2000 gyv.), kurioje gyvuoja kupiškėnų tarmė, iš Biržų r.  
sav. perkelti į Kupiškio r. sav. 
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VIDURIO AUKŠTAITIJA

Apie 202 tūkst. gyventojų
Kėdainių r. sav. (59 tūkst.), Jonavos r. sav. (49 tūkst.), Kaišiadorių r. sav. (34 tūkst.), Ukmergės r.  

sav.  (42 tūkst.), Širvintų r. sav. (18 tūkst.).

RYTŲ AUKŠTAITIJA

Apie 246 tūkst. gyventojų
Utenos r. sav. (45 tūkst.), Kupiškio r. sav. (21 tūkst.), Rokiškio r. sav. (36 tūkst.), Ignalinos r. sav.  

(18 tūkst.), Visagino sav. (26 tūkst.), Zarasų r. sav. (19 tūkst.), Anykščių r. sav. (30 tūkst.), Molėtų r. sav.  
(22 tūkst.), Švenčionių r. sav. (29 tūkst.).

PIETŲ LIETUVA

DZŪKIJA (DAINAVA)

Apie 268 tūkst. gyventojų (optimalusis var.), arba 267 tūkst. gyventojų (kompromisinis var.)
Optimalusis var., kai koreguojamos 2-ų savivaldybių ribos: Alytaus m. sav. (62 tūkst.), Alytaus r. 

sav. (30 tūkst.), Druskininkų sav. (23 tūkst.), Varėnos r. sav. (26 tūkst.), Lazdijų r. sav. dalis – be Šeštokų,  
Krosnos ir Būdviečių sen. (19 tūkst.), Birštono sav.  (5 tūkst.), Elektrėnų sav. (27 tūkst.), Trakų r. sav. (35  
tūkst.), Šalčininkų r. sav. (36 tūkst.), Prienų r. sav. dalis – Jiezno ir Stakliškių sen. (apie 5 tūkst.).

Kompromisinis  var.,  kai  nekoreguojamos  savivaldybių  ribos:  Elektrėnų,  Trakų,  Šalčininkų, 
Varėįnos, Druskininkų, Lazdijų, Alytaus m. ir r., Birštono sav.

SUVALKIJA (SŪDUVA)

Apie 202 tūkst. gyventojų (optimalusis var.), arba 202 tūkst. gyventojų (kompromisinis var.)
Optimalusis  var.,  kai  koreguojamos  2-ų  savivaldybių  ribos:  Marijampolės  r.  sav.  (65  tūkst.), 

Kalvarijos sav. (13 tūkst.), Kazlų Rūdos sav. (14 tūkst.), Šakių r. sav. (34 tūkst.), Vilkaviškio r. sav. (45 
tūkst.), Prienų r. sav. didžioji dalis – be Jiezno ir Stakliškių sen. (apie 27 tūkst.), Lazdijų r. sav. dalis – 
Šeštokų, Krosnos ir Būdviečių sen. (apie 4 tūkst.). 

Kompromisinis  var.,  kai  nekoreguojamos  savivaldybių  ribos:  Marijampolės  r.,  Kalvarijos, 
Vilkaviškio r., Šakių r., Kazlų Rūdos ir Prienų r.sav.

KAUNO SUBREGIONAS
Apie 421 tūkst. gyventojų

Kauno m. sav. (331 tūkst.) ir Kauno r. sav. (90 tūkst.).

SOSTINĖS REGIONAS

Apie 648 tūkst. gyventojų
Vilniaus m. sav. (552 tūkst.) ir Vilniaus r. sav. (96 tūkst.).
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12 priedas

SUTRUMPINIMAI

AM – Aplinkos ministerija

EIC – Europos informacijos centras 

EKGT – Etninės kultūros globos taryba

EP – Europos parlamentas 

FM – Finansų ministerija

KM – Kultūros ministerija

KRF – Kultūros rėmimo fondas 

KU – Klaipėdos universitetas 

LEKD – Lietuvių etninės kultūros 
draugija

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

LSA – Lietuvos savivaldybių asociacija

NUTS (pranc. nomenclature des unités  
territoriales statistiques) – statistinių 
teritorinių vienetų nomenklatūra

PGC prie KAM – Pilietinės gynybos 
centras prie Krašto apsaugos ministerijos 
SADM – Socialinės apsaugos ir darbo 
ministerija 

SRTRF – Spaudos, radijo ir televizijos 
rėmimo fondas 

Seimo BFK – Biudžeto ir finansų 
komitetas

Seimo ŠMKK – Seimo Švietimo, mokslo 
ir kultūros komitetas

Seimo VVSK – Valstybės valdymo ir 
savivaldybių komitetas

ŠMM – Švietimo ir mokslo ministerija

ŠU – Šiaulių universitetas 

UPC – Ugdymo plėtotės centras

URM – Užsienio reikalų ministerija 

VDU – Vytauto Didžiojo universitetas

VEKC – Vilniaus etninės kultūros centras 

VGTU – Vilniaus Gedimino technikos 
universitetas 

VLKK – Valstybinė lietuvių kalbos 
komisija

VRM – Vidaus reikalų ministerija 

VSTT – Valstybinė saugomų teritorijų 
tarnyba prie AM

VTD  prie  ŪM  –  Valstybinis  turizmo 
departamentas prie Ūkio ministerijos

VU – Vilniaus universitetas
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